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Érdekes politikai nyilatkozat. 
A városi közgyűlésen letárgyalt ügyek 

előzetes megvitatása érdekében pártértekezlet 
volt folyó hó 26-án a szentesi 4S-as népkör 
nagytermében. 

A városi ügyek letárgyalása után Sima 
Ferencz orsz. képviselőt — mint az értekezlet 
elnökét — Varga József választmányi tag 
nyilatkozatra kérte föl, hogy: azon hirekkel 
szemben, mely szerint még ez évben meg 
lesznek tartva az országos képviselő válasz-
tások, a párt elnöke nem tartja-e szükséges-
nek, hogy Szentes városának a függetlenségi 
párthoz tartozó polgársága értekezletre hivas-
sék egybe és döntsön a jövő képviselő vá-
lasztással szemben. 

Sima Ferencz kijelentette, hogy Ő a párt-
értekezlet összehívásának szükségét nem látja ; 
mert bár komoly előjelek azt mutatják, hogy 
az országos képviselő választás még ez év-
ben és pedig valószínűleg október hó má-
sodik felében meg lesz ejtve; de Szentes vá-
ros népét ez nem alteralja, az általa eddig 
lobogtatott zászló győzelme iránt egy pillanatra 
se hagyja kétségben ; mert itt más elvű kép-
viselő nem lehet mint függetlenségi és 48-as 
párti. 

S mert a szentesi nép az Ugrón Gábor 
vezérlete alatt álló függetlenségi anyapárthoz 
tartozik ; — annálfogva kétség az iránt nem 
lehet, hogy a szentesi nép csak oly képvise-
lőt fog választani, ki az Ugrón vezérlete 
alatt álló anyapárthoz tartozik. 

A népes értekezlet a népszerű elnök 
ezen kijelentéseit zajos helyesléssel fogadta. 
— Ezek után következtek azonban az elnök 
részéről azon kijelentések, melyek kiváló fon-
tossággal bírnak és Csongrádvármegye po-
litikai életére is elhatárosó befolyással lesznek. 

Szükségesnek tehát — úgymond Sima Fe-
rencz - az orsz. politikai helyzet miatt nem 
tartom egy nagyobb pártértekezletnek egybe 
hívását; de szinte me'lőzhetlennek tartom ezt 
azért, hogy a mai viszonyok között az én 
saját politikai álláspontomat formulázzam, 
és hogy elmondhassam, hogy különösen az 
egyházpolitikai viszonyok által teremtett hely-
zetben mit tartok helyeseknek, jóknak, — s 
ami fő, hogy én magam jövőre ezen állapo 
tokkal szemben milyen politikát fogok kö-
vetni. 

Ez a politika az, hogy mi, akik Ugrón-
nal szoros politikai szövetségben álltunk: 
már eleve láttuk, hogy az egyházpolitikai 
törvényeknek mily súlyos bonyadalmak 
lesznek a következményei, s hogy különö-
sen a polgári kötés merev alkalma-
zása által a legmesszibb menő ellen-
tét, sőt elkeseredés fog támadni a róm. 
kath. és a többi egyház felekezetek hivei 

között. Mi tehát a fakultativ formát képvi-
seltük a polgári házasságuál, vajyis hogy 
azok kik a politikai hatóság elé akarnak 
menni a házasság megkötése végett, hát 
menjenek oda, de akik az ezredéves 
tradiczio nyomán az egyház kebelében akar-
ják végeztetni ezt az élet nagy fontosságú 
elhatározását, hát azoknak szabad legyen a 
politikai hatóság mellőzésével az egyház fön-
hatósága előtt hajtatni végre az egybekelés 
tisztességét és áldását. Ez az igazi lelkiis-
mereti szabadságnak törvénye ; mert ez min-
denkit meghagy lelke tiszta sugallatának sza-
bad elhatározásában. Mi e mellett voltunk, 
s ha a polgári házasság ekként lesz iktatva 
törvénybe, akkor ma nincs néppárt, nin-
csenek emberek, kik keresik, hogy ki a kál-
vinista, ki a róm. kath., ki a lutheránus és 
ki a zsidó, hanem azt nézi Magyarországon 
in»udenki, hogy ki a jó hazafi. 

Es mert az egyházpolitikai törvények 
által ma a nemzet hitfelekezetek szerint van 
tagokra szaggatva, » a magyar nemzetnek, 
hogy külső és belső ellenségeivel, mint egy 
emöer egyetértve, együtt lelkesülve szallhasson 
küzdelemre, arra van szüksége, hogy feltétlen 
kitörülgessen a nemzet lelkéből minden olyan 
politikai mozgalmat, mely a nemzet egyet-
értését zavarja, annálfogva az e g y h á z -
p o l i t i k a i t ö r v é n y e k e t r e v i s i ó 
alá kell venni és törölni belőle mindazt, mi 
a nemzet tagjai között egyenetlenséget szül. En, 
úgymond a szónok, akár számithatok a szentesi 
elvbarátok támogatásara, akár nem, követem 
hazám és nemzetem java érdekében lelkem 
legjobb meggyőződését és oda állok azok 
közé, kik az egyházpolitikai törvények által 
a nemzet testében történt szakadásokat okos, 
józan politika segitségével orvosolni a nem-
zet egyetértését a vallási viszáikodásokat 
teljesen kiküszöbölni igyekeznek. 

Azért, hogy ezt elmondhassam, hogy 
erre nézve a párt véleményét megtudjam» 
nem tartom szükségtelennek egy nagy érte-
kezlet egybehivását; de egyébként azt fö-
löslegesnek tartom. 

