
Szentes, septmber 26. 18T4. 7-ik szám. Első évfolyam,

_ [̂ KONYV-
Még egyszer komolyan. v .ÁR:

Az „Északi Fény* 6-ik száma már sajtó 
alatt volt, midőn záporként haltak annak szer
kesztőségére a nagy lapoknak — egymást otrom
baságban felülmúló — kritikái. — Ez volt az 
ok: hogy* „Szentesi Lap* 38-.. számához csa
tolt mellékleten felsorolt „ i r o d a l m i  h a t a l 
m a s s á g o k *  által hozott Ítéletek ellenében ma
gunkat nem védelmezhettük.

De úgy hisszük, hogy ama botrányt bo
tránynyal tetéző irodalmi statáriumra most még 
alkalomszerűbb lesz észrevételeinket megtenni, 
annyival is inkább, minthogy a t. közönség — 
Buday előzékenysége által, — már teljesen is
merős a „nagy kapacitások* ítéleteinek szöve
gével.

Nem czélunk ugyan a magyar irodalom 
egyik vagy másik kitűnőségének tollából szár
mazott s feljajdulásokkai telt jeremiádjait elitél
ni, mert attól őszintén megválva ovakodnunfc 
kell, de igenis jogunkban áll az általok oly pa
zarul osztogatott csinicket vissza dobálni. Oly 
csikkért kelle nekünk annyi méltatlan bántal
mazást elviselnünk, mely .frivolségban1’ a meg
történt dolognak még árnyalatát sem képes meg- 
közeliteni, mely gyenge vonásaival nem tün
tette fel azon gyalázatosságot, melyet pirulás 
nélkül képesek voltak elkövetni, — magokat az 
„édes anyanyelv művelőiül* feltolt bitorlók.

Hogy a nagy lapok lamentáltak az .Északi 
Fény* erkölcsrontó czikkei ellen, és hogy annak 
5-ik száma több oly lap szerkesztő kezeihez te 
eljutott, kiknek nem jár cserepéldány; nem cse
kély fáradságába került a „Szentesi Lap* szer
kesztőjének, ki bátorkodott <»gy nem épen dicsé
retre méltó irodaimi licentiat követni el! licentiár, 
mit nálunk lopásnak neveznek. A .Szentesi Lap* 
szerkesztője, daczára annak, hogy egy példánnyal 
sem rendelkezik lapunkból, 6 darabot felküldött 
a fővárosba; s hogy a főváros irodalmi férfiadnak 
fáradságot ne szerezzen, maga megírta rá a kri
tikát is. Meg is jö tt a zúgó vihar sept 16-án a 
.Hon* és .Reform* hasábján, még pedig oly 
karhatalommal és rendőri figyelmeztetéssel, mi
ből következtetni lehetett, hogy az .Északi Fény* 
szerkesztőjét egyszerre legalább is két börtönbe 
szeretnék bezáratni. A ..Hon" szerkesztőségének 
ildomosságát kétségbe vonni nem lehet, da azon 
közleményéért, melyben egy általa ismeretlen em
bert haszontalannak rágalmaz, tiszta meggyőző
déssel mondhatjuk, hogy az egyszer vérzavaro- 
dásban szenvedett.

A „Reform* szerkesztősége oly b r u t á l i s  
kifejezéseket használt lapunk szerkesztője ellen, 
melyhez hasonlót csak is s z e m é t d o m b  körűi 
dolgozó egyénektől lehet várni.

A „Fővárosi Lapok,* .Egyetértés,** .Ellen
őr.* „Független Polgár* pedi* september 17-én 

! egész diadallal hirdették ama hazugságokat, «ni- 
két részben a „Szentes: L ap 'b ó l vettek át, rész-

I E lap szellemi részét illető köz- . . . . .  Elöfixetéel á r :
I lemények a azerkesztőséghez, a Megjelenik t lap minden ^vro _ t 5 irt.   kr.
I pénzkulderodnyek pedig a kiadó tón fél ivénfélévre . ! ! 2 „ ;50 „ 
|  hiVAtalhoz küldendők._____________________ ____ _______  negydvre . . , 1 30 „

ELFOGAD E LAP MINDENNEMŰ KÖZLEMÉNYEKET EGY MELLÉKLETEN.



beu pedig ft »Szentesi I-Hp1" szerkesztője (tán 
négyszem közt) súgott füleikbe.

