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Előfizetési árak: 

Egy évre . . . 6 frt — kr. 
Fél évre . . . . 3 frt — kr. 
Negyed évre.. 1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap szellemi részét 
illető közlemények előfize-
tési pénzek és hirdetesek is 

küldendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetéseket 
és nyilt-téri közleményeket 
a kiadóhivatal mérsékelt ár-

jegyzék szerint számit. 

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

papirkereskedésében. 
Kéziratok nem adatnak vissza. 

Megjelen hetenként háromszor : 
vasárnap, szerdán és pénteken reggel. 

Egyes szám ára 5 kr. 

Felelős-szerkesztő és kiadótulajdonos: 

S IMA FERENCZ. 

Lapunk megrendelhető : 

a k iadóhivatalban és lapki l iordóink ut ján , 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Vasutunk jövője. 

Mikor a szentes-kun-szent-mártoni vasút 

építéséhez fogott a város közönsége, a mely 

vasút létesítésének annak idejében Csongrád-

vármegye egész erejével útját igyekezett ál-

lani, már akkor megirtuk, hogy ennek a 

vasúti iránynak jövője és teljes életképessége 

abban rejlik, hogy ez a vasút maga után 

fogja vonni — előbb a Hódmező-Vásárhely-

lyel való csatlakozás utján Szeged-Szabadka 

közvetlen érintését — majd a vásárhely-makói 

vasút kiépítése által előbb Araddal, végre e 

vonalnak teljes kifejlesztése folytán Temes-

várral való egyenes összeköttetést. 

Még alig hat év mult el azóta s ime, 

ma már ott állunk, hogy Szentes egy év le-

forgása alatt immár nemcsak Temesvárig, 

de Buziásig nyer egyenes vasúti összeköt-

tetést. 

S igy vasutunk nemcsak a délmagyar-

országi személy- és áruforgalomra nézve szol-

gáland Pest felé legegyenesebb és igy legter-

mészetesebb forgalmi vonalat, de központi 

részét fogja képezni annak a hatalmas s 

Magyarországon egyedül álló forgalmi vonal-

nak, a mely Dél-Magyarországot Szolnokon 

át Hatvan, Kassa s Oderberg érintésével a 

nagy Németországgal egyenes összeköttetésbe 

hozza. 

Hogy Szentes jövő fejlődésére — sőt 

Csongrádmegye közgazdasági életére is mily 

rendkivüli kihatással lesz az uj, hatalmas 

vonal megteremtése, a felett egyetlen egy 

gondolkozni tudó és számitó ember sincs 

kétségben; de hogy a legközelebb kiépült 

szentes-vásárhelyi vasútnak jövő életképessége 

egyedül és kizárólag ezen uj vonal létreho-

zása által van biztositva, azt semmi sem bi-

zonyítja jobban, mint az, hogy a szentes-

hmvásárhelyi 36*5 kmeteres vasútnak a mai 

viszonyok között fél év lefolyása alatt csak 

9058 frt, mond : kilenczezerötvennyolcz frt; 

forgalmi bevétele van, mi ezen vasút befek-! 

tetési tőkéjét véve csak 2%-os kamatoztatás-! 

nak sem felel meg, mégis [a megyepárt té-; 

nyezői körében — bizonyára azért, mert az 

uj vonal létrehozásában Sima Ferencz is egyik 

döntő szerepet játsza — egész lelkesültség-

gel irkálnak és beszélnek arról, hogy hát 

nem lesz ebből a vasutból semmi, mert az 

érdekeltség nem bolond, hogy Sima Ferencz 

concesszióját — mint ők mondják fel-

hizlalja. 

A nagy alkotások rovására űzött eme 

személyes politikához hál' Istennek a kérdé-

ses vasút kiépítésének sorsa kötve n ;ncs, s 

ez a vasút, a mely Szentest Dél-Magyaror-

szággal és Nagy-Németországgal összekötő 

elsőrangú közforgalmi vonalnak központjává 

teszi, építése a jövő hóban már meg fog kez-

detni ; s ez a vasút, melynek létesítése ér-

dekében a kormány is minden áldozatra kész, 

Buziástól kiindulva Temesvárig, Temesvártól 

Nagy-Szent-Miklóson át Vakon keresztül 

Hódmező-Vásárhelyig a legközelebb létre jön, 

s csak annyi idő kell hozzá, a mennyi egy 

150 kilometeres vasút kiépítéséhez megkí-

vántatik. 

A helyzet ugyanis az, hogy a buziás-

temesvári-, a temesvár-nagy-szent-miklósi-, a 

nagy-szent-miklós-makói vasútépítő concessi-

onáriusok conzorcíumot alakítottak, melynek 

feladata első sorban és pedig azonnal meg-

kezdeni Buziástól a már fönt jelzett irányban 

Makóig létrehozni a vasutat s ezt folytatva 

bekötni Hódmező Vásárhelyig. Ez a conzor-

czium Buziástól Temesvárig, s innen tovább 

már a jövő hóban megkezdi a vasútnak ki-

építését s egyúttal megindítja a tárgyalást 

Csanádmegye, Makó, Hód mező-Vásárhely és 

a Csongrádmegyei érdekeltséggel aziránt, hogy 

a makó-vásárhelyi vasút kiépítése érdekében 

mily összegig terjedő részvények jegyzésére 

volnának hajlandók. 

A vásárhely-szentesi vasút jelen forgalmi 

összeköttetései mellett — mint már föntebb 

jeleztük — befektetési tőkéjének alig hozza 

meg 2'7o-os kamatát. Miért? Mert ez a da-

rab vasút mai állapotában még a helyi for-

galomnak sem szolgál tulajdonképen teljes 

közvetítésére, a mennyiben maga Hódmező-

vásárhely, mely leginkább volna hivatva ezen 

vasútnak életképességét biztosítani, sem áru-

sem személyforgalmával nem járul ennek a 

vasútnak éltetéséhez, a mennyiben áruforgal-

mát teljesen elnyelik az államvasutak, sze-

mély-forgalma pedig, — a mely fölött a közön-

ség maga rendelkeznék — a gyorsabb és 

kényelmesebb menetű főbb vonalakra gravitál. 

Ezen vasútnak tehát egyedüli megmen-

tője az lesz, ha folytatásával beköttetik Makó-

hoz, s igy ha az érdekeltség nagyobb áldo-

zatot hoz is ezen vasútra: tulajdonképen 

akkor sem áldoz semmit, mert ha a vasút 

Temesvárig egyenes összeköttetésben ki van 

építve, akkor ez a vonal egy nagy közfor-

galmú vasútnak képezi alkotórészét, mely to-

vábbra nem 2°/o-ot, hanem a befektetésre 

eső annuitásnál többet fog jövedelmezni. 

