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Péntek, december 16.

Előfizetési árak:
Egy évre . . . .
Fél evre . . . .
Negyed évre . . .

Hirdetésekre nózvt
a lap egy oldala 14 helyre van beoszt vs
Egy neiy ara 90 kr. Bélyegdíj minden
Deiktatantól külön 30 kr.
Hirdetések Schánfeld A. könyvkereske
deseben is felvétetnek

5 frt — kr.
2 frt 50 kr.
t frt 25 kr.

Sierkeutőieg:
Kurcaparti-utca 31. szám, hova a
lap szellemi részét illető közleméqyek és az előfizetési pénzek is
' '
küldendők.

Bér mentetlen levelek csak ismert kexek
tói fogadtatnak el.

VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY.

Megjelen hetenként háromazor:
vasárnap, kedden és p é i t i k n rs§«*l
Egyes szám ára 4 kr.

Megint egy mesterfogás.
Szemünkre hányják, hogy demagógok vagyunk, kíméletlen hangú czikkeinkkel izgatjuk
a népet, s ez az oka, hogy a vármegyei kormányzat tekintélye a sárba van tapodva.
Mi ugyan ugy vagyunk meggyőződve,
hogy a vármegyei kormányzat a maga vétkeinek és botlásainak köszönheti erkölcsi hitele és tekintélye aláhanyatlását, s a mi cikkeink nem fölkorbácsolói, hanem csak kifejezői,
tolmácsai a közvélemény jogos fölgerjedésének.
De ám legyen. Megpróbáljuk az élesség
nélkül való, úgynevezett tárgyilagos kritikát.
Nem fogjuk elmondani, hogy a legújabb
mesterfogásnak megint csak az alispán és a
háta mögött álló .tizek tanácsa* a kifundalója.
Nem fogunk megemlékezni a vármegye gonosz szelleméről, Fekete Márton úrról, a ki
tői szedi Csató ur a spirituszt, mindenféle
szövevényes hamiskodások kimóűolására. És
nem fogunk megemlékezni Fekete Márton
urék kebelbarátjáról, titkos miniszteréről és
nyilvános szócsövéről: Bánfalvi Lajosról sem.
Oh. nem, ezúttal ne legyen nékiek semmi
bántódásuk. Dugják össze hárman a fejecskéjüket, nivják segítségül a vármegyei klikket,
aztán tervezzenek, fondorkodjanak kedvük szerint. Mi most behunyjuk a szemünket és nem
akarjuk látni az ő intrikus ábrázatukat.

FSazerkesztO és kiadó-tnJajdonot SIMA FERENCZ
Felelős szerkesztő: PINTÉR GYULA.

H|ilttér-k«B
minden egyes ser kéilése 30 kr
Kéziratak vissza MM adatnak.

Előfizetések elfogadtatnak helyben:
Stark Náader és SsbtofiN A. klnyv- ás paplrkeraskeáéséfcen
Ugyanitt egyes szkmok is kaphatók.

közgyűlési szónokoknak azt a kötelességet, függeszti a megyebizottsági tagok választását
hogy tehetségük szerint jól kiporolják a men- szabályozó törvénye, s elrendeli, hogy a mostéjét.
tani választás a régi mód szerint történjék.
Azt már azonban — mint a közönség
Csakkogy a legújabb törvénynek ezen
érdekeinek hivatott őrei — még sem hagyhat- intézkedése csupán ugy értendő, hogy a megyejuk szó nélkül, hogy hogyan akarják az uj bizottsági tagok nem 10 évre, hanem 6 évre
választásokat megcselekedni. A mesterfogás, választandók, s most nem valamennyi válaszmelyet a kérdés ezen részére nézve kipakliz- tott bizottsági tag, hanem azoknak csak fele
tak, nem szűkölködik ravaszság nélkül, s mint lép ki.
ilyen, mestereire vall.
De a választó kerületek alakítása tekinAziránt nincs kétségük, hogy az ellenzék tetében ez a legújabb törvény semmi rendelaz uj választásoknál, az egész vonalon nem- kezést nem tartalmaz; s igy minden 200 vácsak erőteljes, hanem sikeres akciót fog ki- lasztóból egy önálló kerület már csak azért
fejteni, s hacsak valami gáncsot nem vetnek is alakítandó, mivel ezt a régebbi törvény is
a lába elé, lefogja győzni a pákulicz hadat. igy rendeli.
Enez az állásponthoz kell az ellenzéknek
Az arkánum tehát, melylyel ezt a fenyegető bajt megkuruzsolni akarják, abban minden erejével a leghatározottabban ragaszáll, hogy a régi, igazságtalan és helytelen ala- kodnia ; mert ezt követeli az ellenzék érdeke,
pon konstituált választó kerületeket akarják ezt követeli a fentálló törvény, s igy értelmemegtartani; holott a törvény — az uj épugy, zik a törvényt — mint biztos forrásból vett
mint a régi — világosan megállapítja, hogy értesülés nyomán egész pozitivitással írhatjuk
a választó kerületek összeállítása, a változó — a legmagasabb kormánykörökben is.
E kérdésben tehát nem szadad engedviszonyokhoz képest, időszakonként módosínünk egy hajszálat sem. Erős várun* nekünk
tandó.
A törvényhozás ez intézkedés által azt a törvény, erős várunk a kormány jóakaratú
czélozta elérni, hogy a választók, tényleges felfogása, — ezeken hitvány pozdorjaként fog
számuk aránya szerint legyenek képviselve a széttörui a vármegyei spekuláció.
megyebizottságban. E czél konzekvencziájakép
ki lett mondva, hogy 200 választó képezzen
— Sajnálatos mnlasatág. isten kegyelegy kerületet.
méből egy hete immár, hogy a képviselőtestület