Sima Ferencz beszédét zúgó éljenzés 
követte és Varga József, Bálint József, Kátai 
Pál János felszólalása után kijelentetett, hogy 
az elnöknek az egyházpolitikai kérdésekben 
elfoglalt álláspontját a párt meleg helyesléssel 
kisérte kezdettől fogva, s ami azt illeti, hogy 
a párt kit válasszon orsz. képviselőjének, 
ez iránt alig van valaki Szentesen kétségben 
és gondolkodóban, ennélfogva a pártértekezlet 
semmiféle nagyobb népgyűlés összehívását 
szükségesnek nem látja. 

Ezen pártértekezleten történt nyilatko-
zatok nyilvánvalólag hirdetik, hogy a szen-
tesi függetlenségi párt az egyházpolitikai tör-

vényeket a fakultativ formáig kész vitsza-
reiormálni. S ha a hitfelekezetek között a 
régi béke és jó egyetértés visszaállítására ve-
zet, akkor ez a politika a nemzet és haza 
jövő boldogságának főfundamentomául szol-
gál. -

Városi közgyűlés. 
A f. hó 27-re összehívott városi közgyűlés na-

pirendje elég gazdag volt fontos tárgyakban, s ta-
lán ennek köszönhető, hogy a nagy munkaidőben 
elég szép számmal összegyűltek a városatyák. 

A napirend előtt a polgármester szomorú kö-
telességet teljesített, bejelentvén Stammer Sándor 
kir. tanácsos, nyugalmazott alispán ós városi kép-
viselő elhunytat. A képviselőtestület a gyászos este 
tölött érzett mély reszévétének jegyzőkönyvében ki-
fejezést ád, s erről a gyászoló özvegyet és családot 
értesiti. 

Ezután Bálint József interpellált, a tőle meg-
szokott és mindig hatasos eredetiséggel lerajzolván 
azokat a tűrhetetlen és botrányos állapotokat, me-
lyek az alföldi tranzverszáhs müut szentes -kun-
szentmártoni szakaszán uralkodnak, s amelyek ré-
szint lehetetlenné, részint életveszélyessé teszik a 
közlekedést. Hasonló értelemben szólott Kálmán 
Mihály is, elmondván, hogy a kérdéses útnak a vá-
ros belső területén fekvő részén a napokban 
egymásután 5 kocsi fordult fel, s csak szerencsés 
véletlen, hogy emberélet nem esett áldozatul. — A 
közgyűlés némi vita után — amely különben nem 
a dolog lényegére, hanem az eljárási módra vonat-
kozott — egyhangúlag elhatározta, hogy a közle-
kedési mizériák gyors megszüntetése iránt fölterjesz-
test intéz a kereskedelmi miniszterhez, s hasonló 
eljárásra fölkéri a vármegye alispánját is. 

A napirend első tárgya — a városi kórház-
nak a vármegye részére leendő átadása — a tör-
veuybeu előirt határozatképes létszám hiánya miatt 
ezúttal sem volt elintézhető, s a í. éri szepL 7-én 
tartandó közgyűlés napirendjére tüzetett ki. 

Következett Katai Pál János és társainak azon 
indítványa, hogy a városi tanács tagjai ellen hozott 
tulszigoru fegyelmi ítélet megsemmisítése, vagy leg-
alább enyhitese iránt fölterjesztést intézzen a kép-
viselő testület a belügyminiszterhez. 

Szeder János szólott először a tárgyhoz. Mint 
magán ember — úgymond pártolja as indítványt, 
de mint városi képviselő még sem fogadhatja azt 
el, mert felfogása szerint a képviselő testület nincs 
jogosítva a fölöttes hatóság itéletót fölülbírálni. 

Sima Ferencz erre az abszurd elméletre csak 
annyit jegyzett meg, hogy nincs itt sző fölülbirálat-
rol, hanem csak kérvenyezésről. Különben nem 
akar belemélyedni a dolog taglalásába, nem vitatja, 
hogy szigoru-e az ítélet, csak annyit konstatál, 
hogy ami költekezés történt, az a város előhala-
dása érdekében történt. Ezt jól tudják a megyei 
intéző körök is; s épen azért — hir szerint — 
ott is szigorúnak találják az ítéletet; sőt nincs ki-
zárva, hogy az enyhítés érdekében maga a főispán 
is kész lesz közbenjárni. Az indítványt szóló elfo-
gadja és elfogadásra ajánlja. 

Kátai Pál János, mint a mozgalom indítója, 
kijelenti, hogy a fegyelmi ítélettel szemben nem a 
támadás, hanem a védekezés álláspontiára kiván 
helyezkedni; mert tulajdonképen nemcsak a tanács, 
hanem egyúttal a képviselő testület cselekedetei is 
azok, amelyeket a fegyelmi választmány — megen-
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gedi, hogy a legjobb belátása szerint, de minden-
esetre keményen elitélt Fentartja tehát az indit-
•ánj t . 

Gicatriczisz Lajos nem akart az indítvány ellen 
felszólalni, de annak indokolása szólásra kényszeríti. 
A maga részéről nem járulhat ugyanis ahoz, hogy 
a tanács törvénytelen eljárásával a képviselő testület 
azonosítsa magát. Szerinte az inditvány indokolása 
téves adatokat tartalmas; s ha azok a valóságnak 
megfelelnének, akkor a fegyelmi választmány Ítélete 
valótlanságokon alapulna, ami pedig nem ugy áll. 
ó v a int különben attól, hogy a képviselő testület 
túlságos bizalommal viseltessék akár a tanács, akár 
a polgármester iránt, mert az ilyen bizalom tulka-
pásokra csábítja a tiszviselőket, amint megtörtént 
például a múltban, hogy a boldogult Sarkadi Nagy 
Mihály 13 ezer forint kölcsönt vett föl a város ré-
szére, a nélkül, hogy arról csak utólagosan is jelen-
tést tett volna a képviselő testületnek. 

