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A régi nyomokon. 

(P.) Alkalmunk van ismét konstatálni, 

amit külöuben már régen tudtunk és sok-

szor hirdettünk, hogy a vármegye kormány-

zatában folyvást a régi kárhozatos szellem 

uralkodik ; s a tussoló apparátus egyforma 

szaoatossággal, pompásan működik, akár 

Zsilinszky Mihály, akár Tallián Béla, akár 

Vadnay Andor főispán forgassa is a kor-

mánykereket. 

A Mátéffy Kálmán főszolgabíró esete, és 

azzal kapcsolatban a közigazgatási bizottság 

állásfoglalása késztet bennünket erre a ref-

lekszióra. 

Mellékesen mondva, furcsa következe 

tességet látunk az alispán azon mentegetőd-

zésében, hogy a sajtópert azért vonták visz-

sza, mert nem akarták vele a kedélyeket föl-

izgatni. Hiszen mikor Szeder János, Wimmer 

Károly és Keller Lajos azt az indítványt tet-

ték, hogy a b é k e é r d e k é b e n vonja 

vissza a vármegye az általa folyamatba tett 

sejtópereket, ugyanez a közigazgatási bizott-

ság, és ugyanez ;\z alispán kereken kimond-

ták, hogy a béke éidekében a megtáma 

dott köztisztviselői reputácziót nem lehet 

és nem szabad áldozatul dobni Hát egy rö-

vid esztendő alatt annyira alászállott a köz-

tisztviselők reputácziójának az ázsiója, hogy 

most már nemcsak a közbéke érdekében, 

hanem egy kis kedélyizgatottság elkerülése 

végett is fel kell áldozni azt a féltékenyen 

őrzött reputácziót? Aztán meg ha olyan nagy 

kímélettel viseltetnek a tisztelt pákulicz urak 

a közönség idegei iránt, hát hogyan van 

még is, hogy egész özönével zúdítják az el-

lenzéki újságírók nyakába az olyan sajtópe-

reket, ahol nincs megengedve az inkriminált 

állitások bebizonyítása ? 

Különben ezektől eltekintve, ezúttal fő 

leg azt a csodálatos jogi felfogást akarjuk 

szóvá tenni, amely a közigazgatási bizottság-

nak a Mátéffy főszolgabíró ügyére vonatkozó 

határozatában kifejezésre jutott. 

A tényállás az, hogy Mátéffyt annak 

idejében „zsarolással és hamisítással," tehát 

nemcsak fegyelmileg, hanem büntetőjogi uton 

is üldözendő tényekkel vádolta, és szereplé 

sét .hallatlan alávalóságnak- nak bélyegezte 

egy hírlapi czikk. Igaz, hogy e vád alól a 

fegyelmi hatóságok tisztára mosták Mátéffy 

Kálmánt; ámde a fegyelmi eljárás befejezése 

után megindilott sajióügyi vizsgálat folyamá-

ban Mátéffy ellen olyan terhelő vallomásokat 

tettek a kihallgatott tanuk, hogy a főügyész-

ség jobbnak látta elállni a panasztól, mert 

tudta, hogy a pert nem nyerheti meg. A do-

log ezen stadiumában indítványozta Sima 

Ferencz, hogy a sajtóperbeli tanúvallomások, 

**ehát egészen u j b i z o n y í t é k o k alapján 

U'ból iuditsák meg a fegyelmi eljárás* a vá-

do't főszo'gahiró ellen. 

Gsató alispán aHről az ellensége sem 

állithatja, hogy kedvez az ellenzéknek, sőt 

mindenki tudja hogy intim viszonyban áll 

Mátéffyval. annyira érezte a Sima álláspont-

jának jogos voltát, hogy nem zárkózott el az 

u j b i z o n y í t é k o k mérlegelése elől, s 

habár kedvetlenül, de beleegyezett a sajtó-

perbeli tanúvallomások megszerzésébe, ami 

becsületére válik jogérzetének. 

A tisztelt kö?igazgatási bkottság azon-

ban két kézzel kapott egy zofisztikus elmé 

leten, mely ugy szól, hogy aki egyszer már 

fegyelmi eljárást állott ki, azt abban az ügy-

ben nem lehet újból fegyelmi eljárás alá 

vonni. Ennélfogva ignorálta a bizottság a 

felajánlott uj bizonyítékokat. 

Hát kérdezni bátorkodunk hogy mit 

szólnának a közigazgatási bizottság jogászai 

ahoz, ha valakit például gyilkossággal vá-

dolnának, de a törvényszék bizonyítékok hiá-

nyában fölmentené; későm) azonban egy 

másik perben olyan bizonyítékok merülnének 

fel, amelyek szerint az előbb felmentett vád 

lott csakugyan elkövette a terhére rótt pyi1-

kosságot; s a büntető biróság még is vo-

uakodnék tudomást venni az u j b i z o n y í -

t é k o k r ó l , azzal a megokolással, hogy hí 

szen a vádlott .nár jogérvényesen fel vau 

mentve? Vaion akadna olyan biróság, amely 

ilyen határozatot hozna, és akadna olyan 

kir. ügyészség, amely abban szimplicziter 

megnyugodnék ? 

E példa és a Mátéffy Kálmán esete kö-

zött az analógia legalább annyiban tökéletes, 

hogy Mátéffyra nézve is állitatott az u j b i-

z o n y i t é k o k létezése ; tehát a közig bi-

zottságnak nem volt joga az. állítólagos bizo-

nyítékoknak megvizsgálása elől kitérni. 

Hogy a bizonyítékok ignorálására oly 

férfiú tette az indítványt, mint Dobák Béla 

kir főügyészi helyettes, akinek jóhiszeműsé-

géhez kétség nem fér, — azt fölöttébb 

csodáljuk ugyan, de még se tulajdonít-

hatjuk egyébnek, mint pillanatnyi tévedés-

nek, amelyet kimagyaráz az a közmondás, 

hogy : „errare humánum est.* 

De hogy az egész közigazgatási bizottság 

kapva kapott a szembeszökőleg téves theori-

án, s maga az alispán is, aki előbb ellenkező 

propozicziót iett, készségesen meghátrált — 

azt már nem tulajdonítjuk másnak, mint a 

régi rendszer nyilvátiulásának, amely a meg-

rögzött szokás erejével hajtja a vármegyei 

kormányzat rozzant szekerét a r é g i nyo-

m o k o n . 

A közigazgatási bizottság iilése. 
(P.) Viharos ielenetekkel és éles szóváltásokkal 

tarkított ülése volt a közigazgatási bizottságnak f. 

hó 29-én. 

Az ülés eleje atyafiságosan békességes volt, 
mert teljesen hiányzott az .ellenzék; a jó pákuliczok 
családi körben, könnyedén intézték a vármegye sor-
sát. Sima Ferencz és Hegyi Antal csak később ér-
keztek meg. 

Az alispáni referádák között említésre méltó a 
Tóth Árpád sertéshizlalója ügyében leérkezett mi-
niszteri döntés. A 93-iki kolera idejében tudvalevő-
leg a város közegészségi szempontból kérte a sertés-
hizlaló-telep áthelyezését. Az alispán a kérelmet 
elutasította; a kózigazgatasi bizottság azonban az 
áthelyezést elrendelte. Felebbezés folytán a belügy-
miniszter a hozott határozatokat megsemmisítette, s 
kimondta, hogy a kérdéses telep áthelyezése vagy 
megszüntetese csak kisajatitás utján — tehát meg-
felelő kárpótlás mellett — követelhető. A miniszter 
továbbá ugy találta, hogy a telep engedélyezése kö-
rül — a mely 1863-ban történt — a városi ható-
sag mulasztast követett el; w ennél fogva elrendelte a 
a mulasztó közegek ellen a vizsgalatol. 

A közigazgatasi bizottságnak azon kérelmét, 
hogy Szentesen penzügyigazgatóság állittassék föl, 
a pénzügyminiszter elutasította. 

Ezután az alispán előterjesztette javaslatát az 
allami anyakönyvi kerületek konstituálasa tárgyá-
ban. A javaslat szerint Szentes rendezett tanácsú 
varoson kívül a varmegye minden nagyközsége kü-
lön-külön önálló anyakönyvi kerületet képez; a két 
kisközség — Teés és Fábián-Sebestyén — pedig 
együtt alkotnak egy kerületet, Szentes széshelylyel. 

Sima Ferecz elfogadja az alispán javaslatát, a 
teés-fabiáni kerület székhelyére vonatkozó rész ki-
vételével ; mert azt megeugedhetlennek tartja, hogy 
Szentest maga a varmegye deklarálja idegen községi 
hivatalok székhelyévé; ennélfogva inditványozza, 
bogy a tees-fábiáni kerület székhelye Teés legyen. 
Az alispán és a bizottság elfogadta az. indítványt. 

Az anyakönyvvezetői állások betöltésére nézve 
a bizottság a magáévá tette az alispán azon elvi 
álláspontját, hogy anyakönyvvezetőkül lehetőleg köz-
ségi elöljárók alkalmaztassanak, és hogy azok némi 
tiszteletdíjüan részesüljenek. 

Elfogadta továbbá a bizottság az alispán azon 
javaslatai is, hogy a vármegye négy legnépesebb 
közsegében : Szentesen, Csongrádon, Dorozsmán és 
Mindszenten — tekintettel a lakosság nagy számáru 

önálló anyakönyvvezető hivatalok szerveztesse-
nek, s a kinevezendő anyakönyvvezető Szentesen 
1000 frt, a másik három községben pedig 700 frt 
fizetést kapjon. Ezen a négy helyen tehát csak he-
lyetteseket hoz javaslatba a bizottság, akik azonban 
tiszteletdíjban nem részesülnek. Helyettesekül javas-
latba hozatnak : Szentesre Novobáczky Győző tanács-
nok, Csongrádra ifj. Piroska István segédjegyző, 
Dorozsmára Komáromi László jegyző, Mindszentre 
Koncz Lajos jegyző. 

A többi községekben, 100 frt évi tiszteletdíj 
mellett, anyakönyvvezetőkül javaslatba hozatnak az 
ezidö szerint alkalmazásban lévő rendes ós helyet-
tes jegyzők. 

Itt tört ki aztán a vihar. Sima Ferencz ugya-
nis kifogásolta azt, hogy Piti István sövényházi 
jegyző anyakönyvvezetőül alkalmaztassék. mert ak-
kor, midőn Mateffy Kálmán mostani főszolgabírót 
nyíltan vádolták azzal, bogy mindszenti szolgabíró 
koraban zsarolást és hamisítást követett el, Piti, 
mint akkori szegvári segédjegyző, szintén bele volt 
keveredve a dologba, a mennyiben a hamisításban 
való bűnrészességgel vádoltatott. 

Vadnay főispán már Sima beszédének kezde-
tén ideges izgatottságot árult el, s azután ingerülten 
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félbeszakította a szónokot, ami közte és Sima kö-
zött heves szóváltásra adott alkalmat. Ez a jelenet 
a következőkép játszodott le. 

Főispán: Nem tűröm, hogy egy megyei főtiszt-
viselőt így sértegessenek. Rendreutasítom a bizottsági 
tag urat. 

Sima: Nem fogadom el a rendreutasitást, mert 
tényeket elbeszélni jogom van. 

Főispán : Megvonom a szót; 
Sima : Nincs joga hozzá. És én el fogom mon-

dani amit akarok, akár tetszik a főispán urnák, 
akár nem. 

Főispán : (Hallgat.) 
Sima: Tény az, hogy Mátéfify Kálmán ellen 

zsarolási és hamisítási vádat emeltek a sajtóban 
s midőn Mátéfify e miatt sajtópert indított, a v 
gálát során a vád tanúvallomások által beigazolást 
nyert; mire a kir. főügyészség a sajtópert vissza-
vonta, amit bizonyára nem tett volna, ha a bizo 
nyitékok Mátéffyra terhelőek nem leitek volna. 
Ebben a dologban részes volt Piti István is. aki né-
hány szegvári iparos nevét bizonyos kérvényeknek 
aláirta. Ilyen emberre tehát az anyakőnyvvezetői tisz-
tet —amelynél elsődolog a megbízhatóság — ráru-
házni nem lebet és nem szabad. 

Csató Zsigmond alispán javaslatát fentartja, 
mert a Piti ellen felhozott kifogás alaptalan; ő 
tisztességes, megbízható embernek ismeri Pitit. Ami 
a sajtópert illeti, a dolog ugy áll, hogy ő irt át az 
ügyészséghez a panasz visszavonása iránt; s tette 
ezt azért mert a dolog már régi, 5 éve húzódik, s 
nem akarta annak fölelevenitése által a közhangu-
latot —• mely immár nyugodtabbá lett — újból 
felzavarni. 