Csak ridegen, minden bővebb kommenHa már most a kerületek ezen törvény Sulcz Károly adóügyi tanacsnokot és Balogh Ferencz
tár nélkül, előadjuk a száraz tényállást. Aztán alapján szerveztetnének, akkor az ellenzék igtatót állásuktól felfüggesztette.
S ime ma, a legnagyobb álmélkodással arról
Ítéljenek azok, akiket illet.
győzelme jelentékenyen meg lenne könnyítve.
értesültünk, sőt meggyőződtünk róla, hogy a nevezett
A holnapi, vármegyei közgyűlésen fogják Mert akkor például a tápéi követválasztó keurak még most is hivataloskodnak, mintha semmi
tárgyalni a megyebizottság ujraalakulásának rület a megyeoizottsági tagok választására se történt volna.
kérdését.
nézve 4 kerületre osztanék. Dorozsma, KisteÁlmélkodásunk még fokozódott, mikor tudaLám, ha ép e pillanatban le nem mond- lek, Horgos, hol mindenütt több van 200 kozódásunkra azt a meglepő választ kaptuk, hogy
tunk volna a személyes támadásokhoz való két- választónál, önmaguk képeznének egy-egy ke- ez az abszurdum biz azért történik, mivel a felfügségtelen jogunkról, milyen jó alkalmunk volna rületet ; mig Sándorfalva, Sövényháza, Algyő, gesztést kimondó végzés még mindeddig nem kézbesittetett az emiitett tisztviselőknek.
most ismét sikra szállni az alispán ur ellen. Tápé alkotná a 4-iket. Ellenben Csongrádon,
Hamarjában nem tudnánk meghatározni, hogy
Kérdőre vonhatnánk azért a mulasztásért, hol régebben 3 kerület volt, most csak kettő- a fölött bámuljunk-é jobban, hogy ilyen végzés egy
hogy ily elkésve tárgyaltatja ezt a fontos kér- nek kellene lenni, miután mindössze alig van hét lefolyása alatt nem kézbesittetik, avagy a fölött,
hogy a végzés kézbesítésének elmulasztása akadályul
dést. Rámutathatnánk, hogy ime, a megyebi- több 500 választónál.
zottsági tagok negyedrészének mandátuma két
Igen ám, de ha Dorozsma, Kistelek. szolgálhat a felfüggesztés effektuálásának.
Mi legalabb ugy tanultuk, — s tűzbe tennénk
hét múlva lejár, s újévtől kezdve egy jó da- Horgos, külön választ, ott lehetetlen legyőzni
a
kezünket
e felfogás helyes voltáért — hogy a felrabig csonkabizottsága lesz a vármegyének, az ellenzéket; mig Csongrádon a 3 közül
függesztés azonnal, a mint ki van mondva, hatályba
mert nemcsak az uj választások, hanem az egy kerületben talán sikerülhet a pákuliczoklép; s bőven elegendő azt a végrehajtás közben
azokkal járó igazolások is jókora időt igé- nak diadalmaskodni.
szóbelileg tudomásara hozni az illető tisztviselőnek,
nyelnek ; s ha valami sürgős ügyben az újév
Kapták magukat tehát a vármegye bölcs s a határozatnak írásban való kézbesítése csupán
elején közgyűlést kellene tartani, nem lehetne, urai, Dorozsmát, Kisteleket, Horgost, Tápét, annyiban bir jelentőséggel, hogy a felebbezés beadámert a kilépő tagok megbízatása megszűnik, Sándorfalvát, Algyőt, Sövényházát egy kalap sának határideje a kézbesítéstől számittatik.
De ha nem igy volna is — pedig ismételjük,
a nélkül, hogy az ujaké még jogérvényes lenne. alá vették, választási helyül nékiek Tápét jehogy igy van — kérdezni bátorkodunk, miféle adElmondhatnánk, hogy más vármegyében lölték ki, bizonyára abban a — talán nem is minisztraczió az, a hol egy ilyen végzésnek kézbeilyen súlyos beszámítás alá eső kötelességmu- alaptalan — reményben, hogy a távollakók sítése egy hétig elhúzódhat ?
Nem keressük most, hogy mi ós ki az oka enlasztásért, s az alkotmányos jogokkal való közül, igy télviz idején, kevesebb ellenzéki
ilyen könnyelmű elbánásért felfüggesztenék, s megy el Tápéra megyebizottsági tagot válasz- nek a sajnálatos mulasztásnak, — csak feljegyeza legkomolyabban felelőségre vonnák az al- tani, s igy sikerülhet valami stiklik rögtönözni. zük a tényt, és komolyan tiltakozunk ellene; s elvárjuk a helyettes polgármestertől, hogy a képviispánt.
S ezt a ravasz fogást a törvény félrecsa- selőtestület határozatának végrehajtását tovább egy
De nem bántjuV most a tisztelt Csató varásával indokolják. Azt mondják ugyanis, pillanatig sem engedi elodáztatni.
urat; egész érintetlenségében fenhagyjuk a hogy az idevonatkozó legújabb törvény fel-
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SZENTESI LAP
2. oldal.

