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Konzek vencziák. 
(P.) A Krisztiáni István állal Pintér Gyula 

ellen indított sajtóper, mint az esküdtszéki 

tárgyalásról szóló részletes tudósításunkban 

el van mondva, Pintér Gyula felmentésével 

végződött. 

A per története és az azzal összefüggő 

körülmények arra utalnak beunünket, hogy 

ne elégedjünk meg az eredmény egyszerű re-

gisztrálásával, hanem vonjuk le és állítsuk 

a közönség szeme elé a megfelelő konzek-

vencziákat is. 

Tudvalevőleg ez a sajtóper abból kelet-

kezett, hogy Krisztiáni megsértette ugyan 

Pintér Gyulát, de megtagadta tőle az elégté-

telt, azt hozván fel ürügyül, hogy ő Pintér 

Gyulát párbaj képtelen embernek tartja, s mi-

dőn ezen felfogásának elbírálására becsület-

bíróság lett javaslatba hozva, Krisztiáni ezen 

ajánlat elől is kitért. Erre következett azután, 

hogy Pintér Gyula a lapban kijelentette, hogy 

Krisztiáni se nem lovagias, se nem becsüle-

tes ember; 8 nem méltó a tiszti kardbojt vi-

selésére. 

Az esküdtszéki tárgyalás során Krisztiáni 

képviselője dr. Tasnádi Antal ügyfelének fel-

fogást védelmezve, azt mondta hogv : „a lova-

gias tér egy zártvonal, a melyen belől nincs 

mindenkinek keresni valója; Pintér Gyula 

ezen zárt vonalon akart behatolni, és saját 

magának tulajdonítsa, ha vissza utasíttatott." 

Nos, ezzel szemben az esküdtszék ver-

diktje az úgynevezett zártkörön ajtót nyitott 

Pintér Gyulának, elismerte, hogy az ő köve-

telése gavallér szempontból jogosult volt és 

épen azok szorulnak a lovagiasság kordon n 

kivül, a kik onnét Pintér Gyulát kirekeszteni 

akarták. 

A mi magát Krisztiáni Istvánt illeti, re-

ánk nézve egészen közömbös, hogy ő mikép 

viseli el az esküdtszéki verdikt erkölcsi kon-

zek vencziáit. Ezt intézze el Krisztiáni ön 

magával, a barátaival, és a katonai parancs-

noksággal. Helyzetének tragikuma minket to-

vábbra se nem érdekel, se nem foglalkoztat, 

mert egyénisége és közéleti szerepvivése nem 

bir azzal a sulylyal, hogy sorsával és pozi-

cziójával számolnunk kellene. 

Hanem az esküdtszéki verdiktnek van-

nak egyéb konzekvencziái is, melyek Krisz-

tiánin kivül közéletünk szerepvivői közzül két 

férfiúnak: Fekete Mártonnak és Cicatriczis 

Lajosnak sorsát és helyzetét közvetlenül 

érintik. 

Tudvalévő dolog ugyanis, hogy Fekete 

és Cicatriczis Lajos a lovagiastéren épen ugy 

jártak el Pintér Gyulával szemben, mint 

Krisztiáni, sőt ¡az utóbbi valószínűleg épen 

annak áldozata, hogy Fekete és Cicatriczis a 

maguk lcvagiaskodási taktikáját reá szugge-

rálták. 

VEGYES TARTALMÚ 
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K O V Á T S K Á L M Á N . 

Hirdetőnket 
ós uyilt-tóri közleményekot 
a kiadóhivatal mónékatt ár-

jegyzék «seriot számit 

C 1-
tgyes póklányok 

kaphatók lapunk nyomdájá-
ban valamint Stark Nándor 
és Szigethy Z. könyv- és 

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóh ivata lban és lapkl hordó ink utjAn, 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Az esküdtszéki verdikt tehát egyúttal Fe-

kete Mártonnak és Cicatriczis Lajosnak is 

szól; és megsemmisítette azt az ürü?: it, a 

mely alatt ők Pintér Gyulától az elégtételt 

megtagadták. 

Ha már most eszünkbe jut, hogy midőn 

Fekete Márton a „Szentesi Lap "ban megje-

lent közleményekért Sima Ferencztől kórt 

elégtételt, Sima kijelentette, hogy hajlandó 

ugyan az elégtételadásra, de csak ugy, ha 

Fekete előöb a Pintér Gyulával szemben 

fentálló lovagias ügyet elintézi; és ha ehhez 

hozzá vesszük, hogy az esküdtszéki verdikt 

értelmében Feketééknek nem volt joguk Pin-

tér Gyula kihívása elől kitérni, ugy kétségte-

len, hogy a helyzet Feketére és Cicatricziszre 

nézve fatalisan alakult. 

Hogy mitép bontakoznak ki a tisztelt 

urak ebből a fatális helyzetből, az az ő dol-

guk. Mi tartoztunk az igazságnak azzal, hogy 

ezeket itt konstatáljuk. 

Esküdtszéki tárgyalás. 
(F.) Folyó hó 27-én folyt le a Krisztiáni Ist-

ván altal Pintér Gyula ellen indított sajtóper tár-

gyalása a szegedi esküdtszék előtt. 

Az esküdtszék megalakitása s a vádlevél fel-

olvasasa és a szokásos formaságok után a magán 

vadlő képviselője dr, Tasnádi Antal ügyvéd ügyfele 

érdekében az erkölcsi tanuk kihallgatását kérte, 

amit a vádlott képviselője Kalmár István ügyvéd 

nem ellenzett. 

Ennek folytán Zolnai Károly, Fekete Marton, 

ifjú Vtcseri János, Cicatriczis Lajos, Ónodi Géza es 

Alberttnyi Antal tanuk kihallgattatvan, egyertelmü-

leg bizonyitottak, hogy Krisztiáni István tisztességes, 

becsületes korrekt ember, ki a lovagias ügyekben is 

megszokta a helyét állani s mint ilyen méltó a tiszti-

kardbojt viselésére. 

Dr. Tasnadi Antal a honvéd ezredparancsnok-

ságnak két levelét kiván)a felolvastatni, annak bi-

zonyságául. hogy a katonai hatóság Krisztiáninak 

Pintér Gyulával szemben követett eljárását helyeselte. 

Kalmár István ügyvéd a kerdéses iratok felol-

vasását ellenezte, mert — úgymond — ez polgári do-

log és semmi közünk a katonai parancsnokság felfo-

gásához, a mely esetleg prejudikálhat is az esküdt-

széki határozatnak. 

A törvényszék hatarozat hozatalra visszavonul-

ván, helyet adott Tasnády kérelmének és a kérdé-

ses leveleket felolvastatta; a mi ellen Kalmár István 

ügyvéd semmiségi panaszt jelentett be. 

Kelemen Dezső esküdt azon kérdést intézte 

Krisztiamhoz, miszerint beismeri-e, hogy segédei az 

elégtóteladás megtagadasat hirlapilag nyilvánosságra 

hoztak ós hogy csak ezen hírlapi közlemény meg-

jelenése után tette közzé vádlott az inkriminál czik-

ket? Krisztiáni ezt beismerte. Pálfy Viktor esküdt 

kérdésere Krisztiáni előadta, hogy azért tagadta meg 

az elégtételt Pintér Gyulától, mert az sikkasztási vád 

folytan biróilag elítéltetett. 

Dr. Tasnádi Antal a vádbeszédét azzal kezdte, 

hogy midőn valamely vidéken a gonosztevők elsza-

porodnak és feltűnően garazdalkodnak, a kormány 

statariumot, rögtönitclőbirósagot szokott felaliitani, 

Pirulva vallja be, hogy a szentesi közönség is meg-

érdemelné a statáriumot, mert Szentesen — külö-

nösen a sajtó terén — sokan vannak, a kik mások 

becsületét rabolják és gyilkolják. Nem a part-tusák-
ból származnak ezek a torzsalkodások, hanem ab-
ból, hogy a társadalom fel van dúlva. Lám Krisz-
tiáni soha életében nem politizált ós becsületében 

mégis megtámadtatott. Részletesen elbeszéli azután 
a dolog történetét és azt mondja, hogy Pintér Gyula 
nem volt jogosítva a Tóth Kálmán lovagias ügyé-
ben eljárni, mert biróilag el volt ítélve, ós igy kivOl 
áll azon korláton, mely a lovagiasság terét határolja. 

Beismeri ugyan, hogy Krisztiáni segédei vitték a nyil-
vánosság elé a dolgot, de arról Krisztiáni nem tu-
dott semmit, abban ő egészen ártatlan, miórt nem 
támadta tehát meg Pintér a segédeket? Kéri a vád-
lottat a rágalmazásban és becsületsértésben vétkesnek 
kimondani. 

Kalmár István ügyvéd a méltatlankodás és fel-

háborodás hangján tiltakozott az ellen, hony veden-
czét sikkasztónak nevezzék. 0 a legjobban iameri 

azt a sikkasztási vádat, mert abban, a perben is 

ő védelmezte Pintér Gyulát. A nagyra felfújt ét so-
kat hánytorgatott eset mindössze abból állott, nogy 

Pintér ¿Gyulánál kovácsházi jegyző koraban bírói 

végrehajtást foganatosítottak, mely alkalommal a 

többi között két lovat ós bizonyos mennyiségű bú-

zát is lefoglaltak. A lovak ós a buza másnak a tu-

lajdonai kepeztek, a ki ezért igénypert is indított a 

bíróságnál. Az igényper targ> alasanal törtónt, nogy 
a foglaltatok ós Pintér Gyula között egyessóg jött 
lótre a követeles részletekben való törlesztesóre. Ezen 
egyesség folytan a mas tulajdonát képező lovak éa 

buza eladattak ugyan, de a foglaltatókat semmi kár 

nem erte, mert Pintér Gyula a lovak ós a buza árá-

nál harom&zorta nagyobb összeget fizetett ki nekik. 

Pár óv múlva azonban az egyik foglaltató magán 
bosszúból feljelentést tett Pintór Gyula ellen, hogy a 
lefoglalt lovakat és búzát eladta. A szegedi kir. tör-

vényszék Pintér Gyulát a vád alól felmentette, azzal 

a megokolással, hogy teljesen jóhiszemüleg járt el 

ós senkinek egy krajczar kart nem okozott, mert a 

hitelezőknek sokkal többet fizetett, mint a mennyit 
a lefoglalt tárgyak értek. Igaz, hogy a felsőbb bíró-

ság marasztaló itóletet hozott, de ez csak egy aaj-

nalatos bírói tevedós; jós — úgymond Kalmár — 
szeretné látni azt az embert, a ki Piatór Gyulát azért 
az esetért sikkasztónak meri nevezni. 

Tasnádi Antal közbeszól: .Itt vagyok én 1" 
Az elnök azonban raazólt, hogy : .Csak maradjon 
is ott és hallgasson 1* 

E félbeszakítás utan Kalmár beszédét folytatva 

kifejtette, hpgy ha Tóth Kálmán, akinek gavallór vol-

tához semmi kétség nem férhet, elóg tisztesseges 

embernek tartotta Pintér Gyulát arra, hogy becsü-

letbeli ügyének képviseletét rá bizza, akkor Krisz-

tiáni nem volt jegositva ez ellen kifogást emelni. 

De ha kifogást emelt is, nem volt joga kitérni á 

becsületbirósági eljárás elől, mert senki önbírásko-

dást nem gyakorolhat, legkevésbé becsületbeli ügyek-

ben. A becsületbirosagoknak épen az a hivatásuk 

hogy midőn valakinek a párbaj képességét kifogá-

soljak, a kifogás fölött döntsenek. Vagy alaposnak 

gondolta a kifogását Krisztiáni vagy nem. Ha tudta, 

hogy alaptalan, akkor rosszhiszemüleg járt el, ha 

pedig alaposnak hitte, akkor miórt nem mert a be-

csületbíróság elé állani? Megjegyzi különben, hogy 

lovagias'ember, midőn valakinek nem akar elégté-

telt adni, akkor ovakodik az illetőt megsérteni. 

Befejezésül elmondta Kalmár, hogy Pintér Gyulá-

nak, a Kriaztiánitol kapott aórtóa után, négy mód 

állott rendelkezésére, óa pedig: vagy eltűrni a aór-
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tést, vagy birósáf elé vinni a dolgot, vagy tettleg 
inzultálni Krisztiánit, vagy hírlapi uton viszonozni 
a aértéat. Már most, ba egyszerűen zsebrevágja a 
bántalmat, egész életén át szemére hányták volna 
hogy hitvány, gyáva ember, aki ilyen «értést ma-
gán hagyott száradni. Ha a bíróságnál emelt volna 
panaszt, még ót büntették volna meg a miért Krísz-
tiánit párbajra hivta. Ha bottal vagy korbácscsal 
vett volna magának elégtételt, elitélte volna az egész 
közönség, még a saját pártja is s azonkívül a bíró-
ság is megbüntette volna. Midőn pedig azt tette, 
hogy a sajtó utján vett magának elégtételt, akkor 
ime ide hurc.olták az esküdtszók elé. Tehát ugy 
volt kiszámítva a dolog, hogy Pintér Gyula meg ia 
legyen gyalázva s reáadásul meg is büntettessék. 
Reményű, hogy az esküdszék ezt a czélzatot meg-
hiusítja és védenczet felmenti. 