Sima Ferencz sajnálja, hogy Cicái riczisz a 
rekriminácziók útjára lépett. Nem akarja őt oda 
követni, habár épen Gsongrádvármegye kormányza-
tában — amelyben Gicatriczisz előkelő helyet fog-
lal el — bő anyagot találhatnánk a kritikára. 
Annak illusztrálására, hogy a vármegyénél is csínál-
nak elég szabálytalanságot, mindössze anuyit emlit 
föl, hogy ott is kötnek szerződéseket, kiadnak 
vállalatokat, a nélkül, hogy a megyebizottságlól 
felhatalmazást kérnének, s csak utólagosan jelentik 
be a történteket; ami szintén nagyfokú szabály-
talanság. De azért az ellenzék az ilyen szabály-
talanságok miatt nem szokta a harangot félreverni, 
mert azt a méltányos álláspontot foglalja el, hogy 
csak akkor van helye a szigorúbb megítélésnek, 
ha az elkövetett szabálytalanság a közönség anyagi 
vagy erkölcsi kárával jár. A maga részéről soha se 
veszi védelme alá az olyan tisztviselőt, aki bünt 
követ el; de midőn — mint a jelen esetben is — 
jóhiszemű cselekményekről van szó. amelyek a 
városnak kárt nem okoztak, akkor habozás nélkül 
hozzájárul ahoz, hogy a képviselő testület támo-
gassa a saját tisztviselőit, akik más különben 
érdemeket szereztek maguknak a város szolgála 

ügÜiKristó Nagy István nem fogadja el az indít-
ványt, mert azon az állásponton van, hogy akit az 
ítélet sujt, az védekezzék ugy, ahogy tud. 

Végre a közmegegyezés erdekéből Kátai Pa[ 
János az indítványozók nevében beleegyez abba, 
hogy a fölterjesztés a kifogásolt indokolás mellőzé-
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sével csupán a kérelemre szoritkozzék ; mire aztán 
a közgyűlés, valamennyi szavazattal három szava-
zat ellenében elfogadta az indítványt. 

Ezután Szeder János indítványára kimondta a 
közgyűlés, hogy - tekintettel a szorgos munkaidőre 
- a tárgysorozat 23 tételét (a szervezési szabály-
rendelet módosításáról szóló javaslatot) mely hosz-
szabb tárgyalást igényel, ezúttal leveszi a napirend-
ről, és utasítja a polgármestert, hogy annak tár-
gyalására pár hét múlva hívjon össze rendkívüli 
közgyűlést. # # z u 

A városi főgimnázium államosítása ügyében 
kiadott miniszteri rendelet, mely szerint a miniszter 
a már előzőleg megállapított szerződési föltételekbe 
még azt is bevétetni akarja, hogy a város a 16 
ezer forintra rugó tanári nyugdijalapot is átadja az 

: államnak — méltó megdöbbenéssel fogadtatott. 
Sima Ferencz kijelentette, hogy itt oly tévedésnek 
kell fentforognia, amely a miniszter tudta nélkül 
követtetett el, mert a miniszter személyesen kijelen-
tette, hogy a szerződési tervezethez ragaszkodik, s 
az államosítást ezen az alapon igtattatta törvénybe. 
Indítványozza tehát a szóló, hogy a közgyűlés 
mondja ki. miszerint a már megkötött alkuhoz vál-
tozatlanul ragaszkodik, s ujabb terhes föltételeket 
elfogadni nem hajlandó. Indítványozza továbbá, 
hogy a minisztert a tényállásról küldöttség által vi-
lágosítsák fel. Ezt a közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadta ; s a miniszter informálására kiküldötte Bu-
rián Lajos polgármestert továbbá Sima Ferencz 
és Balogh János országgyűlési képviselőket. 

A nőegyleti ovoda átvétele 30 nap múlva tar-
tandó közgyűlés napirendjére kitüzetett. 

Néhai Sarkadi Nagy Antal megyei volt főpénz-
tárnok 50 ezer forintos alapítványáról szóló birói 
végzés tudomásul vétetett, s egyszersmind a polgár-
mester utasittatott, hoey egy küldöttség élén újból 
fejezze ki a jótékonyságért a város köszönetét a 
nagylelkű örökhagyó özvegyének. 

A kolozsvári siketnéma intézet levele, amely-
ben a városnak az alapitó tagok közé történt belé-
pését megköszöni — tudomásul vétetett. 

Koncz Gábor segédadótiszt fizetés-pótlék irént 
beadott kérelme elutasittatott. 

A városi gőzfürdőnél szükséges újítások tár-
gyában előterjesztett jelentés, annak hiányos volta 
miatt, Sima Ferencz indítványára, a napirendről 
levétetett, s a tanács megfelelő javaslat beterjeszté-
sére utasittatott. 

A Kurcza-halastó őrizetére vonatkozó tanácsi 

A SZENTESI l A f TAECZÁJA. 

A párbaj halottja. 
— Beszély. — (24) 

Irta : S i m a F e r e n c z . 

