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A nyitrai botrány. 

(P.) A mi furfangos pákuliczainkat ret-

tenetesen tulliczitálta a „nyitrai ember* : Tar 

nóczy Gusztáv gépgyáros. A hirhedt tápéi 

stikli és szuronyokkal csinált polgármester-

választás csak apró csinytevés ahoz képest 

ami a nyitrai képviselőválasztásnál történt. 

Ez már nem stikli, hanem a legotrombább 

gazság. 

Ismertettük már az előkészületeket, ami-

ket Tarnószy Gucztáv a választás előtt tett. 

Elmondtuk, hogy egész ármádia katona-

sággal rakta meg Nyitrát; valóságos ostrom 

állapotba helyezte a választás színhelyét; meg 

motoztatta az ellenzéki választókat, mint va 

lami zsiványbaniát; a legdurvább módon 

megsértette a személyes szabadságot; háza-

ikba internálta a nyitrai lakosokat; szóval 

lábbal tapodott minden*, ami alkotmányos 

országban, s tisztességes ember előtt szent 

és sérthetetlen. 

A parlamenti tárgyalásból, öt ország-

gyűlési képviselő, mint hiteles szemtanú elő-

adása nyomán ismeretesek immár a gaztett 

részletei is; a melyeket — dióhéjba szorítva 

— a következőkben foglalunk össze : 

Tarnóczy a kormánypárti választókat 

közvetlenül a választási helyiség szomszédsá 

gában helyezte el, mig az ellenzékieket mesz-

sze fekvő három táborba szórta szét, s hat-

szoros katonai kordonnal zárta el a válasz-

tási helyiségtől. A kormánypárti korteseknek 

szabad járásuk volt a városba ; mig az el-

lenzéki vezéremberek nem érintkezhettek elv 

társaikkal; Tarnóczy adott ugyan igazolvá-

nyokat nekik, de ezek csak arra valók vol-

tak, hogy aki felmulatta, azt egy lépésre se 

eresztették. Hogy megtévesszék a választókat, 

postán és vármegyei hajdúk által egy hami 

sitott levelet küldöztek szét, amely szerint 

az ellenzék jelöltje, gróf Zichy, a jelöltségtől 

visszalép ; s hogy növeljék a konfúziót, jelöl 

tül még két másik «_ichy grófot is ajánlot-

tak, s mikor az ellenzéki vezérek az áljelöl-

tek visszalépéséről szóló hiteles nyilatkoza-

tokat beadták, azokat Tarnóczy nem fogadta el. 

Az ellenzéki választókat a városon kívül 

csendőrökkel leszállittatták a kocsiról, bekí-

sérték a városba, s a fogatok egész nap és 

egész éjjel szakadó esőben gazdátlanul ott 

maradtak. Magukat a választókat is esőben, 

sárban hidegben, étlen szomjan egész nap és 

egész éjjel a kijelölt táborhelyeken tartották, 

s mikor késő este kenyeret akartak közöttük 

szétosztani, Tarnóczy a kenyérszállitmányt 

csendőrökkel lefoglaltatta-

A szavazás hallatlan módon folyt le. 

Reggeltől estig ötször függesztette fel Tar-

nóczy a választást, hogy húzza halassza a 

dolgot, a testben lélekben kifárassza és ki-

éheztesse a szabad ég alatt esőben sárban 

szenvedő ellenzéki választókat. A katholikus 

főpapokat is kint ácsorogtatta az esőn, s mi-

kor ezek, öregségükre és beteges állapotukra 

hivatkozva, kérték, hogy engedje őket a megye-

házhoz behúzódni — becsukatással fenye-

gette őket. A kormánypárti szavazatokat — 

akármilyen hibásak és kétségesek voltak azok — 

kivétel nélkül elfogadta az elnök, de az ellen-

zéki választókat ördögi leleményességgel ki 

fundált mindenféleürügyek alatt tömegesen uta-

sította vissza. A sok eset közül példaképen 

csak egyet emiitünk föl, amelyhez hasonló 

százával volt. Egy Süttő nevü szavazót vissza-

utasított Taruóczy, azt állítván róla, hogy ne 

vét egy t vei, Sütőnek mondta, holott a név 

jegyzékbe két t vei, Süttőnek van neirva. 

Nem lehet azt a galádságo* még csak 

megközelítőleg se leirni, amit ez a vakmerő 

basa elkövetett. S mikor aztán hajnal felé az 

ellenzéki jelölt megsajnálva didergő és éhező 

párthiveit, felszólította őket, hogy menjenek 

haza, s az elkényszeredett emberek szétosz-

lottak, — akkor Tarnóczy kitűzte a zárórát, 

és annak elteltével Latkóczy államtitkárt meg-

választott képviselőnek jelentette ki. 

Hogy pedig ez a temérdek gaz?ág előre 

megállapított terv szériát történt, azt bizo 

nyitja a nyitrai főispán egy kijelentése, me 

lyet az ellenzéki ielölt, gróf Zichy előtt tett, 

kereken megmondván neki, hogy: »Méltósá-

god nem lesz megválasztva, akár mekkora 

többsége lesz is.* 

Az a rettenetes fölháborodás azonban, 

melyet ez a páratlan gaztett országszerte a 

közvéleményben, a sajtóban és a parlament-

ben fölidézett, arra birta első sorban is ma 

gát Latkóczy államtitkárt, hogy a bemocskoh 

mandátumot megvetéssel visszautasítsa; és 

arra a kijelentésre kényszeritette a kormányt, 

hogy Tarnóczyval nem azonosítja magát sőt 

megindítja ellene a fegyelmi eljárást. 

Természotesen az ellenzék ennyivel meg-

nem elégedhetett, mert itt az alkotmány és a 

választói s?abadság oly vakmerő megsértésé-

ről van szó, a melyet elrettentő módon kell 

megtorolni. Ebből a czélból tette az ellenzék 

azt az indítványt, hogy az ügy megvizsgálá-

sára egv parlamenti bizottság küldessék ki, 

melyben az összes pártok számarány szerint 

képviselve legyenek. 

A parlamenti bizottság eljárásának előre-

láthatólag nem lehet más eredménye, mint 

az, hogy Tarnóczy Gusztávot a büntető tör-

vényszék sorompói elé állitiák. A vérháboritó 

bűntett tehát remélhető'eg el fogja venni 

méltó büntetését. 

De ha a kormány, a parlament, és a 

büntető igazságszolgáltatás ekképen megteszi 

is kötelességét; ezenkívül még egy más er-

kölcsi csapás vár Tarnóczyra.^ Ugy halljuk 

ugyanis (s megvalljuk: vártuk is) hogy a 

t ö r t é n t e k u t á n , K o s s u t h F e r e n c i 

n e m m a r a d t o v á b b a T a r n ó c z y -

g é p g y á r s z o l g á l a t á b a n . S e i he-

l y e s e n v a n i gy . A z ő f é n y e s n e v 6 t 

t ö b b é n e m s z a b a d a n y i t r a i em-
b e r m e g g y a l á z o t t n e v é v e l m é g 

ü z l e t i n e k s z u s b a n s em t a r t a n i . 

