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S I M A F E R E N C Z 
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kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Artézi kutak. 

(P.) Lapunk mult számában néhány szó-
val már megemlékeztünk arról a mozgalom-
ról, melyet a kisériek egész csendben, de 
annál nagyobb buzgalommal és odaadással 
indítottak meg. s mely arra irányul, hogy a 
város lakosságának egy jelentékeny részét 
magában foglaló Kisérben, közadakozás utján, 
és esetleg a városi közpénztár hozzájárulása 
mellett, egy ártézi kut készíttessék. 

Részünkről mindig örömmel látjuk, ha 
a társadalmi tevékenység a közhasznú alko-
tások terén megragadja a kezdeményezést; 
nem várja a siájába a sült galambot, hanem 
zörget és kopogtat, s erőteljesen képviseli 
és felkarolja a közönség jogos igényeit. 

Ezen álláspontunkból önként következik, 
hogy szívesen üdvözöljük a kisériek moz-
galmát, s örömest csatlakozunk hoz-
zájuk támogatásunkkal, mivel törekvésük 
jogosultsága, vita és kétség tárgyát nem ké-
pezheti. 

Istennek hála, ma már nem kell bizonyít-
gatnunk az ártézi kutak közhasznú voltát. 
A tapasztalás megtanított immár mindenkit 
arra, hogy a jó és egészséges ivóvíz többet 
ér a világ minden patikájánál, mert az egész-
ség fentartására elhatározó befolyással bír, 
s különösen a gyomorbajok és a váltóláz 
megakadályozására hatása úgyszólván csalha-
tatlan. 

Ez a tapasztalat kötelességszerüleg arra 
a törekvésre utal bennünket, hogy a jó ivó-
vizet az egész lakosságnak könnyen hozzá-
férhetővé tegyük, hogy ne legyen kénytelen 
senki az egészségre ártalmas vízzel élni. 

Addig a mig egy-egy ánézi kut 30—40 
ezer forintba került, ez a törekvés a meddő 
óhajtás stádiumánál alig juthatott előbbre; 
mert anyagi erőnket túlszárnyalta az, hogy 
százezreket költsünk pusztán a közkutakra. 

Ámde mióta a teknika fejlődése, és a 
vállalkozók között előállott verseny növeke-
dése folytán lehetségessé vált ártézi kutakat 
4 — 5 ezei forint költséggel is létesíteni, azóta 
a helyzet egészen megváltozott; a közönség 
jogos igénye elől nem zárkózhatunk el többé 
a „nonpossumus" jelszavával, mert csak 
akarnunk kell, és minden érezhetőbb anyagi 
megterheltetés nélkül állíthatunk fel annyi 
ártézi kutat, amennyi a közszükségnek és a 
helyi viszonyoknak megfelel. 

Lám, a folyó évi városi költségvetésbe 
egyszerre két ártézi kut költsége van beál-
lítva, a nélkül, hogy ez a város háztartásá-
nak egyensúlyát megzavarta és számba-
vehető adóemelkedést előidézett volna. 

S a jövőre nézve már tulajdonképen 
npm is szükséges ezen a téren jelentékenyebb 
áldozatot hoznunk. 

Az úgynevezett belváros ugyanis meg-
kapja a maga vízszükségletét a központi 
ártézi kútból. A Kisérnek a központhoz kö-
zelebb fekvő része használhatja a Széchenyi-
ligetben készülő kut vizét; csak egy átjárót 
kell készíttetni nekik például a Verner-ház 
táján. A Il-ik tized nagyobb része abból a 
kútból fogja hordani a vizet, a mely Szür-
szabó Nagy Imre polgártársunk nagylelkű 
áldozatkészségéből fog épülni. Ugyancsak a 
Il-ik, valamint az I-ső és 111-ik tizednek a 
vásártér közelében elterülő része pedig a va-
sútnál fúrandó ártézi kútból fedezheti víz-
szükségletét. . 

Ezek a kutak már részint meg vannak, 
részint meglévőknek tekinthetők. S így azt 
hisszük, hogy ha létesül az a kut, a melyet 
a kisériek terveznek, s azonfelül még a 111-ik 
tizedben, például a Villogó táján furatunk 
egy másikat, akkor a városnak alig lesz olyan 
pontja, amelyről a jó ivóvíz könnyen hozzá-
férhető nem lenne; s így e tekintetben a 
közszükséglet egyelőre teljesen kielégíttetnék. 

Mihelyt tehát a közvetlenül érdekelt 
felek ezen a téren megindítják a mozgalmat, 
és társadalmilag megtesznek annyit, ameny-
nyit anyagi erejük megenged, a mint cselek-
szik azt a kisériek: felfogásunk szerint a 
városra nézve rögtön beáll az a kötelezettség, 
hogy a megindult mozgalmat gyámolitsa, 
sőt az ügyet a saját kezébe vegye, és a 
maga részéről is meghozza mind azt az anya-
gi áldozatot, melyet a kitűzött czél megvaló-
sítása igényel. 

Határozottan meg vagyunk győződve, 
hogy a város nem Í J g elzárkózni a tőle mél-1 

tán várt áldozatkészség elől. Ebben a meg-
győződésben teljes sikert merünk jósolni a 
kisériek mozgalmának; s további tevékeny-
ségre buzdítjuk őket. Zörgessenek, és bizo-
nyára megnyittatik nékik! 

A puszta-péteriek a földmivelésügyi 

miniszternél. 
A sokat emlegetett Puszta-Péteriből, melynek 

polgárai sorsát olyan fényesnek és ragyogónak hir-

deti az a bizonyos — —, nem akarjuk mondani, 

hogy milyen — ujság-papiros, 20 tagból álló de-

putáczió járt fenn f. hó 14-én Budapesten tiszte-

legni a földmivelésügyi miniszternél, hogy ügyeit 

bajait előadva, segedelmet kérjen tőle a Pallavicíni 

uradalom, illetőleg annak vezető tisztviselői agyon-

szeretése ellen. 

Húsz polgár, mindannyian a község lakosai 

által általánosan tisztelt férfiak, — köztük a község 

kántora és birája, — 384 családfő nevében jelentek 

meg ott panaszaikat előterjeszteni s alázatos kérel-

müket megtenni a miniszternél sorsuk javítására, 

mely rájuk nézve immár elviselhetetlenné vált. 

F. hó 14-én délelőtt 10 órakor jelentek meg a 

puszta-péteriek a földmivelésügyi minisztériumban, 

S i m a Ferencz orsz. képviselő kalauzolása mellett, 

ki a deputácziót azonnal bejelentette a miniszternél 

előre is jelezve az állapotokat, melyekben az ottani 

polgárok sinlődnek. 

A deputácziót azonnal fogadta a miniszter s 

midőn a 20 tagu küldöttség az elfogadó-teremben 

helyét elfoglalta, Sima Ferencz képviselő bemutatta 

küldöttséget, melynek vezetőjével a miniszter barát-

ságosan kezet fogott. 