Apám megfogta a kezemet, szelíden nézett rám, 
jóságos szemeiből bölcseség és szeretet sugárzott 
felém. 

— Hiú vagy fiam, nem akarod beismerni, hogy 
tévedtél. — Jól érts meg, nem azt mondom, hogy 
hibáztál: tévedtél. — Otthon nem szemrehányas, 
szeretet vár rád. Senki se kérdi, mit tettél 6 év 
alatt P Hol voltál P Mindenki azt mondja, hogy 
Isten hozott S aztán otthon majd elhatározod, hogy 
mit teszesz, miként rendelkezel jövőd felől. 

Az a hang, melyen apám beszélt, az a gyön-
gédség a melylyel megtévesztett életemmel bánt, s az 
szeretet, mely a csaknem suttogva mondott figyel-
meztetésben felém kiáltott, nem tűrt más választ, 
mint ait, hogy : 

— Mikor megyünk P 
Apám megölelt — Lásd, mondá, igy gondol-

tam én el az én egyetlen fiamat. S most újra ön-
kénytelenül könybe lábadt a szemünk s zokogva bo-
rultunk egymás keblére. 

O t t h o n . 
Apám megtávirta, hogy vele megyek. 
Nővéreim kint az állomásnál vártak rám. Sír-

tak mikor megláttak s még a ruhám is csókolták, 
mikor őket hosszan némán öleltem keblemre. 

— Oh csakhogy még egysser látunk és ölel-
hetünk — mondák zokogástól fuldokló hangon. 

Igy fogadják a szerető testvérek a hajótörött 
tangerészt, kit az isteni gondviselés kiszámíthatlan 
jósága kiemel a tengerek hullámaiból 

Ezt a pillanatot «oha n»m feledem el. Test-
véreim magoktartása oly megható volt rám, hogy 

i szólni nem, bírtam szinte szoborként álltam és tehe-
tetlenül néztem, hogy ölelnek s csókolnak újra meg 
újra ezerszer és százszor. 

Lakásunk egy jó félórai hajtásra volt az állo-
mástól kinn a pusztán. A falun kellett keresztül 
hajtanunk. — Én apámmal elől, nővéreim utánunk 

| jöttek kocsin. Talán az egész falunak tudtával tör-
| tént, hogy az úrfi — igy hitt a nép — hosszú tá-

vollét után haza érkezik; mert a nép kint állt az 
utczán és kendő lobogtatásokkal üdvözölt. 

Anyám a kastély legalsó lépcsőjén várt s szó-
nélkül zokogva borult keblemre mikor kezét meg-

, fogtam, hogy megcsókoljam. 
— Csakhogy még egyszer látlak, susogá, most 

, már nem bánom ha meghalok is. — Ekkora jóság 
láttára kitört lelkemtől a meghatottság teljes érzete 
és zokogtam sírtam mint egy gyermek. Valamenyien 

| sírva haladtunk föl a lépcsőkön. 
Ilyen volt fogadtatásom otthon, — mondá 

Andrássy s mint élete nagyobb fázisainak leírásánál 
szokta: messze nézett a levegőbe, bogy áthidalja 
lelkét a múlttal. 

Most azt gondoltam, hogy életem eddigi fo-
nalával végképpen szakítottam. Az idő nyárelőben 
volt. Átvettem apámtól a gazdálkodás gondjait, 
uj életet kezdtem s a szép nő emléke kezdett mind 
nagyobb-nagyobb homályba merülni lelkem előtt, 
— s a maga csábito fönségét már teljesen veszni 
éreztem. Egy napon azon elhatározással leptem 
meg apámat, hogy a válópert megindítom feleségem 
ellen, s ha szabad leszek és alkalmas nő akad, új-
ból megnősülök. 

Apám örült s én ügyvédet kerestem, ki a váló-
peremet vezesse. 

Szándékomat hamarosan megtudták anyám és 
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előterjesztés — mely szerint az alkalmazott őr 150 
frt fizetésére pótköltségvetés lenne készítendő -
lése megjegyzésekre provokálta Sima Ferenczet, aki 
komikumig menő gyarlóságnak mondta, hogy más-
fél százezer forint kiadással dolgozó elöljáróság né-
hány forintos kiadásra nem képes fedezetet találni 
a rendes költségvetésben ; hanem pótköltségvetésre 
szorul. 

Az iparos-tanoncz iskolai bizottság előterjesz-
tésére a közgyűlés jóváhogyólag tudomásul vette, 
hogy a jutalomdijakra szánt, de ki nem osztott öss-
zegből a bizottság 20 iskolai növendéket fölküld a 
kiállítás megtekintésére. 

Nagyobb vitát keltett n közegészségügyi bí-
zottságnak a nagyvendéglőre vonatkozó ismeretes 
előterjesztése, illetőleg dr. László Vilmos főorvos 
különvéleménye, amely szerint a nagy vendéglő be -
zárandó és lerombolandó. 

Szeder János elmondja, hogy a közegészség-
ügyi bizottság kebelében nem csupán a főorvos, ha-
QPQI ő is különvéleményt jelentett be, — amely 
szerint nem a vendéglőt kell lebontani, hanem a 
bérlőt kell rászorítani, hogy a helyiség tisztántartása 
tekintetében szerződésszerű kötelezettségének pon-
tosan tegyen eleget. Ezt indítványozza most is. 

Novobáczky Győző tanácsnok emlékezteti a 
közgyűlést, )hogy uj vendéglő építése elvileg már 
régebben elhatároztatott, s tervvázlat és költségszá-
mítás készítésére egy bizottság küldetett ki. A bi-
zottság már legközelebb beterjeszti javaslatát, — 
addig tehát ujabb határozatot ne hozzon a közgyű-
lés, ellenben adjon felhatalmazást a tanácsnak a 
halaszthatatlan épületjavitások megtételére. 