csapkodása igazán nem tesz kárt csongrádi

tek. szerkesztőség, mint a milyen rosz akarat, az e
tárgyban Csongrádról küldött és a .Szentesi Lap* munkatársunk aczélvértjében; mely az igazság lemezeiből van összcalkotva.
Réty Ferencz csongrádi főszolgabíró ur, 145 számában olvasható közlemény szülőanyja volt.
Sőt ellenkezőleg. Ezutín a szánalmasan
A
melynek
szerzője
csak
azért,
hogy
legyen
alkabna
a „Tiszavidék hez intézett és lapunkban köellenem támadást intézni, nem átallotta az általam gyarló védekezés után még azok is el fogják
zölt ukáza ügyében, a következő nyilatkozakiadott 5731-882. sz. a. felhivást leplezetlen vak- törni a pálczát Réty ur fölött, a kik szívetot küldötte be hozzánk :
merőséggel elferdíteni ós azt mondani, hogy az ér- sen kihúzták volna őt az önkészitette csáu
A „Szentesi Lap tek. szerkesztőségének Szentesen.
deklett szerkesztők és illetve kiadóktól .kefelevona vából.
Komoly kötelességemnek tartván teljesíteni toknak* bemutatását kívántam.
A vármegye félhivatalos lapja (melynek
mindazt, mit a törvény vagy érvényben álló rendeDe legyen I Teljék kedve a szerencsétlen elté- bizonyára már előre volt tudomása a Réty
let hivatali hatáskörömhöz utal, miután hivatalomat vedt czikkirónak, engem sem tudatlansága, sem
elfoglaltam és ott azon értesítést nyertem, hogy a roszakarata hivatalos kötelességemnek pontos és ur védekezéséről) szolgáltatja erre a légié-*—
Csongrádon fennálló nyomdákból a nemzeti muzeum szigorú teljesítésében meghátráltatni nem fog. Es nyesebb bizonyságot. A csütörtöki számban
szamara törvényileg rendelt példányok soha nem felmentve is érzem magamat, hogy az abban reám ugyanis az a tisztelt újság, melynek állandó
mutattatnak be: 5721.-892. sz. a. egy-egy figyel- vonatkozólag megkoczkáztatott hamis és alaptalan kenyerét képezi az eltussolás, maga is tulka
pásnak és tapintatlannak bélyegzi az érdemes
meztető felszólítást intéztem ugy a .Csongrádi Lap' állításokra csak egy szóval is reflectáljak.
főszolgabíró ur stiklijét.
mint a .Tiszavidék' szerkesztősége és kiadóhivataláHogy pedig megmutassam, miszerint a békéRészünkről ezúttal nem kívánunk a dohoz, valamint a .Csongrád nyomda üzletvezető- nek őszinte baratja vagyok, nem adok méltó és jolog
érdeméhez tüzetesebben hozzá szólni ;
ségéhez, hogy a náluk megjelent sajtó termékek, gosult neheztelésemnek a felett sem kifejezést, hogy
nyomtatvanyoknak köteles példányát a törvény ér- a tek. szerkesztőség minden mellék tekintet nélkül mivel nem akarunk a megtartandó vizsgáti lmében az ott előirt jogkövetkezmények terhe alatt egyedül a törvény végrehajtására szolgáló hivatali latnak elébe vágni. Csak pár rövid megjegyzésre szorítkozunk tehát.
mutassák be.
intézkedésemet a sajtó szabadság példátlan megcsu
Mert:
Először is rá kell mutatnunk arra a
folásának nevezi.
Az 1848. 18. t.-cz. 40. §-a azt mondja: ,Ugy
tényre,
hogy a főszolgabíró ur bölcsen hall
Mert ugy vagyok meggyőződve, hogy a ki is
a nyomtatványokból, mint az abrazolatokbol 2 pél- merte az altalam telhivott törvényi intézkedéseket, gatással mellőzte a csongrádi czikkiró ur azon
dány a helybeli hatosagnak atadando, cgy.k a elfogulatlanul olvasta felhívásomat: az velem együtt állítását, hogy a , Tisza vidék" agg szerkeszhatosagé, másik bekötve a nemzeti muzeume lesz." a tek. szerkesztőségnek eljárását, kritikáját helyes- tőjét nagy vitézül megbotozással fenyegette,
Az 18G7. évi 487 sz. a. kibocsajtott igazs*g- nek nemcsak el nem ismeri, de merő tévedesnek s ha az ellene intézett támadásokkal fel nem
ügyministen rendeletben pedig ez toglaitatik: A 40. a megyei ellenzéki sajtó elfogultsaganak fogja csu- hágy. Nem gondolja ön, tisztelt főszolgabíró
§ L>an megszabott s a nemzeti rnuzeum szamara pán felróni azt.
ur, a ki magát a sajtószabadság oly nagy
rendelt, másik peldáuy pedig mint eddig a helybeli
Miért is midőn teljes jogérzettel visszautasita- barátjának hirdeti, hogy ez a vitézkedés egyehatósag elnökenel teendő le.
nam azt a vadat, hogy intézkedésem altal a sajtó nesen a sajtóra gyakorolt presszió, s igy a
A hivatkozott törvény s miniszteri rendelet szabadsagot megsértettem volna avagy azt megsér- sajtó szabadsága ellen intézett bűnös merényennélfogva világosán megszabvan, hogy minden teni szándékom lett volna, kérem a tek. szerkesztő- let; és azonfölül egy rendőrfőnök szájában
sajtótermeknek egy peldauya, mely a nemzeti mu- seget jelen felvilágosító soraimnak közzetetelére. Ki- oly fenyegetés, a melyért czivilizált országzeumot illeti, a helybeli hatósag elnökénel leteendő. jelentvén egesz hatarozottan, hogy habár hason ban az elcsapatásnál nem érheti enyhébb
Ugy voltam es ugy vagyok meggyőződve : hogy roszakaratu es tudatlan csongrádi közleményeknek büntetés ?
nemcsak hogy semmit nem követtem el a ¿»ajtó sza- leszek is kitéve; ugy sajtó, mint egyéb törvenyeink
Aztán mit képzel, kedves Réty ur, talál
badsag ellen, melynek hü őre kivanok lenni éppen rendelkezéseinek hivatalomhoz utalt vegrehajtásaban
széles e hazában olyan buta embert, a ki elugy, miként elitelem a sajtó szabadossagot, — hanem mégis fokozott erelylyel logok eljárni a jövőben is
hiszi Önnek, hogy az ön ukáza a muzeumot
midőn az érdekletteket kötelességeik teljesitéoére es pedig anélkül, hogy a sajtó szabadsagot a legkeillető
köteles példányokra vonatkozik? Talál
figyelmeztettem, nemcsak hivatali kőttlessegemet vésbé is szandekomban ailana megsérteni.
ön
olyan
futó bolondot, a ki elhiszi önnek,
teljesítettem, de azoknak erdekeben is jártam el,
Egyebekben tisztelettel vagyok,
hogy
a
muzeumot
illető köteles példányokra
figyelmeztetvén őket muiadekossaguknak hátrányos
Csongrádon, 18lJ2. deczembei 13.
nézve
a
törvény
vagy szabály azt rendeli,
jogkövetkezményeire.
Héti Ferencz,
hogy
azok,
az
illető
felelős személy
aláírásán
£ngedje meg tehát a tek. szerkesztőség, hogy
főszolgabíró.
val
ellátva,
a
lap
szétküldése
előtt*
a
főszolgaa lentiek előrebocsajtasaval, hivatkozva az érvény-

