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Előfizetési árak: 

Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatals 
Kurcxaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények, előfize-

tési pénzek is küldendők. P O L I T I K A I 
I S I LAP 

V E G Y E S T A R T A L M Ú K Ö Z L Ö N Y . 

lüíjjcteiBa árát 
valamint nyilWéri kOzl.mé-
nyeket kiadó-hivatalunk mé-

ret szerint olcsón ssái üt 

Egyet példányok kaphat*. 
nyomdánkban, Stark N. és 
Szigethy Z. köny vkeresk- ben 

számonként 5 krajczáréiL 
~&4zí(atok visssa tartat iák. 

Megjelenik hetenként háromszor : 

v a s á r n a p , s z e r d á n ós p é n t e k e n 
a kora reggeli órákban. 

Főszerkesztő: 

S IMA FERENCZ. 

Felelői-szerkesztő: 

PINTÉR GYULA. 

Lapunk megrendelhető: 

a kiadó-hivatalban ós lapkihordóink utján 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

A magyar választó becsülete. 
Haza mentek hát a képviselő urak s kez- < 

detét vette az országos zenebona ; megin-! 
dult a kerületek békéjét bolygató harcz. i 

Nehéz napok, valódi nagy megpróbál-; 

tatások várakoznak a választó közönségnek 1 

kivált függetlenebb gondolkozású részére. 
Tudvalévő, hogy Bánffy Dezső tüzzel-

vassal, választási elnökkel, szolgabiróval, 
csendőrrel, katonával, hiu emberek által czi-
mekért, zsidó bankárok és ügyvédek által 
a vágyott megbízólevél árába lefizetett pénz-
zel, etetéssel, itatással és lé lek vásári ássál 
igyekszik kipusztítani a leendő képviselőház-
ból minden, a magáéval ellenkező véle-
ményt. 

Ugron-pártnak, nemzeti-pártnak, nép-
pártnak s a kormány pártból kilépetteknek 
nem kegyelmez a kormány. Ahol ezek 
az ellenzékiek többségben vannak, an-
nak daczára, hogy a választói név-
sorok meghamisításával és egyéb visz-
szaéléssel már is sok ellenzéki polgárt 
fosztottak meg legszentebb jogaitól, a vá-
lasztás alatt annyit zárnak el a szavazástól, 
a mennyinek elzárásával lehet biztosítani a 
kormány-párti jelölt diadalát. 

Hogyne bánnának igy a nyíltan ellen-
zéki emberekkel, mikor még a kormány-
párti hitvallás sem elég arra, hogy Bánffy 
áteressze a rostán, üiert ő még a kormány-
pártiakból is csak azokat engedi kerülethez 
jutni, a kik — a Tisza- és Wekerle-csopor-
toktól távol — csupán az ő szekerét tolják, 
csakis néki készséges szolgái s odáig men-
nek meghunyászkodásukban, hogy Magyar-
ország terhére fölemelik a kvótát, és annyi 
millióval fizetünk többet — tíz éven keresztül, 
a hány százalékkal emelik azt a kvótát-

Még a kormány-pártiak, a kvóta-bizott-
ság tekintélyes tagjai sem akarták ennyire 
kifosztani szegény hazánkat, ezért kellett 
az országgyűlést időnek előtte feloszlatni. 

Micsoda képviselőház lesz az, ha sfkerül 
Bánffynak ilyen, a maga képére teremtett 
czimboraságot csempészni a nemzet tanács-
termébe ? Biztosra vehetjük, hogy Bánffy 
az első lépésnél meg nem állapodik s még 
Magyarországnak Ausztriába olvasztását ís 
megkísérli. Jól mondják, hogy Bánffy győ-
zelme csak szolgaságot, vagy forradalmat 
eredményezhet. 

Meg kell ezt előzni, meg is lehet előzni 
a veszedelmet, ha Magyarország választó 
közönségének — becsülete van. 

Mert azt már senki sem állithatja, mint 
állíthatta még Tisza és Wekerle alatt ís, 
hogy tudniillik meggyőződésből támogatja 
a kormányt, 

Nem igaz. Ki az ellenzékről Bánffyék-

kai szavaz, az becstelen ember, ki voksát 
eladta, avagy maga és hozzátartozóinak 
más előnyeért szegődött a haza megrontói-
nak zászlója alá, vagy pedig oly szerencsét-
len gyáva ember, a ki parancsnak, erőszak-
nak, nyomásnak volt kénytelen engedni s 
képtelen volt a férfias nemes ellentállásra. 

E tekintetben — fájdalom I a horvát, 
tót, szerb, oláh, szász testvér népet többre 
kell a magyarok egy részénél becsülni, 
mert azok — lehet hogy téves, lehet hogy 
túlzott elveikért — szenvedni, nélkülözni, 
meghalni képesek. 

Ha tőlük nem, tanuljon a magyar saját 
őseinktől, kik éltek-haltak a hazáért s Bánffy-
nál sokkal erősebb zsarnokoknak sem haj-
tottak térdet-fejet, ha szándékaikban felös-
merték a haza veszedelmét és az árulást. 
Küzdeni, kitartani, győzni kell s gaz, a ki 
zászlójától eltántorodik. 

Bánffy véres választásokat akar, — tel-
jék be Isten akarata fejünk fölött, de a 
hazát meg kell mentenünk s a nemzet ta-
nácstermét a magyar függetlenség és ön-
állóság, a magyar becsület, magyar erkölcs 
és magyar tehetség bajnokai részére vissza 
kell hódítanunk. 

Ez legyen a küszöbön álló választási 
harezban mindig a szemünk előtt, mert ezt 
követeli a haza érdeke és a magyar vá-
lasztó polgár becsülete. 

Az országgyűlés ösz-
szehiv&sa. 