Sima Ferencz teljesen egyetért Szeder János-
sal is, Novobáczky Győzővel is. Azt azonban nem 
érti, hogy mi okból avatkozott a dologba a köz-
egészségügyi bizottság, és főkép miféle jogon lépett 
föl követelő módon a főorvos? Bezáratni és le-
bontatni egy épületet csak akkor lehet, ha szakértőileg 
— de nem orvosok, hanem az arra hivatott teknikusok 
által — közveszélyesnek nyilvánittatik; azonban a 
a bezáratás és lebontás iránt akkor is a hatóság 
intézkedik és nem a vélemény nyilvánításra hivatott 
szakközegek. A főorvosnak csak az a hivatása, 
hogy ha tisztátalanságot tapasztal, azt bejelenti a 
hatóságnak, — a többi aztán a hatóság dolga, és 
nem a főorvosé. Ami a közegészségügyi bizottsá-
got illeti, annak buzgóságát szóló köszönettel fogadja 
de az ügy elintézésére egyelőre elégnek tartja a 
Szeder János indítványának elfogadását azzal a 

testvéreim s valamennyien igen boldogok voltak, 
hogy vegleg törvényesen is elszakítok fatális mul-
tammal minden összeköttetést. 

Elébb a békéltetési kísérletet kellett megtenni 
8 csak azután leheteti a válás keresetet beadni. 
Ügyvédemet tebat ezen első formai lépés keresztül 
hajtása iránti intézkedésre bíztam meg. 

Ekkor kapok egy ismeretlen kéztől Pestről tá 
viratot. hogy .feleségem halálos ágyon van s csak 
bocsánatomat varja, hogy nyugodtan meghalhasson. 

Ebédnél ültünk, mikor ez a távírat jött, s az 
asztalnál kézről kézre járt ez a végzetes tudósítás. 

Szüleim és nővéreim mind letették az evő 
eszközt és kérdőleg néztek rám. 

— Nem megyek. 
— A koporsónál mindenkinek engeszteléssel 

kell megállani, mondá apám. 
Síri csend volt a teremben. Az a folyós étel, 

melynél ez a távirat talált bennünket, mindenkinek 
a tányérjára fagyott. 

Apám nyilatkozatában az a kívánság rejlett, 
bogy egy haldokló kívánságát ne vessem meg, s 
ugy láttam a nők arczárói, hogy ez a kívánság ná-
luk ;s visszhangra talál. 

ilyenek a nemes emberek. 
— Temetni elmegyek; de bűnbánatra nem, 

feleltem hosszas hallgatás után. 
— Egy haldokló kívánságát teljesíteni kell — 

mondá apám. 
— Igen ezt teljesíteni kell, volt a hölgyek egy-

hangú nyilatkozata. 
— Nem teszem meg, mondám határozott 

hangon. 
— Veled megyek, — mondá apám. 
Még az nap útban voltunk Pest felé. 

(Folyt, követk.) 
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kiegészítéssel, hogy a vendéglő építés ügyében ja-
vaslatételre kiküldött bizottság utasitassék, bogy ja-
vaslatát a legközelebbi közgyűlésre múlhatatlanul 
beterjessze. 

Bálint József nem csodálkoznék a főorvos eről-
ködésén, ha már valami járványos betegség tört 
volna ki a vendéglőben. De nem lelt ott még be-
teg senki; abszurdum volna tehát a vendéglöt a 
főorvos puszta szavára bezáratni, s a városnak sok 
ezer forintra menő kárt okozni. Egyébiránt szóló 
is csatlakozik a Szeder János és Sima Ferencz in-
dítványához. 

Kátai Pál János szintén abban a véleményben 
van, hogy az épület tisztántartása dolgában a ren-
dőrfőkapitány van hivatva intézkedni. Az uj épü-
let tervét és költségvetését pedig a javaslattevő bi-
zottság már legközelebb beterjeszti; addig tehát ne 
tegyen semmi intézkedést a közgyűlés, akármikép 
börzénkedik is a főorvos. 

Dr. László Vilmos főorvos csak annak a kije-
lentésére szorítkozik, hogy neki nemcsak joga de 
kötelessége is volt ebben az ügyben erélyesen föl-
lépni. Különben majd az illetékes közegészségügyi 
hatóságok elé viszi a kérdést, s meg van győződve, 
hogy eléri a czélját. 

Ezzel aztán véget ért a vita. s a közgyűlés 
elfogadta a Szeder János és Sima Ferencz indít-
ványát. 

A behajthatlan régi hátralékok leírása elren-
deltetett. A közpénztár költségvetés szerinti kezele-
séről szóló jelentés tudomásul vétetett. Az 1893. 
évi közpénztári zárszámadás a Cicatriczisz Lajos 
által tett észrevételekkel elfogadtatott. Hasonlóan 
elfogadtatott a városgazda 1893. év) számadása is. 