Nóvák József Pitire nézve teljesen egyetért az 
alispánnal. A javaslat ellen azonban elvi kifogása 
van. Azt a nézetet vallja ugyanis, hogy az anya-
könyvek nimbuszát fenn kell tartam; s ez csak 
ugy lehetséges, ha az egyház tekintélyét — mely 
eddig az anyakönyveknek különös erkölcsi súlyt 
adott — a közhatóságok tekintélyével pótoljuk. Eb-
ből a szempontból a legczélszerűbbnek tartotta vol-
na, hogy a községi birák vezessék az anyakönyve-
ket ; minthogy azonban ez a birák kvaliíikacziójá-
nak hiánya miatc nem lehetséges, belenyugszik abba, 
hogy a községekben anyakönyvvezetőkül a iegysők 
alkalmaztassanak. Hanem a rendezett tanácsú vá-
rosokban szükségesnek tartja, hogy ez a funkczíó a 
polgármesterek feladatát képezze; akik mellé erre a 
czélra és kellő díjazás mellett megfelelő segédsze-
mélyzet lenne alkalmazandó. 

Sima Ferencz elismeri, hogy a papság tekin-
télyét kívánatos volna egyenragu kőzhatósági tekin-
telylyel .pótolni; de azt merő abszurdumnak tartja, 
hogy az anyakönyvvezetést * polgármesterekre bíz-
zák, mert ekkor teljesen el lennének vonva tulajdon-
képeni hivatásuktól; s az is képtelenség, hogy a 
funkcziót segédszemélyzet végezze, a dijat is az kapja, 
a felelősséget pedig még is a polgármesterek visel-
jék. Leghelyesebbnek tartaná, hogy a községek ma-
guk jelöljék ki az anyakönyvvezetőket. 

A főispánt — ugy látszik — nem hagyta nyug-
ton az idegesség, s az a viszketeg, hogy folytassa a 
szóváltást Simával, mert újból szóba hozta a Mátéfify 
Kálmán dolgát, szemére hányván Simának, hogy 
méltatlanul támadott egy megyei főtisztviselőt. 

Sima Ferencz fejtegetni kezdte, hogy ha olyan 
súlyos váddal szemben, amilyennel Mátéffyt nyilvá-
nosan terhelték, a megindított megtorló eljárást be-
szüntetik, s ezzel a nyilvános bizonyításnak útját 
szegik, az jogosulttá teszi azt a feltevést, hogy nem 
mernek szemébe nézni a bizonyítékoknak. 

Erre a főispán ismét közbevágott, kijelentvén, 
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mert atörvény szerint a p o l g á r m e s t e r az anya- ügyét a bizottság elé hurczolni, hát erre csak az a 
könyvezetőnek felügyelő hatóságát képezi Ezután a válasza, hogy tudomása szerint a főispánt is elitél-

ték egy izben három hónapi fogságra, de azért ezt 
bizottság változatlanul elfogadta az alispán javaslatát 

A csongrádi közbirtokosság ügye szintén vitát 
keltett. A közbirtokosság ugyanis a főszolgabíró elnök 
lete alatt t a r t o t t közgyűlésében elhatározta, hogy i 
tulajdonát képező pnsztát egy birtokossági tanács-
csal kezelteti, s e végből szervezési szabályokat 
alkot. A második gyűlésen azonban, midőn a köz-
ségi bíró elnökölt, az előterjesztett szervezési szaba-
lyokat tárgyalés alá se vették, hanem egyhangúlag 
elhatározták, hogy a kőzösbirtok kezelését a közsé-
giképviselőtestületre és elöljáróságra bízzák. Ez ellen 
néhány érdekelt fél felebbezéssel élt, amelynek elu-
sitását hozta javaslatba az alispán. 

Nóvák Józset mielőtt érdemleges határozat ho 
zatnék, tisztázni kivánja azt a kérdést, hogy a ki-
fogásolt közgyűlésen a határozat hozatalra illetékes 
birtokosok vettek-é részt ? Erre nézve nyilatkozatra 
kivánja felszólítani a községi bírót. 

Hegyi Antal a saját közvetlen tapasztalata 
nyomán megnyugtatja Novákot, hogy a kifogásolt 
gyűlés szabályszerűen folyt le, s azon a jogosultak 
vettek részt. A megtámadott határozat helyességé-
nek bizonyitására felhozza, hogy a közbirtokosság 
tulajdonát képező puszta ármentesítés alatt áll, s a 
mint e. megtörténik, az egyéni felosztás előrelátha-
tólag foganatosítva lesz. Ily rövid időre tehát nem 
is volna érdemes közbirtokossági tanácsot szervezni; 
s a kezelést már csak azért is czélszerübb az elöl-
járóságra bízni, mert az eljárásáért felelős. 

Sima Ferencz annál inkább mellőzendőnek tartja 
a Nóvák indítványát, mert maguk a felebbezők se 
neveznek meg egyetlen egy olyan egyént se, aki a 
közgyűlésen jogtalanul vett volna részt. 

Hegyi Antal még megjegyzi hogy a bíró meg-
kérdezésének gyakorlati jelentősége nincs, mert még 
ha megsemmisíttetnék is a határozat, a közbirtokos-
ság újból azt határozná, amit a felebbezők megtá-
madnak. A kérdéses határozat jóváhagyása tehát 
közmegnyugvásra szolgálna. 

A bizottság mindazonáltal elfogadta Nóvák 
indítványát, s az érdemleges határozatot a biró nyi-
latkozatától tette függővé. 

Az algyői ártéri hídon a vármegye hidvámot 
akart szedetni; a beszerzett adatok szerint azonban 

remélhető jövedelem még a kezelési költséget se 
fedezné; ez okból a bizottság a tervet elejtette. 

