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hova a Inp szellemi rés'ét 
illető közlemények, előfbe 

tési pénzek is küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetések árát 
valamint nyí l t tér i közlemé-
nyeket kiadó-hivatalunk mé-

ret szerint olcsón számit. 

Egyes példányok kaphatók: 
nyomdánkban Stark N. és 
üntermüllor E. könyvk-ben 

számonkén t 5 krért, 
Kézirutok viasza tartatnak. 

Megjelenik hetenként háromszor : 

v a s á r n a p , s z e r d á n é s p é n t e k e n 
a kora regge'í órákban. 

Mi készül? 
Kétség és remény között ingadozva nézi 

az ország az események fejlődését. Minden 
felé az a kérdés foglalkoztatja az elméket, 
h o g y : m i k é s z ü l ? 

Elkényeztetve bizony nem voitunk soha, 
sőt hosszú századokon át ezer csalódás súj-
tott benünket. Mikor hüségünk legbuz-
góbb, odaadásunk legbensőbb, várakozá-
sunk legvérmesebb vala, mindig a keserű 
kiábrándulás lőn osztályrészünk. A bécsi 
udvari politika a jóért rendszerint rosszal 
fizetett nekünk. 

Nem csoda hát, hogy a közvélemény 
jelentékeny része eszében tartja a kuruez 
intést és nem mer h i n n i . Sőt meg-
döbbenéssal fogadja és danausi ajándéknak 
tekinti a feltűnő nyájaskodást; a melynek 
busás ára lehet. 

Ám mi, akik pedig nem szoktunk rózsa-
színű szemüvegén nézni fölfelé, most az 
egyszer nem osztozunk a fölmerült aggodal-
makban. 

Mentől behatóbban vizsgáljuk a dolgo-
kat és mentől nagyobb figyelemmel mérle-
geljük ugy a nemzetközi politika viszonyait, 
mint az osztrák állapotokat, annál inkább 
gyökeret ver lelkünkben a jóleső hit, hogy 
a virradat közéig, s korszakalkotó és világ-
történelmi jelentőséggel biró fordulat küszö-
bén állunk. 

Saját impresszióink azt hitetik el velünk, 
hogy rohamosan közeledünk a perszonál unió 
felé. Alig ha csalódunk, midőn ugy látjuk, 
hogy Apponyi politikáját már nem kisajátít-
ják apránként, hanem — tulliczitálják. 

Budapestről vett informáczióink is azt 
hirdetik, hogy sokkal közelebb állunk a per-
szonál unióhoz, mint ahogy azt a központi 
sajtó sejtetni engedi 

Nem lehetetlen tehát, hogy akár kiszá-
mítás, akár a végzet szeszélye Apponyi 
sorsára juttatja — Ugrón Gábort is. 

Megtörténhetik ugyanis, hogy egy szép 
napon arra ébredünk, hogy Ugrón sokat 
megtámadott, de nagyon is ésszerű teóriája 
a „ f o k o z a t o s á t a l a k u l * s*-ról szin-
tén kisajátítás alá kerül, s Magyarország füg-
getlensége — ha nem is a maga eszményi 
tisztaságában, de legalább a 48-iki alkotmány 
fundamentális tételeinek megközelítésével — 
successive életre kel. 

Sokan mosolyogni fognak a fantázia 
ilyetén csapongásán és kimondják reánk a 
szentencziát, hogy álmodozók vagyunk. De 
akik így ítélnek, ne feledjék, hogy ezek az 
álmok a történelem ellenállhatatlan logikáján 
alapszanak és ne feledjék, hogy a mult ta-
nulságai szerint a népek életében néha 24 
óra is hihetetlen változásokat hoz. 

Szerkesztésért felelős: 

SIMA FERENCZ. 

Nincs abban tehát semmi lehetetlen, 
hogy a magyarok Istene végre reánk tekint, 
s atyai jóságában megadja azt, amiért hosz-
szu idő óta .buzgó imádság epedez százezrek 
ajakán." 

Országgyűlés, Szerdára nagy dolgokat 
vártak az ellenzéken épp ugy, mint a kormánypárton. 
Mindenkinek a fülében csengett még annak a kéz-
iratunk szövege, melyet a király Bánffyhoz adresz-
szált ugyan, de azért az egész magyar nemzetnek 
szánt és amelyben igazán felséges nagylelkűséggel 
mutatta ki hódolatát Magyarország múltja iránt. 

Mindenki azt hitte hogy a Ház a szerdai ülé-
sen fog érzelmeinek kifejezést adni a királyi kézirat 
felett. £ s ez meg is látszott az embereken. 

A nagy, ünnepies várakozás azonban nem ta-
lált kielégítést. Az ülés meglehetős egyhangúsággal 
folyt le. 

Sokan csalódva távoztak, pedig érdekes dolgok 
következtek. £s ezek az érdekes dolgok adtak egy 
kis szint, elevenséget az ülésnek. Sima Ferencz napi* 
rend előtt felszólalt. £les szavakkal, az ellenzék he-
lyeslése közben lobbantotta szemére Gajáry Gézának, 
bogy a rája bizott mezőkövesdi mandátum vizsgála-
tát hanyagul vezeti és arra kérte az elnököt, hogy 
a rendelkezésére álló törvényes hatalommal szorítsa 
a hanyag vizsgálóbiztost kötelességének teljesítésére. 

Gajáry Géza mérgesen válaszolt és mentege-
tődzött, de Sima Ferencz újból ráteritette a vizes 
lepedőt a mivel az ügy egyelőre be is fejeződött. 

Hódolat a királynak, kegyelet a 
vértanuknak. 

Dr. Lakos Imre polgármester szerencsés 
kézzel bebizonyította, hogy a király iránti 
hűség és a nemzeti nagyjaink emléke iránt 
táplált kegyelet egymással teljesen össze-
egyeztethető érzelmek. 

Ugyanis két végzése fekszik előttünk a 
polgármesternek, melyek a király születés-
napjának és az aradi gyásznap évfordulójá-
nak megünneplésére hívják föl Szentes város 
hazafias közönségét. 

A király születésnapjára vonatkozó fel-
hívás igy hangzik: 

5 0 8 5 - E . 897. 
Szentes város képviselőtestülete, 1897. 

évi szeptember hó 27-én tartott közgyűlésé-
ben, ő Felsége, az apostoli királyhoz, azon 
alkalomból, hogy ő Felsége 11-ik Vilmos né-
met császár, Budapesten az ország fő- és 
székvárosában látogatást tett és ekkor a ma-
gyar nemzet iránti legmagasabb elismerésé-
nek történeti kiváló jelentőségre emelkedett 
felköszöntőjében annyira nagyszerű kifejezést 
adott, továbbá, hogy apostoli királyunk, ha 
zánk története kiváló alakjainak érezbeönté-
sét udvartartásának költségére elrendelte és 
evvel a nemzet drága hagyományainak tisz-
teletét a kegyeletnek magasztos formájában 
nyilvánította; elhatározta, hogy ő Felsége 
tiszteletére, névnapján vagyis 1897. október 
hó 4 én h á l a - Ü D D e p e t ül, és felkéri a 
helybeli hitfelekezetek lelkészeit, hogy ezen 
napnak megfelelő órájában hálaadó Istentisz-
teletet tartani szíveskedjenek, melyeken a 
tisztviselői kar és a képviselőtestület testüle-

Lapunk megrendelhető: 
a kiadó hivatalban és lapkihordóiak utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

tileg fog résztvenni, elhatározta továbbá, hogy 
a város középületeire a nemzeti lobogót fel-
tűzi, a középületeket este kivilágítja és ugyan-
ennek cselekvésére a közönséget felhívja. 