A nagy hatás, melyet Kalmár beszéde az es-
küdszék és bíróság tagjaira tett, szemmel látható 
volt. Et alól még Tasnádi sem bírta magát kivonni, 
mert másodszori felszólalásában nagyon gyengén 
védelmezte álláspontját, mindössze azt iparkodott 
vitatni, hogy Krisztiáni nem felelős axért, a mit a 
segédei cselekedtek. Próbált egy kirohanást tenni 
Sima Ferencz ellen is, de az elnök mindjárt az első 
szavaknál erélyesen rendreutasította. A rendreuta 
sitás annyira zavarba hozta Tasnádit, hogy nem 
folytatta tovább a beszédét, hanem egyszerűen kérte 
a vádlott elitéltetését. 

Kalmár István válaszában maró éllel és erős logi-
kával kritizálta Tasnádinak azt a furcsa elméletét, 
hogy a párbajsegédek a felük tudta híre nélkül azt 
tehetik a mit akarnak. 0 — úgymond Kalmár — 
ugy tudja, hogy a párbaj-segédek mindig a megbí-
zójuk nevében beszélnek és cselekszenek; és h* most 
Krisztiáni a segédjeire akarja hárítani a felelősséget, 
akkor csak igazolja Pintér Gyulának azt az állítá-
sát, hogy a mások háta mögé búvik. Beszédét iga-
zán megkapó lendülettel fejezte be Kalmár, midőn 
védenczét Hugó Viktor Valján Jánosához hasonlítva, 
erős színekkel ecsetelte azt a visszataszító és elket-
len eljárást, melyet ellenségei Pintér Gyulával szem-
ben követnek, midőn uton útfélen a szemeközé dob-
ják a sikkasztás vádját, holott maguk is tudják, 
hogy ex a vád a legnagyobb méltatlanság. 

Tasnádi azzal felelt, hogy ő az esküdteknek 
nem a szivére és lelkére, hanem csak az eszére 
apellál ós kéri vádlott elitéltetését, annál inkább, 
mert Krisztiáni nem is emelt volna panaszt, hanem 
arra a katonai hatóság kényszeritette, a ki előtt be 
kell neki számolni azzal, hogy milyen elégtételt ka-
pott az esküdtszéktől, nert a katonai becsület meg-
követeli az elégtételt 

Kalmár István végszavában mindössze annyit 
mondott, hogy ő csak egyféle becsületet ismer t 
külön katonai becsület nincs. 

Ezután az elnök pártatlanul és világos szavak 
ban összegezte a tárgyalás eredményét és átadta az 
esküdteknek a kérdéseket. 

•z esküdtszék visszavonulván, rövid tanácsko-
zás után meghozta a verdiktet, melyet az esküdtek 
főnöke Pálíy Viktor hirdetett ki. E szerint az esküdt 
szék Pintér Gyulát a rágalmazás vádja alól egy-
hangú l a g , a becsületsértés vádja alól ped'g 
9 szóval 3 ellen felmentették. 

Ehhez képest a bíróság felmentő ítéletet hozott 
éa Krisztiáni Istvánt 98 frt perköltségben rima-
rasztalta. 

SZENTESI LAP. 

Ma már minden elfogulatlanul Ítélő tudja, 

hogy a m é h e k a szőlőben kárt nem_ tehetnek. 

63. alám. 

Nyilt 

Szőlőbirtokosok és a méhészet. 
A régi időkből sok balbiedelem maradt 

reánk, melynek nyomása alul nem könnyen 
lehet szabadulni. 

Ilyen az is, mely a szőlő legnagyobb el-
lenségének a méheket tartja és ebből kiin 
dúlva, a méheket a szőlőterületről a múltban 
igyekeztek is kitiltani; sőt az elfogultak je-
lenben is szeretnék, ha ezen középkori felfo-
gásnak érvényt lehetne szerezni, hanem ezen 
igyekezetüket meghiúsította a behatóbb vizs-
gálódás után keletkezett nézetre alapított mi 
niszterí rendelet, melyet alább ismertetek! De 
maga a természet is mintegy megakarta mu 
tatni, hogy van a szőlőnek több és igazán 
veszélyes ellensége, például a philoxera, mely 
egész területeket pusztított el. 

mert az ép s z ő l ő s z e m e t k i r á g n 
u e m t u d j á k és igy csak a darazsak által 
kikezdett vagy más okból felrepedt szőlősze-
meken böngésznek. Már most ha azt akarjuk 
hogy a darazsak ne csináljanak utat a mé-
heinek, akkor a darazsakat kell kiirtani (a 
mire pedig aligha kerül vállalkozó). De ha 
megengedtetnék is a méhek kitiltása a szőlő-
területről, eredménye nem lenne, mert 10—12 
kilómeter távolságról - ha közelebb nem 
találnak jobb legelőt - még berepülnek a 
szőlőbe, már pedig egyenként se meg pány-
vázni, se nyűgbe tenni nem lehet őket. Nem-
zetgazdasági szempontból is bir a méhészet 
annyi fontossággal, mint a szőlőtermelés, kö-
vetkezésképen nem üldözni, hanem pártolni 
kell, a mint hogy ujabb időben a kormány 
jelentékeny anyagi áldozattal támogatja is. 

Különben ime az idevonatkozó minisz 
téri rendelet, melyet a .Mezőgazdaságról és 
mezőrendőrségről • alkotott 1894. évi XH-ik 
törvényczikk is érvényben hagyott, 
16655-91. # i j i 

Utóbbi időben ismételten és több oldal-

ról panasz emeltetvén azon hatósági intézke 

dések ellen, a melyek a méhészkedést a sző-

lőkben megtiltani czélozzák, indíttatva érzem 

magamat, hogy a törvényhatóságot a követ-

kezőkre figyelmeztessem. 

A szóban forgó hatósági intézkedések 
azon téves nézetnek kifolyásai, hogy a méhek 
a szőlőkben a virágzás, valamint az érés ide-
jében tetemes károkat okoznak. 

Ezen nézet helytelensége a szaktudósok-
nak a gyakorlatból merített azon tapasztala-
tával czáfolható meg, hogy a méhek az által, 
hogy virágról-virágra szállnak a himpor átvi-
tele által a termékenyítést és ez által a gyü-
mölcs képződést tetemesen elősegítik; ezen 
álláspontot foglalta el a volt földmivelés-, ipar 
és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium, a 
midőn a természettudományi társulatnak vé-
leményes jelentése alapján 1869. évi szep-
tember hó 6 án 12 766 sz. alatt valamennyi 
gazdasági egyesületekhez intézett körrendele 
tében azokat figyelmeztette, hogy a netán 
területükön a méhészet ügyére vonatkozólag 
létező érintett előítéletek káros hatását a köz-
ségek felvilágosításával megszüntetni igyekez-
zenek, s ha szükségesnek mutatkoznék, a ha 
tóságokat is figyelmeztessék. 