A küldöttség vezetője dr. F í 1 ó Tihamér hely-

beli ügyvéd körülbelül a következő beszédet mondta 

a miniszter előtt: „Nagyméltóságú Miniszter Úr! 

Kegyelmes Uram ! Puszta-péteri pestmegyei község 

384 családfője nevében vagyok itt és vannak itt az 

általam vezetett p.-péterii polgárok segedelmet, kö-

nyörületet kérni Nagyméltóságodtól, nehéz, elv sel-

hetetlen helyzetükben. 

63 év óta laknak e polgárok P -péteri közsé-

gében, azóta élnek ott örömben és bubán Pallavicini 

őrgróf ur birtokán. — 10 évről 10 évre voltak bér-

leteik, azt mindig megújították a régi föltételek alatt 

s lehetett nekik bérleteiket másra átruházni vételár, 

készpénzfizetés mellett ugy, hogy sokan e polgárok 

közül pénzért 1000—1500 sőt több vételárért ju-

tottak mostani bérleteikhez. — Az uradalom ezt 

tűrte, elnézte, sőt szankczionálta is az által, hogy 

sokszor megtörtént az az eset is, hogy birói árverés 

utján ruháztatott át a bérlet egyikről a másikra. 

Ám az 1893. év őszén a 10 éves bérleti czik-

lus újra lejárván, az uj szerződést csak nehezebb 

föltételek alatt és ugy akarta megkötni az uradalom, 

hogy a bérlet csak az illető szerződő személyre szól 

s azt sem átruházni, sem abban az illet5 örökösök-

nek örökölni nem lehet. 

É súlyos föltételeket, külörösen az átruházás 

és öröklés ilyetén megszorítását nem találták elfo-

gadhatónak a péteriek s az ilyen szerződés aláírását 

kevés kivétellel megtagadta az egész község lakos-

sága. — Az uradalmi intéző tisztek — különösen 

Nóvák urad ügyész — 8 napi határidőt szabott ne-

kik a meggondolásra s e 8 nap eltelte után, — 

minthogy az idő is már október 8-ára esett, mikor 

már a földeket be is vetették, — sokan hajlandók 

»oltak a szerződést még ily föl'ételek alatt is elfo-

gadni és aláírni, mert már ilyenkor másutt helyet és 

megélhetési módot nem kereshetlek. — Az uradalmi 

ügyész ur jó szivébe azonban nem fért bele minden 

polgára P.-péterinek, voltak egyes kiválasztott em-

berek, a kiknek semmi áron nem akart bérletet adni 

s midőn én kérve kértem, hogy ezen polgárokat is 

hagyja meg a bérletben, azt kereken megtagadta 

s ennek okát kérdezve azt felelte : „azért nem, mert 

nekem nem tetszik, annak adok bérletet, a kinek 

akarok*. — Tehát tisztán személyes ellenszenv ve-

zérelte ezen dologban, a mi valami nagyon humá-

nus eljárásnak nem nevezhető. 

Sőt a törvény védő palástja alatt ugyan, de 

igazságtalan uton, karhatalommal hurczoltatott ki 

több polgárt és családját saját maguk által épített 

házaikból, kik között volt olyan, kinek felesége gyer-

mekágyas volt. Minden könyörületesség nélkül kidob-

ták ezeket is az utczára, bútoraikkal, élelmi szereik-

kel együtt, menjenek, a hova akarnak, ilyen jó ta-

nácsokkal látták el őket. Az egész p.-péteri polgár-

ság fölzudult az ilyen embertelen eljárás fölött, s 

csak a nép vezetői csillapításának köszönhető, hogy 

valami nagyobb baj, zendülés és vérontás nem 

történt. 

Ilyen körülmények kőzött a polgárokban meg-

érlelődött az elhatározás, hogy örök földet vásárol-

nak, a hol nem lesznek bizonytal anságban, a hol 

tudják, hogy mikor a napi fáradságom munka után 

álomra hajtják fejeiket, holnap is azon a talj alatnyi 
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földön ébrednek föl, a mely az övék, a melyen nem szédet s többször megdöbbenve, megbotránkozását 

háborgathatja senki, semmi, az uradalmi cselédek-

nek pillanatnyi szeszélye, közönséges személyes 

bosszuszomja. 
Mert hiszen, a mi megtörtént ma az egyikkel, 

holnap megtörténhetik a másikkal. Nem tetszik va-

lamelyiknek a képe az urad. intéző tisztviselőknek 

holnap éppen ugy földönfutóvá tehetik őt is, mint 

tegnap a többieket. Pedig ezek mind régi bérlők, a 

kik pénzért jutottak bérleteikhez s igy — egysze 

rüen kidobatva — keservesen szerzett pénzüket ¡3 

oda veszni látják. 

Igazságos-e ez az állapot, kegyelmes uram ?! 

— Nem az! S éppen azért e polgárok elha 

tározták, hogy Puszta-Péterit, a hol születek, a hova 

gyermekkoruk kedves emlékei fűzik, a honnan el 

menniök fájdalmasan esnék, mert kedveseik sírhant-

jai is oda kötik őket, — megvásárolják. 

Az őrgróf ur azonban — uradalmi tisztjei ta-

nácsa után — oly elfogadhatatlan feltételeket sza 

bott nekik, a melyeket ők teljesíteni képtelenek let-

tek volna, mint becsületes emberek, általuk ki nem 

bírható föltételek teljesítésére nem vállalkozhattak. 

Később pedig az urad. tisztviselők kijelentették és 

fennen hirdették, — személyes bosszúból kifolyólag — 

hogy mindenki másnak eladó P.-Péteri, csak ő ne-

kik nem. 

£ miatt ők az uradalommal szóba nem állhat-

nak, kérik azért Nagyraéltóságodat, hogy odahatni 

kegyeskedjék, miszerint az állam vegye meg az őr-

gróftól, s az állam adja el nekik kibírható feltételek 

alatt P.-Péterít, mert az állam velük szemben neut-

rális tényező, mig az uradalom és különösen annak 

tisztjei irántuk elfogultak. Ha azonban ez egyaltalá 

ban kivihető nem lenne, kérik, hogy állami terüle-

ten részükre telepítési hely jelöltessék ki, a hol nyu-

godtan élhessenek az állam, a haza javára. Ennyi 

polgár megélhetése és a haza javara munkálkodása 

állami érdek is és minthogy ez év őszén mar ez em-

berek minden megélhetés nélkül maradnának, ké 

rem Nagy méltóságodat, hogy ez ügyben a lehető 

legsürgősebben intézkedni kegyeskedjék. 

F e s t e t i c h Andor gróf, földmivelésügyi m. 

kir. miniszter ő Nagyméltósága feszült figyelemmel 

hallgatta végig e majdnem fél óra hosszan tartó be 

fejezte ki a p -péteri állapotok fölött. 