Folyó évi október 7-ikéről keltezve 
egy királyi kézirat jelent meg, amely szerint 
a király — utalva arra, hogy „az uralkodói 
kötelmekhez tartozik az ország törvényeinek 
hű és pontos végrehajtása fölött Őrködni; s 
miután a törvény az országgyűlést évenként 
egybehivatni rendeli, s miután számos füg-
gőben lévő kérdés mielőbbi megoldását a 
nemzet erkölcsi és anyagi érdekei sürgősen 
követelik* — az ország főrendeit és képvi-
selőit a folyó évi november hava 
23-ik napján megnyitandó or-
szággyűlésre Budapest tő- és 
székvárosba egybehívja. 

Ezzel egyidejűleg ugyancsak október 
7-ről keltezve a belügyminiszter körrende-
letet intézett a központi választmányokhoz, 
amely körrendeletben, az általános kép-
viselőválasztásokra a folyó évi 
október hó 28-tól, november hó 
6-ikáig bezárólag terjedő 10 
napi időközt tűzi ki határidőül. * 

A háború tehát hamarosan megkezdő-
dik. S a szó legszorosabb értelmében háború 

lesz az, amelyben nem elllenfelek, hanem 
ellenség« 'anak majd egymással szemben, 
s amelyben szerepelni fognak a hadjárat 
szokásos eszközei: a pénz, a szurony és a 
puska. És valószínűleg omlani fog ártatlan 
emberek vére is. 

Isten óvja és védje meg nagy válságtól 
mi magyar hazánkat. 

Városi közgyűlés. 
Ha olyan nagy dologidő nem volna» igazán 

megdöbbennénk azon a részvétlenségen, amit a vá-
rosatyák a f. hó 8-án tartott közgyűlés alkalmából 
tanúsítottak. Nagyon fontos tárgyak voltak a napi-
renden, s mégis alig jelent meg 30—40 képviselő, 
ugy, hogy egy pár jelentékeny ügyet a törvényes 
létszám hiánya miatt ismét nem lehetett elintézni. 

A napirend előtt a polgármester egy fájdalmas 
kötelességet teljesített, bejelentvén dr. Ffló Lajos 
városi képviselő elhalálozását. A közgyűlés a gyász-
eset fölött érzett fájdalmának jegyzőkönyveben ád 
kifejezést, s a gyászoló családuoz részvótnyilatko-
zatot küld. 

Bejelentette továbbá a polgármester, hogy a 
közgyűléstől nyert megbízás folytán néhai Sarkadi 
Nagy Antal arczképét Vastagh György által elkészít 
tette, s a művészi kivitelű arczkép már megérkezett. 
Egyidejűleg megérkezett és a polgármesternek át-
adatott néhai Sarkadi Nagy Mihály volt polgármes-
ter arczképe is, melyet tisztelői gyűjtés utján be-
folyt pénzből a közgyűlési terem számára készíttet-
tek el. Mindkét arczkép leleplezése egyszerre, a L 
évi deczember hónapban e végből külön tartandó 
közgyűlésen történik meg; s az ünnepi szónoklat 
tartására a közgyűlés dr. Lakos Imre h. főjegyzőt 
és Sima Ferencz képviselőt kéri föL 

Ugyancsak a napirend előtt Kálmán Mihály 
bárom rendbeli interpellácziút terjesztett elő. Előssör 
szova tette ugyanis azt, hogy a szentes-fábiáni ha-
tárút kiigazítása ugy történt, hogy nincs köszönet 
benne, mert edd g az útnak csak as egyik oldalán 
volt egy mély árok, most már a másik oldalán is 
ástak, s ezzel a szó szoros értelmében életvessélyeesé 
tették a közlekedést; szükséges volna tehát, hogy a 
szűk ut kellően kibővittessék. Fölpanaszolja továbbá, 
hogy a tranverszális műutnak a város belterületén 
levő szakaszán máig sem állították helyre as át-
járóknál fölszedett járdákat; s végűi hogy a város 
legtöbb utczáján járhatatlan utak vannak. 

Novobáczky Győző tanácsnok a fábiáni határ-
úira nézve igazat adott a felszólalónak s indítvá-
nyára ki is mondta a közgyűlés, hogy a kérdéses 
ut Fábián községgel egyetértőleg kiszélesítendő. As 
utczai átjárókra vonatkozólag azt a megnyugtató 
kijelentést tette a tanácsnok, hogy a járdákat as 
állam már a jövő héten helyre állíttatja és pedig 
kőburkolattal láttatja el; az utczákra nézve pedig a 
város megteszi amit lehet, legalább a vizeket ipar-
kodni fog levezetni s a mélyebb helyeket feltöltetni, 
hogy a pocsolyák megszűnjenek. A közgyűlés és az 
interpelláló tudomásul vette as ígéretet. 

A napirend első tárgyát a városi kórháznak a 
megye részére megyei közkórház czéljára leendő át-
adasa képeste. A polgármester kifejtette, hogy as 
átadás nemcsak közegészségi szempontból előnyös, 
amennyiben a vármegye egy nagyobb szabású köz-
kórházzá alakítja át a magán kórházat, hanem igen 
előnyös pénzügyi tekintetből is, mert megssabada-



1 oldal. 
lünk az évenként legalább 5000 forintot tevő kór-
házfentartási költsígtől, Egyedül Szatbmáry Pál el-
lenezte az átadást, mert — úgymond — nem tud-
hatjuk, hogy a vármegy3 egy szip napon nem 
•zünteti-e meg a közkórházat? Akkor majd megvá-
sárolhatjuk drága pénzen az ingyen átadott épüle-
tet ée berendezézt. Aztán meg sok hasznunk lesz 
abból, hogy a vármegye közkórházat létesít, mert a 
betegeink után fizetnünk kell a kórházi ápolási és 
gyógyítási költséget 