Székely Bénjámin volt városi utász gyógyí-
tási és temetési költségeit kiutalványozta a közgyű-
lés. Mikecz Lajosnak földhaszonbér elengedése 
iránt beadott kérelme elutasittatott. Kálmán Mi-
hály lemondása folytán a pénzügyi szakosztályban 
megüresedett tagsági helyre Szánthó Dániel megvá-
lasztatott. Ónodi Szabó Károly ülnök 6 heti, Nyíri 
Gyula tanácsnok pedig egy havi szabadságot kapott. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

Helyi és vegyes híre*. 
— Egy kis összehasonlítás. A 

f. hó 27-én tartott városi közgyűlésen a 
túlnyomó többségben lévő ellenzék az alig 
néhány tag által képviselt megyepartnak 
még igen fontos és személyes vonatkozású 
kérdésekben is jelentékenv engedményeket 
tett, elfogadván oly indítványokat is, amelyek 
tárgyilagos formába foglaltattak ugyan, de tulaj-
don képen tendencziózus háttérrel bírtak. Ezzel 
ismét ujabb tannbizonyságát szolgáltatta az 
ellenzék annak, hogy nem él vissza a szám-
beli túlsúlyban lévő hatalmával, s a keserű-
ség és izgatottság elkerülése végett a leg-
önzetlenebb mérséklet által vezérelteti magát. 
— Szembeszökő ellentét gyanánt tessék mar 
most a vármegyei közgyűléseket végig nézni, 
ahol a megyepárt ép ugy, mint az ország-
gyűlésen a kormáuypárt, a legbántóbb rideg-
séggel visszautasít és leszavaz minben indít-
ványt, amely az ellenzéktől származik, akár-
milyen igazságot és okszerűséget foglaljon is 
az magában. — Nem szemrehányáskép 
tesszük ezt az összehasonlítást, se nem 
azért, hogy viszonosságot és kölcsönösséget 
követeljünk, hanem csupán a históriai hűség 
kedvéért; és tesszük azért, hogy rámutat-
hassunk arra, hogy a békét nem paktumok 
és formaszerü megegyezésekkel, hanem főleg 
és majdnem kizárólag az olyan nemes önmeg-
tartóztatás és lovagias előzékenység által 
lehetne elérni, amilyet az ellenzék ezúttal 
is tanúsított. 

— Talajvizsgálat*. A dohány termelésre 
alkalmas földek kipuhatolása czéljaból működő ta-
lajvizsgáló országos bizottság Csongrád varmegye te-
rületén f. évi aug. 3 án kezdi meg működését. Hogy 
melyik községben, az még nincs megállapítva. 

— H e l y r e i g a z í t á s . . C s ő d * czim alatt la-
punk mult számában jelentettük, bogy a szegedi 
kir törvényszék Lővy Ferenczné ellen elrendelte a 
csődöt. Lóvj Ferenczné asszony azonban arról ér-
tes't bennünket, hogy a jelzett hír tévedésen alap 
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szik, mert a csőd nem ő ellene, hanem L ő v y 
L ő r i n c z n é ellen rendeltetett el. Kötelességünk-
nek tartjuk helyet adni ezen helyreigazításnak s na-
gyon sajnalnánk, ha a tévedés Lővy Ferenczné asz-
szonynak valami kellemetlenséget vagy épen üzleti 
kárt okozott volna; de meg kell jegyeznünk hogy 
a tévedést e l s ő s o r b a n nem mi követtük el, 
mert a kérdéses hírt egyik szegedi laptársunk közlö-
nye nyomán irtuk meg. 

— S z í n é s z e t . Halmay Imre színigazgató 
arról értesit bennünket, hogy társulatával augusz-
tus 20-án kezdi meg nálunk működését. A jól 
szervezett társulat most Békés-Gyulán működik, s 
mint halljuk, teljesen kielégíti Sz ottani intelligens 
közönség igényeit; ami mindenesetre jó ajánlóle-
vél, mert a gyulaiak igényeikben nem szoktak mér-
tékletesek lenni. 

— S z a b á l y t a l a n s á g o k az ű r m é r t é k e k -
n é l . A városi mértékhitelesítő: Berezeli Dániel 
mérleg vizsgálatot tartott a mult héten a kereske-
dőknél, és igen sok helyen talált szabálytalanságot. 
Talán majd nem minden kereskedőnél. Ami bizony 
elég árnyat vett a kereskedőkre, kik anélkül is ki 
tudják használni a közönség jóhiszeműségét minő-
ség tekintetében is. Ha még ehez jön a mennyiség 
is, bizony-bizony elmegy a közönség kedve a — 
vásárlástól. 

— M e g v a d u l t b icz ik l l . A mai anyagias 
világban, hol már kevés eredménynyel működik a 
nyers erö, már ezután nem csupán lovak, hanem 
kerékpárok megbokrosodásáról is beszélhetünk. — 
Lessich Kálmán orosházi óras segéd és Daubner 
Imre takarékpénztári alkalmazott együttesen egy kis 
kirándulást tettek Szentesre csak ugy bicziklin, azon 
az ördöngös masinán. Kóborollak a yarosban fel s 
alá, mutogattak gyorskereku vasparipaikat mitsem 
törődve a járókelőkkel. Majd a nagyvendéglő utczá-
ján haladtak nyílsebesen s minthogy nem igen 
törődtek semmivel és senkivel, paripájuk — meg-
vadulva a nagy vágtatásban — neki rontott Dr. 
Pollacsek Albert ügyvéd 5 - 6 éves fiának, ki paj 
tásaival az utcza közepén álldogált s szépen elü-
tötte. A két kiránduló aztan mintha mi sem tőr-
tónt volna, tovább vágtatott Pollacsek ügyvéd azon-
ban feljélentést tett ellenük a kapitányságnál. 