Mert h a v a l a k i r e , ugv K o s s u t h La-

j o s f i á r a á l l az a r é g i m o n d á s , 

h o g y : „A n e m e s s é g k ö t e l e z . " 

Országgyűlés. 
Nevezetes ülése volt márczius 26-án a képvi-

selőáhznak. Ekkor tárgyalták ugyanis a nyitrai bot-
rányos választás ügyét. 

Szilágyi Dezső sietett pontban tíz órakor meg-
nyitni az ülést, a mikor azonban elfoglalta helvét, 
az ellenzéket már készen találta; mind ott voltak 
egymás mellett a hirhedt nyitrai választás szem- éa 
fültanúi: Pázmándy Dénes, Okolicsányi László, Kund 
Jenő, Förster Ottó . . . eljöttek, hogy tanúságot te-
gyenek a törvénytelenségek mellett és így, ha lehet, 
érvényt szerezzenek a törvénynek. 

A jegyzőkönyv hitelesítése után megszólalt at 
elnök : 

— Bemutatom Latkóczy Imrének, Nyitra vár-
megye nyitrai kerületében megválasztott képviselő-
nek megbízó levelét, egyszersmind bemutatom a 
megválasztott képviselő ur levelét is, melyben jelenti, 
hogy a megbízást nem fogadja el. 

Zajos éljenzés zúgott keresztül a baloldali pa-
dokon, azután pillanatnyi csönd következett, de azért, 
hogy orkánszeru vihar keletkezzék rögtön, a mint a 
jegyző Pázmándy Dénest hívta fel szólásra. 

A képviselők egyike ugyanis, a mint végig te-
kintett a karzaton és végig járatta szemeit a főúri 
hölgyek és az előkelő közönség tömött sorain, Szm-
recsányi Pál szepesi püspök, Szapáry Géza gróf kir. 
főudvarmester és Hunyady Imre gróf tőszomszédsá-
gában megpillantotta vigyorgó arczczal, kihívó ma-
gatartást tanúsítva, Tarnóczy Gusztávot. 

— Ott ül a szemtelen! kiáltott fel meglepetés 
sében, és a II. számú karzat felé mutatott. 

— Ki vele 1 Ki vele 1 zudult fel egyszerre as 
egész ellenzék és e jogos felháborodásukban a kép-
viselők a legkíméletlenebb szavakat kiáltották Tar-
nóczy felé, a ki idegesen nevetgélve behúzódott egy 
pillanatra a padsorok közé. 

Az elnök csengetett, de egyszóval sem intette 
rendre a közbekiáltókat, érezte és tudta maga ia, 
hogy jogosan cselekszenek, mert valóban a szemé-
rem teljes hiánya szükséges ahhoz, hogy valaki oda-
üljön a képviselőház karzatára és meghallgassa mint 
nevezik őt az ország szine előtt mindennek, caak 
tisztességesnek, csak becsületesnek, csak jónak nem. 

Pázmándy Dénes hiteles okmányokkal bizo-
nyítva körülbelül másfél órán keresztül ismertette 
Tarnóczy Gusztáv fékeveszett visszéléseit. 

Botrány! Gyalázat! s ehhez hasonló kifakadá-
sok egymást érték, mikor Pázmándy elmondta, hogy 
miért akarta őt a válssztási elnök ur letartóztani, 
kórusban zúdította rá a baloldal. 

— Nem ur az, hanem gazember! 
— Dobjátok ki 1 
— Robespierret is kidobták a konventből I 
És a mikor Tarnóczv Gusztáv ezekre a meg-

tisztelő kifejezésekre is helyén maradt, valaki fel-
kiáltott : 

— Zárt ülést kérünk! Ki kell üresiteni a kar-
zatot 1 Az a bitang megfertőzteti a levegőt 1 

— A házszabályok és a törvény kötnek ben-
nünket, így szól az elnök. Üléseink nyilvánosak, de 
a karzat közönsége figyelembe nem vehető. 

Tarnóczy Gusztáv tehát az elnök által nem lé-
tezőnek deklaráltatott, az ellenzék izgatottsága azon-
ban nem csillapodott. 

Pázmándy Dén«s rátért a választási müvelet 
érdekesb epizódjaira. 



3. oldal. 

Süttő választópolgár esetét ismertette. 
— Dobjak ki! kiáltja izgatottan Fernbach Jó-

zsef és Tarnóczj Gusztávra mutat. 
— Majd kidobom én ! zuditja r \ Drakulics Pál 

és ökölbe szorított kézzel az ajtó felé rohant. 
— Kipofozom ! kiáltja útközben ! 
Okolicsányi László, Hoitsi Pál, Kund Jenő és 

mások utánna rohantak Drakulicsnak, kit sikerült 
lebeszélniük szándékáról. 

Ellenkező esetben furcsa dolgok történtek volna 
a karzaton. 

Időközben Tarnóczy Gusztáv egy kis levélkét 
kapott a háznagytól. 

Nem olvasta más csak ő maga, annyi azonban 
tény, hogy ezután csendesebben viselkedett és Páz-
mándy beszédének végeztével az ellenzék gúnyos 
kaczaja által kisérve ott hagyta a helyét. 

Pázmándy Dénes ugyanis igy fejezte be vád-
beszédjét : 

— Az ilyen választási elnök — és mindenki 
felnézett u karzatra — mint azt helyesen irta egyik 
képviselőtársam, vagy az őrültek házába, vagy 
börtönhe való! 

Pázmándy Dénes nagyhatású felszólalása után 
Kund Jenő arra a feladatra vállalkozott, hogy Tar-
nóczy elnöktáosának, Sulyovszky Dezsőnek viselt dol-
gaival ismertesse meg a Házat. És Kund oly hú fo-
tográfiában mutatta be ezt a fiók-Tarnóczyt. hogy 
mindenki felismerte benne Tarnócvy ur méltó kollé-
gáját. Sulyovszky ur épp ugy értett az ellenzéki vá-
lasztók jogainak megfosztásához, mint Tarnóczy ur 
és a választási müveletet épp ugy eszközölte, mint 
a nagy nyilatkozó. Kund .eseteit* a Ház nagy ér-
deklődéstel és figyelemmel hallgatta. 

A felháborodás moraja zúgott végig az egész 
Házon, a mikor Kund elbeszélte, hogy Sulyovszky 
miként utasitott vissza oly választókat, kiknek ne-
veik betűit kellett bemonaaniok és ha e betűk nem 
feleltek meg a választási jegyzék beírásának, ugy a 
választó könyörtelenül elutasittatott. Visszautasitott 
Sulyovszky ur egy rendfőnököt, mert guardiánnak 
mondta magát és a püspök titkárát, mert szentszéki 
jegyzőnek vallotta magát a ténynek megfelelően. 
Kund felszólalása — a maga konkrét eseteivel mély 
benyomást keltett a Házban és a képviselő, ki ma 
szüzbeszédet mondott el, nagyon meglehetett elé-
gedve ez első beszédének hatásával. 