A polgármester ugyan megnyugtatni igyeke-
zett Szathmáry Pált azzal, hogy a föltételek szerint 
a vármegye kizárólag kórházi czélokra kapja meg 
az épületet, és hogy a közkórházban ápolt vagyon-
talan betegek gyógydijait nem a város, hanem a 
megyei betegápolási alap viseli; mindazonáltal Kátai 
Pál János óvatosságból határozottan kikötni kivánja, 
hogy ha a vármegye valaha bármi okból megszün-
tetné a kórházat, az épület ée berendezés szálljon 
ismét vissza a városra amit Cicatriczisz Lajos és 
Kálmán Imre is pártoltak; mire a polgármester azt 
a fölvilágosítást adta, hogy a megállapodás szerint 
a vármegye az épületet és berendezést leltár és a 
becsérték kitüntetése mellett veszi át, s ha valaha 
megszünteti a közkórházat, tartozik a városnak a 
becsérteket megtéríteni, vagy ha a kórházat a város 
veszi át, akkor a becsérték a vételárból levonandó 
lesz. A közgyűlés kimondta, hogy ezen feltétel a 
jegyzőkönyvbe és az átadási okiratba befoglalandó. 
Ezek után az átadás névszerinti szavazás utján, 2 
szavazat ellenében valamennyi szavazattal elhatá-
roztatott. 

A szentesi nőegylet által fentartott óvoda át-
vételének, valamint a gőzfürdő házi kezelésbe véte-
lének ügye — a határozatképes szám hiánya miatt 
— az október 29-én tartandó közgyűlésre halaszta-
tott. Ezúttal azonban a gőzfürdő bérlete felmondatott 
és pedig Pintér Gyula indítványára azzal, hogy ezen 
határozat csak birtokon kívül fölebbezhető. 

Az 1897. évre érvényes virilis lajstrom össze-
állítására bizottság küldetett ki. 

A bérkocsi szabályrendeleti tervezet a belügy-
miniszter által kívánt módosításokkal elfogadtatott 
s jóváhagyás végett újból fölterjesztetik. 

Az ávvatári tartalékalap 1897. évi kamatainak 
a tiszti fizetések pótlására való átengedése iránt 
folyamodik a képviselőtestület a belügyminiszterhez. 

A szegénysorsu betegek és a kórház számára 
szükséges gyógyszereket a helybeli gyógyszerészek 
10 százalék árleengedés mellett hajlandók kiszolgál-
tatni. A polgármester, továbbá Bánfalvi Lajos, Pol-
lák Sándor dr. vármegyei és László Vilmos dr. 
városi főorvos hozzászólalása után a közgyűlés a 
gyógyszerészek ajánlatát elfogadta és Bánfalvi indít-
ványára kimondta, hogy a kórházban felhasználandó 
gyógyszerek negyedévenként váltakozva más-más 
gyógyszertárból szerzendők be. 

A vásárzug kinyitása czéljából megvásárlandó 
Vecseri Lajos-féle házat a tulajdonos most már haj-
landó 4200 írtért eladni. (Régebben tudvalevőleg 
öjXX) frt vételárt kért.) Ezen ügy a jövő hónapi köz-
gyűlésen fog tárgyaltatni. 

A főkapitány jelenti, hogy a nagyvendéglő 
tisztántartására a bérlőt rászorította. A közgyűlés 
azonban nincs megelégedve a tett intézkedéssel; 
mert a jelentésből magából is az tűnik ki, hogy még 
sok kívánni való van hátra s Bánfalvi Lajos a saját 
tapasztalata alapján állította, hogy a vendéglős a 
aertbe öntözteti a moslékot. A főkapitány tehát uta-
síttatott, hogy a vendéglőssel szemben nagyobb szi-
gorral járjon el. 

A polgármester bejelentette hogy a szentesi 
iparos ifjak zászló szentelési ünnepélyén a város 
képviseletében résztvett; amit a közgyűlés helyes-
lőleg tudomásul vett s egyben a zászló beszerzési 
költségekhez való hozzájárulás fejében az iparos 
ifjak önképző körének 50 frtot megszavazott. 

Kálmán Imre ügyészsegéd 16 napi, Veszclovszki 
László h. jegyző 3 heti és dr. FUó Tihamér 6 heti 
szabadságot kapott; tudomásul vétetvén az ügyész-
nek azon jelentése, hogy az ügyek kellő ellátásáról 
szabadság ideje alatt is gondoskodni fogv s igy he-
lyettesítésre nincs szükség. 

Nagyobb vitát idézett elő egy — Szikszai nevű 
iparos folyamodványa, amelyben elpanaszolván, 
hogy láirtörós miatt munkaképtelenné lett, 200 frt 
kölcsönt kér a várostól; egyúttal súlyos vádat emel 
dr. László Vilmos városi főorvos ellen, azt állítván, 

S Z E N T E S I L A P 
hogy a főorvos hanyagsága miatt lett nyomorékká. 
— A főorvosra vonatkozó vád bővebb tárgyalásá-
nak elejét vette a polgármester azon kijelentése, 
hogy a vizsgálatot a saját hatáskörében már meg-
inditctta. K á l m á n Mihály indítványára azonban uta-
sította a közgyűlés a polgármestert, hogy a vizsgá-
lat eredményéről annak idejében jelentést tegyen, 
mert ha Szikszai állítása csak részben is b e i g a z o l t 
nyerne, akkor itt súlyos beszámítás alá eső és szi-
gorú megtorlást igénylő fegyelmi vétség forogna 
fenn. A 200 frt kölcsönre nézve Bánfalvi Lajos, 
Novoaáczky Győző, Kátai Pál János és a polgár-
mester hozzászólása után kimondta a közgyűlés, 
hogy ezúttal végleg nem határoz, hanem előbb 
meghallgatja a szegényügyi bizottság véleményét. 

Több tárgy nem lévén, a közgyűlés véget ért. 

ISO. 