Mosakodás.

ben alló törvényi intezkedesekre, abbeli véleményemnek adjak kifejezest, miszerint a tek. szerkesztőségnek a .Szentesi Lap" 145 szamaban biraiat aía vett
hivatali intezkedesemre vonatkozo eljárását vagy
veghetetlen elfogultságnak, vagy az altalam kifejtett
törvényi intezkedeseknek félreismerésen alapuló tévedésnek nevezzem; mert azt nem tetelezein teí,
hogy kérdesben forgó hivatalos intézkedésein kritizaiasanal azon rosz akarat altal volt vezettetve a

Készséggel adtunk tért ennek a levélnek,
habár az, igaztalan és bántó modorban aposztrófálja is csongrádi munkatársunkat.
De hát — egyfelől sértetlenül fentartani
kivántuk az elvet, hogy a ki lapunkban meg
támadtatik, attól soha se zárjuk el az utat,
hogy ugyanitt védelmezhesse magát,
Másfelől pedig a Réty ur fakardjának

ki bocsanaiert esdekel feléd. — Hat elA „SZENTESI LAP"TÁRCÁJA embernek,
teledni serelmeinket es megbocsátani az istennek neveben szégyen és vetek? . . .
— Eleg volt 1 — kiáltott Bene Tamas; de
hangjanak nem a telhanorodas, hanem a megindult— Kegény. —
10 folyt.
ság adott erőt. Eleg volt 1 — Ha Papp Samu még
Irta: Sima Ferenc.
terden könyörögne is előttem, akkor sem bocsatanék
Edes jó apám, szóit Bene Irén, összekucsolt meg neki. S ez az ember meg elég pribék azt hinni,
kezekkel zokogva allt és esdöleg tekintett apjara, Papp hogy mi az életben kezet lóghatunk egymassal. —
Samu egyik halottja nem volt-e neked kereszt koma Soha / Es te gyermek, neked bohó jó szived van,
asszonyod es a másik nem volt-e keresztleanyod, még a te lelkedet nem asta alá az emberek nemte
s mondd, hogy ez a leány nem csókolt-e neked tisz- lensege, s neked még nem kell megbocsátani sentelettel es szeretettel kezet bárhol talalt is, mit sem kinek, te még csak szeretsz, s azért megbocsátok
törődve apja ellenseges indulataval irantad? — Oh neked, hogy engedelem nélkül betetted a labad elmondd, hogy nem beszélted-e magad is többször lenségem hazaba, s azért nem fogom veled éreztetni
megelégedessel, s talan benső örömmel is, hogy haragom, pedig az imént meg azt hittem, hogy pakeresztleanyoddal talalkoztal s az sírva panaszko- rancsommal való szembeszállasodnak kiegyenlítetdott a te és apja közötti ellenseges viszonyról, mely len következményei lesznek. — De te gyermek vagy
lehetetlenné teszi, hogy ő irántunk való ragaszko- s nem bírod azt feltogni, hogy mily érzékeny sebet
dasanak külsőkeppen ugy adhatna kifejezést, amint ütöttél lelkemen engedetlenséged és ballépésed által:
ezt óhajtja, s amily szeretettel gondol mindanyiónkra. azért megbocsátok. Menj szobádba megbocsátok; de
— Oh mondd apám, hogy szabad-e neked egy em- azután többé ne halljak ellenségem házáról. — Jól
ber iránti gyűlöleted kiterjeszteni egy halottra, nem megérts, ne halljak a mai cselekedetedről semmit,
egyre, kettőre, kik téged ós hozzád tartozóid soha soha 1
egy zokszóval nem órintettók. Megengedheted-e a
Bene Irén még Leszélni akart apjának; de Bete nemes lelkednek, hogy Papp Samu iránti gyűlö- néné megfogta leánya kezét és elvezette. — Jer leletből elzárd előle a kegyelet órzetót azokkal szem- ányom, szólt szelíden az anya, lásd te nem ismered
ben, kit az apa ós fórj gyűlöletében részt soha sem apád sérelmeit
vettek; de azt örökké fajlalták P — oh ódes jó apám
— Menjetek, mondá tompa elfogódott hangon
mondd meg, hogy van-e abban bún, ha te egy ily Bene Tamas s ő maga maradt; de lelkében leányáborzasztó csapas alkalmából megbocsátasz annak az nak szavai ott hagyták a részvét töviseit, melyek alatt