A beszéd elhangzása után ő arra a követke-

zőket válaszolta : 

.Uraim! A most hallották méltó megbotrán-

kozásomat keltik föl. Ilyen viszonyokat életemben 

soha nem tapasztaltam. Ez rendkívül botrányos ál-

lapot, a m e l y r o s s z a b b a r a b s z o l g a s á g -

nál, (ípsissima verba) a milyet jogállamban megtűrni 

nem lehet, nem szabad s a melyen okvetlen segíteni 

kell A legjobb akarattal fogom ez ügyet kezembe 

venni és biztosítom önöket, hogy Pallaviczíni őr-

gróffal e tárgyban azonnal érintkezésbe lépek. Ha 

pedig ez esetleg nem sikerülne, keresek módot és 

alkalmat arra, hogy az önök kérelmének eleget te-

hessek állami területeket véve kombináczióba. Le 

gyenek nyugton, önökön segi've lesz.* 

Körülbelül ezeket mondta a minszter és felhívta 

a polgárokat, hogy maguk közül 4 5 polgárt vá-

laszszanak a kik majd megállapítsák vele együtt a 

földvásárlás ügyében a föltételeket. 

A küldöttség tagjai a miniszter beszédének el-

hangzása után meghatottan állották őt körül, s ő 

mindenikkel szívélyesen szóba állt és bajaikat kikér-

dezte s meghallgatta s ígéretet tett azok orvos-

lására. 

Mikor aztán a küldöttség elmenni készült, a 

feledhetetlen, szívélyes fogadtatás miatt elérzékenyült 

öregebb és ifjabb polgárok odamentek a miniszter-

hez, kezet akartak csókolni könnyezve, a mit a mi-

niszter akarva, nem akarva — tűrni volt kénytelen, 

s majd kicsordult neki is a szeméből a könny, hogy 

megsirassa Magyarország egyik Minisztere azokat az 

allapotokat, a miket Nóvák ur, — ez a kis kaliberű 

vitéz — támasztott és előidezett. 

De azzal az egy csepp kőnynyel felszárította a 

miniszter százak könnyeit s az az egy csepp könny 

annyi áldást, hálát hoz rá, mint a mennyi átkot 

hoznak az uradalom szívtelen szolgáira azok a so-

kat hullatott, de a miniszter által felszárított könnyek, 

A miniszter által jelzett szűkebb körű küldött-

ség megalakítása végett f. hó 20-an Hétfőn délután 

P.-Péteriben népgyűlés fog tartatni, melyre dr. Filó 

Tihamér okvetlenül, esetleg Sima Ferencz is meg-

jelenik 
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Elromlott litográfia. 
— Köz igazgatás i karczo la t . — 

Hogy milyen pompásan tempóra megy ez a 
mi pátriárkális magyar közigazgatásunk, azt találóan 
illusztrálja az alábbi csinos kis história, melvet a 
»Nemzeti Újság*-ból veszünk át. 

A jóizü karczolat a következőleg hangzik: 

Nemes Gyöngyös városának érdemes dobosa — 
a ki üres óráiban egyszersmind 1 tográfia-hajtó is 
— észreveszi egy szép reggelen, hogy a városi litog-
ráfiának elpattant a szorító srótja. 

Nyolcz óra után hivatalosan bejelenti a kőnyom-
dásznak, hogy el van romolva a litográfia. 

A kőnyomdász szakértő szemei csakhamar kon-
statálják, hogy a litográfia valóban elromlott, kilenc 
órakor tehát hivatalosan jelenti a városgazdának, 
hogy a litográfia el van romolva. 

Az öreg gazda utána néz a dolognak, és ugy 
tíz ora tájban már ő is meg van győződve, hogy 
csakugyan elromlott a litográfia. Ekkor azután 
rendbe szedi magát, megigazgatja a nyakkendőjét, 
kipödöriti a bajuszát és féltizenegykor megyen jelen-
tem a polgármesternek, hogy el van romolva a li-
tográfia. 

A polgármester, hivatalos szigorúságot affek-
tálva, összehúzza ugyan egy kissé a szemöldökeit, 
de azért elhiszi az öregnek, hogy elromlott a li-
tográfia. 

Féltizenegykor tehát már a polgármesternek is 
hivatalos tudomása van arról, hogy a litográfia el 
van romolva. 

Kanyó Gábor díjnok e közben halálsápadtan 
szalad a kiadóhoz és rémülve panaszolja neki, hogy 
a képviseleti meghívókat nem lehet többszőrösiteni 
mert elromlott a litográfia. 

A kiadó hallva e végzetes hirt, rohan a jegy-
zőkhöz és képéből kikelve kér tanácsot, hogy mit 
csináljon most már a meghívókkal, miután el van 
romolva a litográfia. 

A főjegyző, meg a jegyző erre nyomban ott 
teremnek a polgármesternél és ünnepélyesen kijelen-
tik előtte, hogy ők semmiféle felelősséget sem vál-
lalnak, ha a meghívók idejében szét nem lesznek 
hordva, mert hát elromlott a 1 tográfia. 

ioo. szám. 

Ezzel aztán a p.-péteriek ügye a helyes me-

derben van s az akadékoskodók nem árthattak sem 

nekik, sem azoknak, a kiknek indirekte akartak, 

mert a becsületes törekvések ellen hiába küzd akár 

a f e k e t e h é t f e j ű s á r k á n y is, akad, vagy 

akadnak olyan emberek, a kik annak mind a hét 

j fejét levágják. 

A mumus' 

Most már a polgármester se veszi tréfára a 
dolgot. — Becsengeti a Miska hajdút és szigorúan 
ráparancsol, hogy a pokol fenekéről is kerítse elő a 
tollnokot. mert sürgős szükség van reá, el van ro 
molva a litografia. 

Mig a hajdú oda jár, az első tanácsos sorra 
beszalad valamennyi hivatalos szobát és esküdözik 
égre-fóldre, hogy nem ő az oka, hogy elromlott a 
litográfia. 

A Miska hajdú pedig lélekszakadva törtet a 
tollnok lakására. — A szolgáló nem akarja bebo-
csátani, mert alszik az itju ur. 

A hajdú erélyesen oda szól a szolgálónak, hogy 
költse fel azonnal, mert rettenetesen nagy a baj el 
van romolva a litográfia. - A szolgáló erre össze-
csapja a kezeit, esze nélkül ránczgálja az itjn urat 
és kétségbeesetten kiabálja a fülébe, hogy: 

- Jaj istenem . . . keljen fel az ifjú ur . . 
mindjárt oda leszünk . . . végünk van . . . elrom 
lott a litográfia. 

A tollnok urat a legerősebb villamos áramlat 
se dobhatta volna ki sebesebben a puha párnák 
közül, mint a milyen sebesen kiugrasztotta ez a 
rettentő hir. Csak ugy hányta magára a ruháit és 
annyira sietett, hogy a kabátját már az utczára ki-
erve öltötte fel. - De hogy is ne ? His;:en alig le-
het annál borzasztóbb valami, mint mikor el van 
romolva a litográfia. 

A városházán tűhegyen állott a polgármester 
Szinte megkönnyebbülve lélegzett fel, amint a sie-
téstől majdnem fulladozva érkező tollnok arczát 
megpillantotta. Nyomban meghagyta neki, hogy 
azonna fogalmazzon egy .sürgős" hivatalos jelen-
tést a tanacshoz, amelyben körülményesen és kime-
rítően el legyen mondva, hogy elromlott a litográfia. 

, * jelentést a polgármester aláirta, az iktató 
beiktatta es tizenkét óra előtt néhány perczczel már 
a végzés-tervezeten rágta felette a tollszárat a gaz-
daságugyi referens. 

l * x Dxélbein ? e d i g a Gyön&yösi Lapok is tudatta a 
közönséggel, hogy a városházán el van romolva a 
litográfia. 

Három órakor délután rendkívüli tanácsülésre 
gyulekezék össze a nemes magisztrátus — A gaz-
daságügyi előadó az ügy érdeméhez illő fontossággal 
referálta, hogy egy következményeiben messze kiható 

Tele van vele a város, a pákuliczok 
dobbal trombitával hirdetik, hogy a szuro-
nyokkal csinált néhai polgármester panaszára, 
51 városi képviselő ellen, hamis vád czimén, 
elrendelte a biróság a vizsgálatot, s a panasz-
lottak — horrendun dictu — már kézhez is 
vették a biróság idézvényét. 

Kézzel lábbal azon fáradoznak a jó pá-
kuliczok hogy a világ komolyan vegye ezt 
az ártatlan kis mumust, és megijedjen tőle. 

Uram teremtőm, micsoda szenzáczió is 
volna az, ha 51 városatya egyszerre belől 
kerülne a lakaton ! 

Elég nem szép az ellenzéktől, hogy nem 
akar megriadni a falra mázolt ördögtöl; az 
meg pláne hallatlan injuria a vádlottaktól, 
hogy még kaczagni sem átalnak ezen az 
operett histórián. 

De hát ki tehet róla, hogy lehetetlen 
tragikusan venni a dolgot? 

Hiszen emlékeznek olvasóink arra az 
esetre, mikor 56 városi képviselő egy indít-
ványt terjesztett be a városi képviselő testü-
lethez az iránt, hogy a szomorú emlékű Tas-
nádi Antal ellen — a ki akkoriban még 
uzurpálta -a polgármesteri hatalmat — fe-
gyelmi eljárás indittassék a regalebérlet 
ügyében tanúsított mulasztása miatt, mely-
lyel a város közönségét érzékényen megkáro 
sitotta. 

A fegyelmi hatóság tudvalevőleg kegyel-
mesen futni hagyta Tasnádit, — hiszen azt 
is jól tudjuk, hogy miért ? Ezzel azonban 
nem elégedett meg a jámbor, hanem mikor 
már szárazon érezte a bőrét, még neki állt 

sürgős intézkedésre van szükség, mert elromlott a 
litográfia. — Az érdemes tanács bölcs tagjai mély 
komolysággal vettek tudomást a leverő eseményről 
és hosszas és beható vitatkozás és alapos megfon-
tolás után egyhangúlag elhatározták, hogy azonnal 
lakatost kell hivatni, a ki megreparálja a litográfiát 

A polgármester tehát megint csak zavarta a 
Miska hajdút, hogy rögtön kerítsen egy lakatost, a 
ki a litográfiát megreparálja. 

A lakatos végre megnyugtatta az aggódó ma-
gisztrátust, hogy tekintettel a beállott kritikus hely-
zetre, egész tehetségével oda fog működni, hogy 
reggelre meg legyen reperálva a litográfia. 

Másnap reggel pedig a lakatos egy forint negy 
venhat krajczárokért egy srófot illesztett be az eltö-
rött sróf helyébe, s ezzel meg lett reparálva a li-
tográfia. 

Nyolcz órakor azután a dobos, — a ki üres 
ódáiban egyszersmind ütográpfia-hajtó is, — jelen-
tette a kőnyomdászoknak. hogy meg van reparálva 
a litográfia. 

A kőnyomdász szakértő szemei csakhamar kon-
statálták, hogy valóban meg lett reparálva a litog-
ráfia kilencz órakor tehát jelentést tesz a városgaz-
dának, hogy a litográfia meg van reparálva 

Az öreg gazda utána néz a dolognak és ugy 
, o r a l áJb*n már ő is meg van győződve hogy 

csakugyan meg lett reparálva a litográfia. Ekkor 
? Z U ^ / e , n d b e , s z e d i ma6á t- megigazgatja a nyak-
kendőjet, kipödőriti a bajuszát és féltizenegykor me-
gyen jelentem a polgármesternek, hogy meg van 
reparálva a titográfia. 

Féltizenegykor tehát már a polgármesternek 
hivatalos tudomása van arról, hogy a litogáfia meg 
lett reparálva. * 

u* ?ui!yÓ G á b o r d i j n o k e Gőzben majd ki ugrik 
a bőréből örömében, a mint újságolta a kiadónak, 
bogy lehet már többszörösiteni a meghívókat, mert 
megvan reparálva a litográfia. 

Délben pedig a közönség megnyugtatására, 
kövér betűkkel kiírva jelenti a Gyöngyösi Lapok is, 
hogy a fenyegető litográfia kérdést sikerült immár 
a nemes magisztrátusnak minden igényeket kielé-
gitőleg a lehető legelőnyösebben és legszerencséseb-
ben megoldani. 

És most már senki sem aggódhatik, hogy 
nem lesz Gyöngyösön képviseleti közgyűlés, mert 
hiszen lehet már többszörösiteni a meghívókat meg 
van reparálva a litográfia. R i g ó Ala jos . 
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SZENTESI LAP. 
feljebb, és hamis vádaskodásért panaszt vett igénybe. A víznyomás azóta már megkezdő-

emelt az indítványtevő városi képviselők dött, tehát igazán csak napok kérdése most már, 

ellen. b o g y a ¡¡g^j ¿rtézi kut fúrása teljesen befejeztessék. 

Hát ez az a félelmes mumus, a mivel (r.) - F ó l i á k S á n d o r várm. főorvos f. hó 

nasztgatm próbálják a panaszlottakat. 14-én szabadságra ment, és pedig Kolozsvárra, hol 

N o ? \ h i K8 a d t an és józanul itéli a tisztiorvosi kurzust fogja hallgatni. 

(r.) — E l t ű n t tánczmester . Schnur György 

szegedi tánczmester, ki városunkat évek óta láto-

gatja, s az idén is táncziskolat tartott itt, pár nappal 

ezelőtt — tanítványainak nagy meglepetéséra — 

ben a saját belátásuk szerint indítványokat 
tegyenek, s az ilyen indítványokat lehet 
ugyan figyelmen kivül hagyni, de akár he-
lyesek, akár helytelenek, akár jogosultak 
vagy jogtalanok azok, nem lehet miattuk az 
illetőket felelősségre vonni, mert ezzel illu-
zóriussá volna téve a képviselők hivatása. 

Ugyan k nek volna akkor kedve a kép-
viselő testületben helyet foglalni, ha nem 
volna biztosítva a vélemény szabadság, s a 
képviselő ki lenne téve annak, hogy a leg 
jobb szándékú indítványért is büntetőjogilag 
felelősségre vonhatják ? Akkor a képviselő 
testület nem önálló intézkedésekre hivatott 
hatóság, hanem csak a Fejbólintó Bálintok 
gyülekezete lenne, a melynek dicstelen föl-
adata mindenre Áment zengedezni, és kö-
vetni a »fizess és halgass" jelszavát. 

Annyira kézenfekvő dolog ez, hogy nem 
is tartjuk szükségesnek bővebb fejtegetés 
tárgyává tenni. Csak arra kérjük a jó páku-
liczokat, ne rójják föl nekünk büuül, hogy 
nem vesszük komolyan a dolgot; és ne essék 
nekik túlságosan zokon, hogy a bepanaszolt 
városi képviselőknek sem okoz ez a mumus 
egyetlen álmatlan éjszakát sem 

Hiszen maguk a tizenhárom próbás pá-
kuliczok is belátják, hogy az egész komédia 
nem egyéb, mint : ,sok hűhó — semmiért/ 

<P. 

meg a kérdést, az csakugyan mosolyogni fog 
a Tasnádi erőlködésén. Mert azt nem kell 
bővebben magyarázni, ugy is mindenki tud-
ja, hogy a városi képviselőknek nemcsak 
joguk, de kötelességük is, hogy a közügyek- a kapufélfától véve bucsut, hirtelen eítünt. Az ,el-

lépés* oka ismeretlen. 

(r.) — Helyreigazí tás. ,A vonatból kidobott 

kalauz" czim alatt megírtuk lapunk múlt számában, 

hogy egyik helybeli vállalkozó építész segédjei Mind-

szentről jövet ledobták a robogó vonatról a kalauzt, 

aki komoly sérüléseket szenvedett. A hir bejárta a 

lapokat, s széles körben feltűnést keltett. Sz. G. 

építész — kinek segédjei követték el állítólag a tet-

tet — s kinek megbízhatóságához semmi kétség 

nem fér, tegnap személyesen megjelent szerkesztő 

ségünkben, s annak kijelentése mellett, hogy ő az 

esetnek szemtanuja volt, a hir rektifikálására kért 

föl bennünket, mivel — úgymond — igaz ugyan, 

hogy a kalauz lepályázott a vonatról, de senki se 

dobta le, még csak egy ujjal se értek hozzá, hanem 

csodálatosképen a saját passziójából tette meg a 

saltó mortalét; aminek semmi komoly következ-

ménye nem lett. Kérdéses hírünket tehát, a kíván-

sághoz képest, ezennel helyreigazítjuk, mivel külön-

ben is a dolog történetének kiderítésével a rendőr-

ség már foglalkozik. 

— Helyrepót lás . A szentesi kereskedő-ifjak 

egyesülete részéről beküldött báli elszámolás, illetve 

köszönet-nyilvánítási referádaból Ellenberger Malvin 

kisasszony neve, a ki mint elárusítónő működött az 

ünnepély alkalmával közre, véletlenségből kimaradt. 

Miután e hiány helyrepőtlására felkérettünk; azért 

azt ezennel a legkészségesebb örömmel tesszük meg 

* Egy u r i csa l ádná l egy vagy több gim-

nazista ellátást és lakast kaphat. A czim megtud-

ható Stark Nándor könyvkereskedésében. 

(r.) — Mu l a t s ág a szomszédban. A hód-

mező-vásárhelyi Torna- és Vivó-Egylet, 1894. évi 

augusztus hó 19-én, Vasárnap a szegedi ország-uton, 

az algyői révnél és a Népkertben, az állandó torna-

csarnok alap javara, jótékonyczélu, országos iellegű 

torna- és athletikai-versenyekkel egybekötött fenyes 

népünnepélyt rendez, melyre felhívjuk az érdek-

lődők ügyelmét. 

— K ö l t ö z n e k a gó lyák . Szokatlanul korán 
hagyjak el hazánkat az iden a gólyák. A múltkor 
említettük, hogy a felvidekről már megkezték a 
költözködést. A mi vidékünkről csak augusztus 20-án 
szoktak ezt tenni és ez idén itt sem várták be a 
régi terminust hanem aug. 14-én bucsut vet ek már 
tőllünk, hogy déli hazajukba, a szokottnál egy héttel 
előbb vonuljanak be. A néphit azt tartja, hogy ez 
a jelenség: szigorú télnek az előjele. 

— Menyegző helyett temetés. Szomorú 
tragoedia színhelye volt par nap előtt Ada községé. 
Egy ottani elökeiiő gazda lia Dragin Jocó, a Tiszara 
vitte le apja lovait, hogy azokat megúsztassa. A 
tiatal ember aszni nem tndvan, az egyik lóra ült 
fel és igy ment neki a Tiszának. Midőn a lovak 
usz i kezdtek, az ár lesodorta a fiatal embert a lo-
vakról és magaval ragadta. Pár perez múlva ösz-
szecsaptak tólölte a hullamo'i és mivel segítség nem 
erkezett, a vízbe tult. A szerencselen embernek más-
nap lett volna az esküvője, igy azoban a menyegző 
helyett temetéset érte meg a falu nepe Dragin Jócó 
uak, kit augusztus 14-en óriási részvét mellett ki-
sérték a sírba. 

— JLelőtt magyar-alat tva ló . Orsova vidé 
kén, — mint onna irjak, nagy a felháborodás. Teg-
napelőtt reggel ugyanis két kornea-lukrai oláh pa-
raszt átkelt a Dunán, hogy a vaskapui vállalatnak 
d. szerb parton levő irodajában jelentkezék. A szerb 
parthoz közeledő oláhok, a kik magyar állampolgá-
rok, egyszerre hal ották, hogy erős hangon rájuk kiált 
a szerb vámőr. De mert nem értették szavát, ijed-
ten visszafelé kezdtek evezni. Ekkor az őr újra rájuk 
rivalt s a következő másodperezben puskájából 
kétszer utánuk lőtt. A második lövés az egyik pa-
rasztot, Haku Abrahamot szivén találta s a szeren-
csétlen holtan bukott a csolnak aljára. A helyi ha-
tóság a kormánynak távirati jelentést küldött az 
esetről, mely valószínűleg diplomáciai beavatkozást 
fog maga után vonni. 

— A cz igányok letelepítése. E fontos 
kérdés megoldásának szükségét már régen érzik az 
irányadó körök és a parlamentben is hangsulyozta-
tott, hogy sürgősen kell már ez ügyben valamit 
tenni, mert altalános a nézet, hogy a czigánykérdés 
megoldását tovább halogatni nem szabad. A belügy-

Helyi ós vegyes hírek. 
(r.) — Sima Ferencz Dánoson. 

Lapunk főszerkesztője, Sima Ferencz ország-
gyűlési képviselő, a napokban meglátogatta 
Wekerle Sándor miniszterelnököt, ennek dá-
nosi birtokán, hogy vele némely, megyénket 
is érdeklő dolgot megbeszéljen. A miniszter-
elnök kitüntető szivélyességgel fogadta, ebédre 
is magánál marasztotta, s ebéd után a saját 
fogatán vitette be a vasútállomásra főszer-
kesztőnket, ki egy kedélyesen eltöltött nap 
kellemes emlékével hagyta el a miniszter-
elnöknek magyaros vendégszerető házát. 

(r.) — Tanár-választás. A gim-
náziumi bizottság f. hó 16-án tartott ülésé-
ben két tanári állást töltött be választás 
utján. Demeter István ideiglenes tanár he-
lyére — ki nem szerezte meg ugyan az ok-
levelet, de azért szeretett volna megmaradni 
— Király László nagyszalontai tanárt; a 
U- i k tanári állásra pedig Áág Lajos okleve-
les tanárt, a premontrei kanonok rend tagját 
Keszthelyről — választották meg egyhangú-
lag. Örömmel üdvözöljük ezt a szerencsés 
választást, mert — amint halljuk — mind a 
két uj tanárban főgimnáziumunk kitűnő erőt 
nyert. Hanem ebből az alkalomból legyen 
szabad egy kis interpellácziót intézni a tisz 
telt gimnáziumi bizottsághoz. Ugyanis, ha 
nem csalódunk, Krisztiáni István tanár szin-
tén ideiglenesen, egy évi próbaidőre lett a 
mult évben megválasztva. Most lett volna 
tehát ideje annak, hogy az ő véglegesítése 
vagy elbocsátása fölött határozzon a bizott-
ság. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy miféle 
okból borították a feledékenység fátyolát erre 
a kérdésre? 

— A l i ge t i á r téz i k u t . A tulakurczaparti 

ligetben készülő ártézi kut immár 230 méter mély. 

A fúrást kénytelen volt a mult héten abban hagyni 

egy időre a vállalkozó; mert a 210 méter mélység-

nél oly talajra akadt, hogy tanácsosnak vélte, egy 

egészen uj fúrót alkalmazni e réteg átfúrásához. 

Ennek eszközlése pedig majdnem két napi munkát 

3. oldal 

miniszter kiváló gondjai közé sorozta e nehéz kér-
dést, a ki komolyan tanulmányozta a czigánytelepi-
tést. Eunek eredménye aztán az lett, hogy a czigá-
nyok telepítésére vonatkozó törvényjavaslat a belügy-
minisztérium rendőri osztályában már készen van. 
A javaslat egészen eredeti konczepczió. A minden 
izében magyar törvény, a kény szerszeri tés el-
vein alapszik alapszik. Szerzője Bajcsy László kun-
ágotai jegyző, a ki e kérdésnek alapos ismerője. 
Mint mondják, a törvény a gyakorlati életben is jól 
be fog válni. Megemlítjük, hogy Magyarországon 
ezidőszerint 270,000 'czigány van. A kontemplált 
törvény szerint a telepítendő 38,000 czigányt közsé-
genként a lélek a lélekszám arányához képest fogják 
megosztani ugy azonban, hogy hat családnál több 
egy nagyobb községbe se telepitessék. A belügymi-
niszter a javaslatot még ebben az esztendőben a 
törvényhozás elé terjeszti. 

— A felső eör i választás. Hogy Fesztetics 
Andor gróf, földmivelésügyi miniszterré neveztetett 
ki, képvislői mandátumát szokás szerint letette ő is 
és uj választás alá vettette magát. Sokáig kerestek 
vele szemben ellenjelöltet, mig végre pártunk egyik 
törhetlen bajnokában Győri Elek személyében álla-
podott meg az ellenzék. Csak kevéssel a választás 
előtt, 24 órával tartotta meg Győri programbeszé-
dét és noha a három hét óta erőssen agitáló kor-
mánypárttal szemben, a választási küzdelem arány-
talannak mutatkozott, pártunk 24 óra alatt is meg-
mutatta ott, hogy az erkölcsi fölény az övé. A vá-
lasztás augusztus 14-én folyt le. A választásból 
ugyan a miniszter került ki győzedelmesen, ámde 
csakis ugy, hogy felső eőri függetlenségiek megté-
vesztetvén, miniszterre adták szavazatukat. Denique, 
jó ha kissé vigyázók vagyunk! 

— J tab ló r iasztó harang . A nyitramegyei 
Kutti község templomában, a közelmúlt napokban 
rablók törtek be. A rablók a toronyba vezető ajtót 
törték föl és levágván az egyik barangkötelét azon 
ereszkedtek le a karzatról a templomba. A templom-
ból a sekrestyébe hatoltak be és gyertát gyújtván 
a miseruhákat tartalmazó szekrények feltöréséhez 
fogtak. Ugyanakor azonban az éjjeli őr a 9 órai 
harangozás elharangozásához fogott hozzá, mire ugy 
megijjedtek a har ingszótól a rablók, hogy kereket 
oldottak és nyomtalanul eltűntek. 

— Az egy filléresek. Tudja azt mindenki 
Magyar országban, hogy nemcsak 2 filléresek, hanem 
egy filléresek is vannak. A forgalomban is kellene 
ezeknek szerepelniök de csodák csodája, daczára 
hogy a mult évben és az idén összesen éppen 42 
millió egy fillérest vertek és bocsátottak már a for-
galomba, ezek a pénzdarabok még is oly ritkák, 
mint a fehérhollók. Mi ennek az oka ? Kérdezik so-
kan. Valószínűleg az, hogy ezek e llen a pinczérek 
és a koldusok indítottak irtó háborút. Tudjuk 
ugyanis azt, hogy azoknak áll leginkáb érdekökben, 
hogy az ilyen apró pénz ne legyen a világon; mert 
akkor az ő jóvedelmök bánja me^. Nagyon hihető 
tehát hogy az egy filléresek is a Fr.inczia- és Olaszor-
szágban szerepet legkisebb pénznemek sorsára jutot-
tak ; melyeket a pinczérek és koldusok vertek szét és 
vagy vízbe, vagy csatornákba hánytak : Így legalább 
ezek megvannak mentve attól, hogy jövedelmeik-
nek éppen 50 százalékát veszítsék el. Hja! Mindenki 
véd a maga érdekeit. 

— Le ta r tóz ta to t t b i c ik l i ző kisasszo-
íyok. Sok különös dolog adja r'ő magát a bicikli 
ni itt. Csak nem régiben irtuk, hogy a szathmári 

püspök kőrlevélileg tiltotta meg pipjainak a kerék-
pározást. Azóta a római pápa előtt is megfordult 
a bicikltkérdés és a pápa rendes brévében engedé-
lyezte, hogy a papoknak genis, szabad kerékpározni, 
sőt még egyes esetekben hivatalos kendőiknél is 
igénybe vehetik azt. Legujjabban Klyndale skót 
városban tőrtént, hogy a város polgármestere hat 
kisasszonyt tartóztatott le a kerékpározásért. Min-
denki csodálkozott ezen, csak éppm a polgármester 
nem; mert ő hallatlan dolognak tartja azt hogy 
tisztességes hölgyek férfi ruhában jelenjenek meg a 
nyilvánosság előtt. A kisasszonyok hiába erőtsitgették, 
hiába bizonyítgatták hogy ez alkalommal a férfi ruha 
csak sportöltöny, a polgármester nem engedett; 
mert hiába, — nadrág volt rajtok, ehhez pedig 
csakis férfinak van joga. 

d i A l ü K . 

Perhélia. 
Irta: Kovács Á . 

— Most már megjavultam. 
— Nagy szó az bátya! I 
— Nagy, de azért meg lehet tartani. Erköl-

csös akarok lenni. Jótékonyczélokra p r é d á l o m 
ezután a pénzemet; mert mindegy akár a jó czim-
borák iszszák meg, akár ott számoljakéi a kezelők, 
saját zsebükbe a jótékony intézetnél. 

Fel s alá kezdett járkálni bátyám hatalmas 
kothurnusában, már előbb rágyújtott h res selnieczi 
pipájára, most keményen pöfékelt belőle. Hirtelen 
hozzám fordult; 
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— Nem is kérded, miért jöttem ? 
— Hájszen ugy is tudom, csak megmondja 

bátyám. 
— Na hát ne! — azzal kihúzott a dolmánya 

zsebiből egy ujság-forma papirost, s odatartotta az 
orrom elé. — Betűzd ki az ezen az oldalon levő 
ábrakatábrát, mert alig hiszem, hogy folyékonyan 
el tudnád olvasni; az a bolond Jóska béres szalon-
nát takart belé. 

Egészen meglepetődtem, mikor végignéztem. 
Egy vidéki lap volt, már nem emlékszem a nevire, 
vagy tán akkor se néztem meg. Cgy hir állott benne, 
amely azt jósolta, hogy már mint a következő na 
pon reggel 4 órakor (nyár derekán/ nagyszerű per-
helia fog látszani az égen. 

— Hát mit akar evvel bátyám ? 
— Mit akarok? hogy azt a csudát — mon 

dok — onnan az én kis tuszkulánumomból nagyon 
kényelmesen meg lehetne ám látni. 

— Igen ha lenne! — szóltam gúnyosan, mert 
tudtam, hogy az a hir hirlapi-kacsa számba megy, 
mert különben a íővárosi lapok hozták volna leg-
először is, azok pedig semmit sem tudtak róla. 

— Micsoda ? Hisz itt áll világosan! 
— Lehet, hogy itt áll, de az égen minden-

esetre nem fog állani, mert ez egy jó nagy — ha-
zugság. 

— Hazugság ám a majdmegmondom mid, de 
nem ez! Lehet, hogy a ti ujságtok szokott hazudni, 
de nem ez, mióta én olvasom, pedig annak van 
már egypár éve. 

— Az pedig nem egyéb hírlapi kacsánál! 
— Minél te ? 
— Hazug hírnél! így szokták nevezni az új-

ságírók azt a hírt, ami csak a széfből van kapva 
— Hát majd meglássuk; ha nem fog látszani 

az az égi csuda, akkor kapsz tőlem száz pengőt ötö-
sökben, ha pedig igen, akkor egy — fricskát, a mek-
korát csak kedvem telik adni az orrodra. 

Nem bántam, beleegyeztem. 
Rögtön indultunk s mig nagybátyám a lova-

kat ment befogni az udvarba, mert beállt anélkül, 
hogy megkérdezte volna szabad-e vagy se, én ma-
gam eltettem szépen az újságokat, a melyeket sze 
rmcsémre nem látott meg nagybátyám, aztán ősze-
szedtem az útra valókat. 

Nagybátyám kezembe nyomta a gyeplőt, ho^y 
hajtsam a lovakat, legalább megtanulom azt is a 
menykő sok tudomány mellett. 

Egész uton nem történt egyéb nevezetes dolog, 
minthogy a Ráró, meg a Legyes valami bolondos 
kutyától annyira megbokrosodott, hogy szerencsésen 
felfordultunk. Nagybátyám az orrát ütötte meg, mi-
kor akaratlanul is a főidet kellett vele durnia, uí?y, 
hogy eleredt a vére, és meg egy kis karczolást kap-
tam a képemen, egyéb baj nem történt, hanem azért 
mégis bolond képet vágott rám bátyáin, vártam is 
tőle valamit, de mégis nem gorombáskodott. 

Otthon aztán, az ő kis tuszkulánumában, egy 
kastélyszerű hatalmas építmény hűs kertjében min-
dent elfeledtünk. Olyan jól esett az étel, nu»g a bor, 

SZENTESI LAP. 

ott ültünk a boros pohár mellett a szabad ég alatt 
előre is készítve a szemünket a holnapi ritkaságra. 
Egyre hajtogattuk a boros poharakat, ugy hogy 
egyszer csak — jó éjszakát neked perhélia! — el 
aludtunk ott az asztalra borulva, s olyan jó izűen 
horkoltunk, mintha a legpuhább ágyban feküdtünk 
volna. 

Egyszer csak valami nagy pukkanást hallot-
tam, azt álmodtam, hogy a nap szétrobbant az szóit 
olyan nagyot, felébredtem, s akkor láttam, hogy a 
kanász pattogtatta ostorát. Setét volt, azt hittem 
hogy hajnalodik. Nagy örömmel ugrottam fel tehát 
az asztal mellől, hogy bátyámat felkeltsem, de már 
az is felébredt ekkor. 

— Szerbusz ecsém! — kiáltott rám — me: 
van-e még a nap! Én azt álmodtam, hogy leesett 
az udvaromba. Iszonyúan melegített s mi pipára 
gyujtottunk nála. 

— Ne neked fele! Én is olyan formát álmod-
tam bátyám — szóltam, mikor a hátunk megett 
levő kanász nagyot nevetett. 

— No mit röhög kend ? — kiáltott rá bátyám 
— Hogy ilyen sokáig tudták hüzni a horgolást 

gazduramék. 
— Hogyhogy ? Hisz most kel a nap! 
— Azám, majd reggel! Éppen most feküdt le 

Hát nem reggel volna ? 
— De nem ám, hanem este. 
— Ttyhű Pista! elaludtuk a csudát. 
— Miféle csudát! — kérdé a kanász. 
Hát nem látta kend a kettős napot! 
— Tán tréfálni tetszik ? Nem láttam én sem-

mit. 
— Bizonyosan aludt kend, vagy pedig felleg 

alatt volt a nap. 
— Megkövetem gazduramat, de nem szoktam 

már aludni olyankor, aztán meg a nap is gyönyö-
rűen ragyogot, hanem bizonyosan felültette valaki 
gazduramat. 

Persze, hogy persze ! — szóltam, látja bá-
tyám, ugye hogy kacsa volt ? 

— Ördőgbujjék a te kacsádba, meg abba az 
átkozott újságíróba is, mert ha megtalálom, h á t . . . 

Nem ért rá kimondani a többit, leragadt a 
szeme. A bor még a fejiben volt s lehúzta azt az 
asztalra, elnyomta a buzgóság -- hortyogott 
Isten igazában. 

