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Lapunk megrendelhető : 
a kiadóhivatalban és lapkiliordóink utján, 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Honnan van ez a közöny ? 

Némább egykedvűséggel, nagyobb kö-

zönynyel még Szentes város közönsége egy 

nagy közalkotással szemben soha nem állott, 

mint most a városháza kérdésének épitése 

előtt. 

Senki se beszél róla, a sajtó pro et 

contra hallgat, mintha ez a kérdés nem ér-

dekelne senkit, vagy mintha már sorsa el 

volna döntve s igy mint befejezett ügy felett 

napirendre tér mindenki. Egy jó hét választ 

el bennünket a közgyűléstől, mely hivatva 

lesz dönteni a felett, bogy egy 120 ezer frtos 

telek vásároltassék a városház építés számára. 

Be lehet-e menni ebbe a vételbe ? Megbirja-e 

ezt a városi közpénztár? —- Erről nem be 

szél senki. — A »Szentesi Lap" eddig min-

den kérdésben indokolt állaspontot foglalt, 

oktatott, kapaczitált, hogy mit jó és mit nem 

szabad tenni. S most hallgat; pedig már a 

döntés pillanata előtt állunk. (Mi megmond-

tuk, hogy ha kifizeti magát a kettős tele* 

megvétele akkor bele kell menüi, s ha nem 

fizeti ki magát, akkor el kell ejteni a 120 

ezer frtos vételt. — S ha ez elejtetett, akkor nincs 

más mint a nagyvendéglő helyére épiteni a 

városházát; mert aki a Jurenák-ház helyére 

dugná be a városházát, az örök bünt kö-

vetne el a város ellen. Szerk.) Ha tehát a 

«Szentesi Lap" hallgat, akkor engedje meg 

nekem, hogy beszéljek én. 

Annyit az eddigi tárgyalásokból és a 

lapokban elmondottakból tudunk, hogy a köz-

gyűlés elfogadta azt az elvi álláspontot, hogy 

megveszi a Jurenák-házat és a nagy takarék-

tár épületét s ide épiti a városházát, mint 

legalkalmasabb telekre. Igen, de ez a telek 

120 ezer frtba ketül. A városnak pedig a 

lelket is kölcsön-pénzen kell venni s az épi-

tést is csak kölcsön-pénzzel hajthatja végre. 

S igy előre látható, hogy ezen a helyen a 

városháza belekerül 300 - 350 ezer frtba. — 

Éppen ezért mondta ki a közgyűlés, hogy 

csak ugy veszi meg a tervelt 120 ezer frtos 

telket, ha itt a városháza ugy építhető föl, 

hogy az épület uri-utcza felől eső része üz-

leti czélra rendeztet k be s igy ezek bérbe-

adásából bevesz a város akkora összeget 

amekkora a 120 ezer frt amortizálására szük-

Kérdezem, van-e már erről terv, biztos 

számítás, sőt bérleti ajánlatok vannak-e, me-

lyek biztositják a várost arról, hogy a telek-

vételára a bérletből anortizálható. 

Nem vagyok képviselő s igy nincs mó-

dom az illetékes helyen kifejteni állásponto-

mat ; de adófizető és gondolkozó, számitó 

ember vagyok s igy jogosultnak érzem ma-

gam, hogy felhivjam a közfigyelmet arra, 

hogy bár szép az itt combinait városház 

épités terve ; de azt a szépséget én csak ugy 

akceptálom, ha czélszerü és hasznos is, Er-

ről tehát meg kell győzni a közönséget és 

nem jó reményekkel traktálva, bele vinni oly 

vásárlás és épitkezésbe, amit majd szépen 

megsiratunk. 

S aztán jó lesz a tisztelt képviselő urak-

nak azt is tekintetbe venni, hogy a képviselő-

testület körén kivül is vannak emberek, akik 

gondolkoznak, s akik tudják, hogy Szentes 

nek nemcsak városházára van szüksége, ha 

nem sok mindenre, hogy ez a város előre 

haladjon, s ha minden erőnket a városhá 

zába fektetjük, majd nem lesz mivel mun-

kálni másfelé. 

S nagyon csodálkoznám azon, hogy a 

városi képviselők különféle érdekcsoportban 

ház vételi szivességekeu törik a fejőket; mi 

kor ez a városház épités megoldható ugy, 

hogy egy krajezárjába se kerül a telek a 

városnak. 

Azt mondják és én is azt mondom, hogy 

a kurczaparti utczára büu volna a városhá-

zát kiszorítani. 

Hát jólvan, nem kell azt tenni. Épüljön 

a városháza a nagyvendéglő telkén, a ven 

déglő pedig a régi városháza telkén. Így mind-

két épületnek van megtelelő helye és nem 

adott érte a város semmit. Vagy nekünk 

minden áron ezreket és ezreket kell kidobni ? 

Csak meg ne bánjuk aztán! 

dr. 
Közöljük ezt a czikket; mert nem árt 

hogy a fontos kérdés a döntés előtt, minden 

irányban megbeszélés tárgya legyen. 

Szerk. 

Választások a ref. egyháznál. 

(P.) A szentesi reform, egyház hivei pár 
hét múlva szép és fontos jog gyakorlására 
lesznek hivatva: választaniok kell presbitere-
ket, egyházközségi képviselőket és főgondnokot. 

Természetes, hogy ilyen nagy egyháznál, 
mint a szentesi reform, egyház, amely né-
pességére nézve akkora, hogy bizvást alkot-
hatna egy rendezett tanácsú várost — a vá-
lasztó közönség igényei nagyok azokkal a 
férfiakkal szemben, akik az egyház kormány-
zására vállalkoznak. S mi is ugy vagyunk 
meggyőződve, hogy e választásnál nem ke-
vesebb megfoutolásra és körültekintésre van 
szükség, mint például a városi tisztikar és 
képviselőtestület összeállításánál. 

Nagyon helyeseljük tehát, hogy a kü-
szöbön álló választás iránt már is élénk ér-
deklődést tanúsítanak az egyháztagok, s be-
ható tanácskozásokat és megbeszéléseket 
folytatnak arra nézve, hogy kiket tiszteljenek 
meg bizalmukkal ? 

Minthogy ezek a megbeszélések még 
most csak magánkörben folyuak, egyelőre 
nem kívánjuk azokat kritika tárgyává tenni; 
s egészen mellőzve a személyi kérdést, csu-

pán általánosságban jelöljük meg, azokat a 
szempontokat, amelyek a választásnál — vé-
leményünk szerint — szem előtt tartandók. 

Mindenesetre az volna a legszebb, ha 
az az intenczió szolgálna vezérelvül, hogy az 
egyház kormányzóinak választásánál mellőzni 
kell a politikai parttekinteteket; mert hiszen 
— mindnyájan egy közös anyának : az anya-
szentegyháznak vagyunk gyermekei, s testvé-
rek az Úrban. 

Normális viszonyok között szívesen len-
nénk szószólói ennek a testvéries elvnek, s 
örülnénk rajta, ha az egyház zöld asztalánál 
kezet foghatnánk azokkal, akikkel a politikai 
és közéleti parttusák között harezban állunk. 