Jó barátok és ellenségek.

bírónak beinutatandók ? . . . Ugyan, ugyan,
kérjük alázatosan, ne tegyen fel senkiről annyi
naivságot, hogy ilyen gyerekes füllentéseknek
felüljön.
És — mellékesei legyen mondva, mert
hiszen a helyhatóságnak semmi köze a sajtóhoz — mióta lett ön Csongrád város helyhatóságának elnöke ? Mi ugy tudjuk, hogy a
helyhatóságot az elöljáróság képezi, s annak

meg uieg sajgott a gyűlölködő ember lelke. — S ha
morgott is magaban, s ha fenekedett is Papp Sa •
mura, azért lelke mélyen meg csendül* egy egy hang,
mely keresztleány ara emlékezteté, s aztán elgondolkozott a felett, hogy ha ő veszítette volna el egyetlen leányát, lelkének minden örömét: vajon mi lenne
akkor P — Erre a gondolatra megreszketett Bene Tamás egész valója. — Vajon ha ő sirna egyetlen gyermeke ravatala mellett, eljönne-e Papp Samu, s ha
eljönne az igazi részvét bünbánatával: elbírná-e utasítani ezt a részvétet magatói?
Ugy érezte magat e gondolatnál mintha fojtogatná valami láthatatlan kéz, s megadásra kényszerítené lelkét. — De Bene Tamás erős ember volt.
— Erős volt a szeretetben és erős volt a gyűlöletben is s csak hamar lerázta magáról azt a láthatatlan kezet. Eb, — mondá, lia isten rám méri e csapást
elviselem vagy össze hullok, megsemmisülök alatta;
de Papp Samu ne közeledjen hozzám. Oh, nem igazi
részvét lenne az, mely ezt az embert házamba elhozná, ha ide jönne is, hanem az ördög kárörvendése. — Ez lenne; de engem nem fogtok kőnyeitek*
kel megejteni. Nem, sőt ugy érzem, hogy mégis csak
elégedett vagyok e csapas tudatában, mely őt porig
alazta. Akik meghaltak, azok úgyis jó helyen vannak, az élők azok, akiknek részvétre enyhülésre van
szükségük; de Papp Samunak nincs részvétre igénye,
ez az ember csak gyűlöletemre szolgált s ha elmennék is hozzá, azt kérdeném meg tőle, hogy: ember,
hát van e isten Pl
(Folytatása következik.)
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eloöke a biró, és nem a járási tisztviselő, vei eladott gépek árat beszedte s az igy befolyt
aki, mint már neve is mutatja, nem helyi ezrekre menő összeg is elsikkasztatott, és igy az
egylet nemcsak összes vagyonat vesztette el, de azorgánum.
rekre menő oblígáczióban áll a vele üzleti összekötVégül pedig mutasson még a tisztelt fő- tetésbe lépett gépgyárak tulajdonosaival.
szolgabíró ur ebben az országban egy másik kol2-or van e tudomása a miniszter urnák arról,
legáját, a ki a muzeumot illető köteles pél- hogy ezen, az ő gyámsága alatt is álló gazdasági
dányok beszerzését olyan módon uzoválja, egyesület pénzei és vagyona kezelése ellenőrzéséa mint azt a szóbanforgó ukáz czélozza. No, az egylet alapszabályai értelmében az egyleti elnök
köteles gyakorolni? Miből természetesen az is köha még egy ilyen csodabogarat mutat neküuk vetkezik, hogy ha e kötelességmulasztás által az
a főszolgabíró ur, mi rögtön levesszük a ka egyletet kár éri, ezért anyagilag és erkölcsileg első
lapunkat, és töredelmesen bocsánatot kérünk sorban is az egyleti elnök a felelős.
3 or, van e tudomása a miniszter urnák ara meg nem érdemlett (}) támadásért.
ról ? hogy ez az eset már hónapokkal ezelőtt kideAddig azonban, mig erre a vezeklésre rült s az egylet tagjai mindennek dtczára mind e
bennünket rá nem kényszerit, egyszerűen ki mai napig közgyűlésre egybe nem hivattak, hogy
kell nevetnünk a főszolgabíró urnák azt a akár a sikkabzló titkár, akar az eanek üilenőrzesere
fölöttébb kómikusan hangzó nagylelkű kije kötelezett egyleti elnökkel szemben az egylet ugy az
lentését, hogy a jó békesség okáért nem mél- erkölcsi megtorló, mint a kártéritő lépéseket
tóztatik bennünket szörnyű neheztelésének megtehetné ;
4-szer, tudja-e a miniszter ur azt hogy ezen
éles nyilaival lesújtani. Oh, csak tessék reánk
anyagilag nemcsak a múltra, de a messze jövőre
kedve szerint neheztelni, mert ha még eddig is tönkre tett gazdasági egyesületnek elnöke nem
rá nem szolgáltunk magas neheztelésére, hát más, mint Zsilinszky Mihály, Csongrádvarmegyének
— Ígérjük ünnepélyesen — ez ügy további volt, ez idő szerint pedig Zólyomvarmegyének főistárgyalása közben tőlünk telhetőleg iparkodni pánja, ki elbúcsúzott Csongradvármegyétől t a nélkül, hogy egyenesen az ő ellenőrző kötalességenek
fogunk busásan rászolgálni.
elmulasztása folytán vagyonilag megsemmisitett egyeS most még csak egyet. A „ha tetted, sület ügyeinek rendezése érdekéből és saját reputátagadd"-féle elv lehet ugyan hasznos, de épen cziójára való tekintetből is egyetlen lépést cselekenem — méltóságos. Sokkal ildomosabban cse- dett volna.
Ha van tudomása a t. miniszter urnák mindlekszik vala tehát a főszolgabíró ur, ha botezekről
tett-e már s ha nincs tudomasa, akar-e az
lását férfiasan beismeri, s biráinak elnézésére
elmondottak valósagáról meggyőződést szerezni ? es
apellál. Mig igy, midőn gyerekes füllentések azonnal intézkedést tenni az iránt, hogy a csongsegélyéhez folyamodik, csak nevetségessé teszi rádmegyei gazdasagi egyesület elnöke, Zsilinszky
magát. Pedig meg van irva, hogy: „a nevet- Mihály Zólyomvarmegye főispánja, rendes és elnöki
kötelességeiből felyó tiszteséges uton megtérítse az
ségesség — öl."

