
1 8 9 5 . XXV. évfolyam. 
72* szám. 

Előfizetési árak: 
Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frl — kr. 
Negyed évre . . 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova h lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. 

Szerda» Junius 10« 

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

ós njilt-iéri közleményakot 
a kiadóhivatal mérsékelt ái-

j egy lék ttsrint aaáoait 

Egyet pidfcinli 
kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint 8tan Nándor 
es Szigethy L köqfv- éa 

papirkereskedéaében. 
Kéziratok oom adatnak tea. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pén teken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

F A i u r k N i t l : 

S I M A F E R E N C Z . 
K.lal6.-.s«rk«.£t2 i 

K O V Á T S K Á L M Á N . 

Lapunk megrendelhető : 
a k i adóh iva ta lban és l apk ihordó lnkut ján, 

kik az előfizetési pénzeket ia felvehetik. 

Kibu j t a szeg a zsákból. 

(P.) Mély sajnálattal, de leplezetlen nyílt-

sággal és kérlelhetetlen őszinteséggel hirdetjük 

hónapok óta, hogy a kormánypárt és a 

Justh-Eötvös frakczió között állandó szövet-

ség létezik, s hogy a Justh-Eötvös csoport 

— mely irtóháborút inditoit a függetlenségi 

anyapárt ellen — ellenzéki czégér alatt ma-

meluk-portékát árul. 

A trafikálás kíméletlen leálczázásában 

honfiúi kötelességet láttunk, s e kötelesség 

teljesítésében nem akadályozott meg bennün-

ket az a szomorú tény sem, hogy emberi 

gyarlóságból és csodálatos elfogultságból a 

függetlenségi eszmének igaz hivei közül töb-

ben, sőt a legdicsőbb név örököse is azon 

gyászmagyarok közé tévedt, akik Kossuth 

La,os hagyományainak megtagadásával se-

rényen tologatják a közösügyes kormánypárt 

szekerét. 

Bizonyára bennünket is váratlanul ért 

és a meglepetés első óráiban szinte hihetet-

lennek tünt lei előttünk, hogy a lüggetlenségi 

párt régi zászlótartóinak egyrésze hamis ös 

vényre iparkodik csalni a nemzetet, és hogy 

épen Kossuth Ferencz, akinek legelső sorban 

lett volna szent hivatása a lüggetlenségi eszmét 

agyának minden gondolatával, szivének min-

den dobbanásával, hiven és tűrhetetlenül szol-

gálni — elég gyönge magát a titkos kor-

mánypártiak kezében eszközül felhasználtatni. 

De bármily keserű legyen is a csalódás, 

a tények hangosan beszélnek. 

íme, csak az imént, lapunk mult szá-

mának vezérczikkében mutattunk rá, hogy a 

nyilt és titkos kormánypárt mikép késziti elő 

a képviselőválasztásokat; nevezetesen amig 

a mameiukok a kép viselő választók lajstroma 

nak összeállításánál egyszerűen megfosztják 

az igazi ellenzékieket a szavazatjogtói, addig 

a Justh-Eötvös csoport vezetői azt a dicste-

len szerepet vállalták magukra, hogy Kossuth 

Ferenczczel élükön, házainak a függetlenségi 

kerületekben s magasra szítják a testvérharc* 

emésztő lángját ; hogy igy észrevétlenül a 

kormánypárt aklába tereljék a függetlenségi 

nyájat. 

Állításunkat az idő gyorsabban igazolta, 

mint magunk is hittük. Mert épen most hir-

detik a kormánypárti lapok nagy diadallal, 

hogy a galánthai választókerületben a válasz-

tók gyűlést tartván, a függetlenségi párt tag 

jai testületileg beléptek a kormánypártba, és 

elhatározták, hogy a jövő választásnál nem 

állítanak jelöltet, hanem mindnyájan a kor-

mánypárti jelöltre szavaznak. 

Igaz, hogy — hiven az fcötvös-féle ra-

bulisztikához — a galánthai függetlenségi párt 

vezérei azzal szépítgetik árulásukat, hogy ők 

a néppárt ellen szövetkeznek a kormánypárt-

tal. De ezzel a csalfa okoskodással csak a 

butákat lehet megtéveszteni. Mert a dolog 

igy á l l : 

A néppárt ellen szövetkezni még időelőtti 

volna, mert még messze van a képviselővá-

lasztás, és igy a néppárt nem is állithatott 

jelöltet. De ha már volna is néppárti jelölt, 

ez nem arra volna ok, hogy a függetlenségi 

párt beolvadjon a kormánypártba, hanem épen 

ellenkezőleg arra, hogy annál nagyobb erély-

lyel és fokozottabb reménységgel sorakozzék 

a függetlenségi zászló körül. 

Ugyanis a néppárt ép ugy közösügyes, 

mint a kormánypárt. Midőn tehát két közös-

ügyes tábor harezol egymással, akkor nekünk 

nem az az érdekünk, hogy az egyiket segít-

sük diadalra jutni a másik ellen, hanem az, 

hogy az ő testvérháborujukoól a magunk ja-

vára előnyt merítsünk, s a két veszekedő tél 

orra elől elragadjuk a győzelem pálmáját. 

Ez volna az okszerű ellenzéki taktika. 

De persze, Eötvös urékn?* az a legfőbb óhaj-

tásuk, hogy szőröstől hőröstöl nevigyék a függet-

lensegi csapatokat a kormánypárt táborába. Ezért 

van a házalás kerületről kerületre, ezért van 

a testvérharcz a függetlenségi eszmék azon 

kipróbált hüségü bajnokai ellen, a kik törhe-

tetlen kitartással haladnak a maguk utján és a 

közösügyes kormánypárttal nem alkusznak 

meg soha. 

Tehát kibujt a szeg a zsákból. A ki 

akarja, láthatja; és a magyar nép bizonyára 

meg fogja látni. 

Egy kis összehasonlítás. 
— Vadnay ur okulasara — 

(P.) Jól tudjuk ugyan, hogy falra hány-

juk a borsót, mindazon által megtesszük Vad-

nan Andor főispánnak azt a szivességet, hogy 

a z ő o k u l á s á r a közöljük az alábbi ese-

tet, a melyből megtanulhatja, hogy mikép 

kell eljárni egy kötelességtudó főispánnak, 

aki hivatását a köztisztviselők részrehajiatlan 

és szigorú ellenőrzésében, nem pedig a paku 

licz-erkölcsök tenyésztésében keresi. 