öt percznyi szünet után a többi tanuk tették 
meg vallomásaikat a Ház előtt. 

Okolicsányi László és Tomcsányi László men-
telmi joguknak megsértését jelentették be; mindket-
ten felmutatták a Tarnóczy-féle piros-fehér-zöld színű 
úgynevezett igazolványt is, mely arra szolgált, hogy 
birtokosát a kordonokon át ne bocsássák. 

Perczel Dezső belügyminiszter is szólásra je-
lentkezett. 

— Az apokrif szónok! — mondotta valaki de-
rültséget keltve. 

A belügyminiszter mindenekelőtt bejelentette, 
hogy Latkoczy Imre nem fogadja el a mandátumot, 
aztán pedig igy szólt: 

— A fegyelmi eljárást pedig a választási elnök 
ellen még tegnap elrendeltem — a saját kérelmére. 

Nincs az a Moliére, nincs az a humorista, a ki 
jobb izú kaczajt tudott volna takasztani; képviselők 
és karzati közönség düledeztek a nevetéstől 1 

— Nagy humorista ez a Tarnóczy mégis ! szólt 
nevetve az egyik képviselő és a belügyminiszter be-
fejezte nagyhatású beszédét. 

Helfy Ignácz ekkor egy parlamenti vizszgáló 
bizottság kiküldévét inditványozta és megelőzte ez 
által Ugrón Ákost, a ki hasonló indítványát már az 
ülés előtt bejelentette és igy nem maradt más hátra, 
mint hogv hozzájáruljon Helfy indítványához, a me-
lyet azonban .néhány hatásos argumentummal még 
sietett megerősíteni. 

Förster Ottó, az ötödik szemtanú következett 
a szólók sorában. Szüzbeszédet mondott. Sneidigan 
beszélt a szó szoros értelmében és nem késett né-
hány epitheton ornanssal földíszíteni Tamóczyékat. 
Különben a Ház mentelmi j'gának megsértéséhez 
szintén szolgált adatokkal. 

Ezntán még csak Sághy Gyula és Drakulics 
Pál mondották el véleményüket mely abban kulmi-
nált, hogy mindketten hozzájárultak a parlamenti 
vizsgálóbizottság kiküldéséhez. 

Az idő előrehaladottsága folytán elnök a napi-
rendnek a szerdai ülésre való áttételét javasolta és 
ezzel az ülés 2 órakor igen izgatott hangulatban 
véget ért. 

A márczius 27-íki ülésben a nyitrai szónokok 
sorát Batthyány Tivadar gróf nyitotta meg, a ki 
mindenekelőtt tisztelettel adózott Latkóczynak azért, 
mert volt annyi jog- és alkot mányéraéke, hogy azt 
a megbélyegzett mandátumot el nem fogadta, majd 
párhuzamot vont a nyitrai és csáktornyai válasz-
tások között és kimutatta, hogy mindkét helyen 
olyan félreismerhetlenül egyformák az elkövetett 
visszaélések, olyan egy irányban haladt a müvelet, 
hogy a rtndszer minden nehézség nélkül megál-
lapítható. 

Szilágyi Dezső nem akarta a további bizonyí-
tást megengedni és Batthyány gróf kénytelen volt 
egy-egy analógia mondására szorítkozni, mindamel-

SZENTESI LAP . 

lett az egész ellenzék 
kor a Bánffy-kormány 
egy szóval jellemezte : 

— Zsandár: 
A Wekerle-kormány választási rendszere ezzel 

szemben egészen más volt: Wekerleék egyszerűen 
a saját táborukba terelték a füfreetlenségi válasz-
tókat a felekezeti jelszók alatt; ezt a rendszert kö-
vették még Bonyhádon is, Csáktornyán azonban már 
a zsandárhoz folyamodtak éppen ezért azon re-
ményének ad kifejezést, hogy Wlassics Gyula követni 
fogja Latkóczy Imre példáját. 

Bethlen Bálint grófot is felszólalásra birták a 
nyitrai események 4s a rokonszenves szónok, a ki 
ezúttal beszélt először az országgyűlésen, szintén a 
parlamenti vizsgáló bizottság kiküldése mellett nyi-
latkozott. 

Perczel Dezső belügyminiszter ekkor most már 
harmadszor a vita folyamán, újra felszólalt és ugy 
látszik meggyőződve az ellenzéki állitások igazsága 
felől, maga inditványozta, hogy egy más vármegye 
közigazgatási bizottságát delegáliák a nyitrai válasz-
tás megvizsgálására, előbb azonban Batthyány Tiva-
dar grófra tett, néhány nem épen tapintatos szemé-
lyes élű megjegyzést, Ivánka Oszkárt pedig tanuul 
hivta fel a saját bonyhádi választásának tiszta-
sága mellett. 

Batthyány Tivadar gróf és Perczel Dezső vá-
lasza, illetve viszonválasza után Makfalvay Géza kért 
szót, majd Serbán Miklós ismertette a Bánffy-féle 
választási rendszert, ugy, amint azt Besztercze-Na-
szódban alkalma volt kitanulmányozni, és most Po-
lónyí Gézára került a beszéd sora. 

Polónyi ma tisztán jogi argumentumokkal dol-
gozott és az igazság fegyverével hadakozva az igaz-
ságtalanság és törvénytelenség ellen, teljes mértekben 
sikerűit neki az, amit czéljául kitűzött, t. i. egészen 
világosan csoportosította a nagyterjedelmü anyagot, 
meghatározta a mérleget is, mely azonban Tarnó-
czyra és czinkostársaíra a lehető legrosszabbul ütött 
ki, mert az erkölcsi veszteség oly óriási summája 

helyeslésével találkozott, mi- — A vallásszzabadságról szóló törvényt módo-
választási rendszerét ezzel az sitva elfogadták, a reczepczió hat szóval megbukott! 

— Ez már hiba! szólt Ábrányi Kornél és az 
ülés két óra előtt néhány perczczel véget ért. 

S z é g y e n a f u t á s , de — h a s i n o a . 

*>t az elvet Csongrádvármegye egyik főtiszt-
viselője, Mátéffy Kálmán dorozsmai főszolga 
biró vallja ; amint kitűnik a következőkből: 

Lapunk 1892. évi 96 ik számában »Le-
vél a szerkesztőhöz" szim alatt egy közlemény 
jelent meg, amelyben a beküldő megbotrán-
kozását fejezi ki a fölött, hogy Mátéffy Kál-
mán akkori vármegyei aljegyző, a tápéi vá 
lasztásnál mint jegyző funkczíonált, holott ő 
mindszenti szolgabíró korában a szegvári ipa-
rosokat .megzsarolra," s aztán, hogy ezt a 
bünteltét elpalástolja, »hamis kérvényeket* 
gyártott, s azokon az aláírásokat „meghami-
sította. * Ehez a czikkhez egy éleshangu szer-
kesztői megjegyzés volt ftlzve, mely „hallat-
lan alávalóság*-nak nevezte azt, hogy olyan 
ember, aki zsarolással és hamisítással van 
vádolva, nemcsak előkelő megyei hivatalt, 
hanem a legfontosabb alkotmányos aktusnál 
bizalmi állást foglal el. 

Ezért a közleményért, Mátéffy Kálmán 
panaszára, a budapesti kir. főügyészség sajtó-
pert indított lapunk, illetőleg a cz.ikk szer-
zője : dr. Szánthó Lajos ellen. (Közbevető-
leg legypn mondva, n e m i g a z a pákulicz-
lapnak az az állítása, hogy az inkriminált czikk 
nek nem Szánthó Lajos a szerzője; mert a 
czikket Szánthó sajátkezülegr irta.) A vizsgálat 
során igazolta a főügyészség, hogy Mátéffy 

került napfényre, hogy mindinkább valószínűvé vá-
lik az, hogy az egész rendszer a csődnek, a bukás-
nak a szélén áll. 

Polónyi rámutatott ezután arra, bogy micsoda 
abszurdum az, mikor valaki ellen a saját kérelmére 
indítják meg a fegyelmi és bűnfenyitő eljárást, majd 
rátért a nyitrai szerecsen viselt dolgainak az ismer-
tetésére. 

— Nem akarok Tarnóczy ur magánügyeivel 
foglalkozni, mert nem szeretek szennyes ládát nyi-
togatni . . . szólt Polónyi Géza. 

— Rendreutasítom a képviselő urat, mert sza-
bályaink nem engedik meg, hogy itt magánügyeket 
hozzunk fel. 

Ez volt az egyetlen védelem, a melyben akár 
az elnök, akár a kormánypárt részéről Tarnóci urat 
részesítették. 

Polónyi Géza ezután a delegált biróság és a 
parlamenti vizsgáló-bizottság kiküldésének szükséges-
ségét szinte megdönthetlen érvekkel bizonyította és 
beszéde végén valóban magas röptű gondolataival 
az egész ellenzéket magával ragadta ennek a követ-
kezménye volt az a zajos helyeslés és taps, mely-
lyel őt kitüntetni siettek. 

Zichy Jenő gróf szintén a parlamenti bizottság 
kiküldése mellett foglalt állást és azután Ivánka Osz-
kás sietett tanúbizonyságot tenni a bonyhádi válasz-
tás mellett; ezzel ugyan nem igen fog eldicseked-
hetni a belügyminiszter, mert a metsző guny éles 
fegyvere, a melyet Ivánka igen ügyesen forgatott, 
előre is lehetetlenné tették Perczel Dezső védekezé-
sét, a kr ma sem vált valami nagy dicsőségére a 
miniszteri széknek. 

Vagy mondott e vájjon belügyminiszter valaha 
ilyen naiv szavakat: 

— Ha én ezen csábos zene elölt megnyitnám 
füleimet . . . 

Ivánka Oszkár még egyszer visszavágott Per-
czel Dezsőnek ; rövid felszólalása után Madarász Jó-
zsef csatlakozott Helfy Ignácz indítványához. 

A jegyző Péchy Tamást hivta fel szólásra. 
A képviselőház volt elnöke alig kezdett be-

szédjébe, a baloldali padok fölött szokatlan moz 
gás támadt. 

Pázmándy Dénes mutatott több képviselőnek 
egy papirdarabot. 

Tarnóczy Gusztáv alávaló orvtámadása volt tiz 
kifogástalan jellemű férfiú becsülete ellen. 

Az egész ház — kormánypárt és ellenzék egy-
formán felháborodott ezen a merészségen és éppen 
jókor halasztotta Szilágyi Dezső a vita folytatását 
másnapra, mert mindenki a folyosóra sietett, ahol 
fenhangon olvasiák a gálád merényletet. 

— Hordárokkal kell megbotoztatni a gazembert. 
— össze kell rajta tömi egypár nádpálczát 
Ilyen volt a képviselők Ítélete, míg abban min-

denki megegyezett, hogy lovagias uton való elég-
tételvevésről ez esetben szó sem lehet. 

Csak kevesen hallgatták az ülésteremben Dra-
kulics Pál interpelláczióját, melyet a miniszterelnök-
höz és a kultuszminiszterhez intézett; valamivel több 
képviselő jött be a csengetyü szavára akkor, mikor 
az elnök bejelentette a főrendiház üzeneteit: 

ellen a czikkhen emiitett bűnös manipulá-
cziók miatt fegyelmi eliárás volt lefolytatva, 
6s hogy ugy a vármegyei fegyelmi hatóság, 
mint a belügyminisztérium felmentő ítéletet 
hozott. 

A felmentő fegyelmi Ítéletek kétségkívül 
hatalmas fegyvert képeztek a főügyészség ke-
zében. Ámde a sajtóügyi vizsgálat folyauiá 
ban kihallgatott tanuk olypn terhelő vallo-
másokat tettek MMffy ellen, hogy ezen val-
lomások által a fegyelmi Ítéletek hatása tel-
jesen tönkre lett téve. s a főügyészségbelátta, 
hogy a sajtópert múlhatatlanul el foprja vesz 
teni. A dolog ezen stadiumában a főügyész 

egyszerűen visszavonta a panaszt, minek 
következtében a budapesti fajtóbiróság dr. 
Szánthó Lajos ellen beszüntette a további 
eljárást. 

fcrre a kudarezra az teszi fel a koronát, 
ho?y a panasz visszavonásába — amint a 
páku'iczlap közli — maga Mátéffy Kálmán n 
beleegyezett. Tehát magán hagyta száradni 
azokat a súlyos vádakat, amelyek e r k ö l -
c s i l e g l e h e t e t l e n n é teszik, hogy a 
vármegye tisztikarában elfoglalt állását meg 
tartsa. Mert az még valamikép kimagyaráz-
ható lett volna, hu a pert elveszti; hanem 
hogy megfutamodik a tárgyalás elől, az már 
olyan ö n v á d , amelyet nem lehet semmi-
féle zofizmával elülni. 

Arra ugyan nem számítunk, hogy Má-
téffy ennek a reá nézve igazáu tragikus eset-
nek a természetes kouzekvencziáít levonja; 
hanem arra már valóban kíváncsiak vagyunk, 
hogy levonja é a kellő konzekvencziákat a 
főispán, és az a tisztikar, amelynek Mátéffy 
Kálmán egyik előkelő állású tagja? 