Nincs tehát kétségünk az iránt, hogy a 

mikor ezen vasutrész létesítése érdekében 

szükséges áldozat meghozatalára szóllittatik 

fel a conzorczium által az érdekeltség, ez a 

felszólítás nemcsak azért részesül a legmele-

gebb fogadtatásban, mert Makóra—Hódmező-

vásárhelyre—Szentesre valamint Csanád- és 

Csongrádmegyére egyformán rendkivüli köz-

gazdasági érdeket képez ezen vasútnak létre-

hozása s ez által ezen vidéknek egy fő vas-

úti vonalba való beillesztése, de azért is, mert 

a már elkészült szentes-vásárhelyi vasút tu-

lajdonképeni értékesítése egyedül és kizáró-

lag ezen uj vasút létrehozása által biztosít-

tatik. Lapunk egyébiránt, mint a mely már 

egy évtizeddel ezelőtt ezen vasut-irányt jelölte 

ki városunk jövő fejlődése egyik föltételéül, 

Szentes városa érdekéből is igvekezni fog 

m nden akadályt elhárítani, melyet esetleg a 

kellő objektivitás hiánya igyekeznék ezen nagy 

alkotás útjába gördíteni, s hisszük, hogy ke-

vés idő múlva testet fog ölteni az az idea, 

melyet mi már a szentes-kunszentmártoni 

vasút létesítése alkalmával hirdettünk, s melyre 

akkor még azt mondták, hogy ez csak áb-

ránd, mely nem fog megvalósulni soha. S 

ime, az ábránd közeledik rohamos lépések-

kel a valósulás felé, mert ezen vasút építése 

a jövő hóban már kezdetét veszi. 

Szülők figyelmébe. 
A torontálmegyei községi és körjegyzői 

tanfolyam. 

Most mikor a szülők sok gond között emésztik 

magukal, hogy gyermeküknek a tudományos pálya 

mely utján biztosítsanak megélhetést: — a szegé-

nyebb sorsú szülőknek a torontálmegyei jegyzői tan-

folyamot ajánljuk a figyelmébe. Érre nézve a dolog 

ugy áll, hogy Hieronymi belügyminiszter hivatala 

elfoglalásának első napjától kezdve magáévá tette 

az állami jellegű községi közigazgatási tanfolyamok 

felállításának eszméjét, s hogy az eszme, melynek 

megvalósításához a belügyminiszter komolyan hozzá-

látott, mindezideig nem valósulhatott meg, tudva-

levőleg nem rajta mult. 

Mindaddig, mig a belügyminiszter által tervbe 

vett községi közigazgatási tanfolyamok szervezhetők 

|nem lesznek, továbbra is a torontálvármegyei köz-

jségi és Körjegyzői tanfolyamra vár a feladat egy ré-

szének teljesítése. E tanfolyamot is mindenkor ki-

váló figyelemben részesítette belügyminiszterünk, 

(nem mulasztva el érdeklődésének kimutatását, mi-

dőn csak ennek erkölcsi és anyagi támogatására al-

kalma nyilt. A tanfolyamra meleghangú körrende-

letben felhívta a vármegyei alispánok figyelmét; 400 

frtnyi állami scgelyben részesité. Az 1893 94. évj 

tanfolyam zárvizsgáihoz vizsgabiztosul kiküldötte dr. 

Faschó Moys Sándor miniszt. tanácsost, hogy meg-

bízottja utján közvetlen tudomást szerezzen a tan-

folyami hallgatók előmene'ele és készültsége, az ed-

dig követett tanmód és tanrendszer, valamint egyál-

talán a tanfolyam belélete felől. Hogy a kiküldött 

, miniszter tanácsos igen kedvező impressziókat nyert, 

kitűnik a belügyminiszternek 39,815/94. sz. a. a to-

rontálvármegyei alispánhoz, mint a tanfolyam igaz-

gatójához intézett leírásából, mely szerint a minisz-

ter .örvendetes meggyőződést szerzett ezen tanfo-

lyam életrevalósága, az igazgató és az előadói karnak 

kiválóan buzgó és önzetlen működése, a vezetés és 

tanítás helyes iránya, a hallgatóknak előmenetele és 

aránylag teljesen kielégítő, némelyiknél éppen meg-

epő készültsége felől. Ez eredmény a belügyminisz-

tert arra inditá, hogy ugy a tanfolyam igazgatójá-

nak, mint az előadói kar minden egyes tagjának és 

a tanfolyamot létesített és fentartó vármegyei kőz-

ségjegyzői egyletnek teljes elismerését fejezze ki, mely 

miniszteri elismerés az illető faktoroknak bizonyára 

legszebb utalmát képezi. Azonfelül a belügyminisz-

ter a tanfolyamot sikeresen végzett és eredményes 

zárvizsgát tett hallgatók névsorát a czélból közölte 



2. oldal. 

az összes vármegyei alispánokka , hogy az egyének, 

mint a kik a jegyzői pályára való komoly készülé-

süknek bizonyságát szolgáltatták, a segédjegyzői és 

más egyéb jegyzői irodai állásokra pályázás eseténl 

valamint — a mennyiben ezek később a jegyzői szi-

gorlatot is sikerrel kiáltották, — a jegyzői állások 

betöltésénél is megérdemelt figyelemben részesittes-

senek. 
A belügyi kormánynak ily nagy arányú érdek 

lődése és pártoló gondosdodása a szaktanfolyamra 
azt az elengedhetlen kötelességet rótta, hogy a tan-
folyam további fejlesztésére minden lehetőt megtenni 
igyekezzék. Es a legközelebb kibocsátott felhívásból 
kivehetőleg a jövő 1894—95. évi Vl-ik évfolyam igen 
figyelemre méltó fejlődés képét mutatja. 

Az 1894—95. évi tanfolyam ugyanis az eddigi 
6 havi időtartam helyett 10 hóra terjesztetik ki, 
vagyis 1894. szeptember hó 1-től kezdve 1895. ju-
nius hó végéig fog tartani, mivel a nyert tapaszta-
lat azt mutatta, hogy az előirt tetemes anyagot az 
aránylag rövid 6 hó alatt sem a szükséges terjede-
lemben előadni nem lehet, sem pedig azt a hallga-
tók kellően elsajátítani nem képesek. Elég valóban 
egy pillantást vetnünk a felölelt tananyag terjedel 
mére, hogy ez állítás valódiságáról meggyőződjünk. 

Azonfelül a tanfolyam tápintézettel (internátus» 
lesz egybekötve, ha azt igénybe venni kívánó leg-
alább 20 hallgató jelentkezik, mert smételten elő 
fordult, hogy szegényebb sorsú ifjak a drágább ma-
gán ellátás költségeit vagy épen nem, vagy legalább 
némi nélkülözések mellett voltak cs^k képesek fe-
dezni, és ezen ok miatt sokan a tanfolyam látoga-
tásának lehetőségétől is meg vo.tak fosz va. 