egyletnek kárait s igy megmentse magát, de a kormányt is attól, hogy a kormánynak egyik bizalmas
politikai közege, a ki nem mas, mint Zólyomvarmegyének főispanja, a törvény rendes utján kényZsilinszky Mihály úrról, és az ő gazda- szeríttessék egy sikkasztással kapcsolatos, botrányos
sági egyleti elnökségéről esik most itten szó. perrel arra, hogy az alapszabalyok értelmeben az
elnöki kötelességek botrányos elhanyagolasa folytan
Azazhogy — esett az országgyűlésen.
az egyletet ért anyagi kár saját vagyonából megTöbb izben figyelmeztettük a méltóságos téríttessék.
elnök urat, hogy tegye meg, amit a törvény
Végül kérdezem a t. miniszter úrtól, hogy a
és a tisztesség eléje szab : térítse meg a gaz- mennyiben már tudomással bírna, avagy majd tugasági egylet titkára által elsikkasztott összeget. domást szerzend arról, hogy az altalam elmondottak
a szaraz esemény felderitesenél nem egyebek, tett-e
Figyelmeztettük az egylet elnökségét és már, vagy akar-e lépéseket tenni kollegaja, a beválasztmányát is, hogy ideje volna már össze- lügyminiszter urnái az iránt, hogy egy oly ember,
hívni a közgyűlést, megadni a módot és al< ki egy egylet vezetésénél a hanyagsagnak es az elkaimat arra, hogy ez az odiózus ügy, amennyire lenőrzés teljesítésére szükséges képesség hiányanak
ily szomorú bizonyítékát szolgáltatta, haladéktalanul
lehetséges, házi körben elintéztessék.
eltávoiittassék az allami megbizatas azon fontos
Szavunk eredmény nélkül hangzott el. pozicziójáról. a melyre Zsilinszky Mihály főispánt a
A választmány, rosszul alkalmazott kiméletes- csongradmegyei kormányzatban az ő főispansaga
ségből, egyre halogatta a dolgot; Zsilinszky alatt lejátszódott események után úgyis csak vagy
a kormanyzati teljes öntudatlansag, vagy a politikai
ur pedig ugy tett, mintha süket volna vagy és közigazgatási visszaélésekkel való erkölcstelen
mint Bodóné asszonyom, mikor a bor árát barátkozas helyezhette.
kérték tőle.
Az interpelláczió közöltetni fog a miniszterrel.

A pellengéren.