A tanulságos eset a következő: 

Folyó ho 9-en, vasarnap délután Cseresznyes 
János makói rendőrfőkapitány ós Póka László vá-
sárhelyi rendőralkapitany együtt mulattak a vásár 
helyi Kun-féle kavéhazban, honnan az estéli órák-
ban átmentek a .Nemzeti szálloda" éttermébe, Itt 
egy másik mulató táraaság asztalhoz ültek, mely 
körül egy pár tekintélyes gazdálkodó és az öreg ta-
karókpéuztar néhány tisztviselője foglalt helyet. 

A kölcsönös bemutatkozás után nemsokára 
Cseresznyés János makói kapitány elég érzékenyen 
inzultálta az egyik gazdálkodót, kijelentvén, hogy ő 
paraszttal sem nem iszik, sem nem koczint, mert 
ez neki elve. 

Póka mélyen felháborodva ezen a kijelentésen, 
azt valaszolta, hogy az a gazdalkodó van olyan tisz-
tességes ember, mint akármelyik ur, mire Cseresz-
nyés indulatba jött és tömeges sértésekkel halmozta 
el a vásárhelyieket s köztük különösen a polgár-

mestert. Hiába csititották a jelenvoltak haragját, 
még indulatosabban tört ki a a takarékpénztári tiezt-
viselőket .kostáknak", , ta ni t ócskáknak" nevette, ki-
ket majd másnap meg fog azabdalni. Pókát ia egy 
minősíthetetlenül durva sértéssel illette, minak el-
hangzása után Póka László tettleg vett magának 
elégtételt a revolverét akarta ráfogni Cseresznyésre. 

Cbben aztán megakadályozták barátai éa a 
pinezórek. 

A kinos ügy ezzel aztán kölcsönös fenyegető-
zések között a vendéglőben véget ért a f. hó 11-én 
Draskóczy Pal dr., Szathmáry Tihamér, Dóaica An-
dor és Fail Gábor közbenjötlével lovagiaa uton ia 
teljes elintézést nyert. 

A dolog tehát látszólag rendben volt. 
Ámde a fővárosi íapok közül a .Pester Loyd" 

tudomást szerzett az esetről és egyik helyi lappal 
egyidejűleg publikálta is az affért, amiről igy Kál-
lay Albert főispán is tudomást szerezvén, f. hó 14-én 
délelőtt az ügy mibenálláaáról kérdést intézett a 
polgármesterhez, honnan a hír távirati uton meg-
erősítést nyert. 

Erre aztán a főispán a következő átiratot in-
tézte a polgármesterhez : 

.Tekintetes polgármester ur! 
A hírlapok közleménye szerint, mely általános 

lényegében tekintetes Polgármester urnák a mai nap-
ról 2203. sz. a. keit távirati jelentósében ia megerő 
sitést nyert, Póka László városi rendőrkapitány f. 
hó Ő-án éjjel a .Nemzeti Szálloda" helyiségében 
Cseresznyés Makó vársoi rendőrkapitánynyal szem-
ben oly botrányt okozó magaviaeletet tanuaitott, 
mely tettlegességgel végződött ós a mely alkalom-
mal nevezett rendőralkapitány állítólag a nála volt 
revolvert is kézbevette és annak használatában csak 
a jelenvoltak közbelépése akadályozta meg. 

Ezen a köztisztviselői állassal egyáltalában ösz-
sze nem egyeztethető cselekményre nézve, mely ha 
igazolast nyer, a közszolgálat szempontjából, tekintve, 
hogy az illető tisztviselő á l l á s á n á l f o g v a 
é p e n a k ö z r e n d é r d e k é i n e k m e g ó v á -
s á r a v a n h i v a t v a , a legsúlyosabb megitélóa 
alá esik, a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot az 
1886. évi XXUI. t.-cz. 1. g anak b) pontja alapján 
elrendelem és Póka László rendőr a Ikapitanyt a vád 
súlyosságánál fogva az idézett törvény 4-ik ¿-a 
alapján hivatalától ezennel feltüggeaztem. 

Felkérem tek. polgármester urat, hogy neve-
zett tisztviselővel szemben a felfüggesztést azonnal 
érvényesítvén, a fegyelmi eljárást megelőzött vizs-
gálatot késedelem nélkül vegye foganatba. 

Szeged, 1895. junius 19. 
Kállay Albert, 

főispán. 

Eddig van a vásárhelyi história. S talán 

szabad annyit föltételeznünk a Vadnay An-

dor ur éleslátásáról, hogy bővebb magyará-

sat nélkül is megérti a leczke tanulságát, a 

mely neki szól. 

A Póka László vásárhelyi rendőrkapi-

tány és Mátéfi Kálmán, dorozsmai volt fő-

szolgabíró cselekedetére vonatkozólag egyfe-

lől, s a Kállay Albert vásárhelyi főispán és 

Vadnay Andor csongrádvármegyei főispán 

eljárására vonatkozólag másfelől, összehason-

litásképen csupán azt jegyezzük meg, hogy: 

A vásárhelyi kapitány heves összeazó-

lalkozás után ragadtatta magát tettlegességre, 

8 ellenfelén nem követett el súlyos testisér-

tést; mig Mátéfi Kálmán minden szóváltás 



t oldal 

nélkül, előre feltett gonosz szándékkal inté-
seit orvtámadást, és merénylete a súlyos tes 
tisértés tényálladékát képezi, ha ugyan gyil-
kossági kísérletnek nem minősíttetik ; s mind-
azonáltal a vásárhelyi főispán mindjárt az 
eset nyilvánosságra jutása után kötelességé 
nek tartotta a vétkes tisztviselőt állásától fel-
függeszteni, míg a csongrádvármegyei főispán 
Mátéfi merényletére szemet hunyt, süketnek 
ós vaknak tette magát, sőt a belügyminiszter 
felfüggesztő rendeletét sem hajtotta végre. 

Bizony bizony kemény leczke az, amit 
a vásárhelyi eset révén Kállay Albert főispán 
adott csongrádmegyei kollegájának. Hanem 
azérl Brutus — derék férfiú, és a »Szentesi 
Lap" méltatlan támadásokat intéz a jó Vad 
nay Andor ellen. 

Néhány szó a gazdákhoz és gazdasz-

szony okhoz a házi ipar érdekében. 
Általános az a panasz, hogy a ruházati czikk, 

mely ma kerül a piaczra, rendkívül rossz, ölyany 
nyíra, hogy a fogyasztó alig veszi azt használatba 
azt látja, hogy alig néhány heti viselés után telje-
sen tönkre megy. Bosszankodva kérdi egyik a má-
siktól; mi lehet ennek az oka? Feleletet azonban 
egyik sem tud reája mondani 

A gyártulajdonosoknak nincs egyéb czóljuk, 
mint kiszorítani a házi ipart, de hogy az általuk 
előállított gyártmány jó e vagy rossz, azzal nem 
gondolnak, és az a fő nálok, hogy minél többet szál-
líthassanak a piaczra olcsón. 