— H i r t e l e n ha lá l . Makai Gáoor, csongrádi 
lakos, 68—70 eves öreg ember, Dózsa Béla lapistoi 
tanyáján f. hó ¿/-én hirtelen rosszul lett és csak-
hamar meghalt, pedig meg előtte való nap dolgo-
zott s igen jóízűen falatozgatoL az általa főzött 
ételből. A vizsgálat folyamán kiderült, hogy Makai 
beteges ember volt, szakadásban szenvedett, de 
azért, dolgos ember lévén, nem hagyott fel a mun-
kával, sőt még pihenni sem ment haza vuirnap, 
ami nvilván nagyban hozzájárult hirtelen haialahoz. 
A tőorvos kijelentése folytan holttestet nem bon-
czoltak fel. 

— V l z b e i u l á s . A Kurcza az iden is meg-
követeli — ugy látszik a maga áldozatát. A 
mult napokban, meg nem regen történt, hogy egy 
tanuló belehalt, most egy másik hasonio korú liu járt 
szerencsétlenül, amennyiben a Kurcza mély arkaban 
lelte sírját, tegnap délelőtt. Kiss Mihalynak hívják 
a tragikus véget ert 12 éves fiugyereket. 

— Jütiag&ftok. Valóban bamulaUa méltó a 
közönség uagyreszeuek a csökönyös közönyössége, 
amelylyel jóformán semmibe se veszi a szabályren-
delet! tilalmakat. Így aztán egymás utan jönnek 
jelentése* a kapitánysághoz különböző kihágások-
ról. igy egész sereg feljelentés tétetett a mult 
heten is több kihágási ügyben amelyek a 
következők. Lakos M. Mihálynak IV. tized 432. 
szam alatt, lakosnak egy drb sertese ellhulott 
és azt saját udvarában elásta, ahelyett 
hogy jelentést tett volna róla, eleget teve a törvény 
rendelkezésenek — Mas jelentesek szerint Dobrai 
Jánosné, Kerekes Mihályné, Pólya Bálintné, Vecseri 
Antalné 2 0 - 3 0 drb lúdja, Horváth Istvánae, Kuthi 
Ferenczné, Tarnócti Mihalyne, Borsos Sz. Lászlóne 
15 - 2 0 kacsaja az utczán legelészett, avagy a 
csatornában fürdött. — S az a különös a legtöbb 
esetnel, hogy már figyelmeztetve, sőt büntetve is 
voltak és mégsem tudnak okulni. A kapitányság 
szigorú eljárást tog követni minden egyes esetben. 

— T ű s a k ü l h a t á r b a u . Czakó An-
talné aisóreti lakos jelentest tett a rendőr-
ségnél, hogy f. hó 20 án ejjel tanyáján tüz ütött 
ki, amely alkalommal istálló kocsiszín, kamra, ser-
tesól, melyek egy fedél alatt voltak, lett a tüz mar-
taléka. Az épület biztosítva volt, de a szerencsetlen 
asszony nem tudta megmondani, melyik társulatnál 
s igy e tekintetben nem adhatta meg a rendőrség 
neki, az útbaigazítást. Különben a tüz keletkezési 
oka is ismeretlen. A vizsgálat megindittatott. 

— V e r e k e d é s a p i a c i o n . F. hó 26-án 
vasárnap, amely napon minden istenfélő ember 
dicséri az urat s nem csinál békétlenkedést, két 
gépész, névszerint Búzási Albert és Bagi Imre 
összeszólalkozott a piaczteren valami dolog m>att 
s egymást eleinte keményszavakkal, aztán pedig 
még keményebb ütésekkel traktálta mindakettő 
gyakorlatilag ii igyekezvén megmutatni, hogy a 
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botnak mégis csak két — vége van és nem — egy. 
Persze hálás publikumra talált rögtönzött vereke-
désük, a vasárnapi piaczi közönség mind bámula-
tára sereglett, ugy hogy két rendőr alig-alig tudta 
egy kicsit megtisztítani a helyet, hol a csete-páté 
végbement, az — embersokaságtól A verekedők 
ellen megtette rendőrségünk a fenyítő lépéseket 

— T o l o n e z o l á s . A budapesti rendőrség 
Böczén Imre szabót czavargásban találta és Szen-
tesre haza tolonczoltatta. 

— V e r e k e d ő Juhász . Kutas Bálint-
nak hívják a hetvenkedő legényt, aki azzal szokta 
a szomszédját ijesztgetni, hogy ha jószágjukat a 
tilosban éri, hát nem szól egy szót sem, még fel 
sem jelenti őket, hanem egyszerűen — agyon üti 
az illető jószágokat. Azonban a napokban — 
nem tudni véletlenül-e, vagy akaratból — 
nem a tilosban járó jószágokat találta megütni, 
hanem Zöld István — hátát, ugy akarván eszébe 
juttatni annak, hogy mit is ígért ö a tilosban talált 
jószágoknak. — Zöld jelentést tett a kapitányság-
nál, ahonnét az ügyet áttettek a járásbírósághoz. 

— Vásár . Kis-Zomborban augusztus 2-án 
tartatik meg az országos vásár. A határ sertésvész 
miatt zár alatt van s igy a sertések felhajtása tilos. 