A közönség köréből. 
A .Szentes és Vidéke" czimű lapban és ebből 

átvéve több, a székes fővárosban megjelenő lapban 
egy a városunkat mélyen gyalázó, sértő és az igaz-
ságnak meg nem felelő közlemény tétetett közzé, a 
mely azt tartalmazza, mikép mi városi rendőr le-
génység, ruha illetményeinket és különösen csizmá-
inkat rendes időben nem kaptuk meg és e miatt 
rongyosan járunk. 

Ezen közlemény teljesen valótlan és városunk-
nak szándékos meggyalázására és a közönség gúny-
jává való kitételére van szánva. 

Szentesen, 1895. márczius 28. 
Fazekas János r. káplár, K. Nagy Mihály v. 
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rendőr, Lázár Lajos v rendőr, Kiss Sándor v. ren-j Pákuliczok a polgári körben. A n»-
dőr, Sebesi János v. rendőr, Bu"í István v. rendőr pókban 28 megyei tisztviselő lépett h^ a helybeli 
Kocsis József v. rendőr, Oernus János v. rendőr, „Poigári kör"-be. A választmány szívesen vette ezt 
Gyuricska János v. rendőr, Páhi Imre v. rendőr,ja belépést. Ámde mekkora veit az elámulás, mikor 
Molnár Bálint lovas rendőr, Lakos Imre v. rendőr, az erre csakhamar következő közgyűlésen, azaz f. 

Mészáros Jc zsef v rendőr, Mikecz Áron lovas rendőr, 
Dékány János v. rendőr, Szabó István v. rendőr, 
Kuli Lajos v. rendőr. Zagyi János v. rendőr, Kere-
kes Sándor v. rendőr Fekete Nagy Mihály v. rendőr, 
Kocsis István v. rendőr, Rácz Sándor v. rendőr, 
Nagy Imre v. rendőr. 

• * * 

Ez az eset is mutatja, hogy a pákuliczlap leg-
főbb hivatását mindig abban keresi hogy a város 
jóhirnevét mindenféle hazugiágok segítségével meg-
hurczolja és pellengérezze. A szentesi nép párattan 
higgadtságára vall, hogy megtűri a városban azt a 
fillokszerát. Másutt bizony már régen móresre taní-
tották volna. S z e r k. 

Helyi és vegyes hirek. 
(r.) — A csongrád-szentesi vasút ügyét-

ben f. hó 28-ra értekezlet volt összehiva a várme-
gyén és ugyanaznap tanácskozott abban az ügyben 
a város gazdászati szakosztálya is. Mindkét tanács-
kozáson résztvett Bárányi Ödön orsz. képviselő, a 
kérdéses vasút engedélyese, s Gerster Béla mérnök, 
a vállalat műszaki vezetője is. Érdekes és jellemző, 
hogy a vármegyei értekezleten a megyebizottsági 
tagok közül csak Kiss Zsigmond és Kristó Nagy Ist-
ván vett részt; s rajtuk kivül nem is volt meghiva más, 
csak Fekete Márton és Szatmári Eduárd, még maga az 
ellenzék vezére, sőt a város polgármestere sem; mert hát 
Csató Zsigmond alispán ur szerint a vármegye csu-
pán a Fekete Mártonokból, Kiss Zsigmonuokból, 
Szathmári Eduárdokból és Kristó Nagy Istvánokból áll. 
Az értekezlet különben csak amúgy immel-ámmal tár-
gyalta a dolgot, s végre is abban állapodott meg, 
hogy majd ajánlani fogja a megyei közgyűlésnek 
egy csekélyebb hozzájárulási összeg megszavazását. 
A városi gazdászati szakosztályban beható eszme-
esere tárgyát képezte a kérdés, melynek kiváló köz-
gazdászati fontosságát a szakosztály minden tagja 
elismerte. A hozzájárulás mérvére nézve a szakosz-
tály szivesen tanúsított volna minél nagyobb ál-
dozatkészséget, — de e részben a mostani anyagi 
viszonyok nem épen alkalmasak. Végre egyhangú-
lag abban történt megállapodás, hogy a szakosztaly 
ajánlani fogja a közgyűlésnek, hogy a város adjon 
a vasútnak ingyen területet és törzsrészvények elle-
nében 100 ezer forintot, mely azonban nem egy 
sommában, hanem annuitási részletekben lenne fize-
tendő. A határozat meghozatala után a vállalat ve-
zetői kifejezést adtak azon kérelmüknek, hogy a vá-
ros 150 ezer forintra emelje föl a hozzájárulási ősz-
szeget. Erre a kérelemre, s egyáltalaban az egész 
dologra majd később még visszatérünk. 

(r.) — Az allöldi agrár-szocziálizinus 
ügyében Sima Ferencz országgyűlési képviselő által 
előterjesztett interpelláczióra — mint értesülünk — 
szombaton adja meg a választ a belügyminiszter; 
a melyre adandó válaszában Sima nagyobb beszédben 
fogja kifejteni a magyar munkás mozgalom okát s 
a módokat melyekkel a bajokat orvosolni lehet. 
Az érdekesnek Ígérkező beszédeket lapunk vasárnapi 
számában közölni fogjuk. 

(r.) — A vármegye közigazgatási bizott-
sága — mint már jeleztük — ma, pénteken, tartja 
meg márczius havi ülését; amelynek legfontossabb 
tárgya az anyakönyvezetői állások betöltésére és az 
anyakönyvi kerületek megállapítására vonatkozó ja-
vaslat lesz. 

(r.) Zsilinszky Mihály adóssága. A gazda-
sági egylet elsikkasztott pénzének megtérítése iránt 
az egylet mostani elnöke: Sima Ferencz országgyű-
lési képviselő tudvalevőleg pert indított Zsilinszky 
Mihály volt elnök, államtitkár ellen, mint aki az 
alapszabályok értelmében az elnöksége alatt fölme-
rült kárért vagyoni felelősséggel tartozik. Az állam-
titkár főnöke : Wlassits Gyula kultuszminiszminiszter 
— mint halljuk — értesülvén a dologról, kilátásba 
helyezte, hogy a kárt Zsilinszkyvel békés uton meg-
térítteti. 

— A .Szentesi Jótékony Nőegylet" ál-

tal szombatra tervezett estély, közbejött akadályok 

folytán elhalasztatott szombathoz egy hétre, vagyis 

april hó 6-án fog megtartatni. 

hó 24-én egyszercsak előáll uz újdonsült tagok lel-
kes ovátiói mellett Szőke István és a többek között 
azt indítványozta, hogy a kör czéijaként mondja ki 
azt, miszerint a csongrádmegyei és Szentes városi 
közéletben ezután tevékeny szerepet óhajt vinni. Az 
ilyen fogásokra előre nem készült régi gárda tag-
jai először megdöbbenessel, majd megbotránkozással 
vették ez indítványt, de a teljes számban megjelent 
uj tagok által, élénk tiltakozásuk ellenére is lesza-
vaztattak és igy a régi .Polgári kör" alapszabályába 
ez az uj módosítás mégis becsempésztetett. Így lett 
tehát a polgári kör, pákuliczfészekké. Mi lesz ennek 
a következménye P könnyen belátható. A kör vá-
lasztmányából, már is kihagyták az uj tagok, a régi 
gárda embereinek nagy részét, és megrakták azt 
a legújabb tagokkal ugy, hogy a régi gárda embe-
rei csak hírmondókként tengenek lengenek most ott 
a telivér pákukuliczok között. Előreláthatólag a meg 
botránkozott tagok tömegestől fogják otthagyni ezt 
a köpönyeget fordított kört, és akkor a pákuliczok 
bejutnak irajd egy olyan kör birtokaba, a melynek 
ma mintegy 2000 frtnyi vagyona van, és abból azu 
tán a legújabb követválasztasra egy szép kormány-
párti kört alkotnak. 