Én meg másnap hazaballagtam a meg nyert 
ötösökkel, persze anélkül, hogy láttam volna per-
h é 1 i á t. 

mintha egy álló hétig semmiféle ennivalót nem lát-
tam volna. Igaz, hogy mindkettőből a legjobb volt 
elibünk téve Evés alatt egy szó sem hagyta el szánk-
nak sövényét, (mint mondja Homérosz) de annál 
többet beszéltünk azután különösen a perheliáról. 

Én is szerettem volna látni már olyan csudát 
s bár tudtam, hogy semmiesetre se lesz belőle va-
lami, mégis minduntalan az jutott eszembe, hátha 
mégis igaz lehet. Nem tudhatja az emben örökösen, 
hogy mi történik körülötte. Lehet, hogy otthon is 
volt a lapokban említve ez az égi tünemény, do az 
én figyolmemet kikerülte Meglehet nngyon meglehet ? 

Hanem egy volt a bökkenő, bátyám mindjárt 
k; is rukkolt vele. 

— Hát aztán ki kelt fel engem ? mert annyi 
bizonyos, hogyha én magamtól nem ébredek fel, en-
gem ugyan rázhat akárki, ágyúgolyót is elsüthetné-
nek mellettem, mégse ébrednék fel. 

Magam is olyanformán voltam, azért egy n-
ditványnyal léptem fel: 

— Tudja mit bátyám, visszamegyek a legkő 
zelebbi városba s veszek egy csomó zsineget. 

— Tán csak nem akarod magad felkötni, 
vagy mi ? 

— Korántsem bátyám, hanem gondoltam én 
valamit. 

— Halljuk, hátha kettő lesz belőle. 
— Megolajozzuk, azután kiszámítjuk mekko-

rának kell lenni, ha meggyújtjuk, hogy akkorára ér 
jen hozzánk, a mikorára kellene. Az egyik végit a 
lábunkhoz kötjük, a másikat meg elvisszük messzire 
s mikor lefekszünk, megnyujtatjuk. Az azt jelenti, 
hogy ha az égés ideér a lábunkhoz bizonyára fel 
fog költni. 

— Tökfilkó vagy ecsém ! magyarán kimondva. 
Hogy csináljunk mi olyan ostobaságot, hiszen ha 
valamelyik birka vagy tehén meglátja, megijed tőle, 
neki rohan, összetapossa, a gázmadzag elalszik s te 
meg hoppon maradsz. 

— Hát akkor mit csináljunk ! 
— Én mondok egyet, ne feküdjünk le egész 

éjszaka, borozgassunk, a mellett meg pipaszónil 
majd csak megviradunk, akkor osztán a lepszebben 
megláthatjuk a csodát. 
^ ^ J g y i s j e t t ^ e m j ^ m le. Egész éjszaka1 

Ny ilttér. 
(E rovatban kflzlMtekért nem vállal felelősséget a Szerk.) 

Nyilatkozat. 
Vass Mihály szentesi lakost egy közt tünk föl 

merült konfliktus alkalmából lovagias elégtételadásra 
hivattam löl. 0 a kihívást elfogadta, segédeit meg-
nevezte s igy az ügy látszólag az elintézés stádiu-
mába jutott. 

A párbajnak folyó hó 17-én kellettt volna meg 
történnie, vitéz ellenfelem azonban gondoskodott 
róla, hogy ne kelljen fegyver csöve elé állnia; mert 
kapta magát, fölment a kapitányi hivat..Iba, felje-
lentette az esetet, elpanaszolván, hogy őt a segédei 
párbajra akarják kényszeríteni. Igy term szetesen a 
párbajból nem lehetett semmi. 

97. szám. 

Azt hiszem, ehez a hallatlanul gyáva eljáráshoz 
nem kell semmi kommentár. 

Azért egyszerűen átadom nevezett hőst a kö-
zönség Ítéletének. 

Szentes, 1894. aug. 16-án. 

Katz (Bertalan. 

Szerkesztői üzenetek. 
Zs—a. He lyben . Ugyanezt a költeményt, 

majdnem ugyanezen szavakkal, de sokkal remekebb 
formában, a debieczeni temetőben porladó Csokonai 
Vitéz Mihály, körülbelöl, már egy századdal előbb 
megirta. Sajnáljuk tehát de a föntjelzett oknál 
fogva, nem közölhetjük a beküldött verset, mint az 
ön szerzeményét. 

A kiadó-hivatal üzenete. 
Ngos br . Fec l i t ig I m r e u r n á k T.-Ugh. 

Lapunk, Nagyságod czimére minden megszakítás 

nélkül küldetett. Hiba tehát csakis a postán lehet. 

799 szám v.—1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

L X . t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a szentesi kir. járásbíróság 
1894. évi 4155 számú végzése következtében 
a Szentes-vidéki takarékpénztár javára Bihar i 
György és társai szegvári lakosok ellen 240 
írt s a jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehatás utján le- és felülfoglalt és 1733 
írt 50 krra becsült házi bútorok, lovak, tehe-
nek, kocsik és mástárgyakból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szentesi kir. jbiróság 
4704 — 1894. számú végzése folytán 90 frt 
tőkekövetelés, ennek 1894. évi márcz. hó 1-ső 
napjától járó 6%> kamatai és pedig össze-
sen 53 frt 76 krban bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig szegvári kórógyparti 

1 számú tanyai, I-ső és IV-ik rendű alp. 
tanyáján leendő eszközlésére 1894. évi aug. 
ló 18-ik napjának delelőtti 8 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi L X . t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett 
a legtöbbet Ígérőnek a becsáron alul is el-
fognak adatni, megjegyeztetvén, hogy a fo-
lyó évi aug. 15-ik napjára kitűzött árverés 
hatájon kivül helyeztetik. 

Kelt Szzentesen, 1894. évi aug. hó 8. 
Végh Sándor, 

kir. jbirósági végrehajtó. 

Hirdetés. 
\ ^ a n szerencsém a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy 

e h ó 1 8 - á n a helybeli 

á&F nöf-ruha- és kalap-műtermemet 
Budapestre, VII. ker. akáczfa-utcza 27. szám l i e l y e z -
t e m á t . 

Tekintettel azon körülményekre, hogy a fővárosban mindenkor ele-
gendő és kitűnő munkaerőt tarthatok és a legújabbat ugy kelmékben és dí-
szítésekben beszerezhetem ; valamint a kivitelt párizsi és bécsi legújabb 
modellek szerint eszközölhetem, arra képesítenek, hogy t. megrendelőim igé-
nyeit mindenkor gyorsan, pontosan és Ízlésesen teljesíthetem. 

A női-kalap-műtermet, — miután az őszi és téli saisonra 
a legújabb divatú k a l a p o k rövid idő alatt m e g é r k e z n e k , 
még továbbra is fenntartom. 

Midőn t. megrendelőim eddigi szives pártolásáért hálás köszönetem 
nyilvánítom, egyszersmind nagybecsű pártfogását uj vállalatomhoz is kérem. 

Mély tisztelettel: 

JAKÓ MIHÁLY. 

Sientes, 1894, Nyomatott Sima Ferenci gyorséig tóján. 