A tanfolyamra felvétetnek azok, a kik az 1883. 

évi 1. t.-cz. ö. §-ában előirt elméleti képzettséget 

igazolják. Azok, a kik felvétetni óhajtatnak, 1894. 

aug. 15 ig irásilag is folyamodhatnak, de legczélsze-

rübb, ha aug. 31-ig személy sen jelentkeznek, mert 

kiki maga tudja azt legjobban, hogy birtokában van-e 

a szükséges iskolai bizonyítványnak, melynek meg-

léte és az erkölcsi jó magaviseletnek hatósági bi-

zonylattal igazolása esetén a tanfolyamra akadály-

talanul felvétetik. A felvételi kérvények Dániel László 

alispán, mint tanfolyami igazgatóhoz intézendők, de 

a borítékon csak a „tanfolyam igazgatósága, névre 

czimzetten küldendők Nagy-Becskerekre (megyeház 

I. emelet jobb folyosó 12. szám;, ugyanitt történ-

nek a jelentkezések is. Tandijat minden egyes hallgató 

a felvételkor 30 frtot tartozik egy összegben le-

fizetni. A hallgatókat tankönyvvel a tanfolyam látja el. 

A mi pedig a tápintézetbe való felvételt illeti, 

felvétetik mindaz, ki mint tanfolyamhallgató fel lesz 

véve, ha legkésőbb julius végéig akár írásban, akár 

szóval felvételi szánd« kát a tanfolyam igazgatójánál 

A „SZENTESI LAP4 TÁRCÁJA. 
Jó barátok és ellenségek. 

— Regény — 95. tolyt. 

Irta : Sima Ferencz. 

ón ok nélkül okoz magának fájdalmat, mondá 

az orvos Papp Ign&cz nagy lelki küzdelmének lát 

tára. — Mire való ez az izgatottság ? Még nincs 

minden bajon tul, hogy lelkét szabadon engedhesse 

át a képzelt csalódás okozta fájdalom izgalmainak. 

És miért e felindulás ? Hogy Benték elmentek, s 

nem búcsúztak el öntői ? — il.szen mondtam már, 

hogy én nem engedtem önt kitenni a bucsu-vétel 

izgalmainak. De Benéék csak akkor mentek el, mi-

kor már Balassa is konstatálta, hogy az ón életét 

nem fenyegeti veszély. De akkor is előbb megbíztak 

engem, hogy az ön állapotáról minden nap legalább 

kétszer értesítsem őket táviratilag, ön ámítással vá-

dol engemet ? De hát jogos-e ez a vád ? — Hát nem 

igaz-e az, hogy Irén mindennap tudakozódik az ön 

hogyléte felől. — De ez igaz; mert én mindennap 

válaszolok erra a tudakozódásra. — S ha Irén nem 

szeretné ónt, akkor miért érdeklődnék az ön hogy-

léte iránt? — Szereti és tudni vágyik, hogy ön 

mint javul, miként közeledik testi egészségének tel-

jes helyreállásával a ponthoz, hol ismét találkoznak, 

hogy el ne váljanak soha! 

Papp Ignácz feje felemelkedett a puha forró 

párnákról, szemei kinyiltak és ijesztően meredtek az 

orvosra. Doktor szólt az ifjú, alig ballható hangon : 

ön kint okoz nekem magyarázgatásával. — Hagy 

janak nekem békét, — Talán lesz erő bennem el-
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bejelenteni és biztositékként ugyanaddig az igazgató-
ságnál 36 frtot beküld, illetve lefizet. Ellátási dij 
szintén minden hó 1-én egyszerre és etőre 18 frt 
fizetendő, mely összegért lakást, kiszolgálást, reg-
gelit, ebédet és vacsorát kap a növendék. Az előre 
befizetett 36 frt az első két hónap ellátási dijAba 
számíttatik be és csak az esetben fizettetik vissza, 
ha az illető tanfolyami hallgatóként fel nem vétet 
nék. Minden növendék magával tartozik hozni ágy 
neműjét, a váltáshoz szükséges legalább 2 áthuzattal. 
A növendék az intézeti szabályoknak van alávetve. 

Örömmel emlékezünk meg a torontáli tan-
folyamnak czélbavett fejlesztéséről s melegen ajánl-
juk azt az érdeklődők figyelmébe. 

Szocziálisták Budapesten. 
A magyar munkások Budapesten f. hó 8-án 

népgyűlést tartottak, hogy politikai jogaik érdekében 

ujabb lépéseket tegyenek a kormány és az ország-

gyűlésnél. Ezek a munkás gyűlések minket is közel 

rŐl érdekelnek; mert hiszen az úgynevezett agrár 

szoczializmus fészke az alföldön van, s igy nagyon 

is fontos ránk nézve tudni azt, hogy megyek azok 

a korlátok, melyek között a munkás nép a maga 

érdekeit orvosoltatni k vánja. A gyűlés lefolyása a 

következő: 

A munkások egyik főkívánsága a politikai jo-

gok megszerzése lévén, mintegy kétezer ember gyűlt 

össze s még a vidékről is számos földmives és ipa-

os jött ÍV1. A népgyűlés második pontja a hatósági 

tulk pásol: ii e^beszéiése volt. A gyűlést a Tyukket-

recz cz wü nyári vendéglőben fai tották meg, a mely-

nek még az udvara sem volt kepes befogadni a meg-

jelenteket. 

A népgyűlés teljes rendben folyt le mindvé-
gig; a hatóságot két rendőrtisztviselő képviselte a 
gyűlésen. 

A gyűlést Schreier Béla elnök nyitotta meg, 

A programúi két pontját egybefoglalva, Rádi Sán-

dor vasmunkás adta elő a munkások politikai jogai-

ról és a hatósági tulkapásokról a nézetét. Azt fej-

tegette, hogy a munkásnak nálunk csak kötelezett-

ségei vannak az állammal szemben s jogai nincse-

nek. Szerinte különösen a vidéki hatóságok nem is 

tekntik állampolgárnak a munkást s a gyülekezési 

jog gyakorlását a legnagyobb mérvben korlátozzák. 

Az előadó beszéde közben most érdekes és 

többé-kevésbbé jellemző inczidens következett. Az 

előadó Rádi Sándor, aki a budapesti szocziáldemok-

rata párt legjobb magyar szónoka és egyik legintel-

ligensebb tagja, a Carnot meggyilkoltatását hozta 

szoba s körülbelül igy szólt : 

— Most, hogy egy eszeveszett anarkhista meg-

81. szám. 

gyilkolta Francziaország fejét, mindenfelé azt han-

goztatják, hogy meg kell törni a szocziáldemokraták 

pártját mert ennek a tagjaiból lesznek azanarkhis-

ták és a nihil sták. 

A munkások élénken t ltakoztak az ellen. 

— Nem vagyunk mi anarkhísták ! Semmi kö-

zünk Caseriohoz 1! — hallatszott mindenfelől. 