Ármentesitő társulati köz-
gyűlés. A körös-tisza marosi ármentesitő- és 
belvizszabályozó-társulat 1896. évi október hó 13 ik 
napján, délelőtt 9 órakor Hódmező-Vásárhelyen, a 
városháza nagytermében évi rendes közgyűlést tart. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. A központi választmány évi jelentése a tár-

sulat állapotáról. 
2. A. Békés báboczkai és báboczka-mindszenti 

szakas: okon kiépített csatornák és tiltók kezelésére 
vonatkozó ideiglenes szabályzat megállapítása. 

3. A m. kir. földmivelésűgyi minisztériumnak 
a Kunszentmárton város beltelkei alatt létesítendő 
töltés szakaszra vonatkozólag 71171/1895. szám 
alatt kiadott rendelete s a központi választmánynak 
ezen ügyben hozott f. évi 7. számú határozata. 

4. A m. kir. földmivelésűgyi minisztériumnak f. 
évi 28054. számú rendelete, a .nagyfai" 89. számú 
tiszai átmetszéssel párhuzamosan kiézitendő töltés-
szakasz ügyében s erre vonatkozólag a központi 
választmány határozata és a mindszent-algyői hit-
bizományi uraealommal kötött egyezség. 

5. A kataszteri bizottság jelentése s a köz-
ponti választmánynak f. évi 15. szám alatt hozott 
határozata a belvizektől mentesített földterületek 
újra osztályozása tárgyában. 

Ezzel kapcsolatosan: az osztályozások megej-
tésére egy 11 tagu küldöttség választása. 

6. Jelentés a még ki nem épitott belvízcsa-
tornákról és azok műtárgyairól s a költségek fede-
zése Kánti határozat-hozatal. 

Ezzel kapcsolatban Garzó Imre írásos indítvá-
nya a belvizszabályozásra addig fordított kiadások-
nak az érdekeltek által leendő visszatritése iránt s 
erre vonatkozólag a kataszteri bizottság javaslata és 
a központi választmány határozata. 

7. A központi választmánynak f. évi 18. sz. 
alatt hozott határozata a K.-Tarcsa község alatt 
Békésvármegye által újra építendő körösi hid költ-
ségeihez való járulás ügyében. 

8. A központi választmány határozata több 
rendbeli belvizmellékcsatorna terveinek elfogadása 
iránt. 

Ezzel kapcsolatban Csongrád város elöljárósá-
gának kérelme a Samu-foki átereszlétesitése iránt. 

9. A központi választmánynak f. évi 4. és 
¿6. számok alatt kelt határozatai a társulpti alkal-
mazottak részére engedélyezendő millenáris adomá-
nyok ügyében. 

10. Küldöttségi jelentés a társulatnál rendsze-
resitett tiszti, kezelő és segédszemélyzet, valamint a 
gátőrök nyugdijalapjának létesítése ügyében s a m. 
kir. fölumiveiésúgyi minisztériumnak 10387^/1835. 
szám alatt kelt rendelete. 

11. A számvizsgáló bizottság jelentése az 1895, 
évi pénztári számadások megvizsgálásáról. 

12. Ugyanannak jelentése a társulati leltárak 
és lettári szamadások megvizsgálásáról. 

13. Az 1897. évi költségvetés megállapítása. 
14. A társulat 1896. évi számadásainak meg-

vizsgálása iránti iztézkedés. 
15. A tiszavölgyi társulat közgyűlésére küldött 

ség kirendelése. 
16. A mi. kir. földmivelésűgyi miniszter ren« 

delete a P. Balogh Mihály nyilvántartó részére a 
központi valasztmány által adományozott 200 forint 
gyógydijnak közgyülésileg való engedélyezése ügyében. 

17. Salticz Ferencz és társainak felebbezése, 
újonnan mentesített szarvasi határbeli ártereik kiró-
vási terhének leszállítása ügyében. 

18. A társulati alapszabályok 16. §-a értelmé-
ben beérkezendő esetleges indítványok tárgyalása. 

19. Néhai Dáni József és Stammer Sándor 
központi választmányi tagok helyeinek választás ut-
ján való betöltése 

¡20 A közgyűlési jegyzőkönyv hítelesitése vé-
gett küldöttség kirendelése. 

H e l y i é s v e * y e s h i r e k . 
Habemus papam! Ami ezút-

tal annyit jelent, bogy Csongrádvármegye 
három választókerületében van már minisz-
terelnökileg kinevezett kormánypárti képvi-
selőjelölt. C s o n g r á d o n Gajári Ödön, a 
s z e g v á r i kerületben Nóvák József ura-
dalmi ügyész, a t á p é i kerületben Enyedi 
Lukács miniszteri tanácsos és bankigazgató 
mellett buzgólkodnak a Bánfify-huszárok. E 
szerint Illés Jenő »önjelölt"-et nem akczep-
tálta a miniszterelnök, pedig Illés J*nő se 
bukott volna nagyobbat, mint amekkorát bu-
kik Nóvák. Ennek a mulatságnak különben 
Pallavicini fizeti meg az - árát. Szentesre 
még nem fogott balekot Vadnay; aminek 
meg a pákuliczkortesek vallják a — kárát. 

— A főispán utazgat. Nincs az 
a vigécz, amelyik annyit szaladgál, mint a 
mi buzgó főispánunk. Folyvást uton van 
szegény ; nincs pihenése, akár csak a bolygó 
zsidónak. Ne tessék azonban azt gondolni, 
hogy politikában házal ő méltósága. Óh de-
hogy. Egy csöppet se törődik ő a képviselő 
választásokkal, talán még arról sincs tudo-
mása, hogy föloszlatták az országgyűlést. 
Minden gondját igénybe veszi a közigazga-
tás. És vehemens módon közigazgat, egyre 
csak közigazgat. Ma Szegváron, holnap Mind-
szenten, holnapután Dorozsmán, majd Hor-
goson terem és sorba vizitálja a tisztviselő-
ket. Megtapogatja a lelkiismeretüket alaposan, 
s talán jutalmakat is osztogat az érdemesek-
nek. Már tudniillik, kit milyen illet. Aki például 
ellenzéki fajtájú félrelépéseket követ el, annak 
kidukál a szokásos fegyelmi vizsgálat, egy 
kis fölfüggesztéssel egyetemben; aki pedig 
az egyedül üdvözítő kormánypárti uton jár, 
az kap mézeskalácsot és a húsos fazékból 
is zsíros falatokat. Hanem azért politizálni 
nem szokott ő méltósága. Lám a napokban 
is Horgoson járt, és eget-földet igért a jó 
horgosiaknak, meg is dicsérte a Burg csa-
patját nagy kegyeseb. Mindazonáltal alávaló 
rágalmazó az, aki ezt kapcsolatba meri hozni 
a képviselőválasztással. 

— H a l á l o z á s . Részvéttel vettük a gyászla-
pot, mely tudatta, hogy Csncs Eszter özv Horváth 
istvánné asszony Horvá.h Jenő vármegyei alszám-
vevő édes anyja és Incze József főgimnáziumi tanár 
anyósa f. hó 6-án, élete 59-ik évében elhunyt. 
Temetése nagy részvét mellett f. hó 8 án délután 
ment végbe. Nyugodjék békével. 

— K i m u t a t á s rz izr. szegény iskolás gyer-
mekeket felruházó egylet javára Halmay Imre szín-
igazgató ur által rendezett színielőadás bevétele és 
kiadásairól. Bevétel 17S frt 68 kr., kiadás 91 frt 58 
kr., mnradt 87 frt 10 kr. mely összegben benfog-
laltatnak a felülfizetések. Felülfizetni szívesek vol-
tak : Czukor Adolfné urnő 10 frtot, Czukor Emil ur 
3 frtot, dr. Puriosz János ur 2 frtot, ifj. Váiadi La-
jos ur 1 frtot. Német Jenő ur 1 frtot. Hacker Gyula 
ur 1 koronát. N N. 1 koronát, N. N. 20 krt. A t. 
vendégeknek, kik megjelenésükkel szívesek voltak az 
előadás erkölcs: és anyagi sikerét előmozdítani, a ke-
gyes felülfketőknek, továbbá Fodor D. tanító urnák 
és Pollak Antal urnák, kik kiváló buzgalmat tanú-
sítottak a siker érdekében, bálás köszönetet nyilvánít 

a v á l a s z t m á n y . 
— M ű ú t tOlül v i z s g á l á s . A tranzverszális 

müutnak a városon átvonuló szakaszát szerdán vizs-
gálta fölül a miniszteri bizottság. Mint halljuk, a 
fölölvizsgálatot teljesítő műszaki tanácsos ás a mű-
vezető kir rr.érnök határozottan megígérték, hogy 
a müut építés alkalmával fölszedett gyalogjárókat 
állami költségen helvre állíttatják és pedig tégla he-
lyett kőburkolattal láttatják el. 

— M e g s z ű n t á l l a t b e t e g s é g . Teés község 
területén — mint hivatalosan konstatálták - a 
sertés orbáncz, mely ott járványszerűleg uralkodott, 
immár teljesen megszűnt. 

— S u h a n c * onlny Toncs Gyula vaskeres-
kedő tanoncza azt a passziót űzte, hogy az épüle-
tekről leverte a vakolatot. Erre a czólra rendiM-



J . oldal. 
rint egy kalapácsot hordott magánál. De végre I 
rajta vesztett a mulatságon, mert Gzeiszler Jakab [ 
kereskedő, akinek a házafalát már több izben meg-
rongálta, rálesett és tetten érte. Gzeiszler panaszt 
tett a rendőrségnél, ahol idegen vagyon rongálása 
czimén megindították a subancz ellen a vizsgálatot. 

— B i t a n g s á g b a n . Mint lapunk mult szá-
mában is jelentettük, 3 drb sertés van a bi-
tangakolban. Tulajdonosa azóta nem jelentkezett; 
pedig majd nagyon borsos lesz a kosztról szóló 
ssámla. 

— T á n o z i s k o l a . Rácz János, városunk ok-
leveles tánczmestere, folyó évi október hó 11-én, 
vasárnap, a vásárhelyi utczán Szabó Zsigmond-féle 
házban táncztanfolyamot nyit. melyre felbivjuk a t. 
szülők és tánczolni szerető ifjúság figyelmét. 

— Vásár . Boros-Jenőn, mint az ottani elöl-
járóság tudatja, október 24. és 25-ik napjain lesz 
az országos vásár. 

— A z é p i t ő - i p a r o s o k téli tanfolyama a 
budapesti állami ipariskolában (Budapest, VIII. ker. 
Népszinház-utcza 8. sz.) ebben az iskolai évben is 
november 2 án nyilik meg. A beiratás októker 
15-től október 30. napjáig történik. A tanfolyam 
négy téli félévre terjed s évenként november 2-től 
márczius végéig tart. Tanulókul felvétetnek a 15 
életévet betöltött, irni, olvasni és számolni tudó kő-
mi vea-, kőfaragó- és ácssegédek, valamint a 15 
életévet betöltött irni, olvadni és számolni tudó kő-
mi ves-, kőfaragó- és ácstanonczok és gyakornokok, 
a kik legalább egy évet töltöttek már gyakorlatban. 
A beiratásnál előmutatandó irományok: 1. az il-
letékes közigazgatási hatóság által kiállított erkölcsi 
bizonyítvány; 1. a végzett iak. osztályokról szóló 
iskolai bizonyítványok ; 3. munkakönyv, vagy az 
illetékes első fokú iparhatóság által hitelesített mun-
kabizonyítvány. Vidékiek levélben is jelentkezhetnek. 
A beíratási díj 2 frt, a tandíj 10 frt; szertári biz-
tosíték 2 frt. 

— R é s z e g h e r c z e g n ő . MadagaszkarLau 
van egy herczegnő, a királynak nővére, aki rend-
kívül kedveli az italt és ha jócskán beszedett belőle, 
akkor ugyancsak furcsa dolgokat müvei. Igy leg-
utóbb verekedést rögtönzött. Laroche, a franczia 
rezidens már régebben észrevette, hogy a herczeg-
nőnek e kedvtelése nem vezethet jóra és azért az 
udvartól való eltávolítását követelte. Ranavaló ki-
rálynő nővére ezért bosszút esküdött. A napokban 
a rezidens nejével együtt a királyi palotában volt. 
A herczegnő ekkor megtámadta a rezidens nejét és 
véresre verte, a férjét pedig, aki nejének segítségére 
sietett, összekarmolta. Ez volt a részeg herczegnő 
bosszúja. 

— I g a z i h á z a s s á g a s z í n p a d o n . Ilyen 
dolgok ter; észetesen csak Amerikában eshetnek meg. 
Egy newyorki lap irja, hogy egy utazó művész tár-
sulat egy városka polgárságának azt a ritka műél-
vezetet nyújtotta, hogy felvette az esti előadások 
programmjába a társulat két tagjának esküvőjét is. 
óriási publikum gyúlt egybe, hogy tanuja legyen 
ennek a ritka előadásnak. Az esküvő alatt — amely 
egész formaezerüen történt meg a színpadon — a 
zenekar egy kedvelt amerikai utczai nótát játszott, 
azután az ott dívó népszokás szerint, kiosztották a la-
kodalmi kalácsot. A publikum lelkesen tapsolt és 
diszlakomát rendezett az ifjú művész-házaspár tisz-
teletére ; a lakoma egész éjszaka tartott, és csak 
reggel felé ért véget óriási verekedéssel, amelyben 
az egész társulat és az egész publikum tevékeny 
részt vett 

— F e l l á z a d t k ö z s é g . Valóságos kisebb lá-
zadás tört ki Makaria beregi község földhöz ragadt 
szegény népe között. Ennek az Ínséges felvidéki me-
gyéi ek legnagyobb része tudvalevőleg gróf Schön-
born-Buchheim Ervin}, aki bizony nem a legnagyobb 
népszerűségnek örvend a télenként kenyér nélkül 
szűkölködő nép közt. Makaria község lakossága is 
a gróffal tűzött össze. A községnek ugyanis 99 hold 
terjedelmű földje szomszédos a gróf egyik 674 hold 
birtokával. Mindkét terület egészen vad, rég benőtte 
már a sás meg a nád. E hó elején egyszerre csak 
megjelentek a gróf emberei és az egészen benőtt 
mesgyevonalat saját kényük kedvük szerint kiigazí-
tották. Egyben a gróf megindította az illavai járás-
bíróságnál a mesgyeigazítási keresetet. A község sem 
hagyta a jussát és sommás visszahelyezés végett 
beperelte a dúsgazdag grófot. A járásbíróság a gróf 
S- vára döntött, ami rendkívül elkeserítette a népet. 

emsokára elrendelte a járásbíróság, hogy az Ítélet 
végrehajtható, noha a község megfelebbezte. E hó 
19-én kellett volna az első végrehajtásnak megtör-
ténnie, de 200 szegény földműves kapával, kaszával, 
ásóval ott termett s elűzte a végrehajtó bizottságot, 
meg a három csendőrt. Három nap múlva ül 
csendőr jött ki a bizottsággal, de most már félre 
verték a harangot és legalább 500 ember állt szem-
ben a csendőrökkel. Tettlegességre most sem került 
a dolog, mert a bizottság visszavonult. Másnap a 
csendőrök több falubeli embert letartóztattak. Igy 
áll egymással szemben most egy talpalatnyi földért 
a sokszoros milliomos gróf és a nyomorult felvi-
déki nép. 

— S z ö r n y ű h a l á l . Rettenetes halállal mult 
ki minap Konop községben egy Stefanu llicze nevű 

S Z E N T E S I L A P 
oláh legény. Mókust akart fogni az erdőben s e 
czélból sorra mászta a fákat. A mint egy magas 
fáról le akart szállani, lába két ág közé szorult 
még pedig oly erősen, hogy nem birt szabadulni. 
A boldogtalan hiába kiabált segítségért, senki sem 
hallotta s igy elpusztult az éhségtől. Tetemét egy 
vadorzó találta meg, a ki bejelentette aztán az 
esetet a hatóságnál. 

— A t a n i t ó k a l a n d j a . Hamperl karlsbadi 
polgáriskolai tanitó a szünidőben nagyobb útra 
kelt s azóta nyoma veszett. E napokban tért haza,-
s abban adta okát eddigi hallgatásának, hogy mi-
dőn Francziaországban utazott, tájékozatlanságában 
átment Belford erősség hatáskörébe és augusztus 
eleje óta internálva volt. Számtalan kihallgatáson 
kellett átesnie, a mig a franczia katonai hatóság 
meg nem győződött ártatlanságáról. 

— Olesó l a k á s o k . Az ezredéves országos 
kiállítás igazgatósága 34650 sz. leiiatával Hegedűs 
A. vasbutorgyáros és székes fővárosi vállalkozó ál-
tal berendezett kir. Guriának első emeleti helyiségeit 
a vidékről tömegesen felránduló tanuló ifjúság elhe-
lyezésére tartotta fenn és biztosította. Megjegyezte-
tik, hogy ugy a Guria mint a királyi tábla helyisé-
geiben még körülbelül 1000—2000 személy befoga-
dására alkalmas helyiségek állanak a vidéki közönség 
rendelkezésére napi 32 kr., 50 kr. és 70 krajcárjával 
a melyeknek felszerelése a kényelemnek minden te-
kintetében megfelelő. Megrendelések bezárólag no-
vember 5-ig ugy a kiállítás igazgatóságnál, valamint 
a székes fővárosi lakásirodába, de legczélszerübben 
magánál a vállalkozónál: Hegedűs A. vasbutorgyá-
rosnál, V., József-tér 14. sz. eszközölhetők. 

— A b u d a p e s t i P l a s t i c o n ujabb látvá-
nyossággal gyarapodott. A budhisták tanát a lélek-
vándorlásról mutatja be megérzókitve, nagy feltű-
nést keltve. 

— J e l z á l o g k ö l c s ö n ö k szerzésére, konver-
tálások keresztülvitelére ajánlkozik a közkedveltség-
ben álló ,Agrária" bankforgalmi intézet, Budapest, 
Kerepesi-ut 13 sz. alatt, mely többek közt a Hol-
landiai Hiteibank vezérképviselőségét is birja. E je-
les vállalat földbirtokosok és háztulajdonosok részére 
3 Vs—4o/0 mellett eszközöl ki kölcsönöket és visz 
keresztül előnyös konvertálásokat. Levélbeli tudako-
zódásokra díjmentesen ad felvilágosítást. 

CSAKNOK. 
A kiáilitás utolsó napjai 

Nemsokára megkondul az ezredéves országos 
kiállítás fölött is a búcsúztató harangszó. 

Epen halottak napján, november másodikán 
teszik majd sírba, meghajtják előtte a félévig tartott 
búcsújárás lobogó zászlóit mint egy győztes had-
vezér előtt és azután elparentálják, mint egy fiatal 
leányt, mely oly szép és bájos volt, hogy örökre 
kár és Isten ellen való vétek neki meghalni. Szinte 
fáj az ember szive, hogy pár hót múlva már ennek 
a mesebeli tündérországnak kapui bezárulnak, szinte 
hihetetlen, hogy mindaz a fény, mindaz a pompa 
és ragyogás egyszerre csak véget ér, mely hat hó-
napon keresztül elragadó varázsával idecsábitotta a 
messze vidékekről és tengertuli országokból is a 
népek tömegeit Magyarország tővárosába. Mennyi 
örömet, büszkeséget, gyönyört okozott nekünk és 
mennyi hálával tartozunk a gondviselésnek, hogy 
megérnünk engedte az ősi dicsőség szent emiekeinek 
találkozását az uj ezer évre készülő Magyaroszág 
munkaképességének kincseivel. 

A történelmi ereklyek és a modern alkotások 
gyűjteményének fényes csarnokait pár bét múlva 
be fogják zárni és itt az ideje, hogy aki még nem 
látta, siessen megtekinteni a nemzeti büszkeseg e 
megszentelt hajlékait. 

Soha még nemzeti kiáilitás ily fényesen nem 
sikerült, mint a mienk. Erkölcsi siker tekintetében 
felülmúlta a nemzeti világkiállításokat is. Pedig 
mindaz, a mi itt látható, magyar ember kezének és 
eszének a müve. A földmivelő az iparos, a keres 
kedő, művész kezet nyújtott egymásnak, hogy dicső 
séget és hirt szerezzen a magyar névnek. 

Nézzétek végig a s*áztornyú kiállítási város 
gyönyörű utczáit, tekintsetek be a csaknem három-
száz remeknél remekebb módon épült házba és 
kápráztatni fogja szemeiteket az itt felhalmozott 
kincsek óriási gazdasága, a magyar szellemnek te-
remtő ereje. Nemzeti géniuszunk pantheonja ez. 
Az ezredéves emlékek között a legmaradandóbb 
becsű, kimagasló és nemzeti büszkeségünket ország-
világ előtt emelő nagy alkotás ez, mely hosszú idő-
kön át okulás, tanulság és biztatás forrása marad 
számunkra bezárás után is. 

Nézzétek meg as ősi századokba visszanyúló 
emlékek gyűjteményét, a három korszakot felölelő 
történelmi épületek csoportját; Hadverő dicső 
ősök ereklyéi vannak itt felhalmozva. Árpád hon-
foglalásának emlékmaradványai, a keresztény kultura 
ujraébredós korszakának és az utólsó századok szá-
mos háborúinak és békealkotásainak emlékeivel 
találkozunk. Egy egész évezred váltakozó, viszon-

^ l^j iBám^ 
tagságos. borús ós derűs eseményei mintegy meg-
elevenedve vonulnak el előttünk és dicsfénytől su-
gárzó ragyogásban szólnak a késő nemsedék epigon-
jaihoz. 

Vagy járjátok körül az uj ipari müvek hajlé-
kait, az emberi kézmű, gépek, tanulmányok csarno 
kait és bámulva fogjátok szemlélni az erejére ébredt, 
előre törekvő és hivatása magaslatán álló magyar 
nemzet képességeit. 

Minden egyvé van itt hordva, ami ssivet-
lelket nemesit amiből tanulni lehet, amiből meg-
becsülhetjük magunk magunkat. Meg kell ismerni, 
hogy méltányolni tudjuk, mennyire haladtunk és 
megmérhessük, milyen hosszú ut áll még előttünk, 
bogy legközelebb a nagy nemzetekkel versenyre kel-
hessünk. 

Százával, ezrivel jönnek hozzánk külföldiek, 
csapatosan keresik fel kiállításunkat olyanok, kiknek 
azelőtt a magyar nemzet neve is csaknem egészen 
ismeretlen volt. Csodálattal vannak eltelve a ma-
gyar nemzeti erő ily óriási megnyilvánulása előtt 
De sokkal fontosabb ennél az. hogy mi magunk 
ismerjük meg magunkat. A kiállításnak nem sza-
bad berekesztetni, mig mindenki nem látta Minden 
magyar embernek kötelessége néhány napot a kiállí-
tásnak szentelni. A kiáilitás igazgatósága gondos-
kodott róla, hogy a legszegényebbek is csekély áldo-
zattal megtekinthessék. Szegény és gazdag okulni 
fog belőle. Fel kell használni tehát a még rendel-
kezésre álló nagyon rövid időt. Október közepén 
megszűnnek a nemzetközi kongresszusok és a ki-
állítás úgyszólván még csak a magunk részére ma-
rad nyitva, hogy akik még nem láthatták, utólag 
megtekinthessék és kapuzárás előtt gyönyörködhea-
senek benne. Ezredéves történelmünk ereklyéi, 
gazdasági életünk káprázatos kincsei ily módon, 
egy csomóban még soha sem voltak összegyűjtve. 