Csakhogy — fájdalom — a mi köz-
viszonyaink nem normálisak; a mi testvér-
ségünk mostoha testvérség. Nem mint ellen-
telek, hanem mint ellenségek állunk egymás-
sal szemközt; s a szeméi/es viszonyok nálunk 
mar anynyira elmérgesedtek, hogy nem bi-
runk egymással oly téren talalkozni, ahol a 
pártoskodás és gyűlölködés szelleme közöt-
tünk nem áll, hogy szapora kézzel hintse 
közénk a visszavonas magját. 

Ebben a gyűlölködésben különösen ex-
czellálnak a mi politikai ellenfeleink, akik az 
egyházi ügyek kezelésébe is átplántálták a 
saját politikai erkölcseiket, s valósagos pá-
kulicz-fészekké tették a reform, egyház világi 
kormányzatát. Nem kell e részben egyénre 
utalnunk, csak arra az eljárásra, melyet a 
küszöbön álló választással szemben követtek, 
midőn — kortes politikából — keresztül vit-
ték az egyhaztanacsban, hogy csupán Azok 
a szavazat-lapok fogadtatnak el, melyeket az 
egyház hivatalnokai osztanak ki; ami merő-
ben ellenkezik a szabad választás togalmával 
és a protestantizmus szellemével. 

Ily helyzetbeu az önvédelem ösztöne rá-
kényszerít bennünket, hogy a választasuai a 
politikai pártállas szempontjait ne mellőzzük. 
Ha már politikai partnak kell uralkodni az 
egyháznál is, hát akkor inkább uralkodjék a 
mi pál lunk, mint a m sík; auual inkább, 
mert a mi pártunk nem viszi be uiagavai az 
egyháztauács termébe a személyes érdekeket 
és a kortes-politikát.* 

SŐt az adott viszonyok között éppen 
azért czélszerü a választási lisztát politikai 
és közéleti pártállás szerint összeállítani, 
hogy megkíméljük az egyházat a pártiu-
sáktól. 

A dolog ugyanis akként áll, hogy ha 
mind oly férfiak kerülnek az egyház kor-
mányzatának élére, akik a politikai és köz-
életi küzdelmekben egy zászló alatt harczol-
nak, s igy megszokták egymást bajtársnak 
és testvérnek tekinteni, — akkor békesség 
fog lakozni az egyháztanács termében, s az 
ügyek intézésében a tárgyilagosság és hig-
gadtság domborodik ki 

De ha egymás iránt egyénileg is elke-
seredett és folytonos harezban álló elemek 
kerülnek ott össze, akkor ott is kitör a tor-
zsalkodás, ott is állandó tanyát üt a gyű-
lölködés, és fellobog a személyeskedés pusz-
litó tüze. 

Talán időjártával, ha majd az idő orvo-
solja a személyes sérelmeket, s a íeledés 
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hamva eltemeti a gyűlölködés zsarátnokát, 
— lehetséges lesz az egyházi téren eltekin 
teni a pártállástól; de ma, épen a pártos-
kodás elkerülése szempontjából, nem volna 
czélszerü. 

Azért arra kérjük elvtársainkat, hogy a 
választáskor csupán oly férfiakat tiszteljenek 
meg bizalmukkal, akik eddigi viselkedésük 
által bebizonyították, hogy közös zászlónknak 
rendithetlen hivei. 

A főgondnok választásra nézve még egy 
más szempont figyelembe vételét is ajánljuk. 

Illetékes tényezők ugyanis fölvetették és 
évek óta buzgón propagálják azt az eszmét, 
hogy a tiszántúli egyházkerület ketté szaki 
tásával, itt az alföld szivében egy uj reform, 
püspökség állittassék föl. 

Ez az életrevaló eszme napról napra na-
gyobb tért hódit, s vele karöltve halad az a 
vélemény is, hogy a felállitandó uj püspök-
ség székLalye csak H.-M.-Vásárhelyen vagy 
— Szentesen lehet. 

Az e s z m e azonban magában véve 
nem elég; megvalósitása érdekében moz-
g a l m a t is kell indítani. S az efféle moz-
galmakban aki vezet, az hat is, és könnyű-
szerrel a maga részére hódithatja a közvéle-
ményt ; czélszerü volna tehát, ha a szentesi 
egyház ragadná meg a kezdeményezést. 

Az ily nagyszabású mozgalom szervezé-
sére azonban erőteljesebb kéz kell, mint a 
mostani főgondnoké. Tehát a főgondnoki 
székbe olyan férfiút kellene ültetni, aki szel-
lemi erejével, kipróbált erélyével és egyálta 
Iában kiváló egyéni tulajdonaival kiemelkedik 
a hétköznapi emberek sorából, s nemcsak 
hivataloskodni, hanem a szó magasabb értel-
mében kormányozni is tud. 

Ismételjük, amit czikkünk elején mon 
dottunk, hogy most nem akarunk személyi 
kombinácziókba belemenni. A fentebb elmon 
dottakat azonban melegen ajánljuk az érde 
keltek komoly figyelmébe. Gondolkozzunk, 
tanácskozzunk, hogy okosan választhassunk 

SZENTES I LAP . 1 oldal. 

A községek reformja. 
— Hieronymi belügyminiszter törvényjavaulata. — 

(Folytatás.) 

A községi elöljáróság. 
A község elöljárósága áll: 

I. Mezővárosokban: 
a) polgármesterből; 
b) legalább két tanácsbeli elöljáróból: 
c) az adótisztböl; 
d) az adószedőből; ha pedig a mezőváros évi 

egyenes államadója meghaladja a 15,000 forintot, 
adópénztárnokból; 

e) a közgyámból. 
II Falvakban: 

a) a községi biróból; 
b) a helyettes biróból; t 

c) legalább két elöljáróból: 
d) azon falvakban, melyeknek évi kiadása a 

számadások utolsó öt évi átlaga szerint meghaladja 
az évi ötszáz forintot, a községi pénzkezelőből. 

A belügyminiszter felhatalmaztatik hogy azon 
mezővárosokban, melyekben a lakosság száma az 
5000-et meghaladja, a rendőrhatóság teendőinek el-
látására a jelen tőrvény 134. és 137. §-ai értelmé-
ben rendőrtisztet nevezzen ki. 

* 

Községi biróvá, helyettes biróvá, tanácsbeli 
elöljáróvá, adószedővé és közgyámmá csak községi 
választó választható. 

* 

Mezővárosban a polgármester, adótiszt, adó-
pénztárnok, községi pénztárnok és a 79. §. értelmé-
ben rendszeresített többi tisztviselők rendes évi fize-
tést húznak. A lakbéren vagy lakáson kivül a pol-
gármester fizetése nem lehet kisebb 800 forintnál, 
az adótiszt, adópénztárnok és községi pénztárnoké 
600 forintnál, más tisztviselőé 500 forintnál. * 

A polgármester első ízben három évre válasz-
tátik. Ezen idő lejárta után a lelépő polgármester 
újra megválasztható s ez esetben állása életfogy 
tig tart. 

Az adótiszt és adópénztárnok életfogytigra vá-
lasztatnak. 

A mezőváros elöljáróságának többi tagjai hat 
évre választatnak; megbízatásuk lejártával újból 
választhatók. 