A szónok ¡s tiltakozott a szerinte minden ala-

pot nélkülöző feltevés ellen, mert pártja csakis jogos 

alapon a tőrvény korlátai közt akar eszméiért küz-

deni. A hallgatóság ezt a kijelentést általános helyes-

léssel fogadta. 

Ezután határozati javaslatot ajánl elfogadásra, 

a melyben az egybegyűltek kérik: 

1. Törvényjavaslat benyújtását a szabad egy-

leti és gyülekezési jogról. 

2. Az általános választói jog behozatalát és 

3. T ltakoznak a szegedi kir. ügyészség eljárása 

ellen, a mely szerint a vizsgálat befejezése daczára 

is tovább fogságban tartja a hódmezővásárhelyi za-

vargás alkalmával letartóztatott munkásokat, ekkép 

az éhbalálnak szolgáltatva ki ezek családjait 

4. Kijelenti a gyűlés, hogy a munkásokat sem 
önkény, sem brutalitás útjáról nem térití le és lel-
kesedve fognak tovább küzdeni a szocziális eszmé-
kért. (Általános helyeslés.) 

Az előadó beszédét egy másik munkás néme-
tül is elmondta. 

A következő szónok személyisége érdekes. Pfeifer 

Sándor, egészen fiatal ember s magánhivatalnok; 

ő mostanában egyik legagilisabb tagja a szocziál-

demokrata pártnak. Elmondta, hogy Rádi Sándor 

vasmunkást a minap valamelyik vidéki hódmező-vá-

sárhelyi rendőrkapitány letartóztatta, mert nem tudta 

előmutatni az okmányszerü iratait, de úgymond szó-

nok a felekezeti izgatásban utazó Zichy Nándor 

gróftól senki sem kér elő igazoló okmányokat, mi-

kor kath. gyűlésekre megy szónokolni. (Mí elég de-

mokratáknak tartjuk magunkat, de mégis ugy talál-

juk, hogy ez az összehasonlítás nagyon fals. Szerk.) 

B e s z é d e f o l y a m á n a h ó d m e z ő - v á s á r -

he l y i m u n k á s n é p n y o m o r á r a i r á n y í t j a 

e l v t á r s a i f i g y e l m é t . 

Nagy tetszés mellett beszélt erre Kóbler János, 

egy soroksári sváb földmives. Hangoztatta, hogy a 

munkásokat, ha terheli őket a katonáskodás és adó-

zás kötelezettsége, ezzel szemben kell, hogy meg-

illesse a választási jcg. Ennek kivivására fogjanak kezet 

egymással az iparos és földmivelő munkások, mert 

senkísem tilthatja el a jogokért való harczot. A ma-

gyar szocziáldemokraták csak politikai jogokat köve-

telnek, de nem szomjaznak vérre, mint Francziaor-

szágbrn az anarkhislák, kik „minisztert* ölnek. 

hallgattatni érzelmeimet, s akkor megszabadulok 

minden lelki kíntól, melyet nekem e szerelmi ábránd 

okozott, s ha nem bírom legyőzni a vihart, mely 

most oly féktelenül dul lelkemen, arról nyugodt le-

het, hogy férfi leszek, ki hallgatva türi el szenvedé-

seit, ki nem fog panaszkodni soha! Tehát ne be-

széljünk róluk, s engem kíméljenek meg attól, hogy 

az ő nevét halljam, hogy minduntalan rágondolni 

kénytelen legyek. En tudtam azt, hogy őt elveszítem 

s a sorsot, melyet e veszteség csapása mér rám - el-

viseiem. Egy kedves halottammal több van, s ne 

legyjn shLo* senkinek semmi köze, hogy én mikor 

és mit áldozuk ez uj halott.m emlékezetének? A 

gyötrelmet éb szenvedést elviselem ; de jó barátaim-

tól békét esedezem. — Ugy-e doktor ért ön engem ? 

— Ertem , de ön igaztalan mindenki iránt, aki 

ónt szereti s én eltűröm, ha velem nincs megelé-

gedve ; de bármint fájjon is önnek, azt ismétlem, 

hogy tíenéékről nem szabad ugy beszélnie, nrnt 

akik meghaltak önre nézve. Ők szeretik önt. Irén 

szereti önt. — Ezt mondtam s ha e szeretet áldás-

talan lenne, akkor annak ők nem lesznek okai. 

Jól van édes barátom. Én most már jobban 

vagyok. Egyedül és egyedül kívánok lenni. — Es-

deklek ön előtt hagyjanak magamra. 

E szavaknál az ifjú oly szemeket vetett inasára, 
hogy az szónélkül hagyta el a beteg szobáját. 

Az orvos egyedül maradt a beteggel, ki esdőleg 
nézett rá, hogy hagyja egyedül. 

— Nem teszem uram, szólt hidegen s talán 

haragos hangon Bálinti László, ön még nincs abban 

'az állapotban, hogy a gyógykezelést feladhassam. 

Papp Ignácz nem szólt semmit. Lehajtotta fejét, 

szemeit behunyta s pár perez mnlva vontatott csen-

des egyforma légzés jelzé, hogy elaludt. 

Az orvos elhagyta a beteg szobáját, de az inast 

berendelte a beteghez, s megparancsolta, hogy egy 

perc7ig se hagyja el az ágyat, sőt őt azonnal érte-

sítse anrnt a beteg felébredt. 

Az inas lábujj hegyen lépett a beteg szobájába 

és nesztelenül fosrlalt helyet Papp Ignácz ágya mel-

lett, ki midőn az orvos eltávozott rögtön felnyitá a 

szemét és mintha egy jóságos álomból ébredt volna 

fel, szelíden nézett inasára. 

— Elment? 

— Az orvos ? kérdi az inas. 

— Igen. 

— Csak ketten vagyunk. 

Igen uram. 

— Oh, oly boldog vagyok, hogy nincs itt senki. 

Borzasztók ezek az orvosok. S ez az ember megöl 

engem, ha még továbbra is rajtam tartja erőszakos 

jóakaratát. — Már nem vagyok beteg. Érzem, hogy 

felbirok kelni. — Értetted e ? — Elég erős vagyok. 

Nekem az éjjel bepakolsz és elutazunk ugy hogy 

senki se tudja 

— Érted-e? 

— Igen uram. 

— Tehát készíts elő mindent. De senki se 

tudja. — Értrd-e? 

— Igen uram. 

— Rendben lesz minden ? 

— Minden uram. 

— Reggel megyünk. 

(Folytatása következik.) 



81. tzám. 

A népgyűlés a Rádi Sándor határozati javasla-

tát egyhangúlag elfogadta. 