— E g y a l e z r e d e s r e g é n y e . A bécsi alser-
grundi járásbíróság előtt, mint W. A. Z.-ban olvas-
suk, érdekes per folyt le, mely egy szerelmi regény-
nyel van kapcsolatban. E regénynek Kramm Antal 
muraszombati 17-ik tüzérezredbeli alezredes és egy 
Kovács Klotild nevű leány a hősei. Az alezredesnek 
már régebb idő óta viszonya volt a leánynyal, ki 
nem régiben anyává lett. Az alezredes biztosította 
a leánynak a megélhetést és neveltette a gyermeket 
is. A viszony poezisével azonban nem elégedett 
meg a nő és azt kívánta az alezredestől, hogy ve-
gye el őt feleségül, később pedig, a mikor a házas-
ságra semmi kilátása nem volt, feljelentést tett 
ellene az ezredparancsnokságnál. Az alezredes most 
már éppen semmit nem akart tudni a leányról és 
azt kívánta tőle, bogy több t>szt előtt jelentse ki, 
hogy nem akarta őt megsérteni. Kovács Klotild ké-
sőbb meglátogatta az alezredest, aki súlyos idegbaj 
miatt beteg volt. Magával vitte nagynénjének, 
Zedtwitz grófnőnek egy levelét, melyben az emiitett 
nyilatkozat benne foglaltatott. Az ezredes vonakodott 
azt azonnal elolvasni s szóváltás támadt közte ós a 
leány között, aki azután igy kiáltott fel: Igy csak 
egy nyomorult gazember tehet 1 Az alezredes becsü-
letsértési pert inditott Kovács Klodild ellen, a kit a 
bíróság ingerült állapotára, visszonyára és a gyer-
mekre való tekintettel harmincz forint pénzbirságra 
ítélt 

— E g y k á v é h á z i é n e k e e l á n y j ö v e -
d e l m e . A sors kegyetlen iróniájáról beszól az a 
kimutatás, amelylyel a minap Yvette Guílbert, a 
nálunk ismert párisi orfeumcsillag egy újságírónak 
kedveskedett Guilbert elmondta, hogy mennyi 
pénzt keres egy éven át. Akkora a jövedelme, 
amennyi a világ tíz legnagyobb költőjéé s legkitű-
nőbb tudósáé se volt együttvéve. Guilbert 120,000 
frankot kap három hónapra, sőt Amerikában 
¿00,000 frankot fizetnek neki havonkint. A minap 
kilencz estén 87,000 frankot keresett. Az énekes-
leány elmondta, hogy évenként 120.000 frankot 
költ, de azonkívül annyit takarít meg, hogy tíz óv 
alatt felviszi egy kerek millióra. Két fényes háza 
is van, az egyik Párisban, a másik a vidéken, mely 
utóbbit 670.000 frankon vásárolta. Yvette Guilbert 
egyebekben jól érzi magát s fittyet hány a nagyké-
pűsködő vilagnak, amely fejét csóválja a sors ily 
abszurd szeszélye miatt. Yvette Guilbert a napok-
ban újból Amerikába megy hosszabb tournéera. 

— H a l á l e l ő l a h a l á l b a . Vigh Sándor 
vásárhelyi jó módú gazdálkodónak a tanyáján meg • 
döglött a napokban egy tehén s a gazdája, Vigh 
Sándor megnyúzta a hullott állatot. Nyuzás közben 
azonban elvágta a jobb kezét s rögtön vérmérgezés 
történt. A gazda, mikor 9 bajt észrevette, rögtön a 
városba ment, s gyógykezeltetni kezdte magát, de 
az operáczió sem használt, mert a keze felpüffedt s 
a mérgezés nyomai egész karján meglátszottak. Hét-
főn, f. hó 2ü-án reggel aztán nagy fájdalmai köze-
pette, végtelen elkeseredésében előkeresett egy re-
volvert s abban a pillanatban, mikor a szobában 
nem volt senki, golyót röpített ssáján keresztül agy-
velejébe s azonnal szörnyet halt. 

— M a k a c s d e z e n t o r . Csonka Miklós, ba-
ranyamegyei nagyváradi legény is azok közül való, 
akik inkább szenvedik el a börtön kínjait, mint a 
katonaélet kellemetlenségeit. Még 1891. október 1-én 
vonult be az 52. pécsi gyalogezredhez, de hat hó-
napi katonáskodás után megszökött. Elfogták és 
három évi börtönt mértek rá büntetésül; a három 
esztendei börtönt elviselte Csonka, de mikor aztán 
kikerült és tovább kellett katonáskodnia, megint 
megszökött. Hosszas keresés után májusban került 
kézre, olyan betegen, hogy börtön helyett kórházba 
kellett vinni. Felépült és a napokban kellett volna 
a börtönbe szállítani. De Csonka — mint írják — 
tegnapelőtt éjjel harmadszor is megszökött. Most 
megint köröxtetik. 



SZENTEM LAUt0. 
T r — M e g s é r t e t t m e n y a s s z o n y . Zsebelyán 
Dsnica egresi oláh leány, aki e vőlegényét szerelmi 
légyotton találta az édesanyjával, vasvillát ragadott 
s mindakettőjüket leszúrta. Ügy a legény, mint az 
asezony halálosan megsebesültek. A leányt a csen 
dőrök elfogták. 

— Szörnyszülöt t . A szegedi anyakönyvi 
hivatalban a napokban jelentették be, hogy Csák 
llléené felsővárosi lakosné szörny-gyereket szült. Az 
ujezölöttnek, akit dr. Kiss Gábor halottkém is meg 
vizegált, nyullábai voltak s kettős fej képződött a 
nyakán; a születés után azonban nemsokára 
meghalt 

— Babok szökése. Székesfehérváron két 
rab a királyi ügyészségnek a vármegyeházban levő 
börtönéből megszökött, de az óhajtott szabadságot 
nem sokáig élvezhette. Az eset a következőképen 
történt: Székely János 21 éves, betöréses lopