
XX. évfolyarr\ 1890. 3 9 . szarn. Vasárnap, március 30. 
Előfizetési árak: 

Egy evre . . 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

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

Szerkesztőség: 
Kurcaparti-utca 31. szám. hova a 
lap szellemi részét illető közlemé-
nyek és az előfizetési pénzek is 

küldendők. 

Megjelen hetenként háromszor: 

Egyes szám ára 4 kr. 

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

iggel. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

SIMA FERENC, 

Hirdetésekre nézve 
a iap egy oldala helyre van beosztva 
Egy hely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

Deiktatastól külön 30 kr. 
Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

deseben is fel vetetnek. 

Bermentetlen levelek csak ismert kezek 
tői fogadtatnak el. 

Nyilttér-ben 
minden egyes sor közlése 30 kr. 
K é z i r a t o k vissza nem adatnak. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben : 
Stark Nándor ét Deztó Sándor könyvkeroakedóaófcon. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatók. 

A regálé megváltás. 
Szentes város regálé megváltása tárgyá-

ban, mint ezt már lapunkban irtuk, a város 
a megváltási összeget 615 ezer frtban kivánta 
megállapítani; ezzel szemben a közigazgatási 
albizottság 574 ezer frtban állapitá meg a 
város regálé megváltási összegét, melyre a 
kincstár képviselője 402 ezer frtot igért fel s 
igy a város és kincstár képviselője között 
172 ezer frt különbség állt, illetve áll még 
ma is fenn. 

A városi regálé bizottság alaposan kifej-
tette és okmányokkal is igazolta, hogy meny-
nyiben tarthat a város jogos igényt arra, 
hogy regáléja, a kincstár képviselője által fel-
ajánlt 402 ezer forinttal szemben 574 ezer 
frtban állapittassék meg. — A regálé bizott-
ság azonban tapasztalatból tudja, hogy ren-
desen ugy szokott tenni: hogy ha az állam-
kincstár képviselője 402 ezer frtot igér, ez a 
kormány akaratából történik, s igy Szentes 
elkészülve, hogy amit a kincstár kép-
viselője megígért, végtére is abban fogja a 
kormány megállapítani a kártalanítási összeget. 

A regálé bizottság ezen kilátással szemben 
Sarkadi polgármestert, Sima Ferenc és Ónodi 
Lajos képviselőket küldötte ki a miniszterhez 
küldöttségül, hogy a város azon jogos köve-
telése iránt, tegyenek lépéseket, hogy a kár-
talanítási összeg 402 ezer frttal szemben 
574 ezer frtban állapittassék meg, egyszers-
mind elhatároztatott felkéretni Horváth Gyula, 
városunk díszpolgára, Törs Kálmán, városunk 
országos képviselője, hogy vegyenek részt a 
küldöttségben és tegyenek meg mindent a 
város jogos követelésének megállapítása ér-
dekében. 

A küldöttség Horváth Gyula és Törs 
Kálmán vezetése mellett folyó hó 29-én lett 
Wekerle pénzügyminiszter által fogadva. 

A pénzügyminiszter előtt Horváth Gyula 
adta elő Szentes város kérelmét s kifejté, 
hogy az albizottság által megállapított, illetve 
a város által követelt és a kincstár által fel-
ajánlott összeg között onnan ered a rendkívül 
nagy különbség; mert először a kincstár kép-
viselője a számitásnál azt vette alapul, hogy 
Szentes 1882-től 1886-ig a nagy vendéglő bér-
lete után készpénzben 3404 frt haszonbéri 
összeget kapott. — Azonban, mint ezt a város 
képviselői kifejtették, a városnak ezen időben 
a nagyvendéglő bérleti összege nem a kész-
pénzben fizetett 3304 frt volt, hanem bérlő 
az ezen bérlet előtt és bérlet alatt eszközölt 
építkezéseit a bérlet fejében, illetve a kész-
pénzként adott 3404 frt kiegyenlítéséül adta, 
mely évenként 6000 frtot képvisel s igy tényleg 
nem 3404 frt; de legalább is 9000 frtot kép-

viselt 1882-től 1886-ig a bérleti összeg, miért 
is, ha a kormány igazságosan akar eljárni a 
megváltási összeg megállapításánál, ezt figye-
lembe kell vennie. Ez a megváltási összeget 
magában véve is 100 ezer frttal emelt. Ki-
emelte továbbá azt, hogy a város a szentesi 
kaszinó, 48-as népkör és polgári iparos és 
gazdasági körnek kedvezményképpen, a társas 
élet élénkítése érdekében díjtalanul adta hasz-
nálatra, miután azonban az államkincstár 
ezen testületek által ingyen élvezett szabad 
italmérési jogot ingyen adni nem fogja, an-
nálfogva adjon megfelelő kártalanítást az ezen 
testületek által ingyen élvezett; de jövőre az 
államkincstárnak készpénzben jövedelmező 
regálé részre. 

A pénzügyminiszter mindenekelőtt kije-
lenté, hogy Szentes városának minden jogos 
kérelmét kész feltétlenül teljesíteni, s ami a 
kincstár által megállapított s a közigazgatási 
bizottság albizottsága által is elfogadott 4404 
frttal szemben fenforgó, közel 200 ezer frtos 
követelését illeti a városnak ; ebből azt, ami 
a nagyvendéglő bérleténél fenforgó épületeket 
illeti, ezeknek, mint készpénznek vételét, jogos-
nak tartja és ő a megváltásnál e tekintetben 
kész lesz Szentes érdekét kielégíteni, vagyis 
az e címen fenforgó 100 ezer frt különbözetet 
megfogja a városi pénztár javára állapitani. 
— A kaszinó és társait képező két másik 
testület által ingyen élvezett jog után eső és 
a város által kért kártalanítás iránt azonban 
semmi ígéretet sem tesz; mert ezt megtérí-
tendőnek nem tartja. Egyébiránt kijelenté a 
miniszter, hogy tekintetbe veszi még Szentes 
város kártalanításánál azt is, hogy a regáléja 
e városnak egyedüli maradványát képezi a 
város urbériális jogának, mely mindent egy-
bevetve 1.900,000 frtjába került a városnak-

S igy azt mondhatjuk, hogy a küldöttség 
sikerrel járt e l ; mert a kincstár képviselője 
által felajánlt 402 ezer frttal szemben legke-
vesebb 5 2 0 — 5 3 0 ezer frt váltságösszeget re-
mélhettünk. 

S hisszük, hogy erről legközelébb mint 
készpénzről számolhatunk! © 

Az uj statutum. 
A statutum-készitő bizottság, mint azt már je-

leztük, befejezte munkálatát. A hetekig szövegezett, 
tárgyalt s végre szótöbbséggel elfogadott szabályzat-
nak tudvalevőleg a kvalifikációnális kérdés és az 
egyes tiszti fizetések megállapítása képezi a legsar-
kalatosabb pontját. A kvalifikáció kérdésében kon-
templáltakat lapunk f. évi 35-ik számában már kö-
zöltük, ezúttal a tervezetnek pénzügyi tekintetből 
fontos részével, az egyes tisztviselői fizetések meg-
á'lapításával ismertetjük meg olvasóinkat. 

A tervezet szerint a tisztviselők, segéd-, kezelő-1 

és szolgaszemélyzet évi járandósága ugyanis a kö-
vetkező lenne: 

1 polgármester. Fizetése 1600 frt és 400 frt 
representationalis átalány. 

1 jog- és pénzügyi tanácsnok, helyettes polgár-
mester. Fizetése 1000 frt. 

I gazdászati és háztartási tanácsnok. Fizetése 
900 frt. 

1 adóügyi tanácsnok. Fizetése 900 frt. 
1 iparügyi tanácsnok, egyszersmind községi 

biró. Fizetése 900 frt. 
1 főjegyző. Fizetése 1200 frt. 
2 aljegyző. Fizetés egyenként 600 frt. 
1 ügyész. Fizetése 1000 frt. 
1 rendőrfőkapitány. Fizetése 1200 frt. 
1 árvaszéki ülnök, h. elnök. Fizetése 900 frt. 
1 árvaszéki ülnök. Fizetése 800 frt. 
1 főorvos. Fizetése 350 frt. 
2 kerületi orvos. Fizetés egyenkint 300 frt. 
1 külterületi orvos. Fizetése 300 frt. 
1 mérnők. Fizetése 1000 frt. 
1 adópénztárnok. Fizetése 900 frt. 
1 kőzpénztárnok. Fizetése 800 frt. 
1 árvapénztárnok. Fizetése 700 frt. 
3 pénztári ellenőr. Fizetés egyenként 600 frt. 
1 főszámvevő. Fizetése 1000 frt. 
1 alszámvevő. Fizetése 600 frt. 
1 közgyám. Fizetése 500 frt. 
1 levéltárnok. Fizetése 600 frt. 
1 birtoknyilvántartó. Fizetése 700 frt. 
1 adópénztári tiszt. Fizetése 600 frt. 
5 adótiszt. Fizetés egyenkint 600 frt. 
3 fogalmazó. Fizetés egyenkint 600 frt. 
1 mérnök-segéd. Fizetés 500 frt. 
1 joggyakornok. Fizetése 360 frt. 
1 mértékhitelesítő, egyszersmind kapitányi irnok. 

Fizetése 500 frt. 
2 állatorvos. Fizetés egyenként 200 frt. 
1 városgazda. Fizetése 400 frt, ezenkívül szabad 

lakás és fűtés. 
2 külterületi szülésznő, egyenként 50 frt fize-

téssel. 
6 külterületi szülésznő, egyenként 50 frt fize-

téssel. 
1 rendőrbiztos. Fizetés 600 frt. 
2 iktató (központi irodában és árvaszéknél). 

Fizetés egyenként 500 frt. 
2 kiadó (központi irodában és árvaszéknél). 

Fizetés egyenként 500 frt. 
1 iktató-kiadó a rendőrkapitányságnál. Fizetése 

500 frt. 
8 irnok, egyenként 400 frt fizetéssel. 
4 gyalog kézbesítő, egyenként 240 frt fizetéssel. 
2 lovas kézbesítő, egyenként 365 frt fizetéssel. 
1 gépész-lakatos, 500 frt fizetéssel. 
4 lovas rendőr á 400 forint fizetéssel. 
1 gyalog rendőrkáplár 300 frt „ 
19 gyalog rendőr á 270 frt „ 
6 hivatalszolga á 220 frt 
1 börtönőr á 300 frt 
2 pénztárőr á 220 frt „ 
1 dobos á 220 frt 
3 toronyőr, á 120 frt 
4 adóvégrehajtó, egyenként 300 frt fizetéssel. 
15 utkaparó, egyenkint 265 frt fizetéssel. 
1 kórházi ápoló 360 frt fizetéssel. 
1 gyepmester 100 frt fizetéssel. 
Ezen fizetéseken kivül a rendőrök, kézbesítők, 



j>. oldal. 
hivatalszolgák, pénztárőrök, dobos és börtönőr, min-
den két évben egy-egy vászon, és minden három 
évben egy posztó nyári teljes és egy téli teljes öltö-
zettel, az utkaparók pedig évenként egy-egy pár 
csizmával javadalmaztatnak. 

Óhajtandó volna, hogy a városi közgyűlés, te-
kintettel a mai tizetések csekélységére, szintén hozzá-
járulna a javaslathoz; mert csak igy lehet kilátás 
arra, hogy szakképzett egyének is pályázhassanak a 
egyes állásokra. 

Helyi és megyei hirek. 
— Előfizetési felhívás. A közeledő Il-ik 

évnegyed alkalmából tisztelettel kérjük lapunk olvasó-
közönségét előfizetéseiknek szíves megújítására! 

— A regale kártalanítása ügyébeu 
Sarkadi polgármester, Sima Ferenc és Ónodi Lajos 
képviselők f. 28-án, mint a regále-bizottsag kikül-
döttei Budapestre utaztak és 29-én Horváth Gyula 
és Törs Kálmán vezetése mellett a pénzügyminister 
előtt elő is terjesztették a város kérelmét. A kül-
döttség informatioja után, mint arról lapunk vezér-
cikke bővebben beszel, batran lehet remélni, hogy a 
regále-kartalanitás kérdése, Szentes város erdekeinek 
megfelelőleg lesz a in mister által eldöntve. 

— Kataszteri helyszineles. A mult 
évben félbenhagyoit kataszteri helyszínelés — Pich-
ler Nándor kataszteri becslőbiztos közbenjöttével — 
f. evi april hó 2-án újból kezdetét veszi városunk 
hat urában. A helyszínelés Szent-Lászlón, Szabó Mi-
hály festő tanyajan fog megkezdetni. A helyszinelési 
munkalat további részleteiről hirdetményileg fog a 
közönség értesíttetni; — a városi birtoknyilvantartó 
azonban addig is szívesen ad felvilágosítást bárkinek. 

— Italmérés! illetékek megállapí-
tása. Az 1890., 1891. és 1892. evekben Szentes 
város területén letező és szeszes italok kismértékben 
eladásara engedélylyel bíró kereskedők stb. által fi-
zetendő italmérés; illetékeknek bizottságilag eszköz-
len» tő megallapitasara a szegedi pénzügy igazgatósag 
D ó g I Adolfot küldte ki városunkba. A bevallási 
hatandó és hely megállapítása közelebb fog közhírré 
tétetni. 

— A bécsi gazdasági kiállításra, mely ló-
kiallitással is egybe lesz kötve, városunkból — a már 
közlötteken kívül — még a következő gazdák jelen-
tették be lovakat, és pedig: Csúcs Lajos 1 db. ket 
éves ment, Mecs-tíalogh Lajos 1 db. negy éves mént, 
Sai kadi-Nagy János 1 db. két éves és 1 db. egy éves 
kancát, Stammcr Suudor alispán 1 db. egy éves 
kancát. E szerint a bécsi lókiallitáson Szentest nyolc 
gaz la összen 17 darab lóval fogja képviselni. — A 
bejelentett lovakat a megyei lótenyész-bizottság ré-
széről Halus József elnök ma, vasarnap délelőtt 9 
órakor fogja a vásárterén levő cédulahaz előtt meg-
vizsgálni s a szükséges utasításokat megadni. Fel-
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hivjuk azért a kiállításra jelentkezettek figyelmét, 
hogy bejelentett lovaikat a bizottság elé okvetlenül 
elővezessék. 

— A szentesi iparos ifjak képző és se-
gélyző egylete utóbbi választmányi gyűlésének jegyző-
könyve az egylet életképességét, fokozott tevékeny-
ségét bizonyítja. Az ifjúsági egylet kebelében ugyanis 
legújabban dalegylet alakult s a tanulás kitartással 
folyik. Ugyszinte a műkedvelői előadásra is folynak 
az előkészületek. Az előadás húsvét másodnapján a 
céhházban felállított színpadon tartatik meg. Azon 
alkalomból, hogy az egylet 10 éves fenállásának for-
dulója ez évre esik, iparos ifjak munkakiállitásának 
eszméje vettetett fel. Az eszme egyhangúlag elfogad-
tatván, a módozatok, programm megállapitásara 
végrehajtó bizottság küldetett ki. Ugyancsak határo-
zatba ment, hogy az ifjaknak városunkban azon, 
még mindig aránytalanul nagyobb része, mely ed-
dig az egylettől távol tartja magát, az egylet céljai-
nak felkarolására hivattassék fel. Hát az önképzés 
és segélyezés kettős szép célja nagyon is alkalmas 
és méltó arra, hogy iparos ifjainkat tömegesen maga 
köré gyűjtse, komoly versenyre ébressze munkaked-
vében s szivet nemesítő szórakozások megnyitása ál-
tal is erősítse. 

— Tankötelesek összeírása. Az 1876. 
V. és XXVIII. törvénycikkek rendelkezéséhez képest, 
a 6—15 éves tanköteles gyermekek összeírása kez-
detét vette. Figyelmeztetjük azért az illető szülőket, 
a kiknek ilyen tanköteles gyermekeik vannak, hogy 
azokat az összeírást foganatosító kiküldöttnek annyi-
val inkább bevallják ; mert a kik ezt tenni elmulaszt-
ják, vagy hamisan vallják be gyermekeik évszámát, 
100 frtig terjedhető pénzbirsággal fognak sújtatni. 

— Specialitás. A dohány és szivar-különle-
gességek áruihatása iránt Szépe Karoly tőzsde-bérlő 
már a mult években folyamodott a pénzügyminis-
teriumhoz; deákkor kérelmével elutasittatott. Szépe 
most újból folyamodást adott be a ministerhez, s 
mint befejezett dolgot közölhetjük, hogy a különle-
gességek árusithatása részére megadatott. 

— A szentesi vadásztársaság f. hó 
12-én tartott közgyűlése, tekintettel azon körülményre, 
hogy az egylet alakulási ideje a f. év végével lejár, 
továbbá, hogy az egyletnek Szentes városától bírt 
vadászterületek után 798 frt 60 kr. tartozása van, 
ezenkívül a fedezetlen pénztári hiány is mintegy 
53 forint, — elhatározta, hogy ugy a folyó évi, 
mint az 1889. évi tagsági dijakat 10 frtban állapítja 
mesr, kimondván egyszersmind, hogy amennyiben 
1890. május 1-éíg a tagok ezen összeget be nem 
fizetnék, a tagdíj-hátralékok per utján hajtassa-
nak be. 

— A szegedi újonnan szervezett kereske-
delmi és iparkamara Kállay Albert főispán elnöklete 
mellett f. hó 26-án tartotta első ülését. Az ülés tár-
gyát a kamara kerületének alkerületekre való be-
osztása és ezen alkerületek képviseleti számának 
megallapitása képezte. Erre vonatkozólag Kállay, 
mint ministeri biztos, egy előre kidolgozott tervezetet 

39. szám. 

nyújtott a bizottság elé, mely szerint a szegedi ke-
reskedelmi és iparkamara 11 alkerületre lenne fel-
osztandó, melyből 8 Bács-Bodrog-, 3 pedig Csongrád-
vármegye területére esnék. A csongrádmegyei alkerü-
lethez tartozik 1-ör Hódmezővásárhely törvényhatósági 
joggal felruházott város, mely 4 kültagot valaszt; 
2-or Szentes rendezett tanácsú város (Derekegyháza, 
Fábián-Sebestyén, Mindszent, Mágocs, Szegvár és 
Teés községekkel), választ két kültagot; 3-or Cson-
grád (Csany, Fehértó, Kistelek, Felső-Pusztaszer, Do-
rozsma, Algyő, Horgos, Kís-Horgos,Óttömös, Sövény-
háza, Sándorfalva és Tapé községekkel), választ két 
kültagot. A kamarai tagok választása april 26-ára, 
az alakuló ülés pedig junius 22-ik napjára van 
kitűzve. 

— Műkedvelői előadás. Az iparos ifjak 
képző és segélyző egylete, miként azt mult számunk-
ban már jeleztük, folyó évi april 7-én, azaz húsvét 
második napján műkedvelői előadást rendez. Színre 
kerülnek: „Virágfakadási vígjáték Murai Károlytól 
és vBox és Cox,u M. Maddison kitűnő vígjátéka. A 
női szerepeket Krecsmárí Róza, Kotvics Jucika, 
Kálmán Juliska és Krecsmárí Terka ; a férfi szere-
peket Rácz Zsigmond, Richter Jakab, Práznovszky 
Aladár és Gerecz János fogják játszani. Belépti díj 
díj személyenkint 1 frt lesz, mely egyúttal a tánc-
vigalmon való részvételre is feljogosít. Jegyek már 
april 1-től válthatók Wellisch Vilmos kereskedésében. 

— Halálozás. Széles körben ismert polgára 
hunyt el f. hó 28-án városunknak T h u r z ó András 
szemelyében. A boldogultat — aki lapunknak meg-
alapítása óta, tehát 20 éven át előfizetője volt, — 
tegnap délután kisérték örök nyugalma helyére. 
Nyugodjék békében ! 

— A fLlloxera, mint ez a földművelésügyi 
miniszter által hatóságunkhoz is megküldött kimuta-
tásból kitűnik, egyre terjed hazánkban, ugy, hogy 
ma-holnap alig lehet filloxera-mentes területet találni. 
Magyarországnak úgyszólván legjobb és legáldottabb 
bortermő vidékei vannak megsemmisítve. így például 
a hajdan híres Eger, Gyöngyös, Tokaj vidéke leg-
szomorúbb képét mutatja a pusztulásnak, a filloxera 
ugyszólván az összes területet felemésztette. A ki-
mutatást a miniszter azzal az utasítással küldte meg 
hozzánk, hogy a nevezett s zár alá vett területekről 
a szőlővesszők kivitelét betiltotta. 

— A tyukpiarc és vásártér rendezé-
séhez a városi mérnöki hivatal végre teljes erővel 
hozzá lát. így például a tyukpiarc kikövezésének 
munkálatát ma adja ki vállalatba, a külső és belső 
vásártér rendezésének tervezete pedig kedden fog a 
helyszínén eszközöltetni. 

— Emlékeztető. A szentesi polgári, iparos 
1 és gazdasagi kör f. hó 30-án, azaz ma délután 2 
órakor saját helyiségében (Gibba-féle ház) évi ren-
des közgyűlést tart. 

— A tavasz kedves hírnökei, a „szebb* ha-
zában járt gólyák és fecskék itt vannak ! Tegnap 
óta a kaszinó kéményén vigan kelepel a gólya s 
vidám fecskék hasitjak a levegőt, jó kedvvel üdvö-

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

A kik senkit nem szeretnek. 
— Elbeszélés az amerikai életből. 

Irta: T ö r s K á l m á n . 
12 

Hatkins e néma; de sokat mondó kőzbeszólásra 
felnyitotta szemét is s íme, megint a múltkori lányka 
szelíd arcával talalkozott tekintete, mely annál most 
világosán le volt olvasható, mily szörnyűségesen szi-
gorú kifejezést igyekszik ölteni. 

— Ha el nem hallgat, — mondá a leány sut-
togó hangon — azonnal előhívom az orvost, ki 
majd tud tenni róla, hogy ön ne beszéljen. 

Hatkins elmosolyodott a borzasztó fenyegetésre, 
csendesen fölemelte kezét s meg fogván a száját 
még mindig betartó kis tenyeret, lassan megforditá 
s egy csókot ejtett rá ajkaival. 

A leány homlokáig elpirult, aztán elrántá ke-
zét s haragosan mondá: 

— Mit mivel ön? Nem tudja, hogy ez mek-
kora bűn? 

— Hát mekkora ? — kérdé Hatkins csendesen. 
— Ez az első lépés a pokol felé, — válaszolt 

a leány — s ha az arkangyal megtudná, soha se 
látna ön engem többet. 

— Hát itt van még más angyal is? — kérdé 
Hatkins s midőn látta, hogy a bók nem a kellő ha-
tást tette meg, hirtelen hozzá tevé: — nem, nem, 
ne féljen kisasszony, nem történik meg többet. 

— Akkor hát jól van, — válaszolt a leány, le-

telepedvén az ágy melletti székre, — de ha egyszer 
mondom, hogy ne beszéljen, akkor igazán ne be-
széljen, inkább — mivelhogy most már az izgatott-
ságtól nincs többé okunk nagyon tartani, —- be-
szélek én. 

— Hisz én nem is kívánok egyebet, kíasszony 
— válaszolt Hatkins s a leány felé forditá fejét, an-
nak jeléül, hogy hallgatni akar. 

— Tehát először is tudja meg ön, — kezdé a 
leány, — hogy én nem vagyok kiasszony, hanem 
testvér, 

— Testvér? — gondolámagában Hatkins; de 
nem merte hangosan kimondani — hát akkor minek 
rántotta el ajkaimtól kezét? Testvér nem haragud-
hatik az ilyenért. 

— Igenis, testvér, — folytatá a leány — és 
pedig abban az értelemben, melyben azt az isteni 
tan hirdetője megállapította. Mindnyájunknak test-
véreknek kellene lennünk, kik Isten képére vagyunk 
teremtve s el is jön az idő, mikor valóban mindnyá-
jan azok leszünk; fájdalom, hogy a Megváltó ta-
nának ez egyedül helyes értelmezése ma még csak 
mi reánk s néhány kisebb helyre szorítkozik. 

Hatkins soha se értett sokat a theologiához; 
de ebből a testvériségből meg pláne nem értett 
egyebet, mint azt, hogy Adám és Éváról datálódik. 

Mindazonáltal hallgatott, gondolván, hogy majd 
a következményekből tud meg többet. 

A leány folytatá: 
—• önnek tehát elég annyit tudni, hogy test-

vérek között van, a kik felfogadták, ápolták és meg-
mentették s most már Isten parancsán kívül még a 

hála is kötelezi, hogy a testvérek szeretetére, melyet 
ingyen előlegeztek, igyekezzék magát méltóvá tenni. 

— Ha ilyen apostolok hirdetik a szent tant, — 
gondolá magában a beteg — nincs szükség még 
külön argumentumokra, hogy az ember ezt a con-
fessiót elfogadja. 

— Hogy jutott ön ide közénk? — beszélt to-
vább a leány, — hát a rendes uton: a bűnön ke-
resztül. 

De már ezt nem hagyhatta Hatkins szó nélkül: 
— Reményiem, vannak rendkívüli utak is az 

ide jutásra; mert különben ön, hogy juthatott 
volna ide? 

— Én? — kérdé a leány csodálkozva, — én 
is csak a rendes uton: a bűnön keresztül. 

— Az lehetetlen! — kiálta fel Hatkins. 
— Igen, — válaszolt a leány komolyan, — az 

eredendő bűnön keresztül, melyet a testvérek szö-
vetkezésének jutott feladatul végkép kiirtani. 

— Mi a kő ? — csodálkozék Hatkins, — ön 
azért lenne a kegyes társaságban; mert Éva anyánk 
beleharapott az almába? 

— Mert Éva anyánk megszegte a Teremtő pa-
rancsát, igen, azért vagyok itt én és azért vannak 
itten sokan; de sokan azért is, mert ők maguk is 
megszegték Isten parancsolatját, mint például ön, ki 
vissza akará adni a Teremtőnek azt, a mit ő még 
nem követelt víssa s a mit elvenni egyedül ő neki 
van joga. 

Folytatása következik. 



39. szam. 
zólve a rég várt tavaszt. A kedvező időjárás követ-
keztében a mezei munka is kezdetét vette minden 
felé. Szántogat a szegény ember, fúna a földet a/ 
eke fényes vasa. izzadva húzva a szeg. ny pára altal. 
melyet vigan fütyörészve s bodor füstöket eregetve 
hajt a kisbéres, mig felettük dalos pacsirta röpköd. 
A szőlős-kertekten szintén lázas sietséggel tisztogat-
ják a gyümölcsfákat, szóval mindenütt csupa élet 
van, sőt még a komondor is vigabban csóválja far-
kát, nagyobb lármával csiripel a ve réb. Hiába, a 
kikelet öröméből részt kívánnak ők is. 

— Időjárásunk. Azon körülményből kifolyó-
lag, hogy tartósan meleg, száraz időjárásunk van, 
többen azt a következtetést vonják le, hogy az 1890. 
év egyike lesz a roszabb gazdaság eveknek. Akik 
ezt állítják, lehet, hogy igazuk lesz; mert a jel* n-
legi száraz, meleg időjárás mellett bizony elkelne 
már egy kis eső; ámde ha meghallgatjuk a tapasz-
talt gazdak véleményét, akkor most még mi okunk 
sem lehet az aggodalomra. Azok a tapasztalt gazdák 
azt állítják, hogy 1851-ben a maihoz hasonló idő-
járást észleltek. 1851-ben ugyanis, ahogy József-nap 
előtt a hó elolvadt, egyszerre meleg, száraz napok 
következtek, s egész május 5-éig nem volt egy szem 
eső, mégis ember-magasságu búzába vágták a kaszát 
s szem is volt bőven. — A békák szintén megszó-
laltak e héten; erről meg azt tartják, hogy ha Szent-
György nap előtt brekegnek, Szent-György nap után 
öt hétig fognak hallgatni. 

— Uj levelező-lapok jönnek közelebb for-
galomba. Az uj levelező-lapok praktikusabb alakjuk 
és jobb papírjuk által fognak az eddigiek különbözni. 

— Négy millió* A fegyveres béke, melyre 
már eddig is több száz milliót költöttünk, ujabb ál-
dozatot kóvi'tel hazánktól. A hadügyminister ugyanis, 
mint ez ma már egészen bizonyos, a közelebb össze-
ülendő delegációktól négy millió frtocskát fog kérni 
— füst nélküli lőpor beszerzésére. 

— Veszett kutyák kóborolnak néhány nap 
óta városunkban s a rendőrség már eddig is többet 
elpusztított. Felhívjuk azért a lakosság figyelmét, 
hogy a rendőrség figyelmeztetésének, mely lapunk 
mai szamának hirdetési rovatában olvasható, haladék-
talanul tegyen eleget; mert csak igy lehet elejét 
venni a következményében beláthatlan veszélyü 
bajnak. 

— Gyömbér Pá l é l ! Szegedről vesszük 
az értesítést, hogy Gyömbér Pál, a 8-ros rablógyilkos 
még most is él. A dolognak azahübnere, hogy Kozarek 
hóhér, a kinek Szegszárdon akadt egy kis dolga f. 
hó 27-én egy háromszoros rablógyilkos felakasztása 
körül, nem érkezhetett meg a kellő időben Szegedre, 
miután pedig az itélet kihirdetése után az elitéltnek 
24 óráig a siralomházban kell vezekelni, a közbeneső 
vasárnap miatt az akasztást el kellett halasztani. Az 
akasztás tehát kedden lesz. Gyömbér egyébként 
privát uton már értesült az itélet tartalmáról. 

— Wellisch. Vilmosnak lapunk mai szá-
mában közölt hirdetésére e helyen is felhívjuk olva-
sóink figyelmét. 

Szentesi piaci árak. 
Szentes, 1890. március 29. 

A buza-űzlet a bét utolsó felében egy 
kissé javult. Árpa, kukorica, zab igen lanyha. 

Következő árakat jegyezhetjük: 
B u z a : ó, 8 0 - 7 9 kilós 8 frt 3 0 - 4 0 kr. 

uj, 7 7 — 7 8 kilós 8 frt, 7 6 - 7 5 kilós, 7 frt 
8 0 - 9 0 kr. mmként. 

Á r p a : köble 4 frt 5 0 — 8 0 kr. 
K u k o r i c a : mmja 4 frt 20 kr. 
Z a b : köble 4 frt. 
B ü k k ö n y : tiszta, köble 7 frt. 
H e r e m a g : igen keresett, v e t é s r e 

Vékája 1 2 - 1 4 frt. 
H i z o t t s e r t é s : tiszta vágásra 40 — 

41 kr. 
S z a l o n n a : mmja 4 0 frt. 

SZENTESI LAP. 

Hazánk és a főváros, 
— Az első zónajeoy. A kereskedelmi minisztérium 

tisztviselői f hó -24-én, Baross Gábor nevenapján, érdekes 
emlektárgygyal lepték meg miniszterüket. Egy ritka szép kivitelű 
ezüstös doboz, fedelén földgömb mellett álló allegorikus alak 
egy szép müvü ezüst keretben tartja az első zónajegyet, mely a 
szakaszdíjszabás életbeléptetésekor elsőnek adatott ki. A kis 
szekrényben az erről kiállított hivatalos okmány van. Az első 
jegy a mult év július 31-éröl augusztus 1-jére, három perccel 
éjfél utan, Dráva-Szarvason indult személyvonathoz adatott ki 
es pedig egy III. osztályú zónajegy, Preiglevíca-Szt-Ivánra 
szólva; a távolsági forgalomban a második zónára szólt és a 
ki akkor használta, éjjel a vonattal a Dunakompon is átszállt 
A jegyet, miután a leszállásnál át kellett adni, az illető állomás 
későbben beszolgáltatta A doboz negy oldala gyönyörű dombor-
mű veket mutat és pedig az egyik hosszoldalán egy vasúti 
menetet, a másikon egy gőzhajót; azonkívül pedig egy-egy-
oldalon a posta s táviró s végre a kereskedelem különböző 
jelvényei vannak feltüntetve. 

Irodalom. 
— A „Pesti Hírlap" az uj évnegyed küszöbén nem áll 

elő hasábos reklámmal, hogy elzengje magáról, mennyire 
nemzeti es mily kitűnően szerkesztett újság ö. A Pesti Hirlap-
nak erre már nincs szüksége. Mert Magyarország intelligens 
olvasó közönsége lá év óta jól ismeri már a Pesti Hirlap 
szabadelvű és demokratikus irányát s jól tudja, hogy tartalom 
tekintetében ma leggazdagabb a" napilapok közt. Hogy ebez 
képest a legkedveltebb lap Magyarországon, azt meg a hivatalos 
postai statisztika bizonyítja kétségbevonhatlan számadatokkal. 
Csupán annyit óhajt a" Pesti Hirlap ezúttal a magyar olvasó-
közönség figyelmébe ajánlani, hogy munkatársai diszes sorát 
immár Jókai Mór neve teszi még fényesebbé, aki tárcákkal és 
apróbb novellakkal gazdagítja ez év folyamán a Pesti Hirlap 
tartalmát. A most (márc. -20.) kezdett uj szenzációs francia 
regény tíz folytatását az ápril 1-vel belépő uj előfizetők külön 
lenyomatban fogják megkapni. Az előfizetési pénzek (negyed-
évre 3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt -20 kr.) a Pesti Hírlap kiadó-
hivatalába küldendők (Budapest, nádor-utca 7. sz.) honnét 
mutatványszámokat is küldenek egesz hétig ingyen és bérmentve. 

Elhaltak névsora. 
Szentesen, 1890. március á3-tól március ¿9-ig. 

Virágos Sándor, 3 hetes, ranggörcs. — Irházi Antal, 
1 hónapos, bélhurut. — Cukkerinann Jolán, 6 ' 2 éves, vörheny. 
— Gyurkó Imre, 37 éves, agyszélhüdés. — Lantos István, 
9 éves, vizkór. — Szabó Béla, 3 hónapos, ránggőrcs. — Kis 
János, éves, végelgyengülés. — Horváth Maria, éves, 
tüdővész. — Szíjártó Szabó Bálint, 6 hetes, tüdölob. — Csósza 
János, 68 éves, sorvadás. — Tóth Júlia, 85 éves, aggkór. — 
Orosz János, 4 hónapos, ránggőrcs. — Paszti Imre, 1 l\2 éves, 
tüdővész. — Csenki Eszter, 22 éves, sorvadás. — Lantos Maria, 
24 éves, sorvadás. — Götz Seka, 7 éves, vörheny. — Turjanszki 
Rozália, 73 éves, aggkór. — Vida Mihály, 64 eves, tüdővész. 
— Turzó András, 75 éves, végelgyengülés. — Horváth Eszter, 
7 hónapos, bélhurut. — Keresztúri Juliánná, 32 éves, tüdolob. 
— Egetö Mária, 28 éves, sorvadás. — Kökény Borbála, 80 
éves, aggkór. — Oroszlán Etel, 2 hetes, születési gyengeseg. 

* £ C S A J O K , 

A boszorkány. 
Sicíliai regény. — 99. közi. 

Hirek a szomszédból. 
— Esperes! látogatás. Szabó János, a békés-bánáíi ref. 

egyházmegyei esperese, közelebb Hód-Mező-Vásárhelyen és 
Szegeden járt, az ottani ref. népiskolák vizsgalata végett. Hogy 
Szentesre el fog-e jönni ? — nincs róla tudomásunk. 

— A hódmezővásárhelyi regále. H.-M.-Vásárhely város 
regále jogának kártalanítása tárgyában f. hó 24-én tartott ineg 
az egyezségi tárgyalás. A közigazgatási bizottság albizottsága 
hosszabb tanácskozás után 630,242 frt 91 krban állapította 
meg H -M.-Vásárhely regále jogának kártalanitási összegét. 
Vadász József h. pénzügyigazgató az államkincstár nevében 
571,143 frt 20 krt. megváltási összeget helyezett kilátásba, 
miután azonban a bizottság a felajánlott összeget nem fogadta 
el, az ügyet a pénzügyminiszterhez felebbezte meg. 

— Államfogház Szegeden. A szegedi állam fogház építése 
befejeztetett. A megtartott felülvizsgálat az épitkezest és beren-
dezést mindenben kitogástalannak találván, az államfogház 
számára a használhatási engedélyt kiadta. Az uj fogház, mely 
a váci állam fogház helyett épült, május 1-én nyílik meg 

Ezen rémületes bőrtönökben többször tartóz-
kodott gyermekkorában Giovanni, s rémületes emlé-
kük megmaradt benne; képzeletben már maga előtt 
látta azokat. 

Judith egy lépést tett előre. 
— Vezessen tehát, — mondá, — mi készek 

vagyunk követni önt! 
Roberto meglepetve nézett reá: 
— A rendelet, melyet kaptam, egyedül Giovan-

nira vonatkozik. Ön szabad, signora! 
Izsák leánya meglepetten állott meg. A válás 

órája, melytől jobban félt a halálnál, végre elérkezett. 
Keserűen bánkódék a felett, hogy Giovanni miatta 
hagyta el a hegyeket. Az órák, melyeket együtt töl-
töttek, igen drágán fizetvék meg. 

— Isten veled, Judith! — mondá a fogoly 
tettetett nyugalommal, mely nem árulá el azon vi-
haros érzelmeket, melyek keblét marcangolák. 

Giovanni látszólagos nyugodtsága visszaadá 
Judithnak is erejét, mely egy pillanatra elhagyta őt. 

— Ne mondd azt: Isten veled, — feleié, — 
mondd inkább : a viszontlátásig ! 

— A sírból, melybe élve szállok le, nincs kijárás. 
— Egy titkos hang mégis azt sugalja nekem, 

hogy nemsokára víszontlátandjuk egymást! 
— Erre Isten csodája szükséges. 
— Istené, vagy a stregáé, — rebegé Judith 

susogva. 
— Szegény anyám ! — sóhajtá Giovanni, — 

ez a lehetetlenség megkísértése volna. 
— Nem bizonyitá-e már be számtalanszor ne-

künk, hogy misem lehetetlen számára? Bátorság te-
hát, barátom és a közel viszontlátásig! 

Elrejtendő könyűit, homlokát egészen Giovanni 
ajkaihoz hajlitá, miként a harmattal túlterhelt virág 
meghajtja szirmait. 

3.j)ldai. 

E percben az öreg szolga tekintete a marquisé-
val találkozott. 

Urának fenyegető pillantása egész testében 
megreszketteté őt, s magával vonván foglyát, eltűnt 
a bolthajtás alatt, a sbirek öröm- és bosszukiáltásai 
kőzött. 

Izsák leánya térdeit roskadni érzé. Talán össze-
rogyott volna, ha két kar nem kapja őt fel gyorsan. 
Fejét hátra fordítva, Diodatot latta maga mögött. 

— Ne érj hozzám, hóhér! — kiálta undorodás 
jeleivel bontakozva ki a marquis öleléséből. 

— Hóhér ! — feleié ez vállat vonva. — Mert 
megszabaditám önt ezen ember tolakodó társaságától, 
ki kigyó gyanánt furakodott az ön közelébe? Hóhér-
nak nevezi ön az orvost, ki megmentendő betegét, 
nem fél a rosz hust kivágni testéből ? Később még 
hálát fog nekem adni, Judith ! 

— Hallgasson, szerencsétlen ! 
— Oh! Igen, nagyon szerencsétlen vagyok, 

valóban. Ha ön tudná, Judith, hogy mennyit szen-
vedek, szánalommal viseltetnék irántam. 

— Szánalommal ön iránt ? Boldog voltam. 
Azon naptól fogva, melyen először talalkoztam önnel, 
ön rosz szellemem gyanánt kereszteze utaimat. ön 
rontotta meg boldogságomat ! 

— Oh ! mily igazsagtalan és kegyetlen ön irá-
nyomban. Csupán az ön iránt érzett szerelmemből 
fogadtam el a bujdosók megalázó feltételeit. Ha ón 
nem lett volna közöttük, egyikök sem hagyta volna 
el élve a barlangot. 

— Még Campo-Forte nemes úrnője sem ? — 
szakitá őt félbe gúnyosan Judith. 

— Az sem ! — feleié szemtelenül Diodato. 
— Hasonló nyilatkozat csak megvetendőbbé 

teheti ónt szemeim előtt. 
— ön iránt érzett szerelmemből ragadám önt 

ki azon templomból is ! — mondá Diodato. — ön 
ott menedéket keresett és nem gondolt arra, hogy 
ha egyszer az ajtók ön mögött bezáródtak, többé 
sohsem nyilnak ki részére. 

— Bárcsak gyűlölne engem, marquis ur ! Ke-
vésbé félnék gyűlöletétől, mint utálom szerelmét, 
melylyel szakadatlanul üldöz engem. 

— Térjen magához, signora! Nem fogom önt 
sokáig fárasztani panaszaimmal, — sohajtá Diodato, 
zsebkendőjét száraz szemeihez nyomva, mintegy le-
törlendő könyeit. — Holnap távozom. A távollétben 
fogom orvoslását keresni szenvedélyemnek, mely 
halálomat okozhatja. És hogy bevégezzem a feladatot, 
melyet magamra vállaltam, — folytatá megindulást 
tettető hangon, — miután akarata ellenére megmen-
téin önt, magam fogom atyjának lakába kisérni. 

— Köszönöm, Campo-Forte marquisja, — 
mondá Judith, meg nem indulva Diodato tettetett 
könyein. — Sietek minél előbb elhagyni e kastélyt. 

(Folytatása következik.) 

Kristó Nagy Imre 
I. t. 211. számú, céhház melletti h á z a — 
3 szoba, konyha, pince stb. — k e r t t e l 
együtt f. évi szent-György naptól k i a d ó , 

vagy örök áron eladó. 

Néhai Hőnigsfeld Ignácz 
III. t. 247. számú háza kedvező feltételek 
mellett eladó; értekezhetni a helysrinén özv. 

Hőnigsfeld Ignácnéval. 

Vincze Péter 
III. t. 521. számú háza az izr. templom kö-
zelében, kedvező feltételek mellett eladó; ér-

tekezhetni a tulajdonossal ugyanott. 

Figyelmeztetés. 
A városban veszett kutyák kóborolnak. 

Felhivatik és utasittatik ezért a közönség, 
hogy kutyáját mindenki megkötve tartsa; 
mert az utcákon, tereken, vagy nyilvános he-
lyeken szájkosár nélkül találandó ebek, — kí-
mélet nélkül kiirtatni, tulajdonosaik pedig 
szigorúan megbüntettetni fognak. 

Rendőrkapitányság;« 



4. oldal. 

V a n szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására hozni, hogy a tavasz-idényi 
bevásárlásaimnál — tekintettel arra, hogy 
most két üzletemben szükségletem jóval na-
gyobb — áruimat tetemesen leszál l í -
tot t árakon szereztem be. Minélfogva azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy t. vevőim 
nek minden, az üzletem szakába vágó cikket 
i gen olcsó áron, nagy választékban tart-
hatok raktáron és mint eddig, ezután is igye-
kezni fogok, hogy a l e g ú j a b b d i v a t ú 
cikkeket lehető l e g o l c s ó b b árakon jut-
tassam a n. é. közönség rendelkezésére. 

Különösen bátorkodom a figyelmet fel-
hívni 

czipő- és kalap, napernyő- és 
legyező raktáramra. 

A n. é. közönség b. pártfogását kérve, 
mély tisztelettel 

Wellisch Vilmos. 
Egy jó házból való fin tanoncul felvétetik. 

Kanász-Nagy Istvánnak 
II. t. 71. számú Hoffer-féle h á z a és egy jó 
k a r b a n l e v ő h a t l ó e r e j ű cséplőgépje 
kedvező feltételek mellett eladó; alkut tehetni 

a tulajdonossal felsőréti tanyáján. 3V3 

Hegedűs Vilmos 
fényképész I. tized 166. számú házánál 

egy udvari lakás 
(áll 3 szoba, konyha és hozzávalókból) van 
f. évi Szt.-György naptól haszonbérbe kiadó. 

Bor! 
V a j d a S á n d o r n a k 1. t. 614. sz. házá-
nál saját termésű bora vau 50 literenkiut, 

vagy nagyobb mennyiségben eladó. 

Bánóczi Lajosnak 
111. t. 59. számú, a Teli-kávéházzal átellen-
ben levő házánál — 150 kocsira való ázott 
agyagos földje vau eladó. Értekezhetni ugyanott. 

Nem titkos szer! 
A t i z e n ö t év óta l e g j o b b n a k bizonyult 

dr. Schmidt 6 . 
tiszti- és fötörzsorvos 3—3 

hallási-olaj a, 
gyógyit gyorsan és alaposan ideiglenes süketséget, fülfolyást 
fül szúrást meg a legidültebb és legmakacsabb esetekben is. — 
Az alkalmatlan fülzugást, valamint könnyű süketséget azonnal 
megszünteti, mint azt számos eredeti bizonyitvány igazolja. — 
Egy üveg ara használati utasitassal 2 frt Főraktár : Budapesten, 
Török József gyógyszerésznél, Zágrábban: Tomaj gyógyszerésznél 

681—890 a. ü. 

SZENTESI LAP. 

Az 1500—1890. H. M. számhoz. 

Hirdetmény. 
1. A sorozó bizottság a szentesi sorozó 

járásban Szentes ujoncállitási székhelyen öt 
nap alatt, és pedig 1890. ápri l i s 12-től 
ápri l is 16- ig fogja végezni: 

a) a hadi szolgálatra való képesség meg-
állapítását : 

b) a hadképeseknek talált egyének be-
sorozását a közös hadseregbe, a honvédségbe, 
és ezek póttartalékába; 

c) a felszólamlások, vagyis a törvény 
értelmében a póttartalékba való besorozás 
kedvezményére igénynyel biró családfentartók, 
illetőleg ezek hozzátartozói, továbbá papnö-
vendékek és papjelöltek, népiskolai tanitók és 
tanítójelöltek, végre öröklött mezei gazdaságok 
birtokosai által benyújtott kérvények tárgya-
lását és elintézését; 

d) a családi tekintetekből, vagy a tanitó-
képezdei tanulmányok befejezhetése céljából 
való szabadságolás iránt, valamint végre 

e) az egy évi tényleges szolgálat kedvez-
ményének megadása iránt benyújtott kérvé-
nyek elintézését. 

2. A folyó 1890. évi ujoncállitásra az uj 
védtörvény értelmében az 1869., 1868. és 
1 8 6 7 . években született hadkötelesek vannak 
felhiva. 

3. A sorozásra felhívott hadkötelesek 
közül, a keresetképesség tekintetéből megvizs-
gálandó férfi rokonokkal együtt, a föntebb 
kitűzött időszaknak minden egyes napján csak 
annyian jelenjenek meg. a hányra nézve az 
ujoncállitási eljárást el lehet végezni; e célból 
a következő napirend állapittatik meg, u. m. * 

Április hó lá-ik napján a büntetésből 
a korosztály és sors-szám rendjén kivül az 
A) lajstrom alapján, továbbá a korosztály és 
sors-szám rendje szerint a B) lajstrom alap-
ján állítandó egyéneken kivül azon első kor-
osztálybelieknek, vagyis 1869-ik évi születé 
süeknek kell megjelenniök, akik az 1. sors-
számtól 220. sorsszámig terjedő sorsszámok 
alatt vannak felvéve. 

39. szám. 

Április 13-án — vasárnap — szünet. 
Április hó 14-ik napján azon I. korosz-

tálybeliek, vagyis 1869. évben szülötteknek, 
kik 2 2 1 - 3 1 1 - i g , valamint azon Il-ik korosz-
tálybeliek, vagyis 1868. évben szülötteknek, 
kik 1 — 171. sorsszámig vannak felvéve. 

Április hó 15-én azon Ilik korosztály, 
belieknek, kik 1 7 2 - 2 9 5 - i g , valamint azon 111. 
korosztálybeliek, vagyis 1867-ben szülöttek-
nek, kik 1 —154. sorsszámig vannak felvéve. 

Április hó 16-án azon III. korosztály-
belieknek, kik 155-től 242. sorsszámig van-
nak felvéve, valamint családi tekintetekből a 
régebbi védtörvény alapján felmentetteknek, s 
a kik ez okból a póttartalék és honvédség 
nyilvántartásába jutottak; e napon kell meg-
jelenniük azon vidéki illetőségű s itt tartóz-
kodó hadköteleseknek is, a kiknek állítási 
lajstromaik ide áttéve lesznek; ezek bevég-
zése után a lajstromok egyeztetése és le-
zárása. 

4. A hadkötelesek és ezeknek a kereset-
képesség tekintetéből megvizsgálandó férfi-
rokonaik is kötelesek a sorozó bizottság előtt, 
a mely naponkint reggeli 8 órakor kezdi meg 
működését, idejekorán és tisztán megjelenni. 
A sorozásra való megjelenésnek, valamint 
egyáltalában a védtörvényből folyó kötelezett-
ségeknek elmulasztása, ezen hirdetménynek, 
vagy a törvénynek nem tudása által nem 
menthető. 

A ki a sorozó bizottság előtt kellő ok 
nélkül meg nem jelenik, az esetleg a törvé-
nyes kényszer-eszközök alkalmazásba vétele 
mellett fog elővezettetni, és ezen kivül, ha 
késedelmét nem igazolja, 10 frttól 200 frtig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő; ha 
pedig szándékosan marad el a sorozásról, 
mint hadköteles szökevény, a körülmények 
hez képest, egy, vagy két évi szolgálathosz 
szabbitással, seteleg 3 naptól két hónapig 
terjedhető elzárással és 15 forinttól 300 fortig 
terjedhető pénzbüntetéssel fog büntettetni. 

Szentesen, 1890. március 17-én. 

Dr. F i ló Tihamér, 
főjegyző. 

Hirdetmény. 
Az 1876. évi VI. és XXVIII. törvénycikkek 

rendelkezései szerint, az 1890—91. tanévre 
tanköte lezet tség alá tartozó 6—15 
éves gyermekek összeírasa elrendel 
tetvén, felhívatnak az érdekelt szülők, kiknek 
az 1884. évi jauuár-augusztus hónapokban, 
továbbá, kiknek az 1883, 1882, 1881, 1880, 
1879, 1878, 1877 és 1876 években, és végre 
az 1875. évi szeptember—december hónapok-
ban született gyermekeik vannak, hogy azo-
kat a kiküldött összeiró közegeknek pontosan 
bevallani el ne mulasszák; mert a tartozó 
bevallások megtagadása, vagy a valóságnak 
elferdítése, eltitkolása, úgyszintén az eljáró 
közegeknek ellentállás s ellenök használt sértő 
kifejezések kihágást képeznek és 100 frtig 
terjedhető birságbüntetést vonnak maguk után. 

Városi adóhivatal. 
Szentes, 1890. március 28. 

1—3 Tóth Kálmán, 
adóügyi tanácsnok. 

Üzleti értesítés. 
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy az uri-utcában 

újonnan épült saját házamban a mai kor minden igényelnek megfelelőleg, 
dúsan berendezett 

rőfös- és fűszer-üzletemben 
nevezett árukból a legolcsóbb árak és legpontosabb kiszolgáltatás mellett 
vagyok képes tisztelt vevőimet részesíteni 

Ugyanezen házamban 

érez- és íakoporsó ss sirkoszoru raktáramat 
mindennemű temetkezésekhez való kész le tekke l kibővítettem, ugy, 
hogy nálam a temetkezéshez való kellékek is a l e g g y o r s a b b kiszolgáltatás 
mellett bámulatos olcsó áron kaphatók. 

Midőn a nagyérdemű közönség eddig kiérdemelt becses pártfogását 
továbbra is kérem, maradtam 

kiváló tisztelettel 
10V9 

NYÍRI GERZON. 

Siente«, 1890. Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtó jan 