(r) — Tüz. Csütörtökön este özv. Kőnigné há-
zánál, a Dósa-fele, most Gömbös-patika átellenében 
egy istálló épület kigyuladt s le is égett. A tüzet 
azonban sikerült lokalizálni. 

Lapnnk mai számához a .Hungária1 

műtrágya-, kénsav- és vegyiipar r. t. gyártmányainak 
árjegyzéke van csatolva, melyre olvasóközönségünk 
és különösen a gazdakózönség figyelmét tisztelettel 
felhívjuk. 

(r.) — Vásár a szomszéd vármegyében. 
Czibakházán f. hó 31-én és ápril 1-én lesz az or-
szágos vásár. 

(r.) — Bitangságban. A városi bitang akol-
ban egy eltévelyedett birka várja a gazdaját. 

— Uegyomlási katasztrófa. Titel vidékét 
óriási rémületbe ejtette egy hegyomlasi katasztrófa, 
a mely szombaton éjjel tőrtént s a melynek az ed 
digi számítások szerint huszonkét ember esett áldo-
zatul. A titeli kálváriahegy ugyanis leszakadt 
alatta épült nyilvános mulatóhelyet maga alá te-
mette a benne levő háznéppel s mulató közönség-
gel együtt. Kilencz embernek sikerült megmenekül-
nie, tizet halva húztak ki a romok alól, de meg tíz 
vagy tizenkét ember a romhalmaz alatt van. 

A kálváriahegy állandóan veszélylyel fenyegette 
a töveben épült hazakat. Különösen veszélyes helye 
volt a hegy alatt annak a nyilvános háznak, a me-
lyet most a katasztrófa utóiért. Ezt a hazat egy 
nagy családu ember tartotta fenn, a kinek felesége, 
négy nagyobb és három kisebb gyermeke s tizenöt-
hasz leányból állo üzleti személyzete volt. 

A kalváriahegyet, a me*ynek egyrésze majdnem 
függő helyzetben terült el a ház tölött, a hirtelen 
megindult olvadás lazította meg annyira, hogy szik 
Iái egymástól elváljanak. A fenyegető veszélyt azon-
ban senki sem vette komolyan, mert a hegy ember-
emlékezet óta mozdulatlanul, szilárdan állt s a leg-
nagyobb olvadasok és esőzések idején sem történt 
a mostanihoz hasonló katasztrófa. 

Este nyolez órakor még senki sem gondolta, 
hogy a város ily borzasztó szerencsétlenségre virrad. 
Az eső egész nap esett, vastag ködburkolat vette 
körűi a hegyet. A mint az alkonyat beállt, elkezdett 

nyilvános ház belseje népesülni s a mint a va-
csora ideje elmúlt, egyre többen lépték át a pusz-
tulás előtt álló épület küszöbét. Fényben úszott 
minden terem. Poharak csengese, tánczoló párok 
zaja halatszott ki olykor a termekből. 

Egyszerre fülsikető dörgés rázta meg a leve-
gőt. A földindulásszerű morajt követőleg recsegve, 
ropogva szakadt be a háztető. Derékban kettérop-
pant gerendák, épületkövek, sziklatömbök hengered-
lek be a szertezuzott menyezeten keresztül a csil-
láros termekbe s mialatt a fényesség áttörhetetlen, 
pokoli sötétségre vált, egymásután dőltek be a falak 
a magasból lesújtó sziklaóriasok megbirhatatlan 
súlya alatt. 

A katasztrófa pillanatában megdermedve ma-
radt a helyén a legtöbb ember. Csak a tulajdonos 
menekült kifelé négy k skoru gyermekével s négy 
leánynyal. Szerencsesen kijutottak az összeroskadó 
tető alól s még látták, hogy az épület hogyan dől 
össze a rászakadó sziklatömeg egyre szaporodó hal-
maza alatt 

Segélykiáltásukra csakhamar benépesült a ka-
tasztrófa környéke s hozzáláttak a mentéshez. Mind-
járt az első kiásott halottak közt volt a tulajdonos 

áldott állapotban levő felesége, három apró gyer-
mekével. Majd két férfi vendég s két leány holttes-
tére akadtak ra egy-egy kőhalmaz alatt Egyiknek a 
derekán, a másiknak a homlokán van a halálos 
zúzott seb, a uidly életöket kioltotta. Legutoljára 
két leányt a kilenczedik és tizedik áldozatot talál-
ták meg, teljesen összeroncsolt testtel. 

A mentési munkálatokat folytatják, mert a je-
lek azt mutatják, hogy a fértivendégek nagyobb 
része s a leányok egy csoportja, állítólag tíz-tizenkét 
ember, még mindig a romhalmaz alatt van. 

— Szivar és leánykérés. Hollandiában a 
leánykérést a szivar segítségével viszik véghez. Ha 
ugyanis valamely fiatal ember szerelmes egy leányba, 
egészen egyszerűen bekopogtat a házba, a hol az 
imádott lakik s tűzet kér, hogy szivarjára gyújthas-
son. Erre már a szülök figyelmessé lesznek. Ha az 
illető fiatal ember egy második alkalommal is be-
kopogtat a ' ázhoz, akkor a mamáék már egészen 
tisztában vannak a dologgal és a harmadik beko-
pogtatás alkalmával már — nyilatkozhatnak. A har-
madik bekopogtatás igen gyorsan következik be a 
második után s ha a kérő nincsen a szülők ínyére, 
ugy adnak kosarat, hogy megtagadják — a tüzet. 
De ha a fiatal ember tetszik nekik, akkor harmad-
szor is adnak neki tüzet, a kérő szivarjára gyújt s 
bemegy a házba, ahol kellő illendősséggel fogadják. 
A kérő most nyilatkozik s megnevezi a leányt, a kit 
feleségül akar venni. Mihelyt erre nézve megtörtént az 
egyezség, előjön a kisasszony s a fiatalok kezet szo-
rítanak egymással. A legközelebbi szivarhoz már a 
menyasszony szolgál tűzzel a fiatal embernek. 

— ö t gyerek. Ungvármegye Bunkócz köz-
ségében e hó 25-én egy Gatyás József nevezetű czi-
gányt a felesége ötös ikrekkel örvendeztette meg. Az 
ikrek közül egy leányka volt, négy pedig liu. A le-
ányka csak pár óráig élt a születés után, de a négy 
fiu s az anya a körülményekhez képest jól érzik 
magukat. Az apa nem. 

— Jelenet a sirban. Borzalmas jelenet ját-
szódott le a napokban a zombori zatholikus kiste-
metőben. Varga Györgynét, egy polgár nejét temet-
ték. Amidőn a koporsot leeresztették az emberek 
egyike, Pletikoszits Jakab kőmives a hantokon meg-
csúszva, beleesett a sírgödörbe és súlyos sérüléseket 
szenvedett. A hulla pedig a koporsoból kiesett és 
ugy rakták bele nagy bajjal. A megsérült Pletiko-
szits súlyos betegen fekszik lakásán. 

— Izgalmas jelenet Szegeden a közúti 
hid közelében a Tiszapartján izgalmas jelenetnek 
voltak szemtanúi a járó-kelők Egy tizenkét évesnek 
látszó gyerek játszott a rakparton és véletlenül bele-
potytyant a folyó vizébe. Az önkénytelen bideg für-
dőben ruhástól eviczkélő fiu néhány pillanatig volt 
képes magát a vizszinen fönntartani, esakhamar el-
merült és irtózatos halálküzdelemmel vívódott. Egy 
pékinas lett figyelmessé a szerencsétlen fuldokló 
gyermek küzdelmére, gyorsan kötelet hurkolt a de-
rekára, megerősítette a parton a kölél végét és bele-
ugrott a Tiszába. A bálor fiúnak sikerült megmen-
teni a fuldokló gyermek életét, aki ösztönszerűleg a 
végső erőfeszítéssel tudott közeledni megmentője felé. 

— Vakmerő gyilkossági kísérlet. Vak-
merő gyilkossági kísérletet követett el Zárában 
egy Puntel nevü fcl7 éves díjnok, özvegy 
Marovichnét, szállásadónőjét akarta meggyilkolni egy 
kalapácscsal. Az 53 éves asszonyt a fejere irányzott 
erős kalapácsütésekkel földre teritette és értékpapír-
jait, valamint ötszáz forint készpénzét elrabolta. A 
veres tett után kívülről bezárta a lakás ajtaját s a 
kulcsot a város közelében levő temető árkába dobta 
a hol azt később megtalálták. A szerencsétlen asz-
szony csak délután ocsúdott föl ájuldozásából és se-
gélykiáltásaira a szomszédok feltörték az ajtót A 
tettesnek eddig még nem tudtak a nyomára jutni. 
Marovichné állapota életveszélyes. 

— Halálos párbaj leányok közt. A spa-
yol fővárosban Madridban pár nap óta egy külö-

nös párbaj képezi a közbeszéd tárgyát. Két husz 
éves, szép dohánygyári munkásleány nalálosan meg-
gyűlölte egymást egy férfi miatt, a kit mind a ket-
ten szerettek. A napokban, mint egy távirat jelenti, 
közős megegyezéssel kimentek egy vendéglőbe Mad-
ridon kivül s ott, miután együtt megebédeltek, be-
zárkóztak a szobájukba A zárt szobában övig le-
meztelenített testtel szembeálltak és élesre köszörült 
konyhakésekkel, az úgynevezett navajákkal, elkesere-
detten megtámadták egymást. A véres küzdelemben 
oly nehéz sebeket ejtettek egymáson, hogy egyíkők 
azonnal meghalt, másik pedig néhány óra múlva 
kiszenvedett. 

— Tizenkét éves anya. A bécsi közkór-
házban néhány nap óta egy rendkívül érdekes be-
teget apóinak. Braun tanár szülészeti klinikáján egy 
tizenkét éves leány a napokban egy egészséges gyer-
meket szült. A fiatal anya, a ki gyermekével együtt 
jól érzi magát, egy odesszai orosz leány. Ezelőtt őt 
héttel hozta fel Bécsbe egyik rokona. A kritikus óra 
fáidalmait hihetetlen stoiczizmussal viselte el, s a 
legnagyobb fájdalmak pillanataiban egyetlen jajszó 
sem hagyta el ajkait. Gyermekét nem szereti, sőt 
beszélni sem akar róla. A szép ;gyermekleány saját 
szavai szeriet még ciak tizenegy éves ét aégy hó-
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napos. Mikor .vőlegénye" nevét kérdezték tőle, két 
nevet mondott: nagybátyjáét és egy tanítója nevét. 
A kórház igazgatósága a ritka esetről a törvénynek 
megfelelőleg jelentést tett az ügyészségnek. 

SZENTES I LAP . 

találnunk. Ugy emlékszünk azonban, hogy a szóban 
forgó kijelentés az illető lap márczius 12-ikí számá-
nak vezérczikkében volt. Méltóztassék ulánna réz ni. 

Szerkesztői Qzenet. 

Szabó Miklós urnák, Debreczen. A kér-
déses lapszámot kerestük, de már nem sikerült meg 

Első cs. kir. Duna gőzhajózási társaság. 

lllrdetés. 
A Tiszaparton levő gőzhajózási állomási fa-

épület, mely különösen fakereskedőknek iroda 

4. oMül. 

czélokra megfelelne, jutányos áron szabad 

kézből eladó. 

Közelebbiek a forgalmi igazgatóságnál Bu-

dapesten, avagy a szegedi ügynökségnél meg-

tudakozható. 

Szeged, 1895. márczius hó 22-én. 

Az ügynökség. 

szobafestő, 
lakik HL tized 7-ik szám, a postával szembeni kis-utczában. 

Jó egészségét aki szereti, 
f forduljon a gyomor rontás avagy hülésből eredő bántalmak, valamint azok szomorú következ- ^ 
jménye meggátlása szempontjából az általánosan nagy kpdveltségnek örvendő, ártalmatlan és 

biztos házi szerhez, az u. n. 

„ javított kárpát i egészségi labdacsokéhoz 
J lévén ezek főtulajdonsága az egész belszervezetnek működését állandó egyöntetűségben fentartani, 
p amennyiben a meghütött vért és gyomrot fölmelegítik a fölösleges epét, gyomorsavat és nyákot I 
j a legkellemesebb módon és természetes uton a bélrendszerből kivezetik, ez altal az ételhez, italhoz j 
i való vágyat fokozzák ; alhasi fölfuvódást (szeleket) eloszlatják és az ebből eredő gyomorszorulást, • 
I székrekedést felböfögést, fej és hátfájást, szédülést, tagszaggatást, lázas állapotot megszüntetik. ( 
I Alapos segélyt és biztos eredményt nyújtanak a kezdetleges és nyiltaranyérnél, gyomorhurut, j 

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

sem basrágást, csikarást nem okoznak. 