November másodikán bezárják a kiállítást és 
talán soha sem lesz alkalom többé együtt látni azt 
a sok becses anyagot, melyet a millennium alkal-
mára csak a közös lelkesedés ós hazafias köteles-
ségérzet tudott összehnzni. 

Pályázati hirdetmény. 
Szentes város közönsége Szentesen a 

Főtéren az eddigi szálloda helyén 1897. óv 
folyamán egy uj, a kor kívánalmának meg-
felelő, modern szálloda felépítését 160,000 frt 
építési költséggel — határozta el. 

Ezen ez időszerint egyedüli és a város 
legszebb és legforgalmasabb helyén épitendő 
szállodának 6 esetleg 10 évre terjedő bérbe-
adását biztosítani óhajtván — felhívom az 
érdeklődőket, hogy erre vonatkozó zárt aján-
lataikat 50 kros bélyeggel ellátva a bérleti 
idő és évi bérösszegek pontos kitüntetésével 
— azon nyilatkozattal, hogy az épitendő 
szálloda helyiségeinek alap terűletét és meny-
nyiségét ismerik f. évi október hó 
3 1 - é n d. u. 5 óráig a gazdászati hivatal-
hoz adják he. 

A szálloda alaptervezete és berendezése 
ugyanott a hivatalos órák alatt megtekint-
hető és mindennemű felvilágosítás nyerhető. 

A kijelölt határidőn tul beérkező aján-
latok figyelembe nem vétetnek. 

A beérkező ajánlatok közül a szabad 
választás és elbírálási jog feltétlenül a városi 
tanács illetve képviselőtestület részére fen-
tartatik. 

Kelt Szentesen, 1896. évi október hó I. 
Burián Lajoa, 

2—2 polgármester. 

Földeladás. 
Szolnokmegyében Dévaványa város mel-

lett 60 vagy 70 hold fekete szántó-
föld rendkívüli kedvező feltételek mellett 
sürgősen eladó. 

A birtok ára kis holdanként 185 frt a 
a vételár fele föld hitelintézeti kölcsönben a 
birtokon maradhat, 2500 frt rögtön fizetendő, 
a hátralék pedig 5 év alatt törleazthetŐ. 

Az eladó föld egészen buza alá kerül a 
benne jelenleg 20 hold kitűnő kukoricza ve-
tés van. 

A birtok csupán szántóföldből áll s több-
nyire 10 mázsán felül termi kis holdanként 
a búzát. 

Értekezni lehet a tulajdonos Tóth 
Kálmán gyomai lakossal 4—? 
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Elvem a pontos és szolid kiszolgálás-] 

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy a helyben lévő 
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Tupler Sándor urnák eladtam és azt ő a saját, törvényszékiig bejegyzett 
czége alatt tovább fagja vezetni. .. 

A n. é. közönségnek irántam tanúsított eddigi szives bizalmát megköszönve, ké-
rem azt utódomra is átruházni, amit ő minden tekintetben törekedni fog kiérdemelni. 

S z e n t e s , 1896. október hó. 
kiváló tisztelettel 

Grossmann Adolf. 

Vonatkozással a fentiekre, van szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására 
hozni, miszerint 

Grossmann Adolf úr 

norinbergi, diszmű, rövid, nöi és úri 
divatárú üzletét 

g 
® s » 
v 
0 
B 

átvettem és azt a mai modern kor igényeinek megfelelően újonnan berendeztem. 
Hosszú, éveken át e téren szerzett tapasztalataim folytán azon kellemes hely-

zetben vagyok, hogy nemcsak a helybeli piaczczal, hanem a íővárossal is felvehetem 
a versenyt, a miről a n. é. vevőközönség már az első vásárlásnál meggyőződést sze-
rezhet magának. — Mindenkor főczélom leend, jutányos és figyelmes kiszolgálás által 
t vevőim b. bizalmát megnyerni. 

A midőn még bátor vagyok megjegyezni, hogy az átvett árúk mélyen leszál-
lított árakon kiárusittatnak, a n. é. közönség szives fisryelmét felhívom, ne mulassza 
el a kedvező alkalmat, nálam minél nagyobb bevásárlásokat eszközölni. 

Raktáromban a következő áruk, úgymint: 
Kalapok, czipők, ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, keztvűk, eső- és napernyők, 
sétapálczák; valódi Berger Vilmos fiai féle alsó ingek és nadrágok gyermekek, nők 
és férfiak részére. Berliner és zsenilía kendők és sálok karmantyúk (muffok), gyermek- | 
ruhácskák, harisnyák. Horgoló- és kötőpamutok, csipkék, szalagok, tűk, mindennemű 
bélésárúk, női és férfi szabókellékek. Gyermekjátékok, szappanok, illatszerek és minden 
e szakmába vágó czikkek, továbbá utazó bőröndök, kosarak, a legnagyobb választék-
ban és a legjutányosabb árban kaphatók. 

Becses pártfogásukat kérve, vagyok 
S z e n t e s , 1896. október hó. 

kiváló tisztelettel 
1 3 Tupler Sándor. 

a pontos és szolid kiszolgálás. 
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1896. Nyomatott a kiadótulajdouoi: .Sxontoai elaő könyvnyomda fétzTénytársaság" gyoraaajtóján. 