3. oldal.
Az első vezényszó elhangzása után Orbán ur
hevétől elkapatván, beugorva, ellenfelét hevesen megtámadni készült s miután a „rajta*
vezényszó még nem lett kimondva, állásába
visszarendeltetett. Orbán urat ezen eset ugy
látszik, kihozta phlegmájából, mert midőn
másodszor elhangzott a vezényszó, kardját
szurási tempóban tartva, oly hevesen rohant
előre, hogy a vezető párbaj segéd attól tartva,
hogy báró Maasburg az eltiltott szúrás áldozata lehet, Orbán ur kezéből a kardot kiütötte.
Ez nem tudván mire vélni a dolgot hogy
fegyvertelen létére ellenfele által le ne kaszaboltassék Maasburgot megrohanta s annak
kardiát a markolat felett elkapta, s ez alkalommal fejével annak kardjába rohant.
Erre a segédek s egyik orvos közbelépvén, Orbánt elvezetni akarták, de ez az
első pillanatban sebesülést nem érezvén, kardját s a küzdelem folytatását követelte.
Csak nagy nehezen lehetett vele megértetni, hogy fején egy csontig ható szúrással,
súlyosan megsebesült.
Megjegyzendő, hogy az egész eset alig
egy másodpercz müve volt s báró Maaszburg
a kardját még csak meg sem mozdította.
Tartozunk annak a kijelentésével, hogy
báró Maasburg a párbaj egész lefolyása alatt
a lehető legkorrektebbül viselkedett s tudtunkkal ezen ügy a lovagiasság követelményeinek
értelmében végkép elintézettnek tekintendő.

Helyi és vegyes hirek,
— Tallián B é l a főispán csötörtökön
délután, a varmegyei gyűlések alkalmaból, körünkbe
érkezett; pénteken a közigazgatási bizottságban,
szombaton pedig a megyei közgyűlésen fog elnökölni.

— Városi közgyűlés lesz hétfőn f. hó
19-én, melynek gazdag tárgysorozatából előrelátható,
hogy napokig fog tartani. Magát a tárgysorozatot
— legalább kivonatosan — legközelebb hozzuk.

A vármegyei II-od aljegyzőségre

ket pályázó van: Nagy Sándor és Tary István köz igazgatasi joggyakornokok. A valasztási küzdelemben váloszinüleg Tary István lesz a győztes.
— Takarodó. Csató alispán a félhivatalos
lapban megfújta immár a takarodót a közigazgatási
bizottság valasztasára vonatkozólag; a mennyiben
kijelenti, hogy ő maga fogja inditványozni a szombati közgyűlésen e tárgynak a napirendről való
levételét. Tehát még se volt eredménytelen a mi
felszólalásunk.
— Közigazgatási pótbejárás. A szentesi temetők megkímélése érdekében szükségessé
i vált irányváltozás folytán, a szentes-vásárhelyi vasút
Végre nem volt más mód az ügy megvonalon a pótbejárást ma teljesítette egy vegyes
mozgatására, mint a parlament elé vinni a
bizottság, melyben a kereskedelmi ministeriumot
kérdést.
Lakatos Aladar tanácsos és Spányi főmérnök képEz meg is történt. Lapunk főszerkesztője,
viselte.
Sima Ferencz országgyűlési képviselő, f. hó
— P á l y á z a t o k a városnál. Az uj szerEzen párbaj előzményeit lapunk korábbi vezési szab. rendelet által rendszeresített alszamvevői,
14-én, szerdán interpellácziót intézett az országgyűlésen a földmivelési miniszterhez. Ez közleményeiből már ismerik olvasóink, most kapitánysági iktató-kiadói, ós három írnoki állásra a
interpellácziót, a „Pesti Napló * nyomán, alább annak lefolyásáról, mint párját ritkító esetről, pályázati hirdetményt Csató alispán már közzétette.
— adunk hirt.
szószerint közöljük.
A kérvények f. hó 27-ig nyújtandók be az alispánhoz.

Az Orbán Janosés báró Maasburg közötti parbaj.

Itt csak annyit emiitünk meg, hogy Budapestről vett értesítés szerint, az interpelláczió
az országgyűlésen, pártküiönbség nélkül, meglepetést és élénk érdeklődést keltett; s Bethlen
gróf miniszter nyomban megszólította főszerkesztőnket, s előre bocsátván, hogy eddig
még nem volt tudomása e botrányos esetről,
kinyilatkoztatta, hogy nem fogja engedni, hogy
az egyletnek egyetlen fillére is oda vesszen.
Tehát hiába húzódott Zsilinszky ur a
forró falattól; ha nem harapott bele szép
nvel, bele kell kóstolnia — muszájból, Sőt
valószínűleg még más erkölcsi konzekvencziái
is lesznek a dolognak.
Az interpelláczió különben — a bevezető
beszéd elhagyásával — következőleg hangzik :
S i m a Ferencz a következő interpelláczóit intézi a földmivelési miniszterhez :
Kérdezem a miniszter úrtól először is, van-e
tudomása arról, hogy a fóldmivelésügyi minisztérium
tárczáia terhére rendes segélylyel gyámolított csongrádmegyei gazdasági egyesület összes vagyona az
alapitó tagsági tőkékkel együtt a nevezett egylet titkára altal teljesen elsikkasztatott, nemcsak, de a
mennyiben az egylet több hazai és kültöidi gépgyár-