A beérkezett számos elismerő nyilatkozatok közü l : 
1. Tek. gyógyszerész ur! Szíveskedjék j ó h a t á s ú 

egészségi labdacsaiból részemre 1 tefcercs (6 doboz; posta-
I 3 fordultaval utánvéttel küldeni. Mezö-Szengy-1 (Torda-Ara-
Hnyosmegye; 1893 jan. io Tisztelettel Száva Dcmokos s. k. 

I 1. Szilágy-Somlyón, 1893. jan. 23-án. Tek Gömbös Lá«zló 
Igvógysz urnák Tolna. Fogadja köszönetem kifejezését a 
I küldött labdacsokért, melyek oly bosszú időn át sxenve-
dett gyomorbajomtól teljesen megmentett, fejfájásomat 
megszüntette és igy bizton hiszem, hogy ezentúl már 
megleszek kiméivé a sok orvosságtol. Egyszersmind nem 
mulaszthatom el szíves tudomására hozni, hogy a csodá-
latos gyógyhatású vértisztitó labdacsokat hasonló beteg-
ségekben szenvedő barátnőim és ismerőseimnek ajánl, fo-
gom tisztelet lév. őszinte hál. lekötelezettje Porges Ado fné 

3 Tek gyszerész ur ! Miután az ön labdacsai több-
| féle bajoknál — kitűnően használt, — ösmerőseim meg-
1 kértek, hogy szíveskedjék nékik is az ön labdacsaibői ren-
f dalni, kérek tehát 7 tekercs (á 6 doboz) tartalmazó kár-

páti egészségi labdacsot postautánvéttel megküldeni. Fo-
garas, 1893. február 23-án Tisztelettel Wilheim L vend gl. 

4. Tekintetes ur ! A nőmnek 16 éves betegséget az ön 
egészségi labdacsai elhárították, most pedig egy más em-
ber részére kerek egy tekercset, a melyet kérem czimezni 
Csoaó István, (Abauj-Tornamegye) Telki-Banyán, 1893. 
április 25-én. Tisztelettel; Vj«ha Antal s k iparos. 

5. Igen tiszteit gyógyszerész ur ! Kérek a javitott k .r- S / 
páti egészségi labdacsokból egy tekercset magyar utasi-
tással küldeni, mert az nálam kitűnő hatásúnak bizonyult. 
Mocsolyán, 1894. nov. 19-én. Tisztelettel Bányai Ferencz. 

6 Tekintetes ur ! Mai postával utalványoztam önnek 1 frt 
12 krt, kérem küldjön számomra az ön által föltalált és 
készített labdacsokból epy tekercset; Somogyban igen so-
kakat meggyógyítottam vele, remélem itt is éppen oly jó W 
hatással leend, nem rég jöttem ide, de már is szükséges f\ 
a valódi jó orvosság. Kész szolgája Jezovicz-Szlavonia. 
dfez 3-án 1894. Szabady János 

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

E labdacsok kaphatók a készítőnél 
GÖMBÖS LÁSZLÓ gyógyszerésznél SZENTESEN, 9-13 

valamint a legtöbb gyógyszertárakban. 

2 

X 01 

x A A A . 

Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél (Budapes', Király-utcza 12. szám.) 

¡ x w x = = X I Z * K : 

Egy külön álló 
bútorozott szoba azonnal kiadó. 
Értekezni lehet Abatfy Fereiicz 

urnái. L t 249. szám alatt. 2 3 
4493/tk. 894. 

PÓTHIRDETMENY. 
A szentesi kir. járásbíróság mint telek-

könyvi hatóság közhirré teszi, miszerint a 
Weisz Jakab szentesi lakos végrehajtatónuk 
Korsós Tóth Sándor és neje Fülöp Anna 
szentesi lakos végrehajtást szenvedettek el-
leni 31 frt s jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a 4463/tk. 894. sz. a. kibocsátott árve-
rési hirdetményben a szentesi 2614. számú 
tjkben A f 3137. rsz. a. fogla t ingatlanra 
536 frt kikiáltási árban ezen telekk. hatóság 
épületében 1895. évi apr i l . 4-ik uap-
j ának délelőtti 9 órájára kitűzött árverés 
az 1881. LX. t.-cz. 167. a alapján Szentes 
város közönsége végrehajtató érdekében is 
210 frt tőkekövetelés s járulékai kielégitése 
végett megtartatni fog. 

Kelt Szentesen, a kir. jbiróság mint 
tkvi hatóságnál 1895. január 17. 

Katkics, 
ir^r- aljkiró. 

:XKX: :XKX 3 

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 czizma 
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 kivánók, 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 nem 
fognak. 

Szentesen, 1895. márcz. hó 28-án. 

Novobáczky Győző, 
1—3 gazd. tanácsnok. 

Haszonbéri hirdetmény. 
Nagyméltóságú Gróf Károlyi Sándor ur 

istváu-hegyesi birtokából kisebb-nagyobb te-
rületű kaszállók, 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-Bánfalva 

Péczely Béla, 
1—3 uradalmi ispán. 

MAGYARORSZAG. 
T E L J E S E N F t l T O - G E T L E N P O L I T I K A I N A P I L A P . 

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : Holló Lajos dr., orsz. képviselő. 

R E G G E L az ország legtávolabb esö részeiben is már az olvasó kezeiben van. 

A M a g y a r o r s z á g politikai, közgazdasági és társadalmi tudósításaival a z 
összes lapokat megelőzi. 

A Magyarországból a közönség már kora reggel olvashatja az országgyűlés 
tárgyalásait kimerítő alakban, az aznapi összes kül- és belföldi eseményeket, kimerítő 
tőzsdei tudósításokat stb. stb. 

A Magyaroszág eddig is tanújelét adta, hogy férfias bátorsággal küzd az or-
szág függetlenségéért és önnállóságáért, és szembe száll minden korrupczióval 
és közéletüket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik. 

A M a g y a r o r s z á g független minden hatalomtól, minden magánérdektől, senkinek 
alárendelve nincs, s igy álláspontját nyíltan és egyenesen mondhatja ki bárkivel szemben. 

A M a g y a r o r s z á g ezen törekvéseiben a közönség részéről már eddig is nagy 
támogatásban részesül, s igy mint a nyilvánosság és a közérdek organuma folytonosan 
fejlődve és megerősödve áll jövőben is a közönség szolgálatára. 

A Magyarország előfizetési ára: 
* _ . . . . k 

Szerkesztőség: 

Vlü. ker., 
Fhg Sándor-utcza 

2. sz. 

Egészévre 

Félévre 

Negyedévre 

Egy hónapra 

14 frt - kr. 

7 . - . 

3 „ 50 , 

550 

Kiadóhivata l : 

IV. ker., 
R o s t ó l y - u t c z a 

2. sz. 

Szentes, 1895. Nyomatott a kiadó tulajdonos: »Szentesi első könyvnyomda részvénytársaság41 gyorssajtóján. 