V. 
Ezen határozathoz képest levélben meg« 

keresem a helybeli hitfelekezetek lelkészeit, 
hogy 1897. október hó 4-én tartandó hála-
adó ünnepélyen, hálaadó Istentiszteletet tar-
tani szíveskedjenek és pedig az ev. ref. egy-
házban azon nap délelőtt 8 , a rom. kath. 
egyházban pedig 9 órakor. 

A hálaadó Istentiszteleteken leendő rész-
vételre a tisztviselői kart és a képviselőtes-
tületet a magam részéről is tisztelettel felké-
rem és tudomására kívánom hozni, hogy az 
ünnepi, vagy díszruhában leendő templomba 
felvonuláshoz a gyülekezés a város tanács-
termében és a vele kapcsolatos hivatalos he-
lyiségekben háromnegyed 8 órakor fog tör-
ténni. 

A városi hivatalszolgák diszben kivo-
nulnak és a templomokban a rend fentartá-
sánál közreműködnek. 

A Szentesen létező összes társas egyle-
tek elnökségeit levélben felkérem, hogy hála-
ünnepünkön testületileg résztvenni szíves-
kedjenek. 

A helyi csendőrszakasz parancsnokságát 
tisztelettel megkeresem, hogy szintén diszben 
résztvenni szíveskedjék, és e végből a sza-
kaszt vezényelje ki. 

Csúcs Antal városgazdát utasítom, hogy 
a város középületein a nemzeti zászlónak 
kitűzéséről, este fél hétkor pedig ugyancsak 
a középületek ablakainak kivilágításáról gon-
doskodjék. 

A rendőrfőkapitány urat meg arra uta-
sítom, hogy a nevezett napnak estéjén este 
6 órától reggeli 3 óráig rendőrségének ösz-
szes személyzetével talpon legyen és a kö-
zönség vagyonát (ablakok) a nép egyes tag-
jainak uetaláni pajkosságából, vagy szeszé-
lyéből támadható kártételektől olialmaztassa. 

A nagyközönséget az ünnepélyen való 
részvételre, a nemze i lobogónak házaikra 
való kitűzésére, este házaik ablakainak kivi-
lágositására, hirdetményben hivom fel. 

A tisztikar valamennyi tagjainak az ün-
nepélyen való megjelenését elvárom. 

Miről a helybeli hitfelekezetek lelkészeit, 
társasegyletek elnökségeit, Doroghy József 
csendőr hadnagyot levélben, Csúcs Antalt, 
Aradi Kálmán rendőrlőkapitányt és a városi 
tisztikar valamennyi tagját és a képviselőtes-
tületet végzésben értesítem. 

Szentes, 1897. szeptember 28-án. 
Dr. Lakos Imre, 

polgármester. 
* 

Az október 6-iki gyászuap megünneplé-
sére vonatkozó felhívás a kővetkező : 

5113 E. 897. 
Az 1849-ik év október hó 6-ik napjá-

nak évfordulója, a vele Összefüggésben lévő 
— a lelek mélységéig ható gyászos esemény: 

13 vértanú dicső halálának emlékénél 
fogva, a magyar nemzet szivében kezdettől 
fogva csendes ünnep vol t ; illő, hogy ezen 
évfordulót az idén nyilvánosan is megüu-
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nepéljük, az által, hogy egyházaink templo-
maiba testületileg elzarándokolván, a mély-
fájdalmu emlékezettel terhes lelkünknek fo-
hászát a nemzeti nagy bánat engeszteléseül 
a gondviselő Istenhez küldjük. 

V. 
Szivemben a hagyományos gyász teljes 

érzelmétől áthatva, másfelől azon meggyő-
ződésben élve, hogy lelkemnek e hangulata 
közös mindenikőnkkel: felkérem a városi 
tisztikart és a képviselőtestületet, hogy a folyó 
évi október hó 6-ának napján, a 13 vértanú 
golgotai halálának 48-ik évfordulóján öltsön 
gyászt és kegyeletes megemlékezésének a 
szentegyházban bemutatandó szívbeli fohász-
szal adjon kifejezést. 

A helybeli ev. reform, egyház és a róm. 
kath. egyház lelkészi hivatalait megkeresem, 
hogy ez emiitett napon reggel 8, illetve 9 
órakor templomaikban a gyászünnep jellegé-
nek megfelelő Isten-tiszteletet szolgáltatni 
kegyeskedjenek. 

A templomba menetelre a gyülekezés a 
városi tanácsteremben 8A 8 órakor történik, 
honnan 8 órakor a református templomba, 
innen pedig 9 órakora róm. katn. templomba 
fogunk testületileg vonulni. 

Tiszt- és Képviselőtársaim nagybecsű 
kegyeletü érzésétől elvárom, hogy a gyász-
emlék-ünnepélyen minél teljesebb számban 
fognak résztvenni. 

Miről a tisztikar és képviselőtestületnek 
tagjait végzéssel, a lelkészi hivatalokat levél-
ben értesítem. 

Szentesen, 1867. szeptember bó 29-én. 
Dr. Lakos, 

polgármester. 

A közönség köréből. 
Ki fizeti a passzió árát. 

A .Szentes és Vidéke« f. évi 77 ik számának 
.Ki fizeti a passzió árát* czimü újdonsága legutolsó 
pontjában az olvasó közönségéhez ezen három kér 
dés vsn intézve: .Hát már most ki fizeti a 16 
frtot P Sarksdi Nagy Ferencz, Szentes város, — a 
vagy a rendőr-főkapitány P Ugys mint a nevezett 
lapnsk olvasója, - de mert Szentes város anyagi 
érdekéről vsgyon szó — mint adófizető polgár jogot 

vélek magamrak a felvetett kérdésre a következők-' ben É. 3234. s a. rendeleti ig intézett m*ly'szerint: 
ben felni: — Előbb közölve e helyen r.z újdonságot .egészségrendőri ügyben (a milyen az italok s. t. b. 
szós?erint. — .Kifizeti a passzió árá ' . Jó ideje b>z hamisítatlan voltára való felügyeleti része is tekin-
ennek Sarkadi Nugy Ferencz mészkereskedő vörös tendő) hozott határozatban is lehet helye az eljárási 
bort rendelt a Siegl és társa villányi borkereskedő költségekben való elmarasztalásnak*. Megjegyzésem 
czégtől. Meg is jött a bor, 125 liter egy átalagban, { csupán az, hogy: a rendőrfőkapitányságot jelen eset-
Sarkadi két tanú előtt ütötte csapra, megkóstolta s ben a törvény rendelkezése szerinti eljárásáért elis-
mert nem izlett neki: ráfogta, hogy nem is bor az, mérésünk illeti meg nem pedig guny. Az illető 
hanem valami mügyártmány, mellyel egyenesek a czikkirónak pedig annyit mondok hogy: .Aki nem 
rendőrséghez tutott, feljelentést tenni, kérni e bornak < tud arabusul, az ne beszéljen arabusul* 

A 82ENTESI LAP TÁBCZÁJA. 
Se első, se utolsó. 

Mikor nagy szegénységről beszélnek, mindig 
kételkedem rajta, hogy csakugyan olyan nagy e a 
szegénység, aminőnek hirlelik. 

Nem beszélek hiába. Példám is van elegendő, 
de csak egyet jegyezek fel. X faluban X-né kendert 
akart tisztogattatni. Megparancsolta a béresgazdának, 
keressen egy szegény asszonyt. A béresgazda hívott 
egy asszonyt, el is jött, annak megmutatták a mun-
kát. Az asszony körülnézi, instálja erre, instálja arra 
is, köoyörög alássan, de ez nem neki való, majd 
küld valami szegény asszonyt. 

— Nagyon jó lesz biz az lelkem, csak küldjön. 
Nagyon sürgős, mert a fonalat mielőbb a takácshoz 
szeretném adni, mondia X né. 

A szegény asszony nagy hálálkodásokkal el-
megy, jön a másik. Csak nézi, nézi. himel-hámol, 
bocsánatot kér, majd kü d maga helyett valami 
szegény asszonyt. Jön a harmadik, negyed k, hu-
szadik; mind nagyon alávalónak tartja a munkát 
és szegényebbre hárítja s nem találnak az egész 
faluban olyan szegény asszonyt, aki a dolgot el-
vállalná. 

Ez a munka-átháritás sajátsága a magyarnak. 
Az egyszeri ur — igy beszéli a régi adoma — 

elhivatott két czigányt. Teritett asztalon szalonna, 
libapecsenye, kalács meg valami nagyon jó pálinka 
csiklandozta az étvágyat. 

— No - - kérdi az ur — ki eszik egy kis sza-
lonnát P 

— Akár én is, — felelt az egyik czigány és 
neki esett a szalonnának olyan jó izüen hogy a 
német belebetegedett volna a puszta nézésébe. 

— No kinek csúszik egy kis liba pecsenye P 
— Akár nekem is, szólt megint az a czigány 

és pusztította a libapecsenyét s a másikat a nya-
valya törte, hogy mikor jön rá a sor. 

¿7 K í ' " ' k egy kis k lácsot, ki patkolja meg 
s S l t P4*'0*4™1 ? M i n d i « C8*k első c.'igány 

— Hát sít a fát ki vágja össze P 

megvizsgáltatását, elkobzását és a Siegl czégnek, az 
eddigi költség visszatérítésében elmarasztaltatását. A í 
rendőrfőkapitányság belement a h ó b o r t b a , hogy | 
megvizsgáltatja a magán ember tulajdonában levő 
tehát nem közfogyasztásra szánt bor t ; mintát vett 
a hordóból és felküldte az orsz. vegykisérleti állo-
máshoz honnan most jött meg a hivatalos szak-
értői és vizsgálati jelentés, mely szerint a bor tiszta 
és jó, valóságos leszüretelt bor, melynek kelepeltek. 
De megjött eziel együtt a vizsgálati számla is, 16 
írtról, mit az orsz. intézet persze, a városon köve-
tel. Hát most már — itt a kérdés — ki fizeti a 16 
frtot P Sarkadi Nagy Ferencz, Szentes város, vagy 
a rendőrkapitányság. Felelek a kérdésekre a követ-
kezőkben : A m. kir. belügyminiszter a bor hamisí-
tás meggátlására az 1879 ik évben 57627. szám 
alatti körrendeletének végső szakasza ezen pontjai-
val. .A mi a felmerült költségeket illeti, megjegyez-
tetík, hogy ugy az eljárás valamint a vegy- vizsgálati 
költségek viselése a tulajdonost illeti kinek borai 
hamisitva találtattak. Ezen költségek az államkincs-
tár terhére csak akkor eshetnének ha a vizsgálati { 
borok közzül valamennyien teljesen tisztáknak talál-
tattak." Ezen közegészségügyi rendeletet majd ax 
1880. évben 3388. szám alatt Zemplém vármegye 
közönségéhez intézett, a belügyminiszter által aláirott 
rendelet egészíti ki s pedig .azon esetben ha a 
lefoglalás feljelentés folytán történik de vizsgált 
anyagok ártalmatlanoknak bizonyult be, akkor az 
összes költségek a feljelentő terhére esnek. Az pedig, 
hogy a lefoglalt anyagok vegy- vizsgálatáért mily 
dij szabassék meg P esetről-esetre szakértők meg-
hallgatása után itt fog megállapiiatni minek folytan 
a vegy- elemzés eredményéről szóló kimutatások a 

F . S. 

Helyi és vegyes l\irek. 
— S z e m é l y i b i r . Sima Ferencz országgyűlési 

képviselő szerdán este, pár napi tartózkodásra haza 
érkezett. 

— Csongrád v á r m e g y e hódo la ta . Csong-
rád vármegye törvényhatósága f. hó 4-én ünnepé-
lyes közgyűlést tart , hogy kifejezze hódolatát és 
ragaszkodását a király iránt, a lapunk mult számá-
ban ismertetett fejedelmi tényéért. 

— L ó v e r s e n y é s o s i k ó d t j a z á s . A .Csong-
rádmegyei gazdasági egyesület" már szétküldte a 
lóversenyre és csikódijazásra vonatkozó részletes 
programmet, amelyhői közöljük a következőket : A 
lóverseny okt. 10-én, kedvezőtlen idő esetén okt. 
17-én délután Va 3 órakor lesz. Nevezni lehet az 
egyesület titkári hivatalában okt. 9-ón délután 4 
óráig. A lóverseny fu tama i : I - s ő f u t a m , állam-
díj, elsőnek 250 korona, 2-iknak 100 korona, 3-iknak 
50 korona ; futhat minden csongrádmegyei lakos 
birtokában levő Csongrádmegye területén nevelt, 3 

| éven felüli ló. Tét 10 korona, bánat 20 korona. 
Táv 3000 méter. I I - i k f u t a m , Szentes város 
dija, l-nek 150, 2-nak 50 korona, bánat 20 korona. 
Táv. 1500 méter. I I I - i k f u t a m , egyesületi díj, 
1 sőnek 150, 2-iknak 50 korona. Futhat minden 

számlával együtt ide külön felterjesztés kíséretében egyleti tag birtokában lévő, Csongrádmegye terüle-
bemutatandók.* Így Sarkadi Nagy Ferencz fogja 
jelen esetben a fogyasztási adót, a bornak szállí-
tási és a hivatalos vegy-vizsgálatáért járó 16 frtnyi 
összeget, mely utóbbi összeget a belügyminiszter 
fog szakértői vélemény meghallgatásával meghatá-
rozni. De sőt a felmerült vegy-vizsgálati költségek-
nek megszabasát a rendőrfőkapitánysag is teheti az 
erre kijelölt dij-táblasat szerint melyet mint ítéletet 
ki is mondhat Sarkadi Nagy Ferenczre a 
melyen esetleges íellebbezéssel sem fog változtatni 
as alperes a mennyiben a m. kir. belügyminiszter 
egy elvi jelentőségű tí. vármegye közönségéhez a 
szentesi jelen esethez hasonló ügyben az 1897. év-

— Szólj már more te is, biztatta a koplaló 
czigányt a jóllakott czigány . . . 

Ezt a czigány-mórest mi is átvettük. 
Nemrégiben egy barátomnál voltam névnapon 

egyik leguribb és legmagyarabb vármegyénkben. 
Este a komornyiknak is beillő inas lábujjhegyen 
járva vitte ki a ruhámat, czipőmet. 

Hainalban óriási döngetésre ébredtem fel. 
- - Ki azP kérdem ijedten. 
— En vagyok, felelt a döngető. 
— De ki az az én P 
— En vagyok, Ourubi. 
— Ki az, mi az a GurubiP 
— Én vagyok én, ie első, se utolsó. 
Kinyitottam az ajtót, beeresztettem Gurubit, 

egy kis púpos törpét, aki nem lépett, hanem gurult 
a szobámba. 

A czipöket hozta meg a ruhát. Beszédbe eresz-
kedtem vele. Miért nem az inas hozza be a czipőt, 
meg a ruhát P 

— Mátyás ur az első inas, az még alszik. Én 
már három órakor ébren vagyok. Voltaképen so-
hasem alszom. Mátyás ur kiadja a czipőt, ruhákat 
a második inasnak, ez a kis inasnak az a lovász-
nak, lovász a pitvarosnak, a pitvaros nekem. Sorba 
megy ez, mint a birósag, de az én nyakamra fe-
neklik. A borravalóért azután odaáll Mátyás ur. 
Máskor ne tessék becsukni az ajtót. Lassabban járok 
a kígyónál. 

— Hát azután Gurubi barátom, ha maga se 
első, se utolsó, ki az utolsó P 

— Könyörgöm alássan Kóczos . . . 
— Ki az, mi azP 
— Egy garádra vert komondor, az ugat a 

többi helyett. Mert uram, ez a világ rendje. 
Kezdtem tanulmányozni Gurubit, akire min-

dent rákeunek. Nagyon szép az ilyen kibúvás de 
mi az alapoka ? Az ember jellemében kell lenni az 
ellentétnek, ami magyarázat. Gurubi és a hozzá 
hasonló terheltek a szereplésért viszketnek. Maguk 
ajánlkoznak mindenre; áldozatnak hiszik magukat, 
de nem élnének, ha mindennel meg nem bíznák 
őket, mert a kíváncsiság gyötrelmei holtra kínoznák. 

Biró uram kiadja a parancsot, Isten a meg-
mondhatója ki végzi el igazán. A vezér rendelkezik 

tén nevelt, 4 éves és idősebb ló. Tét 10 korona, 
bánat 20 korona. Táv. 1500 méter. I V - i k f u t a m : 
Szentesi hölgyek dija, elsőnek és másodiknak 
egy-egy emléktárgy. Futhat minden szentesi la-
kos egyleti tag saját nevelésű lova. Tét 5 
korona, bánat 20 korona. Táv. 2000 méter. 
V-ik f u t a m ; megyei dij, elsőnek 120, második-
nak 50, harmadiknak 30 korona. Futhat minden, 
az előbbi versenyekben résztvett nyeretlen ló. Tét 
10 korona. Táv. 1600 méter. Nem egyesületi tagok 
a tétek kétszeresét fizetik. Belépti d i j : Tribün és 

és az őrszem cselekszik. Így forog a munka a főtől 
a lábig. Ki taiálhatná meg az igazi utolsót P 

Gurubi bölcsen fejti meg ál lapotát ; se első, 
se utolsó s ha nem volna ereje meg kedve, nem 
tenné. 

Elsőségért hiába veszekedik az nem lehetne, 
de utolsó sem akarna lenni. Azt hogy valaki utolsó, 
nem ismeri el senki, csak az a betyár tartotta ma-
gát annak, akitől a komissárus csúfságból elvétette 
a nadrágszijját. 

Ezek a se első, se utolsó emberek dolgoznak 
igazán, a többiek csak intézkednek. Több a pallér, 
mint a napszámos. 

Életéhez rendeltetéséhez hasonló volt Gurubi 
regénye. Se első, se utolsó. Azaz ilyen sem először, 
sem utoljára nem történt. 

A reggelínéi beszélte el a pajtásom. Ha a vi-
rágnak megtiltani nem lehet, hogy lehetne Guru-
binak. 

Megházasodott. Nem azért, hogy felesége, ház-
tartása legyen, de azért, mert szégyelte agt legény-
ségét. Mikor az ember öregszik és legény marad, 
lenézik a leányok, még a gyerekek is. Csodálkozott, 
hogy a nagyságos ur ezt be nem látja. Egyszer csak 
kikopik az időből és nagyon bolondul házasodik 
majd. Hova üljön az öreg legény vagy öreg lány a 
templomban ? Az emberek meg az asszonyok nem 
veszik be, a leányok meg a legények közül kivirul, 
mint a mályva a lóheréből, ha oda téved. 

Volt a háznál egy öreg leánycseléd ; az is olyan 
se első, se utolsó. A Gurubi kitartotta a lakodal-
mat. csak azért, hogy .ember" legyen belőle. A 
leány is kapott rajta, mert szegyeulette, hogy nálá-
nál sokkal fiatalabb nők, akik asszonyok voltak, le-
tegezték. 

Az esküvő után elváltak, azaz ugy éltek a 
háznál, mintha el lennének válva. Boris özvegyasz-
szonynak. Gurubi özvegyemberuek tartotta magát s 
a két házaspár örekre idegen maradt egymáshoz. 

Gurubi azt szokta mondani, hogy télire tar t ja 
a teleséget s ha majd vagy első less vagy utolsó, 
összekerülnek. Ha az asszony bolygatná, Kavargatná, 
nem fáznék a tűz mellett, mert akinek a tűz mel-
let melege van, az nem tud fűteni és utolsót kell 
állítani maga helyett. 

Krdólyl Gyula . 
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lovasjepy 1 frt, I. oszt. ülőhely 60 kr, II. oszt. 40 
kr, III-ik oszt. 20 kr, kocsijegy személycoként 20 
kr. Jegyek előre válthatók Szépe Károly és Unter-
müller Ernő kereskedésében. A csikódijazás módo-
zatai : Anyakanczákkal elővezetett szopós csikó, első-
nek 4 drb 20 koronás, másodiknak 2 drb 20 koronás 
arany. Három éves kancza csikóknál ugyanazon 
díjak. Hatóságilag vagy tanukkal igazolandó, bogy 
a csikót az anyakancza az elővezető tulajdonosnál 
ellette és hogy a csikó állami vagy hatóságilag te-
nyészképesnek nyilvánított méntől származott. Be-
jelentések az egyleti titkárságnál okt. 10-én reggel 
8 óráig tehetők. 

— F ü r d ő h á z ! r e n d t a r t á s . Dr. Lakos Imre 
polgármester a városi fürdőházi rendtartás tárgyá-
ban sok körültekintésről tanúskodó és igen czélszerü 
rendeletet bocsátott k i ; amelyet lapunk jövő számá-
ban bővebben fogunk ismertetni. 

— Jótékonyozélu műkedve lő i előadás. 
Práznovszky Zsigmond városi hivatalnok kezdeme 
nyezésére és vezetése alatt kipróbált erőkből mű-
kedvelő társaság alakult, mely október hó 2-ik felé-
ben előadja Csiky Qergely ,Jo Fülöp" czimü színmü-
vét. A tiszta jövedelem fele részben Horváth Gyula 
síremlékének alapja, fele részben pedig a helybeli 
Kossuth-szobor alapja javára fordittaük. Örömmel 
üdvözöljük a követésre méltó vállalkozást, s annak 
idejében közölni fogjuk az élvezetesnek ígérkező 
estély részletes programmját. 

— E s k ü v ő . Faragó László városi aljegyző 
szept. 29« ón tartotta esküvőjét a helybeli reform, 
templomban Zigury Gizella kisasszonnyal, Zigury 
László teés fábiáui körjegyző bájos leányával. 

— Veszettség a külterületei! . Mar ugy 
látszik, hogy a vai otbol kipusztul a veszettseg, mert 
ugyanis a múltkori macska garázdálkodás utan, 
mikor már mindnyájan azt hittük, hogy az a ve-
szedelmes betegség több jószágra is átoltódott, semmi 
nyoma sincs hál istennek. Azonban mint most ér-
tesülünk, báró Maasburg Sándor teési birtokán egy 
eb veszett meg és elkoborolt, kóborlásában több 
kutyát megmart, Báró Maaaburgnak összes jószág-
állománya 40 napi zar ala vetetett, mert nem tud-
hatni, hogy nem mart-e meg a aübödt eb valamely 
más jószágot is. 

— S e r t é s v é s z a s z o m s z é d b a n . Hódmező-
vásárhely varos területen a serlesvész járványosán 
fellépett ós a város határa zar alá vétetett. 

— B u c s o z é u r a d a l m i i ő t l s z t . A Szegedel 
szomszédos mindszent algyői uradalom eddigi fel-
ügyelője, Sasa Kálmán október nó elsején nyuga-
lomba vonul. Ez alkalombol vasárnap az uradalom 
tisztikara meleg ovaczióltban részesítette Csongrád-
Sándortalván, a hol testületileg jelentek meg uala. 
Ivánkovics Imre uradalmi számvevő, a szonokuk 
emelkedett beszédben méltatta a távozo főtiszt er-
demeit, aki harmmcznyolcz évi szolgalata alatt sze-
retetüket teljes mertekben erdemeiie ki s a tisz-
telete jeléül ertekes emléktárgyat nyújtott át Basa 
felügyelőnek. 

— » i i q j t e l i n e s V i l á g czim alatt u j hetilap 
indult meg a lövarosban baro Mikos János szerkesz-
tésében. Az uj lap a magyarországi spiritiszták 
közlönye, de kriükai iránya miatt nem spiritiszták 
is elvezettel olvashaijak megkapoan erdekes es a 
kepzeletet izgató czikkeit. A .Rejtelmes Világ" mint 
proferammjaban igen nem azért indult, tiogy tevin-
tet terjesszem, hanem epen ellenkezőleg az euenörzes 
ós tudományos vizsgálódás czeljat tűzte maga ele, 
miért is munkatarsui közt tönb orvos es fizikus ia-
nár, szóval a materialisztikus irány számos képvise-
lője is van. A lap kétféle papiroson jelenik meg, 
van evi tíz forinttal es evi nat forinttal elöüzetbető 
kiadás. A kiadóhivatal Budapest Vili Ünói ut 25 sz 
(a Fa.rai köny vnyouidabau.j mutatványszámot min-
denkinek ingyen es bermentve küld a ki eziránt 
hozza fordul. 

— A ü u o s u . Ket jO barát találkozik a 
kőrúton. 

— Isten veled, szól az egyik, holnap végképpen 
elutazom Budapestről. Külföldön telepszem le es 
csak a jó Isten tudja, hogy latjuk e meg egymást 
valaha \ 

— Akkor, szól a másik meghatva, adj kölcsön 
kérlek elsejéig tíz forintot. 

— V é r e s bos szú . Nagyot vethetett Ehren-
reieu Ábrahám szatmaimegyei nagy palaui bérlő, 
mert szörnyen meg kellett erte lakoiuia. Ehrenrich 
a minap éjszaka arra ébredt föl, hogy valaki jarkal 
a másik szobaban. Gyertyát gyújtott s rémültén 
látta hogy a inasik szobahol három aiarezos ember 
lep be. Az egyik fölszólította, hogy jöjjön ki velük 
az udvarra. Knrenreich laruiai ütött, mire lölebredt 

S Z E N T E S í L A * . _ _ 
fa felesége is és rémülten kérdezte, hogy mit akarnak 

érjetől. 
— Meg kell halnia ! — válaszolt az egyik 

álarezos sötéten. 
Az asszony sírva fakadt és kérlelni kezdte az 

éjjeli látogatókat, Ebrenreich pedig segítségért kiabált 
és menekülni akart. Erre azonbm nem volt ideje, 
a három álarezos ember megragadta és kihurczolta 
az udvarra. Az asszony ide is utánuk ment s térdre 
esve könyörgatt nekik, hogy ne bántsák a i urát, ki 
már akkor egy fábozvolt kötözve. Hiába volt. Az 
éjjeli látogatók szrba álltak és a következő pillanat- j 
ban a zokogó asszony szeme láttára három lövéssel 
kioltották a bérlő életét. Ezután ugy a mint jöttek, 
észrevétlenül eltűntek az éjszakában. A faluban azt 
hiszik, hogy a gyilkosság bosszú müve. 

— ó r i á s i s z e r e n o s é t l e n s é g . Kolozsvárról 
megdöbbentő szerencsétlenség hírét hozza a távíró, 
mely nagy izgatottságban tartja a város közönségét 
A megdöbbentő katasztrófának eddig kilencz halottja 
és számos sebesültje van. A katasztrófáról a követ-
kezőket jelenthetjük : Ez erdélyi pinczeegylet elhatá-
rozta, hogy egy nagy pinczét építtet s annak épités-
sével Czakó épisőmestert bízta meg. A munka már 
javában előrehaladt s pénteken is számos munkás 
dolgozott a pinczeópületen. midőn a tetőzet nagy 
robajjal beomtott s a munkások nagy részét maga 
alá temette. Lehetetlen leírni a rémületet, mely a 
katasztrófa pillanatában a megmenekült munkásokat 
elfogta : a haldoklók hörgése, a sebesültek borzalmas 
sególykiáltásai között mintha eszüket vesztették volna, 
tehetetlenül fel-alá futkostak. A gyorsan összeverődött 
néptömeg azonban csak hamar hozzálátott a mentési 
munkálatokhoz, de a beomlott falazat nagy meny-
nyisége igen megnehezité munkájukat. A mentési 
munkálatok alatt kilencz halottat ós nyolez súlyosan 
megsebesültet ástak ki a romok alól. A beomlott 
falazat alatt még több munkás van eltemetve, kiket 
ez ideig nem sikerült kimenteni. Az eddigi jelekből 
ítélve, a katasztrófát a vállalkozó vétkes gondatlan-
sága idézte elő, a ki ellen igen nagy elkeseredés. A 
hatóságok a katasztrófa után azonnal megjelentek a 
helyszínén s szigorú vizsgalatot indítottak, hogy a 
megrendítő szerencsétlenségért kit terhel a fele-
lőség. 

3. oldal. 

A horvát zavargások. 
Horvátország Szjemcsák nevü községében a 

felbujtott szerb nép vadállati kegyetlenséggel meg-
gyilkolt három előkelő állású köztisztviselőt. A vér-
lázító esetet a vizsgalatban részt vett zágrábi alispán 
elbeszélése nyomán a következőkép írja le a Magyar-
ország tudósítója: 

A károlyvárosi hetivásárokon lelketlen izgatók 
már a választások óta abban fáradoznak, hogy a 
teljesen tudatlan hegyi lakosságot a magyar nem-
zet ellen ingereljék. Egy mesét koholtak, mely az 
ortodoksz szerbek vallásos fanatizmusára és kapzsi-
ságara volt kombinálva. Együtt akarták a kettőt 
ingerelni s ehhez képest elb.totték a vásárokra be-
menő szerbekkel, hogy papjaik és hivatalnokaik 
eladták őket a magyaroknak. Az alku, mondották, 
meg van kötve. Nemsokára jönni fognak emberek, 
kik magyar zászlót tűznek a templomokra. Az, a 
ki kitűzi, 800 forint jutalmat kap a magyar kor-
mánytól, a zászló 2* óráig fog függni a a pap 
minden óráért 100 forintot kap. Ha 24 óráig a 
zászló szakadatlanul ott függ, akkor nem lehettek 
se ortodokszok, sem szerbek, banem katholikusok 
es magyarok, s a magyar finánezok még az eké-
ket is lefoglalják ós lepecsételik, mint a pálinka-
üslöket. 

S a hegyi lakosság ezt a képtelen mesét szóról-
szóra elhitte. Fenteken, a hetivásárról hazajövet, 
gyűlést tartottak es elhatározták, hogy éjjel felváltva 
őrizni fogják a templomot, nappal pedig, a ki elő-
ször megpillantja a kifüggesztett magyar zászlót, az 
szaladjon a toronyba ós kondítsa meg a vészharan-
got s ugy csődítse össze a helyseg lakosait, hogy a 
magyar zászlót, vagyis az anyagi romlás szimbolo-
mát, közös erővel eltávolíthassák. 

Fenteken 60—70 ember állott őrt Szjemciák 
községben a szegényes fatemplom körűi, mely egy 
dombtetőn emelkedik. Mellette van a paplak egy 
kis melléképülettel, s attól néhány száz lépésnyire 
egy parasztház, bekerített udvarral. Faplak és 
templom között szabad tér nyílik, Más épület nincs 
ezen a helyen, a hol a rémes tragédia lejátszódott. 
Az órtálló szerbek hűségesen strázsáltak reggelig 
es ra sem hederítettek a papra, ki fölvilágosítani 
igyekezezett őket arról, hogy a mit Karoly varosban 
hallottak, az nem egyéb buta mesénél. 

Másnap este mások vették át uz őrállás!, de 
vasaruap mar csak 20—30 ember jött A strázsálni. 
Héttőre ezeknek a szama is megcsappant és sokan 
mar hajlandók voltak a pap szavanak hitelt adni, 
ki egyre magyarázta, hogy senkinek eszeágában sinca 
magyar zászlót a templomra kitűzni. 

Ugy lehet, hogy keddre az a gonoszul kieszelt 
mese magatol is szétfoszlott volna, ha a gyászos 
vetetlen mesteriesen nem szcieniroz egy gonosz bo-
nyodalmat. 

Kedden délelőtt ugy 10 óra tájt házelkülönité-
sek czóljából 3 hivatalnok érkezik a h e l y i b b e : 
Czvianovics György telekkönyvi igazgató, Brazovica 
Luczián főszolgabíró és Diakovica mérnök. Az utóbbi 
lent marad a domb al ján, hogy valami földmérést 
végezzen, a másik kettő fölmegy a domblejtőn és 
betér a paplakba. Szerencsétlenségre, a pap nem 
volt otthon, s a két hivatalnok, hogy a pap meg-
érkezéseig az időt elűzze, sétát tesz a templom kö-
rűi. Egy asszony észreveszi az idegeneket, szalad a 
toronyba és megkondítja a harangot. A lakoaaág 
izgatottan siet elő a hegyekből és völgyekből, fi 
közben a pap is hazaérkezik a csodálkozva látja a 
tömött sorokba összeverődött haragos néptömeget. 

Beszédbe akar velük elegyedni, de azok fenye-
getően rárivallnak. 

— Add ide a zászlókat! 
— Micsoda zászlókat ? 
— A magyar zászlókat. 
A pap hiába mentegetődzik, a dühös emberek 

rákényszerítik, bogy velük együtt a templomba men-
jen, hol tényleg 3 zászlót találnak, egy horvát zászlót, 
egy sárga feketét és egy szerb egyházi zászlót. Abban 
a pillanatban foszlányokra tépik mind a hármat a 
követelik a magyar zászlót. A harang egyre kong a 
a tömeg nőttön-nő. Valaki elkiáltja: 

— A magyar zászló annál a két idegennél van ! 
S e pillanatban éazreveszika paplakból kijövő 

két hivatalnokot. Dühös orditások között körülfogják 
őket. A pap hiába m o n d j a : Fejemmel állok jót 
ezekért az emberpké r t ! . . — a dühödt emberek most 
már szentül hiszik, hogy ezek a zászlóbősök. 

S itt kezdődik az a vérfagyasztó besztiálitás, 
mely párját ritkítja. Férüak és asszonyok puskatussal, 
ásókkal, botokkal és szőlőkarókkal ütni-verni kezdik 
a két hivatalnokot. Brazovics csakhamar összeesik, 
míg a 62 éves Czvianovics a szomc7édos ház udva-
rába menekül. Előhozzák ós folytatják az ütlegelést. 
A vér elborítja és ő is összeesik. Ekkor megjelenik 
Diakovics mérnök, kit mindenki személyesen ismer, 
mert két hónapig d >!gozott a helységben, minden-
kinek megelégedésére. Ezt a bátor embert a völgy-
ben a zsidó korcsmáros figyelmeztette a veszede-
lemre, de ő megakarta menteni társait a nép 
dühe elől. 

Iszonyú halállal lakolt e hősies elhatározásáért. 
Délelőtt 11 órától kezdve esti 5 óráig folyton élet él 
halál között lebegett. Kínzói néha egérutat engedtek 
neki és ő menekülni igyekezett, de elfogták és vissza-
czipelték a temploraelőtti térségre, hol két hivatalnok-
társa már holtan feküdt. Száz és száz seb borította 
testüket. De neki még többet kellett szenvedni a 
megvadult tömeg dühétől. Az egyik, miután botja 
eltört, ráveti magát és megharapja. A haldokló 
mérnök rászól: 

— Mórt harapsz, hát nem jól mértem ki a 
földedet P 

Azután ott hagyják fetrengeni. Az egyik réaz a 
papot keresi, kit felesége dunyhák közé bujtatott el. 
Ez a szép, fiatal, alig 25 éves asszony, csecsemő-
gyermekével a mellén, kegyelemért könyörög. 

— Ne bántsátok az uramat, hisz az a papotok I 
— Félrelökik ós behatolnak a paplakba. A boldog-
talan lelkész, feleségét és gyermekét féltve, előugrik 
az ágyból, hogy velük együtt haljon meg. A bőszült 
tömeg nem mer hozzányúlni, csak villogtatja feje 
fölött az ásókat ós fejszéket. 

— Te magyarbarát, te eladtál bennünket ! 
S ez igy tart órákon át, mig végre a papnak 

sikerült parasztruhában as erdőbe menekülni, a jó 
istenre bízva felesógét és gyermekét. 

Azalatt néhányan a télholt mérnököt megmen-
teni akarják. Vizet hoznak neki s ő valahogy négy-
kézláb bemászik a papiakba. 

A tömeg a másik két halottat kirabolva, le-
megy a völgybe a zsidó korcsmároshoz s teleiszsza 
magát pálinkával. Egy gyerek jön es jelenti, hogy 
a mérnök még él és vizet kért tőle. Ckkor egy 
asszony fölugrik és a dübtől rekedbn ord í t j a : 

— Majd adok én neki vizet! Megmutatom, 
hogy ki az igazi h ő s ! 

Azzal rohan föl a dombtetőre s megtalálja a 
mérnököt a paplakban. 

Így — mondotta az alispán izgatott hangon — 
olyasmi valami következett, mit nem volna szabad 
elhinni; ha a ma kihallgatott tanuk és az asszony 
saját vallomása meg nem erősítenék a hihetetlen 
besztialitást. Leírni ezt a jelenetet nem lehet. Zola 
is visszaborzadna, ha tollára kellene venni. £s as 
asszony meglette, — Loncsa Márta a neve ennek a 
furiának. 

A haldokló mérnök csak néhány perczczel élte 
tul a páratlan gorosztettet. Valaki megkönyörült 
rajta es a vasvillát szivébe mártotta. 

A fiatal papné, a félelemtől csaknem megté-
bolyodva, másnap délig szenvedte v^gig a legkegyet-
lenebb mártiromságot. Kihallgatni csak harmadnao 
lehetett. F 

A szerdán délelőtt megérkezett csendőrök a 3 
holttestet ott találták a templom előtt. Kettő, miután 
óhitű volt, fejjel a templomnak volt fordítva, a 
harmadikat, ki római katholikus volt, lábbal fek-
tették a templomnak. Mert ezek a vadállatok, dühük 
parokszizmusában is ügyeltek a vallás külső cze-
riaioniáira. 
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Ellenőrzési szemle a honvédség részéről. A vizsgálat ott künn folyik a szjenicsáki dom-
bon, a szabad ég alatt. Vezetője Kossutics dr vizs-
gálóbíró, kinek erélve felől nagy elismerésül s ólott 
ugy az alispán, mint Krajcsovics osztályfőnök, kit 
tudósítónk szintén felkeresett. 

70 ember fekszik gúzsba kötve ott fönn a 
szjenicsáki dombon, 80 zsandár és egy szakasz ka- - - . . 
tona őrizete alatt. Ott hallgatják ki őket egymásután pó t t a r t a l ékos l egénység , h o g y ezen évi 
és a legtöbb máris beismerésben van. Mert a statá- . i , . v 
rium kihirdetése óta mind azt hiszi, hogy főltétlpnül e l l e i l O r Z é S l S Z e i U l G 
fölkötik őket. Nem tudják, hogy a törvényn k nincs , ^ 

Hirdetmény. 
Értesíttetik a magyar kir. honvédség ál-

lományába tartozó szabadságolt, tartalékos és 

visaxaható ereje. De félelem és megbánásnak nyoma 
sem mutatkozik egyiken sem. ók , hitük szerint, 
vallásukat és vagyonukat védelmezték a magyarok 
ellen. Vallomásuk is ugy hangzik, bogy a három 
áldozat megölésében mindenki részt követel. 

A főbünösök nevei: Manojlovics Száva, Mrkhal 
Páva, Loncsa Torna és a már említett Loncsa 
Mártha. 

Az itteni kormányzat reméli, hogy a vizsgálat, 
mely körülbelül még két hetet fog igénybe venni, 
a lelketlen izgatókat is a tő vény sorompói elé 
állítja. 

Népfölkelők jelentkezése. 

216—nf. 1897. 

Hirdetmény. 
Az 1893. évi XXXVII. t.-cz. alapján köz-

hírré tétetik, hogy a népfelkelésre kötelezett 
egyenek szemle vizsgája, a folyó évben, októ-
ber 17., 18., 19., 20., 21-ik napjain fog meg-
tartatni. 

Jelentkezni kötelesek: a város területén 
tartózkodó itteni és vidéki illetőségű népfel-
kelők közül azok, kik katonailag ki vannak 
képezve, és védkötelezettstfgük leszolgálása 
után jutottak a népfelkelés!.^ vagyis mind-
azon kiképzett egyének, kik a 33-ik életévtől 
kezdve a 42-ik életévben vannak : 

a katonailag ki nem képezettek közül és j tartósan szabadságolt 

f. évi október hó 4., 5 , 6. és 7-én a városi 
sóház helyiségében fog megtartatni. 

Október hó 4 én az 1885., 1886., 1887., 
1888. évfolyambeíiek, 

október hó 5-én az 1889., 1890., 1891. 
évfolyambeíiek, 

október hó 6-án az 1892., 1893., 1894. 
évfolyambeíiek, 

október hó 7-én az 1895., 1896. évfo-
lyambeíiek tartoznak megjelenni. 

A Szentesen tartózkodó, de idegen ille-
tőségű honvéd legénység ugyanazon napra 
idéztetik be, melyre a helybeli illetőségű 
ugyanazon évfolyambeíiek. 

A szemle naponként reggel fél 9 
órakor kezdődik. Az igazolványi könyv 
elhozandó. Pipával, bottal és íegyverrel nem 
szabad megjelenni. 

Idézésül egyedül ezen hirdetmény szolgál. 
A szemlén nem tartoznak megjelenni: 

a papjelöltek és papnövendékek ; azok kik a 
f. évben tényleges szolgálatban állottak, ka-
tonai kiképeztetéshen részesültek, vagy fegy-
ver gyakorlatot teljesítettek, vagy ezekre be-
hivattak, de betegség miatt vagy felülvizsgál-
tatás czéljából ismét nem tényleges viszonyba 

j helyeztettek vissza ; igazolványnyal ellátott 
ltisztek ; kik nyilvános 

Az elmaradottak katonailag büntettetnek 
és utószemlére rendeltetnek be november 
20 ra. 

Kelt Szentesen, 1897. szeptember 8. 
Győry Antal. 

főjegyző, 
Szentes város katonaügyvezetője. 

Vendéglő megnyitás! 
Van szerencsénk értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy az I. t. 261. sz. zöldta-
utczai házunkban Zöldfához czimzett 

V £ i \ d é < ; l ó t 
nyitottunk és azt a t. közönség igényeinek 
megfelelően berendeztük. 

Főtörekvésünk leend t. vendégjeinket jó 
borral és naponta friss sörrel, valamint Íz-
letes ételekkel és pontos kiszolgálással min-
den tekintetben kielégíteni. 

Megnyitás oki. 2-án halvac:ará7aL 
A n. é. közönség tömeges látogatását 

kérve, maradtunk 
tisztelettel 

i f i . Jelenfi Sándor 
1 2 

és 
Láschitz Pál. 

felülvizsgálat folytán elbocsátott katonailag 
kiképezettek közül azok, kik ajánlati lappal 
el vannak látva. — E szerint azon katonai 
lag kiképezettek és felülvizsgálat folytán el 
bocsátottak, kiknek ajánlati lapjuk nincsen, 
nem tartoznak jelentkezni. 

Október 17-én az 1896. év végével el-
bocsátott tartalékosok és az idősebb népfel-
kelők, bezárólag az 1863-ik évben szülötte-
kig, illetve az 1863. 1864. évben született és 
fiatalabbak — valamint a katonailag ki nem 
képezett Bj alosztálybeliek közül azok, kiknek 
ajánlati lapjuk van. 

18-án az 1861. és 1862. évben született 
népfelkelők, 

19-én az 1859. és 1860. évben született 
népfelkelők, 

20-án az 1857. és 1858. évben született 
népfelkelők, 

21-én az 1855. és 1856. évben született 
népfelkelők tartoznak megjelenni. 
A s z e m l e a s ó h á z u d v a r á n t a r t u t i k m e g 

é s r e g g e l 8 ó r a k o r k e z d ő d i k . 
A Szentesen tartózkodó, idegen illetőségű 

népfölkelők ugyanazon napokra idéztetnek 
meg, amely napokon a szentesi illetőségű, 
ugyanazon évfolyambeíiek jelentkeznek. 

A jelentkezéshez a népfölkelési igazol-
ványi könyvek, vagy ha ez nincs, egyéb ka-
tonai okmány elhozandó. 

A jelentkezés elmulasztása 2-től 100 
frtig terjedhető pénzbüntetéssel, esetleg sza-
badságvesztéssel büntettetik. 

Irá8belileg a városi főjegyzői hivatalban 
jelentkezhetnek : a tiszt (tisztviselő) jelöltek, 
papok, papjelöltek, papnövendékek; közigaz-
gatási és állami tisztviselők, hivatali szolgák, 
őrök és a többi ilyen alkalmazásban 1 vők ; 
a pénzügyőrség személyzete, vasutak, gőzha-
józási társulatok, posta, távirda, és egyéb 
közforgalmi intézetek alkalmazottjai; a nép-
fölkelési szolgálat a'ól felmentettek: kik a 
kitűzött napon sürgős családi vagy magáu 
ügyek miatt meg nem jelenhetnek ; a b. le-
gek megbízottjai vagy a család tagjai. Az itt 
fel nem soroltak személyesen, a sóháznál tar 
toznak megjelenni. 

Kelt Szentesen, 1897. évi szeptember 9. 

Győry Antal, 
tőjegyző, 

\ szolgálatban állanak; kik a csendőrségnél 
szolgálnak. 

Az elmaradottak katonailag büntettetnek 
és utószemlére rendeltetnek be. 

Az utószemle Gyulán, november hó 25. 
és 26-án fog megtartatni. 

Kelt Szentesen, 1897. szeptember 9 . 

Győry Antal, 
főjegyző, 

Szentes város katonaügyvezetője. 

Ellenőrzési szemle a hadsereg részéről. 

844—K. ü. 97. 

Hirdetmény. 
Értesíttetik a közös hadsereg állomá-

nyába tartozó szabadságolt, tartalékos és pót-
tartalékos legénység, hogy ezen évi 

ellenőrzési szemle 
október hó 13., 14. és 15-én a városi s ó -
ház helyiségében fog megtartatni. 

Október hó 13 án az 1887., 1888. és 
1889. évföiyambeliek, 

okt. 14-én az 1890., 1891. és 1892. év-
folyambeíiek, 

okt. 15 én az 1893., 1894., 1895. és 
1896. évfolyambeíiek tartoznak megjelenni. 

A Szentesen tartózkodó, de idegen ille-
tőségű közös hadseregbeli legénység ugyan-
azon napra idéztetik be, melyre a helybeli 
illetőségű ugyanazon évfolyambeíiek. 

A szemle naponként reggel 8 óra-
k o r kezdődik. Az igazolványi könyv elho-
zandó. Pipával, bottal és fegyverrel nem sza-
bad megjelenni. 

Idézésül egyedül ezen hirdetmény szolgád 
A szemlén nem tartoznak megjelenni: 

a papjelöliek és papnövendékek ; azok kik a 
f. évben tényleges szolgálatban állottak, ka-
tonai kiképeztetéshen részesültek, vagy fegy-
ver gyakorlatot teljesítettek, vagy ezekre be-
hivattak, de betegség miatt vagy felülvizsgál-
tatás czéljából ismét nem tényleges viszonyba 
helyeztettek vissza; igazolványnyal ellátott 
tartósan szabadságolt altisztek; kik nyilvános 
szolgálatban állanak; kik a csendőrségnél 

Szentes város katonaögyvezetője. S.olgálnak. 

Kiadó föld 
F a r k a s Eugéniának a tőkei gátnál 7 

hold hereföldie dinynye alá kedvező feltételek 
mellett kiadó. Értekezni lehet a tulajdonossal. 

Egy barna szinü 
hosszú szőrű vadászkutya a Fábián köz-
ség határában eltévedt; a kézreadó illő juta-
lomban részesül Gömbös László gyógysze-

résztől Szentesen. 

Héh árverés. 
B a l o g h G e r g e l y tanítónál Tompa-

hát pusztán október hó 10-én önkén-
tes méh árverés fog tartatni. Árverésre bo-
csájtatik 70 kúpos kas méh, igen jó erősek 
és mind idei raj. Ugyanott a méznek má-
sája 4 5 forint. 2 — 2 

r . 

Az 1895. évi cairoi s az 1896. évi 
londoni egészségügyi kiállításokon dísz-
oklevéllel s arany éremmel kitüntetve. — 
Orvosi tekintélyek által kipróbált s na-
gyobb korodákban kitűnő sikerrel hasz-
nált külszer: 

REUMA SZESZ 
biztos s kiváló gyors hatású a test bár-
minemű csúzos bántalmai, u. m. : kösz-
vény, csúz, rheuma, ischiás, asthma stb. 
ellen. 

Halasa nóucly esetben meglepő, ameny 
nyiben gyakrabban idültebb esetekné! is már 
egyszeri bedörzsőlésnél a fájdalmakat teljesen 
megszüntette. 

Fog- és fejfájást 5 perez alatt megszüntet 
Egy üvog ára has/.uaiati utasítással 1 k o r o n a , 

erősebb üveg 55 k o r o n a 4 0 fillér. 
Főraktárak Budapesten: Török József ur 

gyógyszertárában Kiraly-u. 1 1 éa dr Egger A. 
ur gyógyszertarában Váczi-körút 17. — Úgy-
szintén a főváros össies s a vidék csaknem 
összes gyógyszertárában, valamint a keszitö 

W I D D E R G Y U L A 
gyófe-ys erésznél 4—10 

S.-A.-Ujhelj, 157. szám. 
Úgyszintén Gömbös László és ifj. Vá-

rady Lajos uraknál Szeutesen. 

Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. 

Szentet, 1897, Nyomatott a kiadótulajdonos ; .Szeuteai Jüső Könyvnyomda Hóaz vény társaság- gyorwaj tójáig 