Ezzel a népgyűlés véget ért. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Személyi hir. Sima Ferencz or-

szágos képviselő tegnap Budapestről haza 

érkezett, hogy a közigazgatási bizottsági ülé-

sen részt vegyen; de ma már az esti vonat-

tal Szegeden át Torontálmegyébe utazott a 

nagy-szentmiklós—makói vasútépítés érde-

kében. 

— Pisztoly párbaj vetett véget annak az 

afférnek, mely Ehrlich Géza és ifjú Joo Károly kő-

zött fennforgott. A párbaj kétszeri golyóváltásra ment 

s Budapesten történt meg f. hó 8-án. anélkül, hogy 

a felek megsérültek volna. 

— Vasuta ink jövedelme. A S z e n t e s -

k u n-s z e n t-m á r t o n i vasútnak f. év január 

elsőtói jun. 30-ig tehát ez év első felében 14541 frt 

53 kr. volt a forgalmi bevétele. Ugyanezen idő alatt 

a s z e n t e s—h ó d m e z ő-v á s á r h e 1 y i vasút 

bevétele csak 9058 frt 82 kr. volt. A szentes-kun-

szent-mártoni vasút csak 22*6 kilométer, a szentes-

vásárhelyi 36*4 kilométer. Ezen forgalmi különbség 

mutatja, hogy a szentes-vésárhelyi vasút életképes-

sége csak azzal nyer biztosítást, ha ez a vonal Ma-

kó'g kiépíttetik, s itt bekötést nyer egy oldalról az 

arad-csanádi, más oldalrol a most építés alá kerülő 

Buziás-Temesvár, nagy-szentmiklós-apátfalva-makói 

vasutba. A szentes-vásárhelyi vasútnak itt kitünte 

tetett forgalma az építési tőke alig lWo kamatoz-

tatásnak felel meg. 

— Közigaztatási bizottsági ülése lesz 

ma Csongrádvármegyének. 

— Kossuth Lajos szobrára Sebesi Sán-

dor és neje 50 krt adakozott, mely az eddig k mu 

tátott 7$ frt 78 krral, 79 frt 28 krt tesz ki 
— Színház. A „Csókon szerzett vőlegény*-

ben, mely tegnapelőtt este került színre a leg-
jobb játékkal tűntek ki Vágó, a ki ezúttal igazán 
megérdemelte a sok éljen és tapsot, a mit kapott. 
Kitűnő alakítása és ügyes játéka zajos derültséget 
keltett Méltó partnere volt Borsiczky Ilona és Bo-
kody s mindketten dicséretet érdemelnek. A tegnapi 
s Beke Lilla jutalom játékául előadott .Szép Heléna" 
előadásáról legközelebb hosszasan írunk. Felemlítjük 
még, hogy Kovács Sándornak, a ki a közönség ro-
konszenvét - melyre tökéletesen rá is szolgált igen 
jó játékával — rég megnyerte, holnap lesz jutalom-
játéka „Egy katona történeté"-vei. Felhívjuk a kö 
zönség figyelnét a színtársulat eme érdemes tagjá-
nak j utaló mjá tékára. 

— Vizbe íu l t . Aradi László 8 éves béres-
gyerek, a ki tegnapelőtt marhákat hajtott Csongrád-
ról hazafelé útközben a Tiszánál megállapodott hogy 
megfürödjék. A fürdés azonban végzetes lett a fiúra, 
mert az ár magával ragadta s bele fult közel Cson-
grád alatt. Holttesiét máig sem találtak meg. 

— A gőzgépkezelők és kazánfűtők szegedi 

vizsgáló-bizottsága f. évi julius hó 14 én vizsgálatot 

tart. A vizsgálat iránti kérvények a csongrádmegyei 

m. k. államépitészeti hivatalhoz intézendők. 

— Ház i tolvaj . Kass Gusztáv bérlő szállo-
dájában nap-nap után történtek lopások, de a tol-

SZENTESI LAP . 3. oldal. 

nok, jó barátok és ismerősök, kik folyó hó 8-án hó 20-án, Jankováczon pedig folyó hó 30-án kez-
felejthetlen n ő m végtisztesség tételén megjelenni dődik. Felhívjuk reá gazdaközönségünk figyelmét, 
szivesek voltak, s részvétőkkel nagy fájdalmamat: . ..7~ A ," 1 I er ! k ó legnagyobb és leg-

enyhiteni igyekeztek, ezúton fogadják őszinte köszö-
netem nyilvánítását. Vass La j o s . 

— A szocialista kérdés megoldása. Gá-
lik György szegvári mészáros mesternek a napokbai 
szerencsésen sikerült kicsiben megoldania a ható-
sagok és államférfiaknak oly sok gondot és bajt okozo 
szoczia lista kérdést olyan modon és eszközökkel i?), 
ami a maga nemében egyedüli, — és valóban czélra-
vuzetönek bizonyult. Legalabb azt látszik igazolni 
az elért fényes eredmény. Gálik György mészáros 
ugyanis felfogadott négy szocialista hírben álló nap-
somost búzájának learatása végett élelem és 1 Irt 
20 kr. napszám mellett. — Az emberek munkába 
aüván, első nap dolgoztak is szorgalmasan. — Ga-
lik latva munkasai iparkodásat és szorgalmát, más-
nap megtözött 7 kiló hust paprikásnak és leküldötte 
nekik reggelire, kik azt jó étvagygyal el is fogyasz-
tották. A villásreggelinek az ingen belül lett beke-
belezese után leheveredtek a hüs árnyékban, és az 
edes álom ölelő karjaiban ringatózva, csakhamar el 
is szenderedtek, álmodván sok, sok szépet. Álmod-
tak a többek között 8 órai munka, 8 órai szórako-
zás és főkeppen 8 órai alvásról, a szoczialistak eme 
Juu ábrándjairól, mi közben boldog mosoly játsza-
dozott ajkuk körül. Ki tudja meg mi mindenről ál-
modoztak volna 'r! Nincs kizarva annak iehetősege 
sem, hogy u teteiháti uradalmi gazdasagot egymás 
között — persze csak almukban — atyalisagosan 
lel nem osztják, ha Gáliknak d. u. 5 urakor tör-
tént váratlan megjelenése okét ebben meg nem aka-
dalyozza. Ennek a szeszélyes Gáliknak ugyanis az a 
szerencsétlen (?) gondolata támadt, hogy kikocsizzon 
megszemlélni, munkasai mennyire haladtak. — A 
gondolatot — nyomban tett követte. A helyszínére 
érkezve, szörnyűködve látja, hogy a szomszédos terü-
leteken mindenki hangyaszorgalommal dolgozik, csak 
egyedül az ő munkásai alusszák a boldogok álmát, 
noha a délutáni szélvész a vontatók nagyreszét téne-
kestől felforgatta. Mint a csősztől értesül, munkásai 
delelőtt 10 ora óta „ h ú z z á k a l ó b ő r t a fa-
gyon." Erre Gálik annyira dühbe jött, hogy f o g t a 
az ostornyelet, mi meglehetős vastagsagu nádpál-
czából állott és alvó munkásait agyba-főbe verte; 
kik is látva a vszedelmet, vad futásnak eredtek. Nos 
Galik sem volt rest, utánnuk! Erre-arra azt a szo-
cialista mindenteket — igy fakadt ki — hát zsebre 
vágjátok az 1 frt 20 krt, megeszitek a paprikást és 
mit sem dolgoztok ? I Akit azután elért közülük, nem 
maradt adósa. Csak a fejüket igyekezett megtapo-
gatni, hogy meg ne sántuljanak. A mikor Galiknak 
uaragja lecsillapodott es a munkások ki a kukon-
czasbol, ki a vontató alól előkerültek, a munkaadó 
keményen rájuk parancsolt, hogy azonnal munkaba 
álljanak és a buzat esteli 9 órára, amikor lejön éret-
tük és hazaszállítja lekaszaljak, ha csak a most le-
lolyt tragédiának folytatásat nem óhajtják. A meg-
rémült jámbor szoczialistak azután dologhoz latva, 
oly szorgalmasan dolgoztak, hogy a gabona az esti 
9 órára kitűzött határidőben nemcsak learatva, de 
mit Gálik maga seai remeit kevekbe kötözve és ösz-
szerakva is volt. Az igyekezet és szorgalomnak ilye-
ten módon való nyilvánulása fölött Galik elismeré-
set fejezvén ki, igy szólt munkásaihoz: Lám, mennyi 
hasznát látom, hogy elvertelek benneteket. Ha ezt 
meg nem cselekszem, talán a héten sem fejezitek 
be a munkát. Ebből azt az üdvös tanúságot merí-
tettem, hogy jövőben ha szoczialista hirben álló mun-
kást alkalmazok — főként pedig benneteket — mi-
előtt munkaba állnának, alaposan eldöngetem ; igy 
a siker reményemen felül biztosítva leend. 

— Ártezi k u t a vidéken. Tiszaföldvár 

vajt megfogni nem sikerült. Az utolsó lopás tegnap-1 község 1892. évben Hegedűs János hódmezővásár-
előtt éjjel történt, a mikor a szobaleánytól mintegy! helyi illetőségű mezőtúri lakos oki. gépészszel ártézi 
70 frt értékű ékszert és készpénzt lopott el az is-
meretlen tolvaj. Tyll főhadnagy ki jelenleg Szen-
tesen időzik, maga vezeti a nyomozást s mint re-
ményű a tettest sikerül kitudnia. 

— Kendőr i hirek. Két darab sertés a teg-

kut furatása tárgyában szerződést kölött. A munka 
1894. február 19-én 165 mm. átmérőű csővel kezde-
tett meg s ilyen bőségü csővtl 70 méterre haladt, 
azontúl pedig 121 mm. átmérőü csővel folytattatott. 

napelőtti est folytán elbitangolt. Az útba igazító a 87 m. mélységben már felszőkellő vizet kaptak per-
rendőrségnél jelentkezzék. Ugyancsak a kapitányság- czenként 5 litert; 127 m. mélységből perczenként 
nál több rendbeli talált pénz van, melyet tulajdono- 7 i i t e r t . 1 8 6 m _ről perczenként 15 liter. 217 m.-ről 
suk kellő igezolás mellett átvehet A bitang akolban! ^ m Ugz t a 15o R m e l k é n h i d r á < 

egy drb. liba husul, a jogos tulajdonos jelentkezzék f . . . , , A . x , . , 
a rendőrségnél. t o t tartalmazó víz szökkent tel. A község igényenek 

- A gazda közönség figyelmébe. A vízmennyiség sem felelvén meg, a fúrás foly-
csongrádi közbirtokosság felhívja a szentesi érdekelt tattatott és 267*36 m. mélységből perczenkint 615 
közönséget, hogy miután a víz kiöntése következté- liter kitűnő, kénhydrát, szénsavas sulphátot tar-
ben a marhák legelő h i á n y b a n szenvednek jó- t a im a zó 22° R. melegségü v zet nyertünk 4 m. ma 
szágaik érdekében a szükséges lépéseket megtegye/ k i s z öke l é s se l . Tiszaföldvár közönsége rendkívüli 

- A szentesi ker. betegsegélyző pénz- s z e r e n c s é j e á t t a l megörvendeztetve elhatározta, hogy 
tá r tasrjai értesíttetnek m szerint f. évi julius hó , . , ' . x * » • . , ... • 7 
N ő napjától a hivatalos órák hetenkint hétfőn és kútját vörös fenyővel bélelve államosítja és 

csütörtökön délután 2 órától 5 óráig és szombaton díszes medenczével és szoborral látja el, melyre 
d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig tartat- nézve a pályázat közhírré tétetett, Hegedűs János 
nak. Továbbá a tagok az orvosi rendelményre a sikerült müve által Tiszaföldvár háláját érdemelte ki, 
gyógyszereket bármelyik helybeli gyógyszertárban . ö w t b i z t a l ó reménynyel, megelégedéssel tá-

« ¡ t a . a ü s ü W t f r t ü i s .».* w r . ... 
kamatok szedetnek. erdekét áldásosán emelő emléket hagyott. 

- Köszönet nyilvánítás. Mindazon roko- Vábárok. Buziáson a nyári vásár lolyó 

— A 
olcsóbb élezlap 16 oldalon 25-30 eredeti képpel, 
erős ellenzéki irányzattal megjelenik minden vasárnap. 
Aki kellemes szórakozást akar szerezni magának, az 
rendelje meg mielőbb, mert a „Herkó Páter* eleven 
és szellemes tartalma már is meghódította a nagy 
közönség szivét. S ami a fő e gazdag tartalom mel-
lett is rendkívül olcsó. Egész évre 4, mond négy 
torint, évnegyedenként 1 frt. Megrendelési czim 
„Herkó Páter* Budapest. (Szerviták.) 

Varró-nő és íérje. 
— Életkép. — 

Irta: Kovács Á. 
Egyhangúan zakatolt a varrógép egy egyszerű, 

igen tiszta földszinti szobában, llju nő hajtotta, 
mellette pedig egy éltesebb nő ült, azok közül a jól 
conserváltak közül, kik hajlott koruk daczára sem 
veszítik el teljesen szépségüket. Még arczán az üde-
ség megmaradt pedig az éjszakázás, a nyomor, mely 
osztályrészéül kijutott, igen csak leszokták fújni az 
arczról a hamvat, a szépség hímporát. 

Sebesen járt keze között a tű, miközben fel-
felpillantott lányára, ki bár néha-néha szenvedni 
látszott, nagyon boldognak érezte magát. Elárulta 
ezt arcza, a melyről leritt a megelégedés és ennek 
édes testvérje: a boldogság. Botdogok voltak rnind 
a ketten. Es ha néha kitekintve az ablakon, uri nőt 
láttak elmenni, boldog mosolylyal néztek egymásra, 
egymás szemei közzé, mely pillantasban benne volt 
a fény. a pompa és ragyogás iránti gyűlölet, de egy-
szersmind a boldogság érzése ís, ők nem kívánták 

munka nélküli megélhetést; nem kívánkoztak a 
nagy világ fénytengerében úszni szemkápráztató csil-
logások között; nem kívánták az uri, gazdag nők 
mulatságait, azok drága ékszereit, hanem csak egy 
boldog családi fészket, hol a szív nyugodt, megelé-
gedett legyen s hol a szerető hitves karjai között 
megédesüljön a munka által okozott verejték. 

S ezt el is érték. A fiatal nő boldog asszony volt, 
s az öreg nő könnyezve nézte az ölelkező fiatal párt, 
hiszen magára és férjére ismert bennök, amikor még: 
ifjak, erősek voltak, s amikor még nem porlódott 
kinn a férje a temető rögei közt s az Ő hajaszálai 
se kezdtek fehéredni. Régen volt az istenem, milyen 
régen ! Milyen furcsa még rágondolni is. A mikor 
ott ült a gép mellett s lánya az alig tizenöt éves 
Mari segített neki, férje pedig a napimunka után 
fáradtan ült le melléjük. Mily régen is volt az ! Azóta 
ő is mennyire megöregedett, helyét is át kellett ad-
nia lányának, hiszen egy ifjú fogékony lélek mindig 
sokkal tözb érzékkel bir a szép, az ízléses divat meg-
választásában s azok elkészítésében, mint egy öreg. 
Azonkívül lánya is annyira erőszakolta, — féltette 
a munkától — hocry kénytelen volt végre is egészen 
leanyának adni át az üzletet, a mely különben elég 
jól ment s még ha férje nem lett volna is oly tisz-
tességesen honorálva, becsülettel el tudta volna tar-
tani a. egész családot belőle E? igy ! ősszetéve a 
két keresetet, annyira szaporodott jövedelmük, hogy 
napi szükségleten kivül még fényűzési czikkekre H 
telett. 

Tehát boldogok voltak, milyen csak egy mege-
légedett család lehet. A varró-nő férje szorgalma , 
munkás, jóravaló ember volt, s mióta együtt éltek, 
pedig négy éve is elmúlt, egyetlenegyszer s^m ma-
radt ki éjszakára házból, hogy a jó cz imbo-
r a k k a 1 dorbézoljon akik pedig előbb-utóbb a tönk-
szélére juttatják a becsületes embert. Szerette fele-
ségét, kedves volt előtte otthona, hiszen ott csendes 
béke volt, ahonnan erőt mer thetett a kitarlásra és 
az igaz szerelemre. Oh, mert midőn meglátta azo-
kat az ismerős bútorokat, melyek mindegy kéhez 
édes vagy talán szent emlék köti; a barátságos ar-
ezu, öszbeborult madonnát, s vegre azt az angyali 
teremtést, ki mindig ölelő karokkal fogadta nehéz 
munkája után, még ha talán fásult lélekkel kiűzte 
volna is szivéből a szerehnet, ezek látása nem vissza-
hozta volna-e azt újra ? nem a legkedvesebb hely 
lett volna-e az, melyet talán soha, de sohase tudna 
meggyülölni ? 

Hej, csakhogy ebben a nagy boldogságban volt 
egy csepp keserűség is mely egyre növekedett s félni 
lehetett, hogy akármikor, de ki fogja irtani a család 
boldogságát. Az ifja varró-nő szívbajos volt. Nagy 
esemény történt vele, melyre összeroskadt s csak 
nagy nehezen lehetett őt az életnek megtartani; 
azóta pedig, bár nem háborgatta ez a baj csak na-
gyon ritkán s akkor is kis mértékben, mégis néha-
néha elővette a haláltól való félelem és gyakran, 
midőn a legv dámabb beszélgetés folyt a családban, 
egyszerre elkomorult és szivére téve kezét gondol-
kozni kezdett. 

Az ifjú nő szivéhez kapott. 
— Mi lelt leányom? -- kérdé ijedten az anya 

a varró-nőt, ki egy darabig szivén tartva kezét, hall-
gatott s csak néhány perez múlva válaszolt. 

Most már semmi sem, jó anyám! Ugy be-
lenyilallott a szivembe valami az elébb, hogy gon-
dolkozni kezdtem ilju leány éveimről. 
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- Oh, mért tek'ntesz hátra, mért gondolko-|mei véletlenül az utczán elmenő alakok ogyikére ve-Ue tudsz sjözni engemet Jó helyen lesz már ennek 
zol mindig a múltról, annak kinos emlekeiről . . . ? tődvén, egész testében ^ ^ ^ ^ ^ ^ s a lelke . . . hahaha! 

— Nem, jó anyám ! sohasem voltak azok előt-
tem kinosak, boldogságunk közepette is örömmel fo-
gok visszaemlékezni rájuk, s bármily gyűlöletesek is 
előtted, őrökre az emlékezetemben fognak maradni. 

— Igaz, nem a legjobban esett szivemnek az 
akkori történet s mindenkor ö^öm tölt: el keblemet 
valahányszor rágondolok arra a tettemre, melylyel 
megakadályoztalak téged, mint tapasztalatlan lány-
kát, kit a mézes-mázas szavak megejtenek, egy szé-
gyenletes lépés elkövetésében. 

A varró-nő arczán pir vonult végig, aztán a 
nyugodt lelkiismeret kinyomata váltotta fel helyét 
miközben kezével felszította homlokáról a hajat. 

— Anyám, nézz ujjamra, még most is ott vi-
selem a gyűrűt, melyet ő maga húzott reá hiszen 
becsületes volt ő, hiszen azt igérte, hogy elvesz. 
S én hiszem is, hogy elvett volna, de ti nem en-
gedtétek, azt mondtátok, hogy én szegény vagyok, 
ő ped g ha nem is gazdag, de tudományos ifjú, ki 
mindenkor jogot tarthat a gazdagságra s a legbol 
dogabb jövő gondolatában ringathatja magát . . 
Miért is akadályoztátok meg szökésünket, hiszen 
egybe akartunk kelni titkon, mert ti nem engedté-
tek, mily boldog pár vált volna belőlünk . . . ! 

— Lányom, te ugy beszélsz, mintha férjedet, 
Imrét nem szeretnéd ! 

— Jaj, hogy ily sorsot mért rám a végzet! 
Itt Imre, ott . . . Endre . . . melyiket szeretem job-
ban ? mond meg te dobogó sziv, te somra ség, te 
érző húsdarab, mondd meg, hadd sirjam ki s hadd 
átkozzam meg magam egyszerre, hogy egyiket a 
másikért el mertem hagyni . . . De nem! hiszem 
mind a kettőtöket egyformán szeretlek, egyformán'i. ég mindig a legnemesebb erzelmet taplalta, gyó-
drága előttem mind a kettőtöknek élete . . . otrzött az o rvos felett az ember , megtántorodott 
miért nem adá az ég, hogy jó barátok volnátok s önkénytelenül is reáomlott a mozdulatlan alakra 

az ijedség miatt egyet sikoltva szivéhez kapott 
— Jaj . . . anyám . . . a szivem . . . Endre! . . . 

S aztán — eszméletlenül rogyott össze. 
Az anya szivébe nyilallott valami, a mint látta 

leányát erőtlenül keblére hanyatlani, alig tudott tá-
masz nélkül megállni terhével . . . szive összefacsa-
rodott, agya elkábult s aztán valahogy odahurczol-
ván lányát az ágyhoz, őrült sebességgel rohant or-
vos után, megmenteni egyetlen leányát a halál sas 
körmei közül. Hej! de az ha egyszer megragadja 
prédáját, nem könnyen ereszti körmei közül. 

A varró-nő eszméletlenül feküdt ágyán, mig 
néhány perez mnlva a/, az önmagával is tehetetlen 
alak rohant be a szobába s utánna egy orvos . 
Endre. 

Midőn kiment az utczára, eszméletlenül kezdett 
rohanni, a nélkül hogy tudta volna, éppen arra, a 
merre előbb lánya Endrét látta menni. Véletlenül 
rátekintett, megismerte s egy gondolat villant át 
agyán, odafutott hozzá, megragadta kezét s aztán 
vonszolni kezdte. 

— Ha a halál torkába vitted, mentsd is meg 
őt! hiszen te orvos vagy . . . igen . . orvos . . . 
még pedig hires ! . . . 

Endre nem ösmerte fel, vonakodott tehát kö 
vetni egyrészt azért is, mert valami eszelőkös asz-
szonynak tartotta. De az ismeretes hang megragadta 
agyát, ránézett az öreg nőre, megdöbbent: megis-
merte s a nélkül hogy kérdezte volna a baj okát, 
rohant ő is. 

És midőn meglátta ott feküdni az ágyon régi 
kedvesét, kit még nem tudott elfelejteni s ki iránt 

hadd látnálak benneteket itt előttem hadd borulnék 
kebletekre és hadd sirnék . . . sirnék keservesen, 
hogy megszakadna fájdalmában . .. örömében ez 
a parányi sziv ! 

— Lányom az Istenért ! ne izgasd fel magad, 
hiszen az árt egészségednek és mi lesz nyomorult, 
ősz anyádból, ha az ő lánya, félve őrzött kincse itt 
hagyja ? Hagyd azokat, az emlékeket! Én nem tö-
rődöm a múlttal, csak azt lássam, hogy te boldog 
vagy, csak azt lássam, hogy azok után, mik veled 
történtek, még tudsz szeretni, tudsz boldogítani egy 
embert, a te szerető férjedet ! En régen, még mikor 
an)ádhoz tértél, megbocsátottam ifjúkori botlásodért. 

— Köszönöm jó anyám ! — szólt anyja keb-
lére dőlve a varró nő — mindig hálás fogok maradni 
jóságodért. 

Az anya átölelte leányát, mintegy védve azt a 
halál körmei ellen. A varró-nő hálásan vetette sze-
meit anyja arczára, az ölelésből kibontakozott, sze-

ölelte gyenge termetét s csókolta a mindinkább hi-
degülő ajakat . . . nyögött kínjában s az ifjú nő, 
mintha még egyszer meg akarta volna tekinteni azt 
kivel leánykorában annyi boldog órát töltött s kinek 
őrömest lett volna nője, ha a sors meg nem aka-
dályozta volna, felnyitotta szemeit, a viszontlátás 
öröme tükröződött le arczárói, szemeiben pedig az 
egykori tűz, a szerelem tüze lángolt 

Fölemelkedett, s átölelte Endrét s aztán . . 
egy sikolylyal visszaesett párnáira. 

Endre csak most vette észre, hogy ő orvos, s 
hogy a halál torkából kellett volna kiragadnia a 
gyenge nőt. Szive nagyot dobbant, fejéhez kapott s 
őrülten gondolt a megmentéshez . . . Hej, de a 
halál már az ő megérkezte előtt ott leselkedett az 
ajtó mellett s midőn ő belépett, az is berohant s a 
varró-nő ágyára ült, vigyorogva tekintvén a szalma-
szálhoz is kapkodó emberre . . . 

— Mit erondolkozol gyarló semmiség, azt hiszed 

A varró-nőt megölte szívbaja. 
• 

Borzas, kábult fejű ember botorkált hazafelé a 
korcsmából, alig alig emlékezett a tegnapra, miniha 
az nem is lett volna, vagy legalább is átaludta volna. 
Arra még világosan emlékszik, hogy tegnapelőtt este 
jó pajtásai erőszakolására, mint néha máskor is 
megtette, bement egy pohár borra, de már arra 
nem, hogy azután egy másik és harmadik pohár 
bor következett, sem arra hogy pajtásai felhasználva 
a jó alkalmat, ott tartották másod napra is, aztán 
kizsebelték, sőt még a harmadik nap délutánján is 
alig eresztették el közülök. 

Először történt meg házas életében, hogy két 
napot a házon kivül töltött egymásután s oh, nem 
is fog az megtörténni többé soha, hiszen van neki 
otthon családja, megtalálja ott, amire szüksége van, 
a békét, a nyugalmat, a szeretetet és az ölelő ka-
rokat. Oh, miért engedett most is pajtásai csaloga-
tásának, ki tudja, mennyit szenvedhetett azóta neje, 
szerető hitvese ? 

S a mint ily gondolatok vonulnak át agyán, 
egy gyászmenettel találkozott. Busán hangzott a ha-
rang, busán hangzott a halottat kisérők éneke, de 
még búsabban hangzott a koporsó után haladó ősz 
asszony zokogása, ki gyakran rearogyott a kopor-
sóra majd felemelte az ég felé halváuy arczát s ki-
tárt karokkal az Isten nevét emlegette. 

A botorkáló ember át akart menni az utcza 
másik oldalára, hogy — talán ne háborgassa ördögi 
arczával a bánattól sújtott gyászolók fájdalmát, de 
amint a koporsó után haladó nőt megpillantotta 
megdöbbent arcza hófehér lett, agya elkábult, szi-
véhez kapott s aztán eszméletlenül rogyott össze. De 
a nehéz kin csakhamar felrázta kábulásából, felug-
rott ; s egy velőtrázó kaczajjal majdnem őrülten ro 
hant a koporsóhoz, reárogyott és . . . és . . . sirt, 
jajgatott keservesen. 

A halott a v a r r ó - n ő volt, s aki reá ro-
gyott, két nap óta dorbézoló f é r j e . 
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