Falvakban az elöljáróság tagjai 
választatnak; megbízatásuk lejártával újból meg-
választhatók. 

* 

Az elöljáróság tagjainak megválasztása csak 
utólagos megerősítéssel válik érvényessé. A megerő-
sítés joga az alispánt illeti. 

* 

Mezőváros polgármesterének és tisztviselőinek 
választásától a megerősítés megtagadandó, ha nem 
bírják szóval és írásban a magyar nyelvet. 

A mezőváros többi elöljáróinak és a falu elöl-
járóinak választásától a magyar nyelvben való já-
ratlanság miatt megtagadható a megerősítés, ha a 
mezővárosban van 20, faluban 10 oly községi vá-
lasztó, ki magyarul tud. 

A képviselőtestület az alispánnak a megerősí-
tést megtagadó határozata ellen a belügyminiszter-
hez felebbezhet, kinek határozata végérvényes. 

A megerősítés végérvényes megtagadása esetén 
uj választásnak van helye, melynél az előző válasz 
tásnál többséget nyert, de meg nem erősített egyén 
a választásból kizárandó. 

Ha másodízben is oly egyén választatik elöl-
járónak vagy tisztviselőnek, kitől a megerősítés meg-
tagadtatik, a polgármester helyét az alispán, a többi 
elöljárók és tisdviselők helyét a főszolgabíró meg-
bízás utján tölti be. 

A megbízás legfölebb egy évig, illetve ezen 
határidőn belül addig tart, míg a község oly elöl-
járót vagy tisztviselőt nem választ, kinek választása 
megerősíttetik. 

A községi segéd- és kezelő-személyzetet, a szer-
vezési szabályrendelettel meghatározott időtartamra, 
az elöljáróság választja. 

A községi őr- és szolgu-személyzetet falvakban 
a községi bíró, mezővárosokban a polgármester fo-
gadja fel és bocsátja el. 

Az elöljáróság üléseire annak minden tagja 
meghívandó. Az ülésekben jelen lehet és a polgár-
mester meghívására megjelenni köteles, az orvos és 
az állatorvos. 

* 

A községi vagyon jövedelme, mely eddig a 
község kiadásainak fedezésére fordíttatott, ezentúl is 
csak ezen czélra fordítható. 

A község jogosult a községi lakosokat és a 
község hatósága alá tartozó területek, valamint az 
a okon emelt házak birtokosait, ha azok nem köz-

lakosok is, természetben teljesítendő kézi és 
szekeres munkára kötelezni. 

(Folytatása következik.) 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — A v á l s á g . A politikai körök 

azon számítása, hogy a válság ügyében a 
döntés január 4-én megtörténik — nem vált 
be; mert a király még senkit se bízott meg 
a kormány alakítással. Ugy látszik, ő felsége 
időt akar engedni a saját jelöltjének : Khuen-
Héderváry Károly gróí horvát bánnak, hogy 
a maga részére hajlítsa a szabadelvű párt 
tagjait. Ebből nem alaptalanul — azt kö-
vetkeztetik, hogy a horvát bán lesz az uj 
miniszterelnök; de kineveztetése csak a jövő 
héten várható. 

(r.) — A szegedi kir. itélő tábla elnö-
kévé Bernáth Géza drt., ugyanazon tábla tanács 
elnökét nevezte ki a király. E kinevezés a szegedi 
k r. ítélőtábla egész területén a legkedvezőbb benyo-
mást tette, mert Bernáth Géza dr. eddigi működé-
sével teljes mértékben kiérdemelte és bírja is a jog 
kereső közönség tiszteletét és nagyrabecsülését. 

(r.) — A szegedi kir. törvényszék el-
nökének előléptetése. Muskó Sándor szegedi 
kir. törvényszéki elnöknek, eddigi alkalmaztatásában 
való mnghagyása mellett, a kúriai birói czimet és 
jelleget adományozta a király. 

— A kiutasított szocialista. A nép ámí-
tására újból megkezdé a szocialisták budapesti ínté-
zősége a maga propagandáját. Uj év napján ugyanis 
egy szocialista apostol a szentesi kath. népkörbe is 
bevetődött, hogy ott sutyomban egyik másiknak hir-
dethesse a maga maszlagos tanait. Ámde pórul 
járt; mert a kör pénztárnoka csakhamar megmu-
tatta neki az ajtót s így a felsült apostol egy kis 
vonakodás után, csakhamar kénytelen volt elhagyni 
a termet. íme, így kell velők bánni; mert oly kés-
sel játszanak, a melylyel bánni nem tudván, csak a 
népet sérthetik meg; már pedig ma semmi szükség 
arra, hogy a nép nyakára a szocialisták kedvéért 
katonákat hozzanak s így a pótadót érettök fel-
emeljék. 

(r.) — Halálozás. Mint mély részvéttel érte-

három évre érte, nejének, szül. Szalai Erzsébet asszonynak f. hó 
2-án történt elhunytával. A megboldogult temetése 
a közönség nagy részvéte mellett, f. hó 4-én ment 
végbe. Nyugodjék békével. 

(r.) — Adomány a szegényeknek, özv. 
Jure iák Edéné urnő 10 frtot adományozott a vá-
rosi szegény-menház javára; melyért a városi ható-
ság lapunk utján is köszönetet mond a nagylelkű 
adakozónak. 

— öngyilkossági kisérlet. Tegnap előtt 
este Bogyó Ferenczné, a saját lakásán megmérgezte 
magát. Szerecsikát vett be, de az nem szabadította 
őt meg az élettől, a melylyel pedig oly igen nagyon 
könnyen leakart számolni. A szerencsétlen még ma 
is élet-halál között lebeg. 

— A szentesi országos vásár. Szentes 
város téli országos vására az idén febr. hó 2-án 
veszi kezdetét; most tehát már szombaton joga lesz 
kirakodni az iparosnak és árulni. Nem ugy mint ed-
dig, hogy az iparosok csak vasárnap árulhattak, de 
szombaton még nem. A kereskedelmi miniszter ez 
ujabb rendelkezése általános örömöt keltett iparo-
saink között. 

— Felolvasó és czimbalom estély. A 
szentesi kath. népkör f. évi február hó 3-án czim-
balom játékkal összekötött felolvasó estélyt rendez. 
A felolvasást Hock János orsz. képviselő fogja 
tartani, mig a czímbalom-estélyen Széli Nina kis-
asszony játékában fog gyönyörködhetni a közönség. 
Erre a dologra különben még visszatérünk. 