A mi továbbá azon állítást illeti, hogy 
a méhek a szöllőkben kivált a szöllőérés ide 
jén, károkat okoznak, megjegyzem, hogy ezen 
állítás is alaptalan; ugyanis a méhek gyenge, 

darazsakétól eltérő rágó szerveikkel az ép 
szöllőszemeket felnyitni nem képesek, tehát 
csakis a rothasztó őszi időjárás, avagy más 
oknál fogva amúgy is felnyitott szőlőszeme-
ket lepnék meg, ezáltal azt eszközlik, hogy a 
felnyílt szölőbogyókból kifolyó vagy elrothadó 
lé nem megy veszendőbe, hanem mézzé fel 
dolgozva, nemzet gazdasági szempontból uj 
értékképen járul a közvagyonosodáshoz. 

De végre nemcsak indokolatlanok, hanem 
czélszerütlenek is ezen hatósági intézkedések, 
mert tudvalévőleg a méhek több kilométernyi 
távolra elszállnak táplálék gyűjtés végett: te 
hát azon esetre, ha a méheseknek a szőlők-
ben való felállítása el is tiltatnék, ez által a 
kitűzött czél még el nem éretnék. 

Minthogy attól lehet tartani, hogy ha-
sonló czéltévesztett intézkedések által, melyek 
a termelőknek amúgy is kis táborát elked-
vetlenítik, a termelésnek ezen lendületnek in-
duló, kevés költséggel arányiig nagy jövedel-
met hajtó ága ismét hanyatlani fog. 

A kir. belügyminiszter úrral egyetértőleg, 
felhívom a törvényhatóságot, intézkedjék az 
iránt, hogy a méhtenyésztéssel foglalkozó kö-
zönség az emiitett szőlőterületeken a méhé-
szet üzésében a hatóságok által ne akadá< 
lyoztassék. Budapest, 1891. április 19-én. 

Gróf (Bethleni s, k. 

kérdés a „Szentes és Vidéke« szerkesz-
tőségének „érdekelt• tagjához. 

A .Szentes és Vidéke« legutóbbi vasárnapi 

számában egy czikk jelent meg .a hivatalos asztal 

fiókjának zárja" czímen, melyben közrebocsátja a 

saját következtetését azon bünfenyítő feljelentésből 

kifolyólag, melyet ón, mint katonaügyvezető tettem 

a szegedi királyi ügyészség előtt, volt Írnokom : Gálfl 

Sándor ellen, azon okból, mert a város polgármes-

teri hivatalához, általam 6 ellene tett feljelentésemre 

beadott nyilatkozatában aat állítja, hogy ón, az ő 

hivatalos asztalának fiókját .feltörtem," s abból az 

magán tulajdonát képező iratokat .eltulajdoní-

tottam." . . * • _ . . . . 

Elmondia a czikknek írója, hogy a szentesi kir. 

járásbíróság Gilfi Sándor írnokot, az ellene, rága'-

mazás és becsületsértés miatt általam emelt vád alól 

felmentette, s ennek az ítéletnek alapján, .megál-

lapítja/ hogy az a hivatalos asztal fiók valóban fel-

töretett, s azt kérdezi .ki által ?• 

A ki olvasni tud, az meg is felelhet az egye-

nesen feltett kérdésre, hogy .Magyar Elek főjegyző 
által." , , . . . . , 

Ebben a vasárnapi számban vezórczikkben fog-

lalkozik a .Szentes és Vidéke- e város társadalmi 

bajaival, melyek 6 óv óta dúlnak közéletünkben, s 

megbénítják, csaknem lehetetlenítik a legnemesebb 

törekvéseket; sajnálkozik a vezérczikk azon a szo-

morú jelenségen, hogy a folytonos viszályok között 

gyanúba vesszük egymást; eljárásunk, tetteink tisz-

taságát kétségbe vonjuk; hogy a tévedést bűnnek 

minősítjük, hogy önmagunkon kivül mást alig tar-

tunk becsületes embernek. 

Hát erre az alapra állok ón is, ós azt kérde-

zem a czikkirótól, hogy vezórczikkónek szellemében 

vél-e eljárni, midőn egy megfelebbezett, tehát nem 

jogerős, igy itólet-siámba nem ís vehető birói hatá-

rozatból, a tényállást nem ismerve, azon a napon, 

melyen erkölcsi predikáczióját kibocsátja, megrögzött 

szokásához hűen, oly módon vonja le a következ-

tetést, melynek világos czólzata: az én magasabb 

köztisztviselői állásomat és egy írnok kisebb állását, 

a két egyén erkölcsi éltékét összehasonlítani, s ezen 

összehasonlításból az én tisztességemet megtaposva 

hozni kiP 

Ez talán az a közéleti tisztesség, a melyre egye-

dül a .Szentes és Vidéke* képes felemelkedni, és 

azon tér, a melyen messze megelőzött másokat, kik 

őt utélérni valószínűleg soha nem fogják? 

Jogosítva érezi magát a .Szentes és Vidéke-

arra, hogy a midőn az ügyet nem ismeri, egy be-

küldött, s elébe tett czikk alapján felvesse a kérdést: 

.ugyan ki által töretett fel Gálfi Sándor hivatalos 

asztalának fiókja41 ? Nem hiszem, hogy tévednék ab-

ban a véleményemben, mikép ily irányú czíkket kö-

zölve, s annak tartalmát magáévá téve, tehát az ab-

ban mondottak valóságáért felelőséget vállalva, tisz-

tességes ember ki nem mondaná a .verbum régen-

sét,' s maga nem felelne az általa tett kérdésre, 

mely alól a .Szentes és Vidéke" czikkirója óvatosan 

kibújik, s az olvasóra bízza a feleletet. 

Nem érkezett el az ideje, s ez a hely nem ne-

kem való arra né*ve, hogy a birói ítélettel foglal-

kozzam; azt is jól tudom, hogy azt az egyént, ki 

ily mohón megy belo mindenki becsületének meg-

hurczolásába; ki ous levegőben élni sem tudna ; — ki 

nem először vádol tisztességtelen dolgok elkövetésé-

vel, — nem lehetne más meggyőződésre . . . de-

hogy meggyőződés I! más irányba terelni; tovább 

is hirdetné a közéleti tisztesség kívánatosságát, egy-

más mcgLecsűlósónck szükséges voltát, s más ilyen 

szép elveket, s ugyanabban ¡a perezben, egyoldalú 

értesítés alapján, az ügygyei nem törődve, annak 

ismerését feleslegesnek tartva, ismét keresne valakit, 

hogy annak becsületét meghurczolja l 

Nem vagyok képes megérteni, miért kell ennek 

igy lenni; nem vagyok képes felfedezni, hol bujkál 

itt az a közéleti tisztesség, mely nagy hangon hir-

deti magát; melyet én ugy képzelek magamnak, 

hogy annak sem oka, sem joga nincs elbújni, de 

kötelessége és egyetlen nyilvánulása: kiállan'*, nyíl-

tan vádolni s felhívni a vádlottat a maga igazságá-

nak bebizonyítására. Ugy képzelem a közéleti tisz-

tességet, hogy az tényekkel bizonyít, s hogy annak 

a neveben való vad emeléséhez meggyőződés kell, 

mely nem alkuszik, s nem áll szóba odavetett, ha-

zug vadakkal 
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Etek után kevéssel beérem. Csík arra figyel-