A régi szép idők házi ipar készítményei telje-
sen kiszorultak ez által a verseny térről. Igaz, hogy 
azok talán némileg többe kerültek — de tartósab-
bak is voltak, mint a gyárilag előállítottak. A házi-
lag készített fehér szövetek, ha azok kellően tiszta 
vízzel locsoltattak ós szorgalmasan a napon fehérí-
tettek, tartósságra és erősségre bizonyosan, de szép-
ségben óa fehérségben is fölülmúlják a gyárilag ké-
szült len óa kender szöveteket. 

Nézzük meg egynéhány régi család fehérnemű-
jét és azt kérdjük, milyen régi az; azt nyerjük fe-
leletül, hogy: ez már van vagy 30—40 óres. Igaz, 
hogy ezt csak minden századik háznál észlelhetjük. 

Ha szét nézünk a házilag készített kender és 
len fonal mikénti előállítása után, azt látjuk, hogy 
a kézi fonál által készült vásznak, mivel hogy azok 
hosazu szálakból állanak, elnyühetetlenek, ellentét-
ben a gyárilag készültekkel, hol a gép által selyem 
szerűen összevágott ós tépett finom szálak bocsáj-
talnak fonás alá. 

Hogy miért tartós a házilag készitett, ki tet-
szik ezekből, mert míg ennek igen; a gyárilag ké-
szült szöveteknek a l a p s z á l a i n i n c s e n e k . 

De a fehérítés is nagy befolyással van a szö-
vet tartósságára, mert a házilag készitett szövet a 
napon, a gyárilag készitett szövet klor roé z*zel 
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fehérittetik; a mi tudnivaló mennyire árt a szőve» 
nek. Ez a titka a gyárosnak, ez által biztosítják jö-
vedelmüket, mert a klor által fehérített szövet, meg-
határozott idő alatt elpusztul; A milyen pontosan 
kiszabott idő a gépkerék megfordulása, oly ponto-
san kaszabott idő a gyári készítmények elpusztulása is. 

A gyárosok csupán a szemnek dolgoznak! 
A gazda közönség is észreveheti, mily sok ki-

adása van a zsákok és ponyvákra. Ezelőtt egy-két 
emberöltő idejig eltartott a házilag kender szövetbő' 
készitett zsák és ponyva, mig a mostani gyárilag 
készülteknek, alig 4-5 évig veheti hasznát. 

Nem szükséges sokat írnom a házilag készült 
len és kender szövetek jóságáról, mert azt belát-
hatja mindenki, a ki annak használatára van utalva 
de sajnosan tapasztalt dolog az hogy — a saját és 
jó gyártmányainkat mellőzve ~ a kM'őldi gyárt-
mányokért m lMók milliók vándorolnak k' az 
országbó'. 

Bámu'aíra méltó az, mennyit lehet e tartós 
házi készítménynél, amazzal e'len'étben megtakarí-
tani, mert a fonásra eltöltött idő gazdagon fizeti 
meg a gyártmányban magát. 

Nem akarok kitérni még a gyárilag készült 
festő szövetekre, hisz a ok rosszaságát mindenki 
ismeri. 

Fő az, hogy vissza térjünk a len és vászon 
szövetek házilag készítésére. És ezt nemcsak a gazda 
és gazdasszonyoknak kell elősegiteniök, hanem ma 
gának minden városnak. 

Ha művelődési és szellemi czétokra annyit köl-
tünk, megérdemli azt a házi ipar is és a mint min-
den czélra egyletek alakulnak szükséges lenne oly 
egylet is, melynek czélja a házi lenn és kender szö 
vetipar elősegítése és fokozása 

A mint az egészségi szempontból szükséges az 
ártézi kutak létesítése, ugy annyira szükséges a gaz-
dálkodási szempontból állandó és biztos kender és 
len áztatóhely létesítése minden varosban. 

Ezeket óhajtottam mindazoknak tudomására 
hozni, a kik előszeretettel viseltetnek a házi ipar 
iránt, mert ez által a fehérnemű szöveteknél min-
den rangú és rendű család már néhány év alatt 
meg fogja látni a szükséglet kevesbedését, mert a 
magán szorgalom termi meg azt, a mi jó és tartós. 

Bajkai Sándor. 
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Ezen dicséretes dolog következménye az lett, 
hogy az egylet önérzetesebb tagjai kilépjek — illetve 
sz egylet tényleg feloszlott és már egy éve elmúlt 
hogy nem működik. 

Kérdem a szentesi dal- és zene egylet érdemes 
ebiökét; van-e tudomása ezen dologról? 

Szándéka-e közgyűlést összehívni? miutfn 
1891 -ík óv óta — az alapszabályok, világos rendel-
kezése ellenére — közgyűlés — sőt választmányi 
ülés — sem tartatott. 

És kérdem, ki lesz a felelős az egylet va-

gyonáért P 
Egy volt működő tag. 

A közönség köréből . 
Ny í l t kérdés. 

Miután a szentesi dal- és zene egylet, a mely 
az 1892 ik évben aláírási iveket is bocsátott ki pár-
toló tagok gyűjtésére — azon czélból — illetve azon 
ígérettel, hogy a Fiúméban 1894-ik évben megtar 
tandó dalversenyen részt veendő, költsége fedezésére 
alapot teremtsen. Mindenki tudja, hogy ezen ígéret-
ígéret maradt, a pártoló tagok szépen felültettettek 
sőt még a kötelezett dalestélyeket sem adta meg, a 
a miért a pártoló tagok megfizettek. 

A „SZENTESI LAP" TÁRCÁJA. 

Nem adja a lányát 
— Igaz történet. — 

Folytatás. (21) 

Irta: Sima Ferencz. 

Szappanos Berta ugy volt nevelve hogy mig 
apja örökké azt hirdette előtte, hogy neki anyja 
végakarata folytán 18 éves kora után azonnal zár-
dába kell lépnie, minden gond és aggály nélkül 
várta a perczet, hogy anyja végrendelete végrehaj-
tassék rajta. — Nem sajnált elhagyni senkit és nem 
félt a zárdai élet rideg magányjától. 

Nevelője erre előkészítette s ő mint teljesen 
feldolgozott anyag, előkészített lélek várta rendelte-
tését 

S mikor egyszerre apját megszállta a kétség, 
hogy leányát el kelljen veszítenie, s meghallotta 
apja akaratát, hogy nem megy a zárdába, hogy ott 
marad mind végig apja oldala mellett: minden lelki 
nyugtalanság nélkül adta t magát a gondolatnak, 
hogy most már más sors vár reá; mint amire ere-
detileg neveltetett. S még az a fogadalom se ha-1 

gyott lelkében semmi utógondolatot, hogy szűzi pár-
táját nem teszi le soha. 

A felett érzett csak igazi boldogságot, hogy 

apja megelégedését látta. — Nem is vágyott semm1 

másra, csakhogy apja, ki őt oly rajongó szeretettel 
árasztotta el, boldog legyen. — S Szappanos Ber-
talan azon pillanattól kezdve, hogy a római pápá-
tól leánya a kegyelmes felmentést megkapta, bol-
dog volt, de nem is jöttek addig el Rómából, m g 
a pápa decretumát kézhez nem vették. 

Szappanos Bertalan maga beszélte el nekem, 
hogy a mikor a szentséges atya kegyelmes iratát át-
vette és elolvasta, sírt és az okmányt száz meg 
százszor megcsókolta s aztán leányát fölkapta az 
ölébe s perczekig folytogatta csókjával, örökké azt 
hajtogatva, hogy : most már az enyém vagy, enyém 
örökre, nem választhat el tőlem senki. Senki! 

Soha! 

Azon napon, hogy Szappanosék megkapták a 
decrétumot, még egy másik magyar ember is kapott 
egy hasonbecsü okmányt a római szentszéktől. 

Báró Breier Fülöp huszár őrnagy lett feloldva 
feleségének tett örök esküje köteléke alól 

A báró azon czimen kívánt válni a feleségétől; 
mert orvosilag konstatálva lett, hogy házasságának 
a báróné szervi baja miatt nem lehel családi gyü-
mölcse. 

A pápa első ízben nem adta meg az -ngedélyt 

a házasság felbonthatására; de a báró ujabban ké-

relmezett, s végre személyesen Js jelentkezett a szent 

Helyi és vegyes hirek. 

| Hyári Lászlö. | 
Váratlanul ért bűnünket a megdöbbentő 

gyászhír, hogy Nyári László a »Magyar tőzeg 
és műtrágyagyár részvénytársaság" igazgatója, 
f. hó 14 én, néhány napi szenvedés után, 
Budapesten elhunyt. A megboldogult Szentes 
város közéletében részint mint a körös-tisza 
marosi ármentesitő és belvizszahá'yozó tár-
sulat főigazgatósági titkára, részint mint vá-
rosi képviselő és több társadalmi egylet tagja és 
ugy is mint pártunk jecyzője s egyik legagi-
lisebb ügybuzgó tagia huzamosabb időn át 
előkelő szerepet vitt, s a magán életben is 
rokonszenves alakja volt városunknak. Párt-
hűségére és politikai bátorságára jellemző vi-
lágot vet, hogy — bár hivatalánél fogva oly 
körben élt, mely állandó és heves harezban 
állott pártunkkal — elveiből soha pgy 
szálnyit sem engedett, s készebb volt m^git 
az elüldöztetésnek kitonni. de álláspontját 
föl nora adta. Különösen pedig mara-
dandó emlék főzi hozzá lapunkat, mely-
nek több évig volt kitűnő tollú és közked-
veltségnek örvendő főmunkatársa aki szel-
lemes czikkeivel sok kellemes órát szerzett 
olvasóközönségünknek. Csak kötelességet tel 
jesitűnk tehát, midőn e sorokoan lerójjuk az 
elismerés és kegyelet adóját az elhunyt iránt; 
s hamvainak csendes nyugodalmat, mé-
lyen sújtott családiának p^dig őszinte rész-
vétünk tolmácsolása mellet vigasztalódást és 
megnyugvást kívánunk. A család által kiadott 
gyászjelentés a következőiéi? hangzik : 

mörv. Nyári i.ászióné Fabó Sarolta ugy 
saiát, mint kiskorú gyermekei Berta, Jenő és 
Laczi, szülői Neuschlosz Miksa és neje Hirsch-
ler Berta, testvérei Neuschlosz Kornél és Tho 
mán Istvánné Neuschlosz Valéria, sógora Tho 
mán Ist án. valamint az Öss?es rokonok ne-
vében megtört C7.ÍVVP1 v lmt i , hogy forrón 

atya előtt s előterjesztette, hogy ő családjának utolsó 
sarja, s ha a feloldás meg nem adatik részére, hogy 
uj házasságot köthessen benne kihal a család, 
melynek egyik őse ott küzdött Buljon Gotfrid mel-
lett a szent sir védelmében. 

A másodszori kérelmezésnek és személyes kö-
nyörgésnek az lett az eredménye, hogy a báró meg-
kapta a feloldást, s ő épp ugy cselekedett, hogy 
nem hagyta el addig Rómát, mig a decrétumot kéz 
hez nem vette. 

Nem is volt e napon boldogabb két ember 
Rómában, mint Szappanos Bertalan és br. Breier 
Fülöp. A két magyar ur a „Romano populae*-ban 
volt Kómában szállva. 

Majdnem egy napon érkeztek. Ismerték egymás 
czélját s nagy érdeklődéssel néztek egymás sorsának 
eldölése elé. 

A báró hogy megkapta a pápai levelet, azon-
nal Szappanosékhoz futott és u ongva mutatta fel 
a nagybecsű okmányt. Szappanos Bertalan már ek-
kor kitombolta lelke mámorát a felett, hogy a rá-
nézve hason értékű okmányt ő is megkapta. A két 
férfi — bár azelőtt soha nem ismerték egymást — 
öröm kőnyek között borult egymás karjába. 

S Berta szűzi ártatlansággal, szelíd örömmel 
nézte a két férfi boldogságának tulíradását. 

(Folytatása következik.) 
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szeretett férje, illetőleg atyjuk, fiuk, testvérük, 
sógora és rokonuk Nyári László a „Magyar 
tőzeg- és műtrágyaipar részvénytársaság" igaz-
gatója, f. hó 14-én, esti 7Va órakor neháuy 
napi szenvedés után, élete 36-ik és boldog 
házassága 14 ik évében az ürban jobblétre 
szenderült. A boldogulcnak hűlt tetemei e hó 
16-án déiutáu 3 órakor fognak : V. ker., Fe-
rencz József-tér 6. szám alatt a róm. kath. 
egyház szertartása szerint baszenteltetni ós a 
kerepesi uti temetőben örök nyugalomra he-
lyeztetni. Az engesztelő szent miseáidozat pe-
dig e hó 17-én, délelőtt 10 órakor fog a li-
pótvárosi plébániatemplomban az Urnák be-
mutattatni. Budapest, 189o. évi junius hó 
1& én. Béke hamvaira !* 

(r.) — Kánon i v i n g á l a t a ref. 
e g y h á z n á l . Szano János oekes-bauati es-
peres a szokásos kunom vizsgalat teljesítése 
végett f. hó 18-án Szentesre érkezett. Ennöi 
az alkalomból a helybeli ev. ref. egyhaztanacs 
f. hó 19-én d. e. 9 órakor ülést tart. 

(r.j — S ima Ferencz orszagyülesi kepv. 
és a szentesi ev. ref. egyház lógooduoka, a kanom 
vizsgalaton való részvétéi czeljabol t. bo 18 an este 
Budapestről baza eikezett. 

(r.j — A po lgá r i leány isko la mai na-
pon kezdődő es bezarolag f. no áá-ig tolytatando 
vizsgáira újból felhívjuk a szülök es tanügybaratok 
figyelmét. 

(r.j — öngy i lkosság i kísérlet. Pap Já-
nos ismert csavargó, ki alig par napja szabadult 
ki a járásbíróság logbazabói, s lopás es egyen vet-
ségek miatt jelenleg is büntenyitö inkviziczió alatt 
áll — f. hó 17-en reggel a Kurcza-örvenybe ugrott; 
de ugy látszik, nem volt komoly szandeka itt uagym 
ezt az árnyékvilágot, mert azt az időt valasztoita 
ki, mikor a parton egymást ertek a jarokeiok, s a 
minc eszreveite, bogy az örvenyuak nincsen geren-
daja, ketsegüeesetteu kiaoalt es könyörgött, bogy 
mentsók ki. A járókelők aztan teljesítettek is kere-
set, a rendőrseg pedig baza szaihtotta a szüleiüez, 
akik nem nagyon örvendeztek a viszontiatasnak. Az 
érdemes csozenak.küiöuoeu ez nem első Öngyilkossági 
kiserlete; a múlt evekoen egyszer mar felakasztotta 
magat, de levágták, máskor pedig a kútba ugrott, de 
kiüuztak; mert mindig ugy intezte a dolgot, hogy 
kéznél legyen a segitseg. Mostani kalandjai azzal is 
erdekesebbe tette, hogy nucsuzo levelűt hagyott balra 
amelynen — egyeo Uátaini valója nem leven — azt 
a naiv kivabsagat fejezte ki, nogy muzsikaszóval le 
messek el. Hogy pálinkás üveget is legyenek a ko-
porsóna, azt nem üagyia meg; de hiszen az a kí-
vánság ugy ia — ouaeut erieuk. 

— A műkedve lők előadása. A szentesi 
iparos ifjak onkepzo kore, a pünkösd másod napján 
szép sikerrel eloadott sziuuataüokai, 1. no ±á au, 
az az vasarnap délután liat oraaor, ineiyeu ieszai-
litott hely arakkal ujnoi elofogja adni, a kurczantuli 
nagyteremoen. Ennek az eloadasuak tiszta jövedelme 
a Szentesen lelaihtando Kossuiu-szobor aiap javai a 
fordittatik. A színi előadást ingyen séta hangverseny 
előzi meg, a mely mar 3 oraaor kezdetet veski. E> 
ha a közouseg nagy számmál vesz reszt az eloada 
sun, ugy azt bal ia lógja köveim. A beiyarak 70 — 
15 kr között valtakoznak. Az eloadas megiartbatasa 
erdekeben, teguap tisztelgett a poigarmesternel Kacz 
Zsigmond elnOk a kinek keresere mar csak a jótékony 
czei iránti tekintetből is a legsziveiyeseobeu engedte 
át a közgyűlési termet, a mondott czeira bunan 
polgármester. 

— K é m é n y itta. F. hó 16 an, vasarnap d 
utan 7 ora tajl a aisptaczou lévő llaíasz Szauo-iele 
hazban a Fiscbmau pekmester ahal Dereit lakosz-
tályhoz tartózó kemeny kigyuiadt s mintegy 6 per-
czig 35—40 centimeter magas langgal égett. A Ha-
rangokat ugyan nem vertek felre, de azért uagy-
szaiuu közönség gyüit össze. E naznal s ugyanazon 
kemenyöen kei év alatt mar masodizoen volt tuz. 
Ugy latszik, hogy a aemenyseprők nem nagyon szor-
galmatosak, meri különben uyen eset ismelelve nem 
fordulna elő s hogy ba szaraz a telő, okvetlen tüzei 
tog es az egész epulei, s a szomszédos takarekpenz 
tan epületltl egyuit íeeg. Mondjak különben, nogy 
a kemeny íerden epileit es oly szűk, bugy egy em 
ber nem tud a tetejéig felhatolni; na ez igy ali, 
ugy a rendőrségnek kotelessege az. üaladektaiauui 
lebontatni 

(r.) — Öngyilkosság;! kísérlet. Nagy 
csapat uező közouscget vonzott tegnap eaie füle a 
kurczahiduuz Öaudur Jauos óugy»i*ossagi kiseilete. 
Az öreg életunt emuer, a ki alig neüauy nete a va-
roskertoen akasztotla tel magai, de oii csakhamar 
levágták, teguap ujool a naial kaijaioa «kait ro-
hanni azonüau ez Uwtai M üiaua. Maón c<hai OI 

tajuaa a kurczavizjoe oeláualt sokuaaal KUU , 
az oreg a uiU aia igyeaaZ.k, mini azwuu+u a.*u*un 

SZENTES I L A P . 
tí.fi 

akkorra már neszét vette tettének a rendőraég éa nik. Természetesen ezt a hirt erősen eltitkolták, ei-
csolntkon utáana mont s kilógta a fuldokló emoerL lenben a pályaudvarokban a detektiveket, a Hentzi-

szobor körül pedig a rendőröket megkeUöztették. • 
szegény rendőrök emiatt nagyon el is vannak kese-
redve a szobor ellen, de minden keserűség daczára 

a 

Töltenek okául eletuntsagat mondja. 
(r.) — Oraaágos vásár. Gsákován f. hó 

27-től 30-ig tartjak az országos vasart. — , -

- Politikai áttér. Eawos Karolj .¿rtóg.tö h l í e n « " i k .» rijui büott A«>C«L' 
kOzlarnéaji« „ « « « 158-* « i . b«U» * ^ ^ . ' f ' J * ^ ? ! ™ ^ " S L T S S t 
Miklós eben, sértéséit arra a tóltevesre alapítva, 
bogy a .Magyarország"-ban névtelenül megjelent 
czikket Bartha Miklós irta. A .Magyarország" kije-
lentette, hogy ama czikket nem bariba Miklós irta; 
de Eötvös ur még sem tartotta lovagias kötelessé-
gének alaptalan sértéséit visszavonni. 

Bariba Miklós ezalatt falun volt, írnt sem tudva 
az Eötvös ur tamadasaról es csak f. hó 14-en 
érkezett a fővárosba, azonnal megteve a szükséges 
lepóseket, bogy az Eötvös ur serteset megtorolhassa. 

Azóta az Eötvös ur részéről vegnelküh huza-
vonák, targyaiasok, jegyzőkönyvek, valaszok es viszon-
valaszok teltek lehetetlenné az ügy férfias elinteze-
sét. Végre héttőn délután befejeztek a jegyzőköny-
veket, melyeket a Bartha Miklós segedei, baro Atzei 
Bela és Huduyanszty bet a a követaezó jellemző le-
ve! kiséreieben adtak at Bartha Miklósnak 

Nagyságos Bartha Miklós orsiágyyülési képviselő 
urnák. 

Tisztelt Baratunk 1 
A közted ós Eötvös ¿ároly ur közt felmerüli 

ügyben fölvett jegyzőkönyvezel azon kijuleniessel 
bocsajtjuk rendeikezesedre, bogy az Eö t v ö s Ka-
roly ur eljárását nem tekinthetjük egy ebnek, inint 
egyszerű kiteresnek azon kötelesség elől, hogy el-
követett sértéséért helyt álljon. 

Kelt Budapesten, 1895. junius hó 17-ón. 
Báró Ataél Béla s. k. 

Báró liudnyánsMky Béla s. k. 
Az Eötvös Karoly urat súlyosan kompronmit-

táló ügy lefolyasanak egyeb kimentő részleteit leg-
közelebbről iogjuk közölni. 

— A megsebesült háa ibará t . Zólyom 
varosaban egy szenzacziös hazassagtoresról beszel-
nek mostansag, melyoek — mint levelezőnk írja — 
majdnem egy emuerelet is eseit mar aidozatul. Kin-
geisen Jenő tisztviselő nejenek hűtlensége okozta az 
esetet. Pünkösd vasarnapjan ugyanis a térj nevtelen 
levelet kapott, a melybeu valaki tigyelmeztette, hogy 
felesege Werner József nevü baratjaval viszonyt 
folytat. A mint hazaérkezett, rögtön vallatóra fogta 
a nejét, a ki miudeut bevallott. Kmgeisen ekkor fe-
iesege neveben magahoz kerette csabito baratjat. 
Kínos szóváltás keletkezett a ket férfi között, mikoz-
a terj revolvert rántott és Wernerre lógta azt. Az 
eletveszolyben lorgo csábító a fegyver utan kapott, 
de az epén abban a pillanatban elsült és a golyo 
gyomraba fúródott. A terj maga telt jelentest az 
iiietekes hatósagnal, a hol kihallgatas utan szabadon 
oocsajtottak. A uieit »ebesük csábító mar épülő tél-
ben van. 

— A kap i t ány előtt . A tanyai polgártárs 
valami kihágás miatt megmt a zapilany eie került, 
a hol illedelmesen megoillentelte a lejet s tarisz-
nyájából egy darab gyűrődött papirost kotorászott elo. 

— Euun van, kerúrn, uzt a kis irast hozta a 
rendőr, hogy megjelenjek. A nélkül is szívesen gyűl-
tem volna, mer en a tekintetes urat nagyon bö-
csuiöm. 

— Nem arról van szó. Kend megszegte újból 
a törvényt. 

— £u köröm ? Törvényt sohasem szoktam 
szegni, csak a konyeret, mikor az anyuknak a hü-
velykujja faj. 

— Ne csavarja öreg a dolgot. Kendnek a jo-
szagai a szigorú tilalom daczara is megettek a szom-
széd luczernajat. beismeri ezt ? 

Az öreg elkezdett gondolkozni. 
— beismerni nem ismerem be, de hát bizony 

azok túlléptek a mesgyén. Aztan azer mi lösz most V 
— Öt ionul bírságot bzet kend erU i 
— Sok lösz a tekintetős ur keröm. Elég lőnne 

azért a hiaba való cseleködetert talan egy pöngö is. 
A aapitany mergesen ranvall: 
— Itt nincs alku! tizet vagy telebbez? 
— Hat ket loriutba sem egyez kii* 
— A mit mondtam, megmondtam. Ne okos-

kodjék tovább.̂  
Az atyafi nem tágított. 

ilatna a ket formt högyibe még egyet tönnek ? 
A kapitany mergeseu leiugrott s meglógta 

tanyai maudujat, hogy kívül tuszkolja az ajtón 
mire az megszeppent. 

— No, no, ue mergelódjek azért, — szólott 
— hat Isten neki, mögbzetom az öl pöngőt, banem 
ha maga is huzou volna egy k«csit hozzam, hat 
tudta volba az auyjuk, hogy mi a bocsüiet, meri 
van am od ak i n t t o j ás e l e g l . . 

— Orsik a Mentai-eaobrot A napokban 
az a bír terjedt el a reudon korOaoun, hogy Sze-
less Adorján alöllúzelben hazaérkezett, meg pedig 
aubol a czólbúi, bogy ujabb merenyletel kovesseu 
el a ilcQizi-szOiJor edub. A kobza bír azt is sultogia, 
uogy szeieas musi csakugyan olyan ruuuauio anya-
got uu^otl magival, lue.y.yel uemcsaa a kolosszu-
•uu alio vttavuuzzci, uAuaax IUI budavaiiai IS elba-

a szobor előtt s miután ázt feltűnően sokáig nézte, 
hangosan számolva lépteit, megindult a Vérmező 
felé eső lépcső felé. 

— Mit lép ki az ur? kérdezte gyorsan egy 
hirtelen előkerült rendőr a kedélyesen haladó urat, 
aki akkor már az ötvenedik lépésnél tartott. 

— Ki akarom merni — felelt a közönség za-
jos kaczagása közt — hogy a Hentzi-szobor hány 
lépésre esik Bécstől. 

Szeless Adorjánnak különben egy csepp szán-
déka siocs hazajönni, ahol tudvalevőleg a szobor 
elleni merénylet ügyen kívül még egyéb »leülések" 
is várnak rá. Hazaérkeztónek hírével vaióazműleg 
azok keserítették meg a főkapitányságot, akik nem 
tartják becsület ellem véteknek, ha néha, változatos-
ság okáért megkérdeznek egy-egy rendőrt: 

—• Ugyan édes barátom, nem tudná megmon-
dani Szeless Adorján mostani lakásat? 

Hogy a derék rendőr erre mit felel, azt feles-
leges elmondani. 

— D r á m a a rendelő saobában. Rémes 
esetről ad hírt Firenzebői a távíró. Lotü-Urani Ca-
rola gazdag urnő meglátogatta dr. Lombardo szem-
orvost. hogy szembaja ellen valami orvasságot kér-
jen. Az orvos paciensét leültette egy székre s azu-
tan hirtelen éles borotvát.rántott elő, melylyel Lotti-
Grani Carolának elvágta a nyakát. Pár perezre rá 
pedig magat lőtte főbe egy revolverrel. Lombardó a 
szép fiatal úrnőt már hosszabb idő óta azerelmi 
ajánlatokkal üldözte, de ez nem hallgatott rá s e 
feletti dühóben ölte meg őt. 

— Aa angol bank milliói. Az angol 
bünügyi regények revén valosagos legtnda-kör övezi 
a szigetország tolvajainak, kaszszabetörőinek és egyéb 
céhbeh gazembereinek úgyesseget. Nem kevésbbé 
bamulatrameltók azonban azok az óvórendazabályok 
is, amelyekkel az angol pénzintézetek ellenök véde-
keznek. Az angol bank mindenesetre az első buyet 
foglalja el ezek sorában, A világnak ez a leggazda-
gabb pénzintézete csak egyetlen egy helyisegben is 
125 milliót rejteget. Ez a temérdek kincs masszív 
vaskaszszakban van elhelyezve, a melyekre ójjei-nap-
pal gondosan vigyáznák. $ ha akad ügyea tolvaj, 
aki mégis beférkőzik, ugy igazan leküzdhetetlen aka-
dályokkal keli megbirkózbia. Mindenekelőtt említendő 
egy igen elmés villamos apparatus, amely a legese-
kelyebb érintésre is az egesz épületet fellármazza 
pokoli berregetósével. A vasszekrenyek ezenkívül 
minden betörő erőnek konokul ellenállnák. A dina-
mithoz pedig az adott helyzetben a legmegátalkodot-
tabb anarkista sem fog folyamodni. Gondoskodtak 
ezenkívül arról is, hogy az őrök el ne aludhassanak 
valamiképpen. Jaraskozben ugyanis bajos elaludni, 
a székek pedig olyan szerkezetűek, hogy terhüket 
egy .perez múlva földhöz vágják. Ily körülmények 
között aztan nem is csoda, hogy az angol bank oly 
ritkán játszik passzív szerepet a londoni bünkróni-
kakban. 

O f t á f t l O J L 
H o g y k é n e b e u é l n i a K o s s u t h fiának 

A kik együtt sírtunk ós együtt temettünk : 
Atyja surjan vigaszt a fiúban leltünk; 
Kossuth Lajos meghalt, de Koasuth feltámad 1 — 
S íme rank, független párthívekre támad 1 
Bejarja a hazat atyja nagy nevével, 
De nem hogy köztünk a bókét hintené el: 
Szavával a viszályt kell még szítania 1 — 
Nem igy kén hogy szóljon Kossuth Lajos fia! 

Ki az összetartást kellene hogy ója: 
Saját taboranak lett ostromolója. 
Ezt a labancz kormányt kik nem támogatjuk, 
Igazi huruezok nem vagyunk, de fattyuk! 
Negyvennyolczaa bajnok, bár kipróbált, elvhü: 
Ellenség számba megy, mert — nem szabadelvül 
Banfly taboraban vau Kossuth s Hunnia 1 . . . 
Nem igy kén hogy szóljon Kossuth Lajos fia/ 

S vallás-viszály árkát még mélyebbre ássa, 
Melyből a hazabak nincs föltáinadasa, 
S.még jobban szetvaluzt, nem foghatunk kezet 
A politikaban egy hittelekezet 1 
Üsd magyar a magyart! igaz magyarkodás: 
Egymasra háromszáz éve agyarkodas. 
Csak az osztrákot kell híven szolgalma 1 . . . 
Nem igy kén hogy szóljon Kossuih Lajos fia! 

igy kene hogy szóljon: .Zászlónk alá, ide/ 
Mind hívem, a ki a íüggetlenseg híve! 
Vesszen .szabadelvű" mezes madzagával, 
Minden kormány, melyre k ö z ö s ü g y e ravall! 
En legyek a taoort egybetartó zaazlo, 
Tiszta bü kezekben, dicssugarban jatazó, 
Mert igy diadalt keh annak aratnia 1 
Ezi tnunduui en nektek, Kossuth Lajos fiat" 

ü. L 



4 oldal 

Irodalom. 

MIlIftTilTiml t ö r t éne t . Az Afhf»naeum r.-
társulat kiadásában megjelenő ,A magy>r nemzet 
története" csimfl tiz kötetes nagy munkának (mille~ 
niumi kiadás) 26. és 27. füzete most került könyv-
piaczra. Ezekben a füzetekben Marczali Henrik pro 
fessor folytatja Szent László királyságának történe 
tét külön fejezetben ismertetvén László király tör-
vényhozását, Horvátország meghósitását, a szé-
kelység történetét ós a kunok betelepítését, mind 
megannyi nagyobb korrajzokat László király életé-
ből és megkezdődik Kálmán és Álmos korának, va-
lamint a keresztes hadjárat történetének ismertetése. 
A 26 ik füzethez egy olyan fényes műmelléklet van 
csatolva, mely ennek a vállalatnak még eddigi pom-
pás mümellékleteit is felülmúlja pazar kiállítására 
nézve. Es a műmelléklet a hirneves Gutkeled biblia 
egy lapjának hasonmása, melynek íniczialéja Mózes 
prófétát ábrázolja, midőn a Sinai hegyen az Úrtól 
átveszi a tízparancsolatot. A kép alsó részen I/.rael 
fiai láthatók, arezukon a várakozás és csudálat kife 
jezésével. Az inicziale rendkívüli finom megrajzolása, 
különösen pedig élénk szinvegyülete egyarant be-
csessé teszi ezt az ősrégi irodalmi műemléket. Ugyan-
csak ennek a füzetnek másik mümellóklete a Tihanyi 
altemplom belsejét mutatja be I. Endre síremléké-
vel Dorre Tivadar eredeti rajza után. A 27-ik füzet 
hez két ősrégi magyar kódex hasonraasa van csa 
tolva. Az egyik „Kézai Simon krónikájának első 
lapja" szövegolvasással és szövegfordítással; a má 
sik pedig a legrégibb msgyar nyelvemlékünk, ,A 
halotti beszéd ós könyörgés", színes hasonmása betű 
szerinti olvasással, akkori és mostani kiejtés szerinti 
szöveggel kiegészítve. Ezekben a fűzetekben is rep-
rodukálva vannak a bécsi képes krónikanak, a Thu-
róczy-féle krónikának erre a korra vonatkozó képei 
és Szent-László I. törvénykönyvének hasonmása a 
bécsi udvari könyvtár XV. századbeli codrxéből. 
Igen érdekes az a két kis kép is, mely Herrad laus-
bergi apátnő ,Lustgarten"-je utan XI. es XII. szá-
zadbeli zsidókat és izmaelitakat ábrázolja, valamint 
a horvát nemzeti dinastia korabeli oklevél töredéknek 
hasonmása a zágrábbi országos levéltárban őrzött 
eredetiek után. Egyes füzet ára 30 kr. E'őfiretés 
ne yedtívre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 tüzet) 
7 trt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton egy-
egy füzetet kapnak. 

Berkecz Lászlónak 

S Z E N T E S I L A P . 

oooooooooooooooooo 
Nem szédelgés, 

hanem valóság, amit 2 6 é v i gyakorlatom 

is bizonyit; mert oly csinos kivitelben f o g -

sorokat még itt soha nem készítettek fo-

gászok, és oly tartós plombálást csakis én 

eszközlök, úgyszintén a legfeketébb fogakat 

is gyöngyfehérre tisztítom ártalmatlan szerrel; 

fogat fájdalomokozás nélkül húzok érzéstele-

nítő szerek alkalmazásával, egy szóval 

a száj-űrben előforduló minden műtétet végzek. 

Tanácsot adok a fogak ápolására. 

Kőrösy Kálmán István, 
az erdélyi rész k e d v e l t fogásza. 

Lakásom : Nagy vendéglő 5. sz. 

Itt maradásom néhány nap i 1—2 

OOOOOOOOOOOOOOOOOO 
2107/aü. 1895. Szentes város adóhivatalától. 

Hivatalos hirdetmény. 
A fegyver- és vadászati adóról szóló 1883, 

évi XX1ÍI. t.-cz. értelmében kötelesek a lő-

fegyver tulajdonosok adóköteles fegyvereikről 

a bejelentést — az e czélra szolgáló és a fél 

kívánatára ingyen kiszolgáltatandó űrlapon a 

városi adóhivatalnál benyújtani. 

Ezen bejelentések megtételére záros ha 

táridőül f. évi junius hó 30-ik napja oly 

megjegyzéssel tűzetik ki, hogy azok, kik az 

1895. aug. 1-től 1896. julius 31-ig terjedő 

adóévre bejelentéseiket a fent kitett időben 

meg nem teszik, vagy adóköteles fegyvereiket 

eltitkolják : az lo83. XXII I . t.-cz. 42. 43. §§-ai 

értelmében 10 írttól 20 írtig terjedhető bir-

Szegváron ujonan felépült háza a legjobb sággal fognak sújtatni 

forgalmú helyen bolt helyiséggel bérbe, vagy s entes, 1895. junius 

örök áron eladó. Értekezhetni lehet Szegváron 

II t. 18 szám alatt a tulajdonossal. 3—4 

15. 

Nagy József» 
aü. tanácsnok. 

19. szám 

2061—aü. 1896. 

Hirdetmény. 
Szentes város 1895. évi Ill-ad oszt. ke-

reseti adó kivetési lajstroma összeállitatván, 

folyó évi junius hó 17-től 24-ig terjedő 8 na-

pou át oly figyelmeztetéssel tétetik közszem-

lére a városi adóhivatalnál, hogy azok, kik 

a kivetésben meg nem nyugosznak, netaláni 

felszólamlásaikat és pedig : 

a) azon adózók, kik a most kivetett adó-

nemmel már a mult évben is megróva vol-

tak, a lajstrom kitételének napjától, 

b) azon adózók pedig, kik a most kive-

tett adónemmel, ez évben rovattak meg elő-

ször, adótartozásaiknak az adókönyvecskébe 

történt bejegyzést követő 15 nap alatt be-

nyújthatják. 

Megjegyeztetik, hogy a határidőn tul el-

késve beadott felszólamlások figyelembe vé-

tetni nem fognak. 

Szentes, 1895. junius 15. 

2-3 Nagy József, 
adóügyi tanácsnok. 

2063—aü. 1895. 

Hirdetmény. 
Szentes város 1895. évre összeállított 

földadó kivetési lajstroma, az 1883. évi XLIV-ik 

t.-cz. 16-ik §-a értelmében folyó évi junius 

hó 17-től 24-ig terjedő 8 napon át oly figyel-

meztetéssel tétetik ki a városi adóhivatalnál 

közszemlére, hogy azok, kik a kivetésben 

meg neiu nyugosznak, netaláni felszólamlá-

saikat és pedig : 

a) azon adózók, kik a most kivetett adó-

nemmel már a mult évben is meg megróva 

voltak, a lajstrom kitételének napjától, 

b) azon adózók pedig, kik a most kive-

tett adónemmel ez évben rovattak meg elő-

ször, adó tartozásaiknak az adókönyvecs-

kébe történt bejegyzést követő 15 nap alatt 

benyújthatják. 

Határidőn tul, elkésve beadott felszólam-

lások figyelembe vétetni nem fognak. 

Szentes, 1895. junius 15. 

2 3 Nagy József, 
adóügyi tanácsnok 

molyok és egyéb élősdi állatok ellen. 

hatása bámulatraméltó! Ugy öl — mint egy más szer sem — mindenféle rovart és azért 

az egész világon egyetlen a maga nemében. Két ismertető jegye van; 1) a lepecsételt 

palaczk; 2) „Zacherl" aláírása. 

Szentes: Dobray Sándor, 

Eisler Lajos, 

ifj. Horváth István, 

iQ. Kovács Sándor, 

Schiller M. Hermann, 

Szénássy F. utóda, 

Szépe Károly, 

iij. Vecseri Sándor. 

K u n - S z t . - M & r t . : 

6V10 

Kádár József, 

Némedy Testvérek, 

Szánthó Béla. 

Ssentes. 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság« gyorssajtójánT 