nak bizományosa volt, as általa titkára köztatitóaét

A segédek tudomással bírván arról, hogy
szemfüles rendőrségünk legfőbb ambicziójának
a párbaj megakadályozását tekinti s a párbaj
megvívása előtti napon a segédek lakása,
sőt Tóth Kálmán tanyája is szemmel tartatik,
egyhangúlag abban állapodtak meg, hogy a
„ rettentő * főkapitány kijátszására a párbaj
Budapesten, Fodor Károly vivótermében vívassák meg. S ez alkalommal a segédek báró
Maasburg részéről Melczer nyug. kapitány
és Zsoldos Ferencz, Orbán János részéről
pedig
Rákossi Gyula és Tóth Kálmán
voltak.
Ezen párbajeset talán unikum a maga
nemében. Mert az többször megesett már,
hogy vivni nem tudó ember tüzes kirohanással zavarba hozván ellenfelét, azt levágta,
de hogy egy magát nem is védő egyén győzedelmesen kerüljön ki a kardpárbajból, olyat
nem hallottunk soha.
Az eset igy esett meg.
A felek szokás szerint egymástól pár
ölnyi távolságban felállíttatván, tudtukra adatott, hogy az „en garde* és „rajta• vezényszavakra előlépni ós összecsapni tartoznak,

— Karácsony

a kisdedóvóban. A

jótékony nőegylet szép ünnepet készít az általa fentartott kisiedóvó növendékei számára. Karácsony
estén ugyanis karácsony fát állit a kicsinyeknek az
óvoda helyiségében; mely ünnepélyen az érdekelt családtagokon kívül a gyermekbarátok is szívesen láttatnak.
— E g y h á z v é t e l története. Több oldalról sürgettek már bennünket, hogy írnánk meg
épületes történetét anuak, mikép segített uj házat
építeni az ármentesitő társulat a — szentesi kaszinónak. A dolog sokkal pikánsabb természetű, semhogy
a csiklandós részletekkel meg ne ismertetnénk olvasóinkat. Énből a furcsa kis történetkéből meg fog
győződni mindenki, hogy a mily szerencséje a pákuliczok kaszinójának, hogy — Fekete Márton ur az
elnöie, ép oly szerencsétlensége az ármentesitő társuUtnak, hogy — Fekete Márton ur a főigazgatója.
De hát egy paranyi türelmet kérünk. A pikántériák
számáia most nincs elég terünk.

__ 7" Halálozás. Lovas Pál, kinek ősszeégéséről lapunk mull számában adtunk hirt, a szenvedett
égési sebek következtében f. hó 13-án meghalt.
— E l f o g o t t tolvaj. Róth János borbély
segedet, Kertész Jánosné üzletéből, a csendőrség
letartoztatta s a járásbíróságnak átszolgáltatta. Azzal
van vadolva, hogy Siklóson egy fürdőkabint feltört,
s onnét egy 60 frt értékű aranyórát ellopott.

4. oldal.
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fölveszi régi, eredeti alakját!

december lb-ikától kezdve naponkint két6 a , á b b 16—Í4 oldalnyi terjedelemben
fői vágva és ragasztva jelenik meg.
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pártoktól teljesen független

szerkesztősége egészen újra, — az ország
e b b
hírlapíróiból — alakult,
bel- és külföldi tudósításai, hirei és táviratai frisek és eredetiek lesznek s a legmegbízhatóbb forrásokból erednek,
ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági rovatát kitűnő szakírók szerkesztik,
bel- és külföldi tőzsde rovata mindig pontos és megbízható lesz,
nagy gondot fordit szépirodalmi rovatára,
hol mindig a legkiválóbb irók neveivel találkozik az olvasó,
regényei és tárcái élénkek lesznek és a közönségnek kellemes olvasmányul fognak
szolgálni.

A PESTI NAPLÓ karácsonyi száma feltűnést keltő közleménynyel lepi meg olvasóit.
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Egész évre
F é l évre
Negyed évre
1 hónapra

előfizetési árai:

14 forint
7
,
3,50
1.20

Egyes példányok minden hir lapkereskedésben

= 2 8 korona
= 1 4
= 7
„
= 2
„ 40

kaphatók 5 krért =

fillér.
10

fillérért

A Pesti Napló előfizetési ára (naponkint kétszeri postaküldéssel, reggel és a
délutáni gyorsvonatokkal)
Egéss évre
Tél évre
Negyed évre
1 hónapra . . . . . . .

2 0 forint = 4 0 korona
10
„
= 2 0
5
,
= 1 0
„
1.70
= 3
» 4 0

fillér.

A Pesti Napló délutáni kiadása Budapestről a délután 3 óra előtt
induló gyorsvonatokkal indittatik s minden vidéki városban még a
megjelenés napján az ujságelárusitóknál 4 krajczárért = 8 fillérért
kapható lesz.
A Pesti Napló szerkesztősége
Budapest, Ferenciek tere 3. sz.

A Pesti Napló kiadóhivatala
|

Budapest, Ferenciek tere (Bazár-épület.)

A ki a Pesti Naplóra előfizet, az december 18-ikától január 1-éig a
lapot ingyen kapja, ugy, hogy az előfizetés csak január 1-én kezdődik.
Mutatványszámokat december 18-ikától kivánatra egy hétig ingyen küld
ft

a PESTI NAPLÓ kiadóhivatala.
Stutu,

1801, Nfomatttt

Siaa

f u t a i

gytmajttjáa.