— Vakmerő rablótámadás. Vakmerő és 
párját rikító rablótámadásnak színhelye volt mult 
tió 31-én éjjel Hódmezővásárhelyen a Kállay-utcza. 
Egy újvárosi mészáros, névszerint Kovács János ve-
temedett a szörnyű gaztettre, melynek kicsi hiján 
csaknem emberélet is esett áldozatául. Hétfőn este 
kilencz órakor, az Orosháza felől jövő vonaton ugya-
nis Vásárhelyre érkezett Goldstein Jakab házaló és 
Javorik Ferenczné Molnár Julianna szentesi asszony, 
kik együttesen indultak befelé a vasúti állomástól s 
csendesen haladtak a járdán. Mikor a Török Sándor 
vendéglője előtt elhaladtak, látták, hogy onnan két 
nagy kutya és két ember kilép s szétválva egymás-
tól, az egyik ember a setétben utánok halad. Hoszat 
nem sejdítve mentek az uton, de egyszer csak a 
vendéglőből kijött ember elibük toppant s rekedt, 
indulatos hangon pénzt kezdett követelni. Goldstein 
és az asszony, a meglepetés első pillanataiban kije-
lentették, hogy pénzűk nincsen, tehát azt nem ad-
hatnak, mire az ember agyba-főbe kezdette verni a 
házalót s lerángatni igyekezett hátáról a batyut, 
mely vászonnemüvel volt tele. — Pénzt vagy életet, 
zsidó! — ordított a vakmerő betyár s ütötte teljes 
erejéből a kiabáló és menekülő embert. Kíméletlen, 
izgatott és a legnagyobb mértékben veszedelmessé 
vált bajsza indult meg a sötét utczán, melynek vége 
az lett, hogy Molnár Juliánná bemenekült egy kapu 
alá, Goldstein Jakab pedig a Kun Miksa kávéházába, 
azzal a kiáltással: — Segítség, emberek, mentsenek 
meg a gyilkostól! Azzal fáradtan, kimerülten lero-
gyott a földre. A feldühödt rabló id^ is követte a 
szegény embert, de a vendéglős és pinczérek kilök-
ték az ajtón. Most aztán körülnézett s hirtelen meg-
pillantva Molnár Juliánnát egy kapu alatt, mint egy 
veszett állatt rohant az asszonyra, csizmaszárából 
kést rántott elő s lihegő hangon kényszeritette, hogy 
hallgasson s kövesse őt a közeli tóba. Az asszonyt 
ájulás környékezte, öntudatlanul, reszketve minden 
izében engedett a durva erőszaknak s csak akkor 
állott ellent, mikor a tóban, a zizegő nád között 
mellének szegezte a feldűhödt ember a villogó kést 

nőiességét erőszakkal akarta meggyalázni. Kétség-
beesett, halálos küzdelem fejlődött most ki a sötét 
éjben. Az asszony futott, menekült, kínzója ininde-
denütt a nyomában haladt s tépte a haját, ütötte 
a fejét. Végre megfogta a fáradságtól lihegő asz-
szonyt, behurczolta újvárosi mészárszékébe, a hol 
ismét az állatiasságra kényszeritette. Az asszony hi-
hihetetlen bátorsággal védte magát, a mi a rablóra 
is hatással lehetett, mert alávaló szándékával felha-
gyott s megelégedett annyival, hogy elrabolta tőle 
összes pénzét, 3 drb. koronát s miután ujjairól az 
arany gyűrűket nem sikerűit levonni, bár egyiket a 
kezén törte össze, kilökte a mészárszékből s még 
kendőjét visszaadta azon ígéret mellett, hogy az eset-
ről mélyen hallgatni fog. Molnár Juliánná tehát meg-
szabadult. Alig ment azonban pár lépéssel odább, 
az ember ismét utána iramodott s kivont kését ma-
gasra emelve, legyilkolással tenyegette. Ez a pillanat 
határozott. Molnár Juliánná dörömbölni kezdett 
Nagy Györgyné házának az ablakain s mert ott épen 
disznótor volt, Gaál Károly tanító és Tóth István 
kisiettek, a roskadozó asszonyt bebocsátották, a sza-
ladó emberben pedig felismert k Kovács János új-
városi mészárost. Az esetről aztán értesítették a 
„Hajda* vendéglőben időző rendőrséget, mely a vak-
merő rabot Török Sándor vendéglőjében elfogta, a 
mint a rablott pénzből épen mulatott. Elfogatásakor 

«ülünk, Bese Bónjámin elvtársunkat sulyoi csapás nem tanuiitott ellenállást i engedte, hogy bekiférjék 



^oMtL _ _ _ _ _ 

k rendőrség fogházába, hanem masnap. mikor Póka 
László alkapitány vallatóra fogta, a legvakmerőbb 
megátalkodottsággal igyekezett tagadni tettét s foly-
ton azt hangoztatta, hogy részeg volt és nem tud a 
történtekről semmit. A vizsgálat során Póka alka-
pitány több tanút is kihallgatott, kik mindannyian 
terhelő vallomásokat tettek Kovács János ellen. 

— A gyermekszobából. 
Néni . Elza miért nem csókolod meg a ma-

mát, te rósz leány ? Elza. Jaj, ha a mama ki van 
festve, akkor soha sem szabad. 

— (A vendég ebéd közben véletlenül eltör 
egy poharat.) A k i s G y u 1 a : Jaj mama, ép azt 
törte el, amelyiket kölcsönkértünk. 

— P u b i (a nagybácsihoz) Bácsi a szamarak 
ugy néznek ki, mint te ? Bács i : Dehogy fiacskám, 
ki mondott neked ilyet ? P u b i : Hát a papa mond-
ta, hogy az a vén szamár már megint a nya-
kunkra jár. 

— Mama : Ugyan mit csináltok gyerekek 
ilyen lármát, ne verekedjetek, ez nem illik. A kis 
B o b : Oh, mi nem verekszünk, csak papát és ma-
mát játszunk. 

— Feleséggyilkos. A „Szegedi Napló" irja 
a következő megrenditő esetet: Véres gyilkosság hire 
ejtette jan. 3-án hajnalban izgalomba az alsóvárosi 
szekeres utcza lakosságát. Az utcza 16-ik számú há-
zában halál történt, erőszakos halál, egy megdühö-
dött ember agyonszúrta éjjel az ágyban feleségét, 
gyermekei anyját. A gyilkos bekerült a Üsillagbör-
tönbe, a házban egy késsel átvert szivü halott asz-
szony s öt árva gyermek maradt. Szomorú kép volt 
az, amely a házban azon emberek elé tárult, akik 
hivatalos minőségben megjelentek ott a hajnalodó 
éj folyamán, hogy átadják az igazságszolgáltatasnak 
a gyilkos férjet, aki egykedvűen várta őket, hidegen 
felelt a hozzá intézett kérdésekre s még csak el sem 
tompult a hangja, midőn felelt: — Igen, én tettem. 
Beismerem . . . Halványan égett a kis lámpa az 
asztalon, az ajtó nyitva, hideg s hópihe szállt be s 
megolvadt a véres, szegényes ágyneműn amin a ha-
lott asszony feküdt Mindenre felelt a gyilkos. Hogy 
mikor történt a szúrás, hol, hogyan ? Honnan vette 
elő a kést, hova szúrta s mit tett aztán? Megmon-
dott mindent, bizonyos egykedvű apáthiával, amely 
bárgyuságnak látszik s csak arra nem adott választ, 
arra nem felelt, hogy miért követte el a szörnyűsé-
ges tettet. Azt hitte az ő titka marad s ugy lehet, 
vére lehűlvén a rettenetes dolgok után, már szé-
gyelte, bánta s magának akarta hagyni ezt az okot 
mardosó önvád gyanánt. De a vizsgálat folyamán a 
tett részletei mégis előkerültek teljesen, & maguk 
visszataszító, undok iszonyatosságában. Nem a férj 
ölt itt, nem az ember. Az állat. Tudósítónk a gyil-
kosság részleteiről ezt jelenti: A gyilkos neve Zsiga 
Autal, foglalkozására nézve gyári munkás. A negy-
ven éves, erőteljes, korlátolt észbeli tehetségűnek 
látszó ember legutóbb a kőtélgyárban dolgozott. Fe-
leségével, Palásti Rozáliái s gyermekeikkel a szeke-
res-utczában a 16. sz. házban laktak alsóvároson. 
Zsiga Antal borosan ment haza este a munkából. 
Ekkor még maga sem tudta, mily véres esemény 
okozója lest ő a hajnali órákban. Elmúlt már két 
óra jóval, három felé járt az idő, midőn az alsóvá-
rosi rendőrlaktanyába azzal a hirrel jöttek emberek, 
hogy megöltek egy asszonyt a szekeres-utczában 
Zsiga Antal egy zsebbe való erősebb bicskával szúrta 
szivén a feleségét. A nő a kapott sérülés után pár 
perezre meghalt. A helyszínén megjelent a kerületi 
rendőrség, a vizsgálat vezetésére Molnár törvény-
széki vizsgálóbíró, Aigner dr. törvényszéki orvos, 
Szűcs rendőrségi osztályjegyző Szekula rendőrbiztos 
elé, ki első ért a szinhe!yre; megrenditő lát.ány tá-
rult. Egy oly alacsony szobában, melyben alig lehe-
tett felegyenesedni, feküdt az ágyon a halott, rábo-
rulva őt kicsi gyermeke zokogott. A legidősebb alig 
tizenhárom éves, a két legkisebb iker, három éve 
sek. A szoba fűtetlen, nedves, a földpadló közepén 
viztócsa, ami a becsurgott hóviztől származott oda. 
Zsiga Antal korhely ?mber volt, ki a családjavai 
mit sem törődött. Bár maga keresett hetenkint 5—6 
forintot, a héttagú család ellátására egy forintot 
vagy hatvan krajezárt adott át hetenkint az asszony-
nak. A főkapitányság épp tegnap adott az asszony 
nak, kit a segélyezendő szegények sorába fölvett, 
néhány forntnyi segélyt, amivel a szegény anya 
hátralékos házbérét fizette ki a nyomorúságos szo-
báért, a fennmaradt pénzen pedig élelmet vett ki-
csinyeinek. A teljes nyomorúságnak színhelyén 
halottra, megölt anyjukra borult öt ártatlan gyer-
mek kiáltó zokogása betöltötte a házat A nyomo-
rúságnak és a szerencsétlenségnek kettős, megren-
ditő érzete könyeket csalt a rendőrök szemébe, kik 
egyébbként mesterségüknél fogva szokva vannak az 
ilyen szomorú látványokhoz. A nyomor és a halál 
birodalmában komoran járt-kelt fől-alá a gyilkos 
apa. Az ember semmi kísérletet nem tett arra, hogy 
talán a gyilkos tett után szökéssel igyekezzen elke-
rülni a büntetést. Ott maradt a szobában a megölt 
asszonnyal s ott mondta el a gyilkosság részleteit. 
A tett indoka felől hallgatott s a vizsgálat derítette 
azt ki. Az asszony, aki beteg volt, visszautasította a 
férj szerelmi Ömlengéseit s e miatt támadt dühében 
szúrta agyon Zsiga Antal a feleségét. A holttestet 
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az eset színhelyéről a közkórházba vitték, ahol a 
délelőtt folyamán ejtették meg rajta a hivatalos 
törvényszéki bonczolást. Zsigát a rendőrség letartóz-
tatta s elvitte a széképületi rendőri börtönbe. A 
jegyzőkönyv felvétele után a gyilkost, aki teljes beis-
merésben van, átadták a fenyitő bíróságnak. 

— Kedves kis feleség. Mainzból táviratoz-
zák a következő sajátságos esetet: Egy házaspár va-
lami felett összeveszett és az asszony, férje feleselése 
miatt, annyira felháborodott, hogy derékon kapta 
férje urát és az ablakon át ledobta az emeletről. A 
férj agyrázkódást kapott és lába eltörött. Most a 
kórházban ápolják. 

— Férj-gyilkos asszony. Kurtics, arad-
megyei községben Kis Istvánt, a falu csőszét, meg-
ölte a felesége. Kis az előző napon Aradon volt s 
mikor hazajött, összeszólalkozott a feleségével, a ki 
azonnal eltávozott hazulról. Este azonban besom-
polygott a házba s alvó férjét egy baltával agyon-
verte. A szobában aludt még a csősznek 15 éves 
bojtárja, a ki felébredt az asszony jövetelére, de ijed-
tében alvást színlelt s még mozdulni sem mert. A 
gyilkos asszony maga jelentkezett a csendőrségnél. 

— Megszöktette az anyósát. Hogy egy 
szerelemtől lángoló fiatal ember elszöktesse a szerel-
mesét, az még a mi nagyon kevéssé romantikus 
korunkban is eléggé gyakran megtörténik, de hogy 
egy csinos fiatal férfi a nála kétszerte idősebb pre-
zumtiv anyósával szökjék meg, ez már csakugyan 
uj és meglepő dolog. A különös eset pedig megtör-
tént Bécsben. Fiala Vilmos 26 éves magánhivatal-
nok megkérte G. szálloda-tulajdonos leányának a 
kezét. A gazdag vendéglős kezdetben mitsem akart 
tudni a leánykérésről és kereken kijelentette a fiatal 
ember előtt, hogy nyolezvan forint havi fizetésű hi-
vatalnoknak nem adja a leányát. Ekkor azonban a 
fiatal ember váratlanul erős szövetségesre talált a 
leány anyjában, aki egyéb szeretetreméltó tulajdon-
ságai mellett 130 kilogrammot nyomott és 51 éves 
volt. Az eljegyzés csakugyan végbement. Ez idő óta 
azonban a fiatal ember mind hidegebbé vált jegyese 
irányában. Pár hét múlva pedig G. ur egy névtelen 
levelet kapott, a melyben valaki figyelmeztette, hogy 
Fiala a feleségével szűri össze a levet a hátamögött. 
G. ur, tekintettel 18 éves, bájos leányára, oly kép-
telenségnek tartotta ezt, hogy karácsony este, barát-
ságos lakomára meghivott vendégei előtt nevetve 
olvasta föl a levelet. Fiala is nevetett, jövendőbeli 
anyósával együtt. A legközelebbi összejövetelt a tár-
saság Sylveszter estéjére tűzte ki. Meg is jelentek 
mindnyájan, csak Fiala és a háziasszony - hiányoz-
tak. A háziúr ezenkívül még felesége összes éksze-
reinek és 13000 forintnyi értékpapírnak a hiányát is 
konstatálta. Az elhagyott férj ma már megvigaszta-
lódott, bár azért a rendőrségnél megtette a jelentést, 
hogy valahogy kinyomozzák : hová tünt el a — pénze, 
a kisasszony azonban vigasztalhattam Ismerősei az-
zal vigasztalják, hogy vőlegénye csak megérdemelt 
büntetését kapta meg. 

— Az életmentő jutalma. Újév napján 
Bécsben, egy sarkon álló hordár oly szerencsés volt, 
hogy három embernek megmentette az életét, még 
pedig saját élete veszélytetesével. Egy magánfogatot 
ragadtak el a lovak, a melyek megvadulva rohantak 
tovább az utczákon. A kocsis nem birt a megvadult 
állatokkal, mig a kocsiban ülők, egy hölgy és egy 
ur, a kezeiket tördelték. A legválságosabb pillanat-
ban egy hordár a lovak elé vetette magát és har-
mincz lépésnyi távolságra vonszolták ajovak ; végre 
sikerült neki az állatokat, egy segítségére sietett lo-
vastiszttel együtt megállítani. Az uraságok valószí-
nűleg a nagy ijedtség hatása alatt elfelejtették, hogy 
talán meg is kellene jutalmazni a bátor életmentőt; 
nem jutalmazták meg, de meg sem is köszönték. 
A kocsis azemban nagylelkübb volt és ötven kraj-
ezárt adott át a hordárnak, a mit az természetesen 
visszautasított. Három emberélet megmentéseért öt-
ven krajezár! Mégis olcsó Bécsben az emberélet. 

— A megcsalt szerető. Huszár Zsuzsán-
nán is betelt a szakácsnők végzete, s szivének egész 
melegével megszerette Pucher Mátyást, akin annak 
rendje és módja szerint megfeszült a bakauniformis. 
Nem volt náluk Ádám és Éva óta boldogabb em-
berpár, kerek e világon A Jellasich-ezredben legen-
dák keltek szárnyra, ropogósbőrü malaczpecsenyét-
ről, barna libasültről, tejfeles ugorkasalátáról, s 
még sok más bakaábrándról, s nem egy sóhajtás 
szállott fegyvertisztogatás közben az egek urához, 
hogy olyan szerető szivü leányhoz juttassa őket, 
mint Huszár Zsuzsánna. Fordult az idő kereke. Puc-
her Mátyásról lefoszlott a szép bakaruha, kezében 
volt a szabadságos levele, s mint olyan sok más 
legény, ő is levetette az egyenruhával együtt a sze-
relmét is. Huszár Zsuzsánna sírt, rítt, de elébb ki-
vájja az esőcsepp a kemény sziklát, mint a szerető 
leány könye megindítja az elhidegült férfiszivet. 
Pucher Mátyás sem vette tudomásul a leány sirán-
kozását és egy uj szerető karjai között elfeledte a 
multat, malaczpecsenyéstöl, libasültestől és Huszár 
Zsuzsánnástól. De Huszár Zsuzsánna nem akart be-
lenyugodni a sors végzésébe; drámára, tragédiára 
vágyott, s a megtakaritott kosárpénzén egy hatsze-
mélyre szóló revolvert vásárolt, s ezzel kereste tel 

Pucher Mátyást, aki a kora reggeli órákra való te-
kintettel még párnái között pihent. Huszár Zsuzsánna 
mégegyszer megkérdezte tőle: szereti-e, vagy sem, 
s amikor a nemet meghallotta, kétszer rásütötte a 
revolvert. A revolvergolyó azonban irgalmassabb 
volt, mint a megcsalt szerető, s csak jelentéktelen 
sebet ejtett Pucheren. Ezért a csattanós befejezésért 
állott Huszár Zsuzsánna a törvényszék előtt, amely 
egy évi bör,önre Ítélte a lövöldöző leányt. Az ügyész 
keveselte a büntetést és felebbezett. A védő szintén 
felebbezést jelentett he. 

— Apa és flu. Érdekes kis regény játszó-
dott le Ó-Becsén. Buzási Péter csizmadia, első ne-
jét évekkel ezelőtt Kalocsán hagyva, Ó-Becsén tele-
pedett le, a hol nemsokára uj otthont alapított, 
balkézre elvevén Szabó Rózát. Már évek óta együtt 
éltek hol békésen, hol czivódva, de megvoltak egé-
szen az utóbbi hetekig, amig az ifjú Buzási Károly 
a házhoz nem került. A kis Károlyból ifjú lett, s 
ekkor atyját látni vágyva, eljött Ó-Becsére. Az apa 
szívesen fogadta, sőt miután a fiu itt alkalmazást 
is kapott, lakást is adott neki; épen ez volt a ve-
szedelem. Az apa balkezes felesége beleszeretett a 
csinos ifjúba, a kit csakhamar el is hódított. Az apa 
észrevette ezt, s az uj szerelmes pár, hogy a per-
patvart elkerülje, abban állapodott meg, hogy meg-
szöknek az öregtől. Erre egy szép napot választottak 
ki. Az öreg Buzásit leitatták, s azután mindent föl-
pakoltak az oda rendelt kocsira Már fel is ültek, a 
mikor az öreg kitámolygott és fölismerve a helyze-
tet, meg akarta akadályozni az asszony elmenetelét. 
Veszekedés támadt és az ifjú ugy ütötte homlokon 
saját édes apját, hogy az öreg elszédülve a földre 
esett, ók pedig gyorsan elhajtattak. A felocsúdott 
Buzási be vánszorgott a szobájába s másnap reggel 
bekötött fejjel és bedagadt szemmel tett jelentést az 
esetről a rendőrségnél. Ugy látszik, az apa nem akar 
lemondani saját boldogságáról a fiu kedvéért. 

Szerkesztői üzenetek. 
Copernicus. Ezt a tárczát nem használhat-

juk, részint tárgyánál és meséjének fogyatékosságá-
nál fogva, részint azért, mert görög nevek fordulnak 
elő benne, amelyeknek kimondásában kitörik az 
ember nyelve. 

Rut . A dolgozatot szívesen közölnénk, mert 
jó. Csak az a hibája, hogy már olvastuk egy másik 
lapban, egy m á s i k — s z e r z ő t ő l . Nem elő-
ször tapasztaljuk különben, hogy ön szeret — köl-
c s önö zn i . Például a minap közölt tárczájában, 
egyéb reminiszczencziáktól eltekintve, egész lapok 
voltak kiírva Jókaiból. Akkoriban azért kértük 
látogatását, hogy erre élőszóval figyelmeztessük, 
ön azonban k i t é r t a t a l á l k o z á s e l ő l . 
Mi aztán még is csak közöltük a dolgozatát, abban 
a reményben, hogy jövőre lemond a más szerzők-
től való kölcsönkérés rossz szokásáról, amiről a fiatal 
embereket nehéz leszoktatni. Pedig, lássa kérem, az 
a kölcsönkérés nemcsak rossz sokas, hanem udva-
riatlanság is irántunk, mert azt tételezi föl rólunk, 
hogy mi nem szoktunk olvasni. Fogadja szívesen 
azt a jóakaratú tanácsunkat, hogy ne kölesönőjges-
sen, hanem iparkodjék a saját lábán járni, önnek 
van tehetsége; s igy nem szorult rá, hogy olyan 
túlságosán erős reminiszczencziákkal tömje tele a 
dolgozatait. Kimeletlen őszinteségünk azonban ne 
vegye el a kedvét Írogasson, hogy szép tehetségét 
tovább fejlessze. 

ÉRTESÍTÉS. 
A szentesi ev. ref. egyháztanács 1894. 

évi 227. sz. határozatával kifolyólag értesít-

tetnek a reform, egyház tagjai, hogy az 1895. 

évi január hóban foganatosítandó iŐgoudnok, 

presbyterek és egyházközségi képviselők vá-

lasztásához a választási jogosultsággal bíró 

egyháztagok névjegyzéke összeállíttatván az 

1895. évi január hó 6., 7. és 8-dik napjain 

az egyháztanács termében közszemlére téte-

tik ki, mely idő alatt az ellene netalán fel-

merülő észrevételek és felszólamlások, a fel-

szólamlások elintézésével megbízott küldött-

ségnek írásban vagy élőszóval be, illetve elő-

adhatók lesznek. 

A választás alkalmával az egyháztagok 

szavazati jogaikat csak személyesen és csakis 

az egyí áz által kiadott szavazó-lapokkal gya-

korolhatják. 

A szavazó-lapok 1895. évi január 10-től 

a szavazás napjáig fognak az egyház tanács-

termében Németh Sándor algondnok által az 

azért jelentkező egyháztagoknak kiosztatni, 



4. oldal. 

azonban szavazó lapjaikat a választási jog 
gal biró egyháztagok megbizottjaik által is 
kivitethetik. 

Választási joggal bir minden önálló férfi, 
özvegy és férjetlennő, valamint vegyes há-
azsságban élő nő egyháztag is, ki egyházi 
adót tizet, s ki az 1893 dik év végéig ese-
dékessé vált egyházi adóját lefizette ; ellenben 
a választhatósági jog csak az egyház férfi 
tagjaira terjed ki. 

A választns 1895. évi január hó 20., 21., 
22. és 23-ik napjain lesz, mikor is a sza-
vazó lapok az egyháztanácstermében délelőtt 
8—12, délután 2—5 óráig a szavazat szedő 
küldöttségnek adandók be. 

Kri»tó Nagy István, 
főgondnok. 

SZENTESI LAP. 

megtegyék, mivel a később jelentkezők vallo-

mása e hivatalnál elfogadható nem lesz. 

Szentesen, 1894. deczember 31-én. 

Sulcz László, 
h. jegyző. 

Hirdetmény. 
Értesíttetnek az 1874-ik évben született, 

3 az 1895-ik évvel hadköteles korba jutott 
szentesi illetőségű ifjak, hogy összeírásuk be-
fejeztetvén, sorsszámot kell huzniok ; — mely 
czélból felhivatnak, hogy a folyó január hó 

Dr. Ká t é f f y P á l 
e g y e t e m e s o r v o s t u d o r 

lakáját édes apja Kossuth utczai III. tized 

378. szám a. házába tette át. 

Rendel délután 1 órától 3 óráig. 1V3 

14. Mám. 

20-ik napján, vasárnap d. e. V29 órakor, a 

Kurczán tul lévő közgyűlési teremben, sors-

számjok kihúzása végett személyesen jelen-

jenek meg, vagy megbízottat küldjenek ma-

gok helyett. 

Azon hadkötelesek részére, kik a kitű-

zött időben és helyen meg nem jelennek, 

vagy megbízottat sem küldenek magok he-

lyett, hivatalból huzatik ki a sorsszám. 

Kelt Szentesen, 1895. január 5-én. 

1V3 Magyar Elek, 
főjegyző. 

rxíoc 
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i x z z w x z z x : 
J ó egészségét aki szereti, 

8 

métermázsája 10 forint, kisebb-
nagyobb mennyiségben is kap-
ható Sima Ferencz gőzmalmában. 

4563 aü. 1894. 

Hivatalos hirdetmény, 
. , , . / • j / i . : S / d e t t tryomorbajomtól teljesen megmentett, fejfájásomat 

Szentes város 1894. évi községi adóki-/> nieg8IÜDtette é9 i(ry bizton hlMet„t ho íy eZ(,nful m i r 

14-ig rovási lajstroma f. évi január h ' 7-től 

terjedő 8 napi közszemlére kitt ., lik. 

Felhivalnak az adózók, hogy kirovásai-

kat a közszemlére kitétel ideje alatt annyival i 3 Tek gyogysZP ész Ur! Miután a* öb labdacsai több-
t u l r\ , fde bajuknál — kitűnően használt, — ösmeröseim ineg-is inkább megtekintsék, mivel az azon 

beadott felszólamlások figyelembe vétetni nem 

fognak. 

Szentes, 1895. január 4. 

Bugyi Antal, 
h. adóügyi tanácsnok. 

forduljon a gyomor rontás avagy hülésből eredő bántalmak, — valamint azok szomorú következ-
ménye meggátlása szempontjából az általánosan nagy kedveltségnek őrvendő, ár ta lmat lan és 

biztos házi szerhez, az u. n. 

„javított kárpáti egészségi labdacsokéhoz 
lévén ezek főtulajdonsá^a az egész belszervezetnek működését állandó egyöntetűségben fentartani, 
amennyiben a me^hütött vért és gyomrot fölmelegítik, a fölösleges epét, gyomor.savat és nyákot 
a legkellemesebb módon és természetes uton a bélrendszerből kivezetik ez által az ételhez, italhoz 
való vágyat fokozzák; alhasi főlfuvódást (szeleket) eloszlatják és az ebből eredő gyomorszorulást, 
székrekedést felböfögést, fej és hátfájást, szédülést, tagszaggatást, lázas állapotot megszüntetik. 
Alapos segélyt és biztos eredményt nyújtanak a kezdetleges és nyiltaranyérnél, gyomorhurut, 

vakaranyérnél máj és vesebajoknál. 
Eddig el nem ért kiváló jó tulajdonsága ezen labdacsoknak az, hogy oly szelíden hatnak, miként 
ínég a legérzékenyebb természetűek is, a legkevésbé sem terheltetnek meg általuk, mert sem undort, 

sem hasrágást, csikarást nem okoznak. 

A beérkezett számos elismerő nyilatkozatok közül 
páti egészségi labdacsot postautánvéttel megküldeni. 1 
garas, 1893. február 23-án Tisztelettel Wilheim L. vendégl. ' 

4 Tekintetes ur ! A nőmnek 16 ¿ves betegségét az fln ! 
egészségi labdacsai elhárították, most pedig egy más em- , 
ber részére kérek egy tekercset, a melyet kérem czimezni 
Csomó István, (Abauj-Tornamegye) Telki-bányán, 1893. 
április 25-én. Tisztelettel; Vjeha Antal s. k. iparos. I 

5. Igen tisztelt gyógyszerész u r ! Kérek a javított kár-
páti egészségi labdacsokból egy tekercset magyar utasí-
tással küldeni, mert az nálam kitűnő hatásúnak bizonyult 
Mocsolyán, 1894 now líi-én. Tisztelettel Bányai Ferflnoz. 