Hogy az »Északi Fény" megtámadott szá
mában volt drasticus kifejezés, mi sem tagadjuk; 
de arra okot szolgáltatott a színészek által el
követett botrány Hogy pedig lapunk többi szá
mában csak egy czikk is jelent volna meg olyan 
mi, az olvasó közönség finom ízlését sértené, — 
kereken tagadjuk . . . .  S csodálkozásunkat kell 
nyilvánítanunk a felett, hogy a nagy városi la
pok oly egyoldalú ítészek, hogy épen ezen egy 
szám miatt elitélték a többi megjelent számokat, 
pedig azokat nem is látták! . . .  Sőt mi több!. . .  
van lap, mely már politicai irányt is fedezett fel 
az »Északi Fényi ben!

*♦ *
Az ellenünk síkra bocsájtott durvaságok kö

zül ó r i á s k é n t  uiagaslik ki az „Egyetértés" 
m o c s k o s  a l a k j a !  . . .Ezen lap hasábjain oly 
a lá  v a l ó s  á g o k  jelentek meg, melyeknek csat- 
tanósabb részét maga, a , Szentesi Lap“ elkár- 
hozott lelkű szerkesztője is szégyenlett kinyo- 
matni. — Szégyenlette kinyomatni a közlemény 
következő sorait:

„Az »Északi Fény“-t Csongrádmegye tiszti
kara tartja fen, partunk ottani tagjainak bepisz- 
kclására (sic). — Csongrádmegye tőispánja 12 
arannyal fizette meg az első évnegyedi folyamot 
(sic); a megye alispánja személyesen toborzott 
legtöbb előfizetőt, s Ígérte, hogy anyagi támo
gatásával ővandja meg a megbukástól; a városi 
főjegyző főmunkatársa, s a városi ügyész Burián 
a sugalmazója és anyaggyüjiő vezére e lapnak. 
És ez köztudomású dolog Csongrádmegyében, 
mert hiszen egy o t t a n i  lapból vettük át a 
fentebbi adatokat. Csak az a csodálatos, hogy a 
jóravaló ember, az utczán nem köpik arczul a 
fent elősorolt egyéneket.1*

Van-e nagyobb aljasság, vakmerőbb szetn- 
télenség és gyalázatosabb szájaskodás, mint a 
pártszenvedély szülte bosszú okán egyes köztisz
telet- és szeretetben álló tisztviselőt országszerte 
meghurczolni, a nélkül, hogy a tények valósá
gát bizonyítékokkal tudnák támogatni! Nincs!

Pedig ilyen tévedésbe esett s ilyen rágalma
zást követett el az »Egyetértés11 »Szentesi dol
gok uczimű sorok Írója.. . .  Csongrádvármegyének 

jó hirben álló közönségét — szívig sértette!
És mind ezen botrányok előidézője^ Csongrád 

vármegyébe kebelezett, Szentesvárosbau dicsőén 
székelő Buday József, a »Szentesi Lap“ hírhedt

szerkesztője volt; ki nem átallotta lapjában kür- 
jl tölni azon rágalmakat és hazugságokat, miket a 
•i „agy lapok is jó hiszeiuűleg országszerte dobra 

ütöttek.
És ezen uracska akarja boldoggá tenni 

Csongrád vármegyéjét, azt az igazi jellem sziláid 
magyar megyét, melyet tisztikarával egyetemben 
országszerte bepiszkított. — Ezen demagóg előtt 
hajlik meg Szentesváros közönsége és neki töm
jén ez a szabadelvüségi párt — a nélkül, hogy 
tudná mily jellemtelen vezérre talált. Es azok, 
kik ismerik benne az embert, méltán csodálkoz
hatnak rajta, hogy ennyi nemtelen tettei eltű- 
retvén, a helyet, hogy érdeme szerint megvettet- 
nék s eltoloncolnák eredeti hazájába Gácsorszagba, 
még a mai napig is a legnagyobb békességben 
folytatja megkezdett uralkodói pályáját!

A

Á  tizenegyedik parancsolat,
vagy „tréfáljuk meg az w'eget.*

Autobiologikus humoreszk.
VL

A természettudósok eleitől fogva egyet ér 
tettek abban, 1 gy a föld, melyen P'Ac, Osépa 
Jeruzsálem meg Szegvár emelkednek ködbe bur
kolt kupoláikkal —- az állatországba tartoznak.

Egy roppant tudomány u angol természet
búvár pedig névszerint Lord Bealstek pláne clas- 
siíicalta is 1928-bau „de animali maximo“ cziuaíí 
százezer darab aranynyal, meg egy selmeczi pi
pával koszorúzott pálya müvében j s a classifi- 
catiónál váratlanul kisült, hogy a föld a medvék 
rendében foglal legalkalmasabb helyet

Lord Beafstek írja ugyanis a 21-ik lapon: 
„a töld (terra ursula) otromba testíí, czammogó 
járású, vérengző és ragadozó vadállat. Embere
ket és állatokat nyeldes, s azoknak vérét issza 
koronként tel he tétlenül. De a növény evést sem 
veti meg s egész rengeteg erdők vannak gyom
rában kövülten eltemetve. Ha a lélekben rot
hadt emberektől megcsömörlik, vagy részeges
kedve lecsípi magát az ember vértől, hát tüzet 
szokott okádni; különben tétlenül téli álmot al
szik a szabadban, s hogy meg ne hutse magát 
h »áthat ne kapjon pompás magyar juhász bun
dával van ellátva, melybe íülig behúzza magát 
s mely úgy oda áll girbe gurba testéhez, a mint 
csak a világ leghíresebb szabójának munkájától 
várni lehet.



Hát éppen a téli álmát aludta ez a nagy 
vad á!!a^ a mikor én, mint lakodalomra invitált 
vendég, néhány hétre haza ránduitam, az én j 
kedves nzeretetruiéltó nagybátyámhoz,

S mivel a lakodalmat ősi szokás szerint j 
kézíogó szokta megelőzni, és az mindeddig is
meretlen okokból meg nem történt; a mellett 
én is iszonyúan égtem a vágytól, nagybátyáin 
jövendőbelijét minél előbb ismerhetni; hát meg
érkezésem után mindjárt másodnap útra keltünk 
egy könnyű szánkán, öreg juhász bundákba be- i 
burkolva — a harmadik falu felé.

A fütyülő muszka zephir irgalmatlanul csap
kodd arczunkra a fagyos havat s hozzá engemet 
még az én kedves szeretetreméltó nagj'bátyám 
félfont faggyúval vasnilla módra ijesztően kikent 
mareziáliH bajusza is ostromállapotba helyezett: 
hol az orromon, hol meg a szemeim táján bök
vén egy pár atyafiságosat; úgy hogy' utoljára 
is, nem győzvén hallgatással, egész indignátióval 
kikoíytyantottam, a mi szivemet nyomta, aka
rom mondani — orromat szurdalá.

Kedves szeretetreméltó nagybátyám! nyö- j 
gém b. durból, ne szaporítsa az inquisitio kínzó 
eszközeinek s az ártatlan áldozatoknak számát, 
lv»í ,r* I könyőrrel sz?g- és láfsrervem iránt
g irányozza előre vasvilla bajszának: balsó ooss* j 
szántó ágát. Kívánságom teljesittetvén Jancsi ; 
kocsis bekecse vétetett czélba, mi által az öreg 
urnák oly igazhitű kozák kinézés kölcsönözte- j 
tett, hogy láttára a minden oroszok hatalmas 
czárjánuk kaczagott volna örömében a szive.

De valamint a puska golyó nem megy két 
annyira mint a mennyire m e g y , s a leghosszabb j 
szentesi kolbász is a véges micsodák közé tar
tozván — nem tarthat örökké; úgy el kelle 
fogynia egyszer a mi Htunknak is, a tekintetes ; 
Zubogyi Pál uram szívélyesen kikaparván ben- 
minket a hó alól kezdett a szánkóról leszede
getni.

(Folyt, köv.)

A növénytani) )1.
(Allegória.) ji

A keseríílapu — botanicus néven: (I—á 1 dénáron.) j 
A növényék legcsúfubbika s igen tökéletlen ! 

szervezetű. — Illata: büdÖ3, ize: késéi ű. Ha a 
lapu kedvező talajra kap, ott mély karó gyö- , 
.keret ver! mint minden haszontalan növény a 
kertekbe is betolakodik, s csakis az emberi szor

galom megfeszített erejével lehet kiirtani. Leve
lei bűzösek, miasrnatikus kigőzölgésűek s azon 
kívül igen terjedelmesek mint megannyi szamár 
fülek. Minthogy a lapu nagy árnyékot vet, alatta 
semmi meg nem teremhet, má3 növények elől 
is elzárja a világosságot, de a sötétséget kedvelő 
rovarok nagy számbau tanyáznak alatta. Elvezni 
nem lehet, mert kiálhatlau bűze és epénél is 
keserűbb ize van; undort, émelygést és hányást 
okoz. Hatása ugyanaz, mi a „ bolonditó csal- 
matoké.* Virágja van, de a méz kereső rovarok 
kerülik, bariskája pedig szemtelenül mindenkibe 
bele ragad. Bár nem tartozik az indás növények 
rendébe, mégis buján termi a tököt és e nemes 
gyümölcsöt, a bőség daczára is rendkívül gyor
sasággal képes világosság nélkül is megérlelni; 
a birkáknak az „Egyetértésinek és a „Sületlen 
polgári nak tápláló eledel, de tisztességes gyomra 
embernek még besavanyítva is elcsapja a basát.

D r. L i n n é .

Okmány tár.
Tisztelt ezimű Tekintetes ur!

Nőm, ki egyúttal feleségem is Kuczik örzse 
naéte négy éve lesz két esztendő múlva, hogy 
engem mint hites társát minden ok nélkül a fa
képnél hagyott 8 azóta össze kente, fente magát 
egy mindszenti lakossal úgy nevezett Cscrosziya 
Pállal. E két szerelmes egyént annyira vitte 
már a kéjből eredő bosszúvágy ellenem, misze
rint engem aljas utón megsemmisíteni kévánnak; 
én tehát az ellenem forralt bosszuállás sötét tin 
táját egész világosságában a nemzetes nr elejébe 
öntöra.

Az másik esztendőben kezdve felbiztatták 
Köhögös Jánost, Ragyás Gazsit, Kormos Pan
nát és Gacsos Illést, kik az én orrom alá hor
goljanak, üldözzenek és úton útfélen káromolja 
nak; de külömbféle módok mellett káromolíak 
is. Minthogy ezen vétkes tervük nem sikerült, 
eljöttek nőm, Csoroszlya Pál és Kuczik Örzse 
saját udvaromba éjszakának idején puskával s 
ott egyik ablaktól a másikig fntostak s fenye 
vadként csattogtatták agyaraikat és az pnska 
kakasát, többször mind azon időig, mig nem én 
ijedtemben szörnyet halva késsel és szekereié
vel kimenvén, rájuk rohanván irtózatos roódkép 
úgy széjjel ugrasztottam Őket mint az csirkéket 
az fene vad. -  De ezen igézést 3 éjnek idején 
collognálták, azonkívül ablakomon át halhatat



lan förtelmes bőszt eresztettek bodzapuskából, 
az úgy nevezett csimaz füstöt reám fútták. Azon
kívül* használtak valami vonyó puskát kuri)ár- 
tomban keltőmben, melylyel lábamat megakasz
tották és szélpuskát is használtak ellenem leve
gővel és gyöngygyei megtőtve, úgy lövöldöztek 
utánnam; ezen ártalmas ölőszer meg falon átal 
is hatott rám úgy annyira, hogy o vétkes és 
veszedelmes műtét miatt már eszméletemet is 
vesztettem s miatta gyógyithatlan fejbetegségbe ; 
estem; de azért rögtön meggyógyultam.

Üldözőim még most sem szűnnek meg in
gerelni, hanem látszólag, mert csak én láttam, 
megnyitották az eget és előttem istent játszódtak
háromságban. , _  ,

Ennélfogvást kérelmezem tekintetes törvény
széki uraságodat, mikép ezen szörnyetegeket kri
minális vizsgálat alá venni és az igazság vas
kezét reájuk mérni ne restelje 

kézit lábát csókolja
S z i r o n t á k  A n d r á s ,

n\it /i % f| ÍTÍ

Szellemi borotva.
H i r d e t m é n y .

HÓd-Mező-Vásárhely szabad királyi várét 
nak minden fő- és mellék utczáiu termett n á d  
eladó! _________

B o r b a n  v a n  az i g a z s á g .
Renegát bácsin és Jauikán éppen úgy meg

esett a szerencsétlenség, mint Noé ős apánkon, 
hogy nem ismervén a „tütü'* erejét, kelleténél 
többet ittak. — Mentek, dülöngéltek s nem egy
szer bizonyitgaták Galileiként, hogy „és még is 
mozog a föld- —, midőn egyszerre csak a gym- 
nastíkai helyiségen találták magokat, a túl a 
kurczai parkban. János nem is sokáig tétováz- 
gat, hanem rögtön neki leselkedik és eszeveszet
ten hányja a czigány-kereket a homokban és a 
cancant a kötélen, — semmitsem gondolva bár
sony bugyogójával — sőt még széles jó kedvé
ben annyira megfeledkezett magáról, hogy a mo- 
rozusképü Renegát nyakába egy kötelet is dobott.

Az ujságirói tekintélynek ily módoni meg
csorbításán Renegát roppant haragra gerjedett, ■ 
szivének, lelkének teljes haragjával felemelt ök* 
lökkel reá kiált Jancsira*.

„Te lókötő!" ________

Sajnálattal kell tudatnunk, hogy jeles tehet
ségű munkatársunk H a u e r  N á c i  hűtelen lett 
hozzánk, s beszegődött a „szentesi keserű lapu
hoz* vezérczik Írónak. Hirszerint ennek szerkesz
tője — az egész városban „jópipás“-nak ismert 
Dögéi Jankót is állandó munkatársi*’ fogadja fel. 
E szerint a „triumvirátus* egy gyémánt koro
nával fog szaporodni.

M ű f o r d í t á s .
Johanna geht - -  und nimmer k e r h t  sie 

wieder (Schiller orleansi szűz).
Janka megy és soh’sem Böpör többé.

U j A r i s t i d .
B u d a y  J ó z s é p é t  méltán megilleti e név: 

A r i s t i d e s ,  mert ő soka, még tréfából se mon
dott igazat.

„Tebát a mint mondottam !* kiált k......... i
tanító ur az iskolában — „az állatok mind pá
ros lábúak; páratlan lábú állat nem létezik.*

„Mit alszol ott Soos Peti? mindjárt meg
paprikázom a hátadat — vagy a napnál akarsz 
ebédelni ?“

„Nem aludtam én kérem, csak gondolkoz
tam egy kicsit.....mert.....*

m ert'^ iond  csak
„Hát az állatokról."
„Van-e bát egy lábú állat?*
„Igen is.“
„Micsoda? igeu is? hát hol vau?*
„A szomszédunkban, egy asszonyi állat!*

Szerkesztői subrosák.
Pille Józsefnek, az „Egyetértés" kirekesz

tőjének. — Újonnan kiadott díszes társalgóját, 
valamint az éhhez mellékelt „szegénységi bizo
nyítványt" vettük. Most már felteheti érdemje
lét a „ s z e l l e m i  k o l d u s  p a i é t á t "  is.

A „Sületlen Polgár" Csóválszkijának: 
„Renegát, a „füles" dalol,
Elrejtőzdve bokrod alól.

Piff. Paff. Puff. Nevét szíveskedjék megsúgni, 
különben szívességét nélkülöznünk kell.

Renegátnak: „Meleged lesz még Dömötör, 
Tán a nyavalya is kitör.*

Laptulajdonos és kiadó: Szakái Mihály. 
Felelős szerkesztő: Kovács Károly.

Szentesen nyomatott Cberrier Jánosnál. 1874.