Solti Juliánná szegvári szülésznő furcse köve-
telést támasztott a község ellen. Még 1878-ban el-
határozta ugyanis a község, hogy egy szülésznő he-
lyett többet alkalmaz s közöttük az addigi fizetést 
egyformán megosztja. Ebbe Solti Juliánná is bele-
nyugodott. s azóta minden észrevétel nélkül felvette 
a reá eső kisebb fizetést. Most azonban — 17 év 
múlva — eszébe jutott, hogy rajta jogtalanság esett 
s követeli a 17 éven át tőle visszatartott fizetést. A 
főszolgabíró meg is Ítélte neki, de az alispán eluta-
tasitotta a követelést; ezt az elutasító határozatot 
most a közig, bizottság jóváhagyta 

Az alispáni referádáknak vége szakadván, fel-
állott Sima Ferencz. Első sorban is azt kérdezte az 
alispántól — aki időközben elfoglalta az elnöki szé 
ket — hogy miképen áll már a Zsarkó Ferencz sán-
dorfalvi jegyző fegyelmi ügye, amelynek elintézését 
már hónapokkal ezelőtt megígérte az alispán. Azu 
tán visszatérve a Mátéfify Kálmán ügyére, kijelenti, 
hogy biztos tudomása szerint a kir. főügyészség 
azért vonta vissza a Mátéffy nevében megindított 
sajtópert, mert a vizsgálat során kihallgatott tanuk 
súlyosan terhelő vallomásokat tettek a főszolgabíró 
ellen, ugy, hogy a főügyészség konstatálta, hogy 
pert megnyerni nem lehet. Szóló abban az esetben 

hogy ha az ügyészség eleiti a vádat, az még nem ha a tárgyalást megtartották és a főügyészség a 
bizonyít semmit, s abból nem méltányos dolog kon- pert elvesztette volna, nem forszírozná tovább a dol 
zekvencziákat vonni. Lám Sima is elvesztett egy got. Ámde midőn egy pert még letárgyalni s< 

sajtópert, melyet rágalmazás és becsületsértés czi-
mén indított, s abból BZ Ő egyéni reputácziójára 
nézve senki se vont le hátrányos következtetéseket. 

Sima Ferencz nyugodtan megjegyezte, hogy az 
ő privát ügye nem tartozik ide; egyébként pedig 
a Mátéffy Kálmán dolgára majd az alispáni referá-
dák után egy önálló indítvány formájában még vissza 
fog térni. Ezzel az incziiens egyelőre véget ért. 

Csató alispán kijelentette, hogy Nováknak a 
polgármesterek anyakönyvvezetőkül alkalmaztatására 
vonatkozó indítványát már csak azért se fogadja el, 

mernek azért, mert súlyosan kompromitáló adatok 
merültek fel a panaszos köztisztviselő ellen, akkora 
dolgot épen a köztisztviselői álláz reputácziója érde-
kében eltemetni nem szabad. Indítványozza tehát, 

szóló szintén nem írja a főispán egyéni reputáczió-
jának rovására. 

Nosza felfortyantak erre a pákuliczok. .Ez ma-
gán ügy, nem tartozik ide* — zúgták kórusban. 
,Ugy, hát az én magán ügyem ide tartozott?« 
vágta vissza Sima; mire aztán szépen lecsen-
deseatek. 

Az alispán válaszában kijelentette, hogy a sán-
dorfalvi jegyző fegyelmi ügye immár teljesen elő van 
készítve a határozathozatalra: de eddig egyébelfog-
laltatása miatt nem hozhatott benne határozatot, 
legközelebb azonban ezt is megcselekszi. Egyébiránt 
megnyugtatásul jelzi, hogy Zsarkó már nem biva-
taloskodik, egy helyettes jegyző teljesiti Sándorfal-
ván a jegyzői teendőket. 

Áttérve a Mátéffy Kálmán ügyére, ismétli, hogy 
a sajtópert a főügyészség az ő megkeresésére vonta 
vissza, ő erről a lépéséről értesítette Mátéffyt is, aki 
a per visszavonásába hallgatólag beleegyezett. Cse-
lekedte pedig ezt szóló azért, mert — szerinte — 
mostanában nyugodt hangulat uralkodik a várme-
gyében, s ő nem akarta egy sajtóperrel a kedélye-
ket fölizgatni. Különben ugy van meggyőződve, hogy 
Mátéffy az ügyében hozott fegyelmi határozatok ál-
tal teljesen rehabilitálva van. Simának azon kíván-
sága elől, hogy a sajtóper iratai beszereztessenek, 
s az esetleg fölmerült ujabb bizonyítékok alapján uj 
eljárás indittassék — nem zárkózhatík el; de kéri, 
hogy ezúttal csak az iratok beszerzése mondassék 
ki, a fegyelmi eljárás megindítása iránt pedig majd 
csak a kérdéses iratok betekintése után határozzon 
a bizo'tság. 

Időközben Vadnay főispán ismét elfoglalta az 
elnökiszeket, s kijelentette, hogy a bizottság azon 
»megbízhatatlan ítéletekkel" szemben, amilyenek az 
esküdtszéki verdiktek, mindig azon állásponton volt, 
hogy azoknak alapján nem indít semmiféle proczesz-
szust. Nyilvánvaló tendencziával és látható ideges-
séggel azt kérdezte aztán Simától, hogy osztja-.* 
ezen elvi álláspontot, avagy abban a nézetben van, 
hogy a köztisztviselő ellen, ha ily minőségében in-
dított sajtópert elveszít, a fegyelmi eljárás megin-
dítandó ? 

Sima Ferencz utalt azon előbbi kijelentésére, 
hogy ha a sajtópert letárgyalták volna, nem forszí-
rozná tovább a dolgot, amint nem forszírozta pél-
dául akkor, midőn a közig, bizottság indított ellene 
sajtópert, amelyben tudvalevőleg a kir. főügyész ugy 
nyilatkozott, hogy ha csak részben is igazak az inkri-
minált czikk állításai, akkor a közig, bizottság illető 
tagjainak nem a zöld asztal mellett, hanem a vád-
lottak padján volna a helye. Ezt a pert a közig, bi-
zottság elvesztette, de szóló azóta soha se tette szóvá 
a kérdést. Mátéffy dolgában se szólalt volna fel, ha 
meg nem futamodnak a nyilvános tárgyalás elől. 
Különben elfogadja az alispánnak azt a propoziczi-
óját, hogy előbb a sajtóperbeli iratok beszereztesse-
nek, s majd azoknak tartalmához képest határozzon 
a bizottság a fegyelmi eljárás megindítása iránt. 

Néhány pillanatig mély csend volt a terem-
ben, senki se tett ellenvetést, s végre a .főispán 
nagy kedvetlenül kijelentette, hogy: tez tehát el van 
intéz e, menjünk tovább." 

Ekkor azonban felállott Dobák Béla kir. fő-
ügyészi helyettes, s a már elintézett dolognak egé-
szen váratlan fordulatot adott. Szerinte Mátéflfynak 
amint jogában állott a sajtópert megínditani, ugy 
jogában állott azt minden indokolás nélkül vissza 
is vonni. Ez kritika alá nem vonható. Minthogy pe-
dig már egy ízben fegyelmi eljárást állott ki Má-
téfify, és felmentetett, ezzel az ügy be van fejezve, 
s jogosan többé fel nem bolygatható. Ennélfogva 
mint teljesen fölöslegest, ellenzi a sajtóperbeli ira-
tok beszerzését. 

Hasonló értelemben szólott Nóvák József is, 

aki meg nem állhatta, hogy egy pár oldalvágást ne 

hogy a bizottság szerezze be a sajtóperben kivett méren Burián Lajosra és a Szentesi Lap szerkesz-

tanuvallomásokat, s ezeknek, mint uj bizonyítékok-bőségének egyik tagjára, akit ő köztudomás szerint 

nak alapján újból indítsa meg a fegyelmi eljárást 'szenvedélyesen gyűlöl. 

azon tisztviselő ellen, aki zsarolással és hamisítással,! Erre aztán egyszerre megváltozott a nyomott 

s igy nemcsak fegyelmi, hanem bünfenyitő eljárás hangulat, mely Sima indítványának ésaz alispán ja-

alá tartozó vádakkal van terhelve. Végül megjegyzi, vaslatának hatása alatt keletkezett, s vidám helyes 

hogy ha már a főispán jónak látta a szóló magán lések között elfogadták a kir. főügyészi helyettes ín-



171. oldal. SZENTES I LAP. 34.<ssáin. 

d'tványát, ós igy nem szerzik be azokat a sajtóper-
beli csiklandós tanúvallomásokat. 

Ezek után a szakelőadók referádái követk' ztek 
amelyek azonban már nem keltettek föl nagyobb 
érdeklődést, s nem is tartalmaztak fontosabb dol-
gokat. 

Helyi és vegyes hirek 
(r.) - Országgyíilési tudósítá-

s u n k a t tárgyhalmaz miatt kénytelenek vol-
tunk kihagyni; amiért szives elnézését kér-
jük olvasóinknak. A csütörtöki ülésben kü-
lönben az történt, hogy befejezték a nyitrai 
vitát, s a többség mellőzte a parlamenti bi-
zottság kiküldésére vonatkozó indítványt. A 
kérvények közül azok mellett, a melyek Kossuth 
Lajos érdemeinek törvénybe igtatását sür-
getik, a függetlenségi párt részéről Szeder-
kényi ésBabó mondottak hatásos beszédeke , 
de Bánffy miniszterelnök czinikusan kijelen-
tette. hogy Kossuthnak nincsenek törvényben 
megörökitendő érdemei, s a többség a kérvé-
nyeket mellőzte. A pénteki ülés legfontosabb 
mozzanata Szentes város kérvénye volt a 
magyar tannyelvű katonai akadémia felállí-
tása. tárgyában, a mely mellett Balogh János 
is mondott egy rövidke beszédet, de a ma 
melukok ezt a hazafias kérelmet is leszavazták. 

(r.) — Az alföldi agrárszoczializmus 
ügyében tett interpellácziójára Sima Ferencz — mint 
lapunk mult számában eralitettük — szombatra várta 
a belügyminiszter válaszát; s egyenesen a kilátásba 
helyezett válasz megvitatása végett utazott pénteken 
éjjel Budapestre. Azonban — mint bennünket táv-
iratilag értesítenek — a miniszter a szombati ülés-
ben nem adta meg a választ. 

(r.) — .Szégyen a lutás de liaszuos' czim 
alatt lapunk mult számában közölt czikkre vonatko-
zólag dr. Szánthó Lajos kívánságához képest és az 
igazságnak megfelelően készséggel kijelentjük, hogy 
a kérdéses czikket dr. Szánthó Lajos sem nem irta, 
sem nem sugalmazta, s annak tartalmáról egyáltalá-
ban semmi előzetes tudomással nem birt. 

(r.) — Katonai lóvásár lesz ma — vasár-
nap — Szentesen, melyre újból felhivjuk a lótenyész-
tők figyelmét. 

(r.) — öngyilkosság. Rácz Benjámin, 39 éves 
csizmadia mester f. hó 30-án reggel 5— ü óra között, 
test vér jének 11. tized 14 2. sz a. lévő házánál — hol 
az utóbbi időben lakott — egy forgópisztolylyal szi 
ven lőtte magát, s azonnal meghalt. Hatrahagyott 
levelében szivreható szavakkal búcsúzott el család-
jának tagjaitol, kiktől szomorú tettéért — melyet 
életuntságból követett el — bocsánatot kért. A sze 
rencsétlen férfiú nejétől évek óta különvalva élt, de 
hátrahagyott soraiban róla is harag nélkül emléke-
zik meg, sőt kéri testvéreit, hogy ha temetésén bit-
vese is megjelenne, fogadják őt rokoni jóindulatul. 
A levél márczius 15-én kelt, ami bizonyitja, hogy a 
szegény ember huzamos ideig hurczolta mtgával a 
halál sötét gondolatat. Temetése vasárnap délután 
lesz. Nyugodjanak porai békében. 

(r.) — Javithatlan csavargó. A kis Vur-
her Mihályt — akit már többször haza tolonczol-
tak különböző helyekről — f. ho 29-en ismét haza 
szállíttatta az ókanizsai rendőrség. A kapitányság 
átadta a szülőinek ; a polgármester azonban meg-
tette a lépéseket, hogy a professzionatus csavargót 
az aszódi javítóintézetben helyezzék el. 

— A szegvári Ínségesek sorsa — mint 
ottani levelezőnk értesít — a verőfényes tavasz be-
köszöntével napról-napra elviselhetőbbé kezd válni, 
a mennyiben a szorgalmas és munkakepes munkás 
dolog után látva, — naponként megkeres annyit 
a miből szükségleteit fedezheti és család iát tisztes-
ségesen fentarthatja. — Az inségügyi bizottság azért 
most már csak is a teljesen munkaképteleneket, az 
elaggott özvegyeket és árvákat, kik kenyérkereső nél-
kül teljesen elhagyatva egyedül vannak — segélyezi, 
és pedig olyként, hogy közöttük kenyereket oszt ki. — 
A gróf Károlyi Sándorné urnő által a vármegyeház-
nál fentartott népkonyhán még mindig százan és 
százan kapnak naponként meleg ételeket. 

— Gyermekek gyilkosa. A budapesti bü-
nös-világ egy uj specziese került Szabó Józscfnéban 
hurokra. Az angyalcsinálás mesterségét nálunk is ré-
gen kultiválják már lelketlen némberek, de olyan 
pokoli módhoz folyamodni, mint a hogy Szabó Jó-
zsefué segített bizonyos malőrök elpalástolásában, 
ahhoz már az elfajultság leggyalázatosabb foka kell 
Szabó Józsefné, egy körülbelül 35 - 40 évesnek látszó 
asszony azzal foglalkozott, hogy kikutatta ama sze-
szerencsétlen nőket, kik törvénytelen gyermekek 
anyáivá lettek és kiknek érdekükben volt, kogy gyer-
mekük minél kevésbé feszélyezze őket. Oly nagy ká-
rosban, mint Budapesten, igen gyakoriak az ilyen 
esetek 4s az elbukott nők valóságos megmentőkként 
üdvözlik a Szabó Józaefnebez hasonló némbereket, 

Dr. ftulcz Nándor 
köz- és váltó-ügyvéd, 
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kik hajlandók az ily kényelmetlenné váló pyerme 
kéktől ők«>t megszabadítani Szabó Józsefné ezt a 
munkát igen radikális módon végette. Ő a gondjaira 
bízott gyermekeket rövid uton tette el lábalola IICTVTTTÓHI i r n H á i ó f 
mennyiben az apróságokat a Duna habjai közé dobta., V? u O J V c U l 11 UU.d jC lb 
Az utóbbi időben a tővaros területén igen nagy mér- édes apja 1U. tized 189. számú házánál meg-
tékben szaporodtak az esetek, hogy a Duna mentén nvitotta 
gyermek-holttesteket találtak. A rendőrség minden 
egyes esetben kereste a bűnös anyákat de a vizs-
gálat csak igen kevés esetben járt eredménnyel. Most 
azlán egy sajátságos eset némi világosságot hozott 
a gy\kori gyermekülés esetekben. Egy ur feljelentést 
tett a rendőrségnél, hogy Szabó Józsefné egy gond-
jaira bizott gyermekTől nem tud semmifele felvilá-
gosítással szolgálni. A ivridőrség ennek következté-
ben kihallgatta Szabó Józsefnét és a kihallgatás oly 
megdöbbentő részleteket hozott napfényre, hogy Sza-
bó nét többszörös gyermekgyilkosság gyanúja alatt 
letartóztatták. Mint halljuk, mar eddig is hat esetet 
sikerült a rendőrsegnek Szabonera rábizonyítani és 
a borzasztó asszony nem tudja magát a reá nehe-
zedő iszonyú gyanú alól kimenteni. Az ügyben a 
legnagyobb diszkréczióval folyik a vizsgálat. Zsarnay 
kapitány sorra kihallgatja azon nőket, kik Szabó 
Józsefnéval összeköttetésben álltak és valószínű, hogy 
még több eset fog Szabónéra rábizonyulni. Szabóne 
rendesen a Promontor felé eső partokon, hol igen 
csekély a felügyelet, követte el gyilkosságait. A vizs-
gálat az irányban is folyik, hogy Szabóné önszán-
tából tette-e el láb alól a gyermekeket vâ y pedig 
megrendelésre. A nagy szenzacziot keltő esetből ki-
folyólag még meglepő fejlemények várhatók. 

Polliik Álltainál 
teljesen csiraképesó magyar ten-

geri kapható. 

Hirdetmény. 
A „Szentesi kereskedelmi részvénytár-

saság" felszámolásban 1. tized 228. szám a. 
a Horváth-féle házban levő gépraktárából az 
e k é k , r o s t á k , t r i e n r ö k , j á r g á n y o k , 
s z e c s k a v á g o k , k u k o r i c a m o r s z o -
l ó k , v e t ő g é p e k stb. április hó 1-én, 
vagyis d. e. 9 órától kezdve árverés utján 
eladatnak. 

— Megőrült pénztáros. Makón, mint 
levelezőnk jelenti, nagy részvétét kelt Galamb Péternek, 

városi árvaszék pénztarosának tragikus végzete. 
A szerencsétlen embert tömérdek anyagi gondja és 
megrongált egészsége az őrülésbe vitte. Pár nap 
előtt egy reggel felkelt agyából és kést fogva, meg 
akarta ölni a feleségét, ket leányát és önuiagat. Két 
rendőr és még négy más ember alig birta a külön-
ben gyenge testalkatú dühöngő embert megtekezni 
Rokonai még az nap Budapestre szállítottak a li-
pótmezei örültek házába. 

— Egy templom kataszróluja. Velen-
czéből távuatozzak, hogy Catánia mellett, Mirabella 
helységben borzasztó szerencsetlenség történt. 
Az istenitisztelet alatt beomlott a templom és az 
összes ottlevők a romok alá kerültek. Eddig nyolez 
embert holtan, húszat pedig súlyosan megsebesülve 
találtak meg a falubeliek. A mentés csak nehezen 
haladhat előre, mert folyton uj falrészek dűlnek be. 
Mar senkisem reméli, hogy több előt fognak találni 
a romok alatt. 

— Százesztendős asszony. Néhány nap 
pal ezelőtt temették el Nikolsburgban dr. Piák La-
jos bécsi ügyvédnek nagyanyját, Deutsch Kebekat. 
Az elhunyt ínég a mult szazad vegén 17'J4-ben 
született, tehát mar túlhaladta századik evet. Hala 
lat 9 gyermeke, G5 unokaja, 95 dedunokaja és 22 
szépunokája gyásiolja. Szepunokáinak legidősebbike 
nemrégiben töltötte be a 14 évet. 

— Egy szép asszony rémtette. Luganó-
ból jelentik, hogy a szomszédos Viggero-völgyben 
tegnap iszonyatos rémtettet fedeztek föl Egy ticinoi 
fiatal asszony, ki a nyáron szépsegdijat nyert, ket 
héttel ezelőtt az urat almabaii meglepte, kalapacs-
csal széttörte a koponyáját, s a holttostet elégette. 
Azután megkötözte negy kis gyermeket, betömte 
¡»zajukat, ho.-y ne kiálthassanak, s bedobta őket egy 
esővízzel teli nagy hordóbe, melynek a tetejét be 
szögezte. Tegnap értek rajta a minden emberi ér-
zésből kivetkőzött asszonyt, amint a negy kis holt-
testet el akarta asm. kérdőre vontak, s ő mindent 
uiegvahott. Szörnyű tettet azért követte el, hogy 
elvétett.esse magat az ura testvérbátyjával. Eme*, 
akit bűnrészességgel gyanúsítanak, megszökött. 

— Kuriózum. Nagy-Kikindán történt e hó 
ál-én, hogy egy szegény atyafinak 3 hold földjét 
dobolta a vegrehajtó, hogy ki ad többet erte. Árve-
rezők persze nem sokan voltak, de a ki komolyan 
ohajtotta venni csak kettő akadt. Ez azonban nem 
aiterálta az egyiket, hogy Varnay végrehajtónak 
senki többetjere 800 frt kikiáltási ár ellenébe oda 
ne szóljon hogy: — 1,000,000 frt. A végrehajtóban 
persze elhűlt a ver, megijedt e szörnyű summa hal-
lattara s kételkedni is kezdett az árvező ép elmé-
jüsegében, felkérte hát írná le neki vájjon tud e 
fogalmat alkotni magának arról, mennyi az az egy 
millió frt. Az árverező fel leírta, s igy mivel nemi 
vagyontalan ember, rajta maradt a 3 hold föld egy 
millió Írtért. Érdekes tudni, hogy ily összeg után a 
kincstárnak most majd 43,000 frt illeték jar. S ha 
az ipse nem is tudja az igert 1,000,000 forintot a 

három hold földért beszolgáltatni, nem lehetetlen 
hogy a kincstár fogja nyakon a 43 ezer Irtjárét. A 
legnagyobb kuoriozum azonban a dologban, hogy ez 
valosaggal megtörtént Nagy-Rikindán. 

— lloll'inann Jakab kereskedő üzletébe 

folyton erkeznek a legdivatosabb c z i p ő k, kala-

pok, nyakkendők , n ape r nyők és másféle 

divatos czikkek. 1—3 

Lakos Balint lY1 

11 tized 106. s:'.ámu házánál egy külön la-
kás Szt.-György naptól haszonbérben kiadó, 
ugyan annak kukoric/.a szára is van eladó 
kisebb mennyiségben, szinte kukoricza földje 
is van harmadából kiadó, értekezhetni lehet 
csakis vasárnapi napokon a fenti szám alatt. 

39—kp. 895. 

Hirdetmény. 
A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről 

szóló tőrvény ¿3. §-a szerint az összes haszon-
állatok létszáma összeirandó lévén, felhivatik 
a közönség, hogy mindenki a birtokában lévő 
szarvasmarhákat, szamarat, öszvért, bivalyt, 
sertést, juhot és kecskét április 1-től 10-ig a 
rkapitányságnál összeírás végett bejelentsék, 
mert a bejelentés elmulasztása esetén a mu-
lasztónál annak költségére, hatósági liikül-
döttek által hivatalból, a helyszínén fog esz-
közöltetni az összeírás, és a muladékos szi-
gorúan íog büntettetni. 

Ugyanezen törvé y értelmében a legelőre 
kihajtandó állatok a községi elöljáróság köz-
bejöttével egészségileg megvizsgálandók lévén, 
ezen vizsgálat megejtésére april hó 17. nap-
jától ¿4. napjáig terjedő időköz tűzetik ki ; 
köteleztetvén mindazon állattulajdonos, a ki 
közlegeiőre jószágot kihajtatni akar, a kihaj-
tandó állatokat april 16-tól 24-ig terjedő na-
pokon reggeli 6-tól 8 óráig a külső czédula-
házhoz megvizsgálás végett előállítani: azon-
ban az országos vásár közbejötte folytáL 20 
és 21. napon a vizsgálat szünetelni fog. 

Figyelmeztetik a közöuség, hogy meg 
nem vizsgált állatok közlegelőre ki nem hajt-
hatók, hogy az állatorvos ily vizsgálatokat az 
elöljáróság közbejötte nélkül nincs jogosítva 
teljesíteni; végül hogy idegen helyre állato-
kat marhalevél nélkül elhajtani a legszigorúbb 
büntetés terhe alatt tilos. 

Szentes, 1895. márczius 29. 

1V 2. R.- k ap i tány ság. 

Eladó, vagy kiadó ház. 
Dégay Kálmán háza (a gymna-

siummal szemben) f. évi Szt.-György naptól 
kezdve ked ezŐ föltételek mellett eladó, 
vagy k i a d ó . Értekezhetni B a 1 á z s o-
v i t s N. gynin. tanárral. 1V2 

Haszonberi hirdetmény. 
Nagyméltóságú Gróf Károlyi Sándor ur 

istván-hegyesi birtokából kisebb-nagyobb te-
rületü ka szál lók, legelők és tengeri földek 
adatnak bérbe ez évi használatra, fenti bir-
tok f. évi október 1-tŐl pedig, mely ál l : 
1394 catastrális holdból több évekre is 
bérbe adó. 

Bővebb felvilágosítást ad Kis-Királyságon 
u. p. Békés-Bánfáivá 

Péczely Béla* 
3-8 uradalmi ispán, 
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oooooooo ooooooooo 
É r t e s í t é s . 

Tisztelettel van szerencsém a n. é. 
közönség b. tudomására hozni, hogy a 

Y I S m S T É S FÉNYEZÉST 
^ teljesen elsajátítottam, minélfogva azon 
9 helyzetben vagyok, hogy a legkénye-
z sebb igényeknek is megfelelhetek. 
" Elvállalok minden f e h é r n e -

m ű t , t i s z t i t á s , v a s a l á s és 
f é n y e z é s r e , valamint c s i p k e , 

O f ü g g ö n y ö k t i s z t í t á s á t és 
Q f e s t é s é t gyors, pontos és jutányos 
O elkészítésre. 

Q Magamat a n. é. közönség becses 
Q pártfogásába ajánlva maradok 
Q Szentes, 1895. márczius hó. 

Tisztelettel: 

2—3 Biró Istvánná. 
Lakásom kis-piacz C z a k ó Ist-

ván városgazda házában, 1.1. 369. sz. a. 

ŐCGOwOCfeG CCOOOOOOü 
Hirdetmény. 

Szentes városnál alkalmazásban levő ren-
dőrök, kézbesítők és hivatalszolgák 1895. évi 
ruha illetményének u. m. 60 drb. vitorlavá-
szon blúz, 8 drb magyar és 52 drb lengyel, 
nadrág, 43 pár nyári és 40 pár téli czizmaj 
24 drb kucsma és 19 drb magyar kalap elő-
állítása zárt ajánlati verseny utján, a tanács 
által szabadon választandó vállalkozónak ki 
fog adatni. 

Felhivatnak vállalkozni kívánók, hogy 
lepecsételt borítékban zárt és 50 kr. bélyeg-
gel ellátott ajánlataikat, a vállalati összegnek 
megfelelő 10% bánatpénzzel, az öltözékhez 
használandó vitorlavászon, talp, fej és bélés 
bőrök mintájával ellátva s azon nyilatkozat-
tal, hogy a feltételeket ismerik — alulirtnál, 
a tanácsteremben hol a feltételek megtekint-
hetők folyó év április hó 8-án d u. 5 óráig 
adják be, annyival inkább mivel a később 
beadott ajánlatok figyelembe vetetni nemfognak. 

Szentesen, 1895. márcz. hó 28-án. 

Novobáczky Győző, 
2—3 gazd. tanácsnok. 

Vásár hirdetmény. 
Szentes városában a f. évben az országos 

vásárok a következő napokon tartatnak meg: 
í . tavaszi vásár : április 20. 21. 22. 
3. nyári , julius 20. 21. 22. 
4. őszi „ szept. 21. 22 23. 

Kezdetik mindenkor szombaton, mikor si 
ugy az .állatvásár* mint a »kirakodó* vásár 
megtartatik és mindenkor féle iparczikk sth. 
árusittatik. 

Jövőben az országos vásárok mindenkor 
a naptárban kitett napokon kezdődnek ha az 
első nap szombatra esik, ha azonban az első 
nap nem szombatra esik, akkor mindenkor a 
naptárban kitett napokat megelőző szombaton 
fognak kezdetni és 3 napon át megtartatni. 

Szabályszerű marhalevél nélkül semmiféle 
állat be nem eresztetik az állatvásártérre. 

£ szabály helybeliekre is kötelező. 

Szentes, 1895. márczius 15. 

3V5 Aradi Kálmán, rfőkapitány. 

I f i * 

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

Kovács Sándor 
4. oldal. 

Hirdetés. 
- „ . , ... . . . .. i Van szerencsénk Szentes város és vidéke n. é. 

kereskedésében mindenféle konyha-kei ti vete- k ö I ö n g ^ é n e k b e C i M tudomására hozni, hogy alólirt 

ménymagvak, valamint oberndorfi, buczok és 

mammut takarmánv répa magvak kaphatók. 
2V5 

Kohn Jakab 
gabona kereskedőnek a Jurenák magtárban 
vetni való tiszta l u c z e r n a - i i e r e m a g j a 
2V2 van eladó. 

Süladó üzlet. 
|H. S z a b ó S á n d o r élénk forgalmú v 

és fűszer kereskedése, melyben tőzsde 

¡2V2 ital kimérés is van e l a d ó . 

ÜZLET-MEGNYITÁS. 
Alólirott tisztelettel hozom tudomására 

a n. é. közönségnek, minthogy márcz. 1-én 
Zsoldos Ferencz ur (kis piacztéri házában 

í é r J U x a b é » « 2 l e t § l i e t 

megnyitottam s a mai kor igényeinek meg-
felelően be rendeztem, s a szabó ipar min-
den szakmájában való munkák elkészítését 
jutányos áron elvállalom, mint hogy több 
előkelő városokba különösen a fővárosban a 
legelőkelőbb czégeknél működtem, tebát 
elég garanczia hogy minden helybeli szabó 
iparos verseny képességét elérhettem és hogy 
a tisztelt közönség becses pártfogását meg-
nyerjem, főtörekvésem az, hogy a legelőke-
lőbb igényeknek, ugy mint a legközönsége-
sebbeknek tökéletesen megfeleljen az álta-
lam készített munka, a jó munka kitűnő 
izlés és pontos kiszolgálás mindenkor 
biztositható. — Továbbá a n. é. közönség 
becses pártfogásába ajánlom magamat. 

2-3 V . S Z Ű C S S á n d o r , férfi ruha készítő 

c/ég névvel Szentesen III. t. 36. sz. a. (özv. Farkas 
Gedeonné urnő házában) mű, szép selyem, szőr 
és kelme ruha festő-üzletet nyitottunk. - El-
vállalunk minden e szakba vágó selyem, bársony, 
crep, cachemir szőr. félszőr, lüstre, barege stb. 
Szörrteknek. valamint mindenféle női. férfi és bu-
torkelmék megfestését és kitisztítását a lehető leg-
locsóbb árért. 

Lelkiismeretes, pontos és szolidárus kiszolgá-
lásról előre biztosítjuk szíves pártolóinkat, melyek 
után a n. é. közönség szívélyes jó akaratú támogatá-
sát s pártolását kérve vagyunk kész szolgájuk : 

Böcskey és Társa 
5_6 selyem-festő. 

OOOOOOOOO ooooooooo 
Q A BEKÖVETKEZŐ ÜNHEPEKRE 

női és férfi öltönyre való 

gyapjú szövetek 
és mindennemű m o s ó - k e l m é k 

nagyválasztékban 
rendkívül o l c s ó árakon 

beszerezhető 

B 1 I D A Y I M R E 
kereskedésében 

S z e n t e s , (kis piacz.) 

ooooooooo oooooooo« 
Néhai Pintér Borbála 

hagyatékát képező I. tized 548. számú házá-
nál f. évi április hó 24-től 4 szobi és mel-
lékhelyiségből álló lakás haszonbérbe kiadó, 

, Április hó 10 ig értekezni lehet alólirottnál. 
Herczka Zsigmond, v. jegyző. 

Fábián Ármin kárpitos és diszitő. 

ií, Butorvevők figyelmébe. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönséget szíves tudomására 

hozni, h o g y a K o s s u t h-u t c z á b a n l e v ő 

kárpit és asztalos-butor raktáromban 
leszállított árak mellett dus választékban tartok a legegyszerübtől a legfino-

mabbig mindennemű bútorokat. H á l ó , e b é d l ő és s z a l o n bútor beren-

dezéseket, a legújabb divat szerint, olcsóbb mint bármely nagyobb vidéki 

városokban, egy próba vásárlásnál mindenki meggyőződhet. Menyasszonyi 

kelengyéknél különös előnyben részesülnek. 

A nagyérdemű közönségnek az eddigi bizalomért köszönetet mondva, 

kérem, hogy a jövőben is üzletemet nagyra becsült pártfogásukban része-

síteni szíveskedjenek. 

Egy jó házból való fiu tanonczul felvétetik. 

Tisztelettel : 

Fábián Ármin, 

M 

2-5 kárpitos és bútorkereskedő Szentesen. 

t Vidéki megrendelések pont. eszközöltetnek. 

Hegedűs Ignácz 
szobafestő, 

M T lakik III. tized 7-ik szám, a postával szembeni kis-utczában. 

3 - 6 

Szentes, 1895. Nyomatott a kiadó tulajdouos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság" gyorssajtóján. 