6. Tekintetes ur ! Mai : ostával utalványoztam önnek 1 frt 
12 krt, kérem küldjön számomra z ön által föltalált és 
keszitett labdacsokból egy tekercset; Somogyban igen so-
kakat meggyógyítottam vele, remélem itt is éppen oly jó 
hatással leend, nem rég jöttem ide, de már is szükséges < 
a valódi jó orvosság. Kész szolgája Jezovicz-Szlavonia. ' 
decz. 3-án 1894. Szabady János. I 

. . 1. Tek. gyógyszerész ur! Szíveskedjék j ó h a t á s ú 
Y f egeszségi labdacsaiból részemre 1 tekercs (6 dobozj p «ta-
í T fnrdnltúval ntá r i fordultával utánvéttel küldeni. Mező-Szenny 1 (Torda-Ara-

Szentes város adóhivatala. Mnyosmegye; 1893 jan 10 Tisztelettel Száva Domokos s. k. 

II 
i . Szilágy-Somlyón, l s93 jau. 23-án. Tek Gömbös László 

gvógysz. urnák Tolna. Fogadja köszönetem kifejezését a 
küldött labdacsokért, melyek oly hosszú idf n át szenve-

meglesiek kiméivé a sok orvosságtól. Egyszersmind nem 
mulaszthatom el sz've« tudomására hozni, liogy a csodá-
latos gyógyhatású vertisztitó labdacsokat hasonló beteg-
ségekben szenvedő barMtnőim és ismerőseimnek ajánl, fo-
gom. tisztelet lév. őszinte hál. lekötelezettje Porges Adolfné 

kértek, hogy szíveskedjek nekik is az ön labdacsaiból ren-
delni, kérek tehát 7 tekercs (á 6 doboz) tartalmazó kár-

3988 aü. 894. Szentes város adóhivatala. 

Hivatalos hirdetmény. v roi 
Szentes város 1895. évi községi kőz- V ^ X X X ! 

munka összeirási lajstroma a f. évi január 

hó 7-től 14-ig terjedő 8 napi közszemlére ki-] (fi 

tétetik. 

Felhivatnak az adózók, hogy kirovásai-

kat a közszemlére kitétel ideje alatt annyival 

is inkább megtekintsék, mivel az azon tul 

beadott felszólamlások figyelembe vétetni nem 

fognak. 

Szentes, 1895. január 4. 

Bugyi Antal, 
h. adóügyi, tanácsnok. 

E y 15 ladacsot tartalmazó dobozka ára 21 kr., hat dobozkát tartalmazó részben magyar, részben 
német utasitásba csomagolt tekerecs ára 1 frt, a labdacsok arához ha 12 kr. mellékeltetik, a meg-
rendelt mennyiség bérmentve szállíttatik. Eredeti készítményt csupán azon dobozka tartalmaz, 
melynek oldalán czimerem pecsétnyomata, fenekén a törvényesen bejegyzett védjegy látható. 

E labdacsok kaphatók a készítőnél 
GÖMBÖS LÁSZLÓ gyógyszerésznél SZENTESEN, 1-13 

valamint a legtöbb gyógyszertárakban. 

Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerészrnél (Budapest Király-utcza 12. szám.) 
I ZX t tX " XZZKXZZIXZ XXX xxxy 

! y É G Y B E f t É y Y M f t Y E J Í ! 

Felhívás 

40. sz. 895. Szentes város adóhivatala. 

Hivatalos hirdetmény. 
Felhivatnak mindazon adózók, kiknek 

ingatlanait telekkönyvileg bekebelezett tőke 
tartozás terheli, kamatterheiket Szentes város 
adóhivatalánál legkésőbb a f. évi ianuár hó 
31-ik napjáig bejelenteni el ne mulasszák, 
annyival is inkább, mert a későbbi bejenté-
az általános jövedelmi pótadó kivetésénél fi-
gyelembe nem vétetnek. A bejelentésnél a 
bekebelezést igazoló okmányok előmutatandó. 

Szentes, 1895. január 4. 

Bugyi Antai, 

1V3 h. aú. tanácsnok. 

1609.—1894. 
Hirdetmény. 

Teés-Fábián Sebestyén községek azon 
birtokosai, kiknek betáblázott tartozásuk van 
felhivatnak, hogy az általános jövedelmi pót-
adó kivetésének alapjául szolgáló jövedelem 
összegéb 1 levonandó tartozásaikról, vallomá-j 
sukat 1895. év január hó 31-ig a község 
körjegyzői hivatalában annyival is inkább 

Szánt««, 

a m / Ű L v e l t m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g l i e z ! 
A „Képes Családi Lapok" jelenleg már az ország minden vidékén a legtöbb 

művelt magyar család rendes házibarátja. 
Közkedveltséget és elterjedtséget azáltal értei, hogy mindig hazafias irányban s van ugy 

szerrkesztve, hogy a serdülő leánykának is bátran a kezébe lehet adni, s e mellett az atyák, anyák 
és nagyanyák is mindig megfelelő szórakozást és hasznos olvasmányokat találnak benne. 

A „Hölgyek Lapja" czimü melléklet a nő hű tanácsadója és szellemi titkára. 
A „Regénymelléklet" évente négy diszes regénynyel ajandékozza meg előfizetőit, 

szép színes borítékkal, melyeknek egyenkénti bolti ára 1 frt, tehát összesen négy forint. 
A „Boriték" tele van szórakoztató talányokkal s mulattató apróságokkal, kérdé-

sekkel, feleletekkel, egyszóval a „Képes Családi Lapok" a legtartalomdusabb, a legélénkebb 
s mégis a legolcsobb szépirodalmi képes hetilap. 

A képek a legelső művészek ecsetének köszönik létüket. A „Hölgyek Lapja" 
mellékletünknek divatképeí mindig a legjobb divatnak miutáí; így az l895-»k évi első szám 
a következő tartalommal jelent meg: 

„Házsuár és társa" regény Ben cznyné Bajza Lenkétől; „Újév" költemény Ábrányi 
Emiltől; „A befelé fordított kép" novella Muray Károlytól; „A nő feladata" dr. Turnowsky 
Mórtól; „A sötét világ" Tolna) Lajostól; „Az ifjú anya" költemény dr. Felekí Sánndortól; 
„Az álom" G. Diószeghy Mórtól; „Bál után" Mészáros Sándortól ; „Az időről" szatira 
Jámbor Lajostól; „A szép színésznő" regény Rudnyánszky Gyulától. 

FlnfÍ7Pt^<sÍ á r a k ' a »Hö,syek Lapja" czimű divat- s „Regény"-mellóklettel együtt, 
L.IUUZ.UIOOI a iarv. Eges z év re 6 l o r i n t F é l é v r e 3 f o r i n t Negyedévre 1 forint 50 kr. 

A „Képes Családi Lapok" hetilapból mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a 
kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt — legczélszerübben levelező'apon — hozzá fordulnak. 

A ki három uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget utalványon egyszerre be-
küldi, annak elismerésül egy diszes emlékkönyvet küldünk. 

A ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr csomagolási és posta-
szállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt 
előfizetési összeget 40 kr csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak 
két regényt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak 1 frt 50 krnyi negyedévi előfizetési 
dijat 20 kr csomagolasi- és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadó-
hivatal egy regényt küld jutalmul. 
3V6 a „Képes Családi Lapok" kiadóhivatala Budapest, Vadász-utca 14. sz. saját házában. 

1895. Nyomatott Sima Ferenc;; gyorssajtóján. 