meztetem a ,S?entes és Vidéke* czikkiróját az ál-

tala hirdetett .közéleti tisztesség* nevében, várja be 

a .jogerős* határozatot, mely az ón kérésemre, az 

ő lapjában közöltetni fog, s ha az az ítélet akkor 

ii kedve szerinti leend : majd akkor fejtse meg a 

talányt, s akkor feleljen a maga kérdésére: ki által 

töretett fel a Gálfi Sándor hivatalos asztalának fiókja, 

s ki tulajdonított abból el, akár hivatalos, akár ma-

gán tulajdont tevő okmányokat? 

Én nyugodt vagyok a felől, hogy ez a vád a 

.Szentes és Vidóke* közéleti tisztességének értókót 

nem emeli; az enyémből pedig mit sem von le; 

mert a ki engem ismer, és a ki becsületes ember, 

ezt a szenyes vádat rólam nem hiszi el; a ki pedig 

elhiszi, az nem becsületes ember. 

Szentesen, 1895. május 27-én. 

Magyar Elek, 
városi tőjegyző. 

(P.) Rágalmaaáai per — Sima 
Ferenci ellen. Olvasóink előtt ismeretes, 
hogy Albertényi Antal vármegyei főszámvevő 

r á g a l m a z á s czimén emelt panaszt la-

punk főszerkesztője: Sima Ferencz ország-

gyűlési képviselő ellen azért, mert főszerkesz-

tőnk őt egy nyilvános beszédében „s i k-

k a s z t ó*-uak nevezte. 

Ebben a perben f. hó 28-án volt a vég-

tárgyalás a szegedi kir. törvényszék előtt. 

Sima Ferencz országgyűlési képviselő be 

ismerte, hogy a szentesi Kossuth téren tar-

tott beszédében Albertényiről azt mondta, 

hogy; .erről az emberről én m e g í r t a m 

a lapomban, hogy e l s i k k a s z t o t t a a cson-

grádmegyei gazdasági egylet pénzét.* A terhelő 

tanuk azonban némileg eltérő vallomást tet-

tek. Ezek a terhelő tanuk pedig a követke-

zők : Szalay István tanár, Schleier István 

számtiszt, Dömsödi József, Nagy Sándor vár-

megyei aljegyző, és — B a l o g h J á n o s , 

Szentes város ezidő szerinti orsz. képviselője. 

Ezek az urak olyanformán vallottak, hogy 

Sima nem arról beszélt, hogy mit irt meg 

Albertényiről, hanem egyenesen azt állította, 

hogy Albertényi sikkasztó. 

Sima Ferencz ennek következtében kérte, 

hogy ha a terhető tanuk vallomása elfogadtatik 

ítéleti alapul, akkor engedtessék meg neki a 

b i z o n y í t á s . Nevezetesen hallgassa ki a 

bíróság Kovács János tanító urat, aki távirati 

kérésére megjelent a tárgyaláson, s akivel 

bizonyíthatja, hogy ők (már mint Sima és 

Kovács János) együtt vették fel Albertényi 

részére azt a pénzt a szentesi takarékpénz-

tárból, amelylyel Albertényi az általa elköl-

tött gazdasági egyleti pénzt helyrepótolta. 

A törvényszék azonban ily irányban nem 

adott helyet a bizonyításnak, s Kovács 'Já-

nost nem hallgatta k i ; hanem a terhelő ta 

nuk vallomása alapján Sima Ferenczet rágal-

mazásért egy havi fogházra és 100 frt pénz 

birságra ítélte. 

Ezzel természetesen nincs vége a dolog 

nak, mert több mint bizonyos, hogy a fel-

sőbb bíróság póttárgyalást fog elrendini. 

Megemlítjük végül, hogy ugyanezen jog-

czimen Albertényi sajtópert is indított Sima 

ellen a budapesti sajtóbiróság előtt, amely 

per azonban — ugy látszik — a Mátéti féle 

sajtóper sorsára jut. Sima Ferencz kérte ezen 

sajtóperben fölhasznált bizonyítékainak be-

szerzését, s addig a döntés elhalasztását is, 

de a bíróság ennek a jogos kérelemnek se 

adott helyet. 

Helyi ós vegyes hírek. 
— K o s s u t h La j o s aaob r á r a Lénárt Jusz-

tika k. a. helybeli lakos, 2 frtot küldött be szerkes*-

tőségünkhőz. Hozzáadva ezt az eddig gyűjtött 96 frt 

06 krboz, összes gyüjtésünk 98 frt 06 krt tesz ki. 

(ff.) — • v á ros i t ieatv iee lők ma-

j á l i s a a kedvezőtlen idő daczara is, habár 

anyagilag nem de erkölcsileg kitűnően sike-

rült. A táncz melyhoz Farkas Zsigmond újonnan 

él igen jól izarvezett zenekara szolgáltatta aJ 
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zenét, csak a hajnali órákban ért végett. Jelen 

voltak l e á n y o k : Pap Jolanka, Radimeczky Ilonka 

Dórfinger Ilonka (B. Csaba), Zigury Giza, Nagy Jo-

lánka, Sréter Nina, Rácz Esztike, Tary Etelka (Csong-

rád), Jekkel Vilma (Ö-Kanizaa), Fehér JuUska (O-Ka-

nizaa), Cohn Zseni (Öcsöd), Győri Jolán (Öcaőd), 

Csúcs Terike, Horváth Mariska, Gulyás Etelka. — 

A s s z o n y o k : Burián Lajosné, Novobáczky Győ-

zóné, Tary Istvanné, özv. Tary Láazlóné (Csongrád), 

dr. Ecseri Lajosné, Varszegi Janosne (Kis-Uj szállás), 

Rad-meczky Kálmánná, özv. Sréter Ferenczné, Nagy 

Józsefné, özv. Nagy Imréné, Török Imréné, Kardos 

Jcmőné, Neumann Jónáané, Csúcs Antalné, Horváth 

Istvánná, Győri imréné (Öcsöd), Galfi Sándorné, 

özv. Koller Andorné, özv. Gulyás Laszlónó, Pallai 

Zoltánná, Gaal Sándorné, Fekete Mártonná. 

(r.) — Ba leset . Horváth Sándor gazdálkodót 

ós Tóth Ferencz szentesi lakost f. hó 25-én baleset 

érte. A mondott nap estélyén ugyanis Horváth San< 

dor kocsiján hazafeló jöttek a szentláazlói földről, a 

amint a kunszentmártoni útra felhajtottak, a rám-

páról a kocsi lefordult, s Tóth Ferencz súlyos zu-

zódaat szenvedett, Horváth Sandornak pedig eltört 

a valicsontja. Mély részvéttel vettük a szerencsétlen-

ség hírét, s annak kapcsán újólag meg interpelláljuk 

a tisztelt alispán urat, hogy nem látja ó még elér-

kezettnek az időt intézkedai a kunszentmártoni uton 

fenyegető életveszély elhárítására ? 

— Öngy i l kos s ág . F. hó 26-án, az az va-

sarnap egy jómodu ember dobta el magától köny-

nyelmúen az óletót. Földet vett a tavaszon Szenyóri 

Sándor remélvén, hogy a nyári termós majd csak 

kisegíti őt a bajból. Ámde csalódott, mert a viz 

lepte el vetóseit a igy füstbe mentek szép tervei. E 

fölötti elkeseredósóben azután vasárnap reggel, 1L 

129. sz. a. lakasan felakasztotta magat. Miután az 

öngyilkosság minden kétséget kizárólag megallapit-

tatott; azért nem bonczoltak fel, 

— E l u t a a i t o t t aOapsaabály. Még feb-

ruár hó elejón elhatározták Tarnóczi Mihály ós tár-

sai, hogy Szentesen .Szentesi Nópegylet* czim alatt 

egy szocialista kórt alakítanak. Meg is csinálták az 

¿lapszabalyt ós annak rendje módja szerint fel is 

terjesztettek azt a belügyminisztériumhoz. Azonban 

tegnap erteaitette őket a polgármester utján, hogy 

alapszabályuk nem volt jóvá .hagyható. Szentesen 

tehát nem lesz .Szentesi Nópegylet.* 

— B á l . A szentesi 11. 48-as népkör L hó 

3-án, azaz pünkösd masodnapján, a sajat helyise-

gében, a Szenteaen felállítandó Kossuth-szobor alap-

javára jótekonyczólu bálát rendez. Mire olvasóink 

tigyeimót már csak a jótókonyczól érdekéből is fel-

hívjuk. 

— V á s á r . A jövő hó elején a következő al-

földi varosokban fog országos vásár tartatni: Gyo-

man junius 1. 2-an. Kalocsán junius 3. 4-én míg 

tíeretyo-Ujtaluban junis 19. 20-an fog az országos 

vasar megtartatni. 

— Kös z öne t n y i l v á n í t á s . Alólirott ón óa 

családom nevóben a legforróbb köszönetemet nyil-

vánítom minden rokonunk jó barátunk és ismerős-

ünknek, ugy a polgári iskola, mint minden megtisz-

telőnk rószóre, kik felej hetetlen nőm temetóaóa való 

részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni szivesked 

tek. Szentes, 1995. május 27. Molnár Bálint. 

— Sze r e lm i d r á m a . Szerelmi dráma játszó-
dott le a napokban Kosd, nogradmegyei községben. 
A dráma egy k hőse Adám örzsi nevü 18 éves szép 
parasztleany, — ki mint váczi tudósítónk írja néhány 
hónappal ezelőtt feljött Budapesrtre szolgálni. A 
leány egy Ferencz János nevü iskola szolga szolga-
lataba állott s hamarosan megtetszett gazdájának, ki 
miatta elverte a háztól feleségét. Egy darabigi 
együtt éltek csendesen, de a leány nagyon vágyodott 
naza a falujába. Ott volt egy Czagany József nevü 
parasztlegeny, kinek örzsi egyszer hűséget esküdött 
s most viaza akart hozza térni. Ott ia hagyta az 
iskolaszolgát 8 hazaszökött Kosdra. Ferencz János 
azonban nem hagyta annyiban a dolgot, hanem utanna 
ment. Lakást fogadott Kosdon és folyton üldözte a 
leányt, elkövetvén egyúttal mindent, hogy annak 
Czagány Józseffel való há/assagát megakadályozza. 
Mikor látta, hogy a leány nem akar hozzá vissza-
térni, elment még egyszer hozzá es beüzent neki, 
hogy csak még egyszer jöjjön ki, bucsut akar venn 
tőle, mert ő világgá akar menni A leány ki is ment. 
Ferencz János könyörögni.kezdett neki, hogy térjen 
vissza hozzá, de midőn látta, hogy ez nem hajt 
szavára, kést vett elő ós arra kórte a leányt, hogy 
döfje a szivébe. A leány kezébe vette a kést éa az-
után elakart szaladni, de Ferencz János megkapta 
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éa fojtogatni kezdte. A leány most önvédelmében 
megtette, amit előbb nem akart teljeaiteai: a kéa-
ael súlyos aebet ejt»tt a férfi nyakán s aztán elro-
hant. A csendőrség a leányt elfogta. 

— Ü n n e p e l t Jó tevők . A hódmezőváaár-
helyi református egyháznak — mint tudóaitónk táv-
iratozza — szép ünnepe volt* Csütörtökön leplezték 
le ugyanis a közgyüléai teremben Kováca Ferenci 
királyi tanácaosnak, a magyar tudományoa akadémia 
tiszteletbeli tagjanak éa nejónek, Küry Teréz úrnő-
nek arczképét. Az ünnepeltek az egyház legnagyobb 
jóltevői voltak. Beszédeket tartottak Miklovicx Bá-
lint lelkész éa Baksa Lajos polgármester, főgondnok, 
amelyek után lehullott a lepel az arczkópekről. Ko-
váca Ferencz meghatva kőazönte meg az ünnepelte-
téat, majd ujabb tízezer forintot ajánlott föl a har-
madik református templom czóljaira. A leleplezés 
után százötven terítékű bankét volt. 

— Rab ló támadás egy k i rándu lás al-
ka lmával . A letenyei adóhivatal tisztviselői egy va-
sarnap kimentek a szabadba testületileg. A társaság 
bolyongás közben egy poros útra tévedt, amely a 
letenyei uradalom tulajdonéban van, de amelyen 
semmiféle tilalomfa nem jelölte, hogy indegeunek arra 
járni nem szabad. Mikor a társasag jó darabig ha-
ladt az uton, egész karaván kanasz és caordáa ron-
tott reá, a kik a disznópásztor füttyentésére pilla-
natonkint szaporodtak, a társaság tagjait torkon ra-
gadták 8 addig rázták, amíg a náluk levő összes ék-
szereket át nem adták nekik. A társaság semmivel 
aem volt felfegyverezve, a támadó karaván pedig 
hatalmas botokat vitt magával. A megtámadott hi-
vatalnokok egyideg védekezek szóval; végre azon-
ban kénytelenek voltak az erőszaknak engedni a ék-
szereiket átadni. Teljesen kifoaztva távoztak el a 
helyszínéről, csupán a ruhájukat vihették magákkal. 
A tisztviselők a támadó banda ellen rablás büntette 
miatt följelentést tettek s a büntetőbíróságnál már 
meg ia indult a vizsgálat. 

— Az anya. Szomorú esetről órtesülünk Nagy-
váradról. Szentjobb községben Nagy Pál kerékgyártó 
mesternek másféléves egyetlen kis lanya egy óvaUan 
pillanatban a kutnal levő dózsavizbe belefúlt. Mikor 
az édes anyja meglátta halott kia gyermekét, ugy 
megkapta hirtelen a fajdalom, hogy félőrülten jaj-
gatott a holttest előtt. Azután felugrott, és futni 
kezdett ós futott az égő sütőkemenezóig ahol bele-
bujt a tüzes zsarátnokok közé. A ruhája már lob-
bot vetett ós ha eszeveszett tettét idejekorán eszre 
nem veszik, menthetetlenül odavész. A hazbeliek nagy 
nehezen kivonszolták a halai torkából és leöntötték 
vízzel. Igy súlyos égési sebeket szenvedett a boldog-
talan asszony, de óletbenmaradasához van remény. 

— J é g p a l o t a Budape s t e n . Budapest a 
millenniumra egy érdekes latvanyoasággal fog sza-
porodni, egy jegpalotával, a melynek a korcsolyázó 
sport hívei bizonyara nagyon örülni togoak. A jég-
paloták ós a mesterséges téli jégpályák külföldön 
már régen divatosak ós nagyon czelszerüeknek bi-
zonyultak. A jégpalota epiteaere nálunk most rósz-
vészvénytarsasag van alakulóban, amelynek elnöke 
Keglevich István gróf. Az alairási iveken eddig már 
172.000 forint órtékü részvényt jegyeztek. 500.000 
frt alaptöke elegséges volna ahhoz, hogy egy 900 — 
1000 négyszög meures födött mesterseges jégpályát 
létesítenek pompás berendezéssel. Az alairásra vo-
natkozó felhívásból közöljük a következőket: Ai 
alaptőke 100 darab névre szóló egyenként 5000 trt 
névértékű reazvenyre oszlik. A teljes névértékű egesz 
részvények egyenkeut 10 drb. tizedreszoen fognak ki-
bocsájtatni. Részvényeket lehet jegyezni bezarólag e 
hónap 31-ig Keglevich látván grófnál (Sándor-utcza 9.) 

/ \ Alapíttatott 1876. ' / Kiftuntetteteftt 1083. ZtLÖnM083S83 

ÜETTINGER 4 C'..,Z/ŰRlCHS<*weiz. 

K ü l d m a g á n o s o k n a k e g y e n e s e n a ház-
hoz, az ö s s zes e u r ó p a i á l l a m o k b a , ugy 

egész A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g b a 

legdivatosabb uri , flu és nő i ruhaszöveteket 

w * 6 \A 1/rfÁl kezdve méterenkint a legfi-bérmentve a KriO! ü o m a b b válfajokig. 

Gazdag minta-gyüjtemény kívánatra bérmentve. 

Szines d ivatképek ingyen. * 4 8 

Foulárd-selymet 00 k r t ó l 3 frt 
36 krig méterkint — japáni, chinai, s. a. t a leg-
újabb mintázattal és színekben, ü. m. fekete, fehér 
és szines H e n n e b e r g - s e l y m e t 35 krtól 14 frt 
65 kr. méterkint sima, csikós, koczkázott, mintázet* 
takat damasztot s. a t. (mintegy 240 különböző mi-
nőségben és ?000 szin és mintázattal s. a. t. posta-
bér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat 
küld postafordultával: Henneberg G. (cs. k. ud-
variszállitó) se l yem g y á r a Z ü r i c h b e n . — 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros, és levelező la-
pokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 6V16 



4. oldal. 

0 8 1 1 1 T Ö K . 

Társasélet Mucsán. 
A mult napokban Mucsán nagy izgatottságban 

tartotta a várost egy kis história, melyről s*é'téhen 

hosszában suttogott a száznyelvú fáms. 

A pikáns eset a kővetkező: 

Mucsa intelligencziája nagy számmal gyűlt egybe 

az ,0t pacsirta" kerti helyiségében, hogy az ujonan 

épített k u g I i s ó t ünnepélyességgel adják át a hasx-

A délutáni ünnepélyt, este bankett követte. A 

bankett után a zene ábrándozásba merítette a lelke-

ket, s a bor neki bevitette a füzesvérü fia'aloks*. 

Z. ur, Mucss egyk gavalléria hamiskásan pe-

SZENTESI LAP . 

dolgot békességesen elintézni, a mi a kölcsönös ma 

gyarázatok után sikerült is. 

V Z. és Y. urak azután közösen nagyot ne-

vettek X. ur . . . s z s r v a i n. 
A történet hiteléül: ( f f) 

Szentesi piaczl árak. 
Szentes, 1895. május 25. 

Kedvező időjárásunk nevelőleg hat őszi és ta-
vaszi vetéseinkre. 

Buza üzletünk pár hét óta tartósan szilárd, az 
árak lassan bár, de folyvást emelkedő irányzatban 
mozognak. 

Árpa kukoricza ára kissé lanyhult, mely csakis 
helyi fogyasztásra vásaroltatik. 

Következő árakat jegyezhetünk: 
Buza 80-81 klos mm. 6 frt 80-90 kr. 78-79 

klos mm. 6 frt 70-80 kr. 
Árpa köble 5 frt 80 kr. 6 frt ram. 7 frt 20 kr. 

dergetve bajuszát, hevesen udvarolt X. nénak, egy, £ab k<sble 4 frt 50 kr. 
igen szép és fiatal asszonykának, ki nem is idegen ' Köles köble 7 frt 50 kr. 8 frt. 
kedett tőle ós örömmel hallgatta a széptevést. X.-né Szalonna mm. 40 42 frt. 
különben már egy lakodalom alkalmával küüntet'e Hizott sertés ára a kőbányaii sertósvész miatt 
Z. urat többi udvarlói közzül, a mit ez észrevéve, « m lement, tiszt. répásn klóiét 34 - 36 krrrért 

. , , . . . „ , .. . , . vesz k hely» foevasztásra. 
igyekezett a helyzetet kellően kiaknázni, upv annv^a — 
hogy a bankett utan, mikor a férjek szemét a bor O Z V * K Í 8 S P i t i I I 

gőze kissé elhomályosította Z. ur és a szép X -né 
eltűntek a kert lombjai között. 

63. Fiám. 

U f ^ r a l I m r e 
értesiti a n. é. közönséget, akit az a szomorú 

sors követ, hogy halottjaik van, nálam ki-

tüuő minőségű ákáczfa fej fa és ke-
reszt, mindféle választékban a mai naptól 

kezdve készen kaphatók I. tized 593. 

számú vásárszéli házánál. IVá 

A derekegyházi oldalon 
Berényi Lajos-féle földje vetéssel együtt ju-

tányos áron eladó, alkut lehet tenni H. Szabó 

Dániel I. tized 560. számú házánál. 3—3 

A gerlepár távozását azonban figyelemmel ki 

sérte egy másik csinos fiatal ember is Y. u% a ki 

császár szakalt visel és igen szépen néz az asszo-

nyokra. Utánuk ment a kert fái közzé, hol néhány 

lépést téve, már hallotta a csókok czuppsnasát. 

Y. ur, a kit elbódított a bor és a szerelem lazzt, 

oda rohant e szeretkező párhoz és Z. urat ellökte 

X.-nótől. 

,Ha ön nem sajnált Z. úrtól néhány csókot, 

remélem tőlem sem fogja magtagadm ?" suttogott 

Y. ur a meglepett asszonykaho/>, a kit magahoz 

ölelve, egy pillanat alatt tova röpített a bámuló 

Z. ur szemei elől a lombok rejtekébe. 

Újra csend lőn, és nem halattszott mas m n' 

a távoli zene el-el mosódó bangja és a közeli te 

mető fái között éneklő fülemilecske dala, mely edes 

szerelemről . . . tiltott boldogságról, beszélt. 

A félre lökött Z ur nagy meglepetésében csak 

annyit jegyzett meg, hogy a bátor ur s z ü r k e ru 

hat viselt és e bizonyítékkal vissza indult a mula-

tók közzé, hogy az idyll ...egzavarójat móresre 

tanitsa. 

Oda érve, a legelső szürkeruhás urat, kivel ta-

lálkozott, nyakonütötte, a ki azonban nem volt r st 

őt ki dobni az ajtón. Z. és V. urak tartalékos tisz-

tek lévón; Z. ur azonnal, még a tett színhelyén ki-

hi vatta V. urat. 

Mig a segédek V. úrral conferáltsk, a sötét 
hattérből előtűnik X.-nó, a s z ü r k e r u h á s Y. ur 
k a r j á n . 

Z. ur most látta be, milyen kellemetlenséget 

szerzett magának hirtelenkedésével, és igvekezett a 

lapistói 166 hold tanya földje 1895. év szep-

tember 29-től több évre haszonbérbe kiadó. 

Feltételek megtudhatók I. tized 168. szám 

alatti lakásán. 1V2 

MINDEK KÖNTYKERESKEDESBEN 
kppható, 

dr. M t t l l e r egészHégügyi tauácsosnak 

megjutalmazott és 27. kiadást ért műve 

W „Megrongált ideg- és nemi rendszer" W 
60 kra jezár 

levélbélyegben való beküldése után borítékban 

csomagolva küldi: 

Kduard Beiidt. Braunschweig. 1IV52 

& S h u t t l e w o r t h @ 

1 ¿ezMidasagi mirosok &> B u d a p e s t vác
6

z
8 ';

l£rut 

által a legjutanyosabb árak mellett ajánltatnak: 

m 

Locomrbil és gözwp'wkészletek c.WéP ,k . tUztltrt-rontAk. kon-
kol \ mrtk, kitMsnló- ea »rat »gépek, boronák, asénacytUtAk. 

Híll ||UD|A»*>«>«Job»>««>™*<rtK*P«k- ««•d.kRTaKrtk. rép»raBdk, knkorlos»-IlUULUmOIH »»»rznolAk, riarAlrtk. OrlA-malmok. 

Egyetemes aczél ekek 
és minden egyéb 

2 és 3 vasú ekék 
gazdasági gépek. 

Rémülete* áejegyaékek kívánatra ingyen ét bérntmtve küldetnék. 

ooooooooooooooo 
KÖNYVNYOMDA. 

Van szerencsénk a nagyérdemű 

közönség b. tudomására hozni, hogy 

minden e szakmába vágó munkák, 

u. m. : Városi és községi hivatalos 

nyomtatványok, takarékpénztári zár-

mérlegek, ipar- és kereskedelmi kör-

levelek, ügyvédi és irodai nyomtat-

ványok, meghívók és tánezrendek, 

divatos eljegyzési és névjegy kártyák, 

árjegyzékek, gyászjelentések, falraga-

szok, folyóiratok, művek, levélpapirok 

és borítékok czégnyomással stb. stb. 

a legjutányosabb áron, csinos kivi-

telben gyorsan és pontosan készít-

tetnek el, ajánlom a n. é. közönség 

szives pártfogásába. 
Tisztelettel: 

4 - 19 

A „Szentesi első könyvnyomda 
részvénytársaság," 

ooooooooooooooo 

I Megérkezett 
I l l á i * a világon leghíresebb és legjobb jótállás melletti g y é m á n t kasza. 
Ajánlom tisztelt gazdaközönségnek saját érdekükben e hires gyémánt kaszát üzle-

tembe megtekinteni, mert ennek könyüsége és jósága által felül mul a világon minden kaszát. 

Egy darab ára jótállási jegyzékkel 1 frt 50 kr. Tavalyi kaszákat igen olcsó árban 

kiárusítom. Továbbá figyelmeztetem még a tisztelt gazdaközönséget, még itt a vidéken még 

nem ismert Kokus-kötélre, mely vontatók lekötözésére sokkal alkalmasabb mind az 

eddig használt drót, mert sok esztendőn keresztül használható, iszonyú erős, mesés olcsó, 
sötétben is lehet kötözni, kezeket nem sérti meg, úgy hogy más vidékeken már is a drótot 

háttérbe szorította. Ruha száritó kötél gyanánt is igen alkalmas. 

Kátrány papirt, mely igen alkalmas minden épület fedésére szintén nálam kapható. 

x w • / f ^ í r J ? " ¡ a g J o n a j á u l o m l i s z l e U házi asszonyok szives figyelmébe, épen most 
érkezett kitühő kávé, hnom édes mandula, mazsola, rizskása, stb. 

Figyelmen kívül ne hagyják még a nálam igen ocsón kapható finom franczia Gog-

nacokra és mindenféle száraz és olajban tört festékekre. Aki még nem próbált nálam egye-

dül kapható mosóport és fényesitőport, ne mulaszsza el mielőbb megkísérlem. 

Csak egyedül SZÉNÁSSY FEllENCZ utóda: 
7 V 5 2 0SZTERHU6C.R RÓKUS, vas és fűszer-üzletében kapható. 

Szentes. 1895, Nyomatott a kiadó tulajdonos: .Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság' gyo r s í t ó j á n . 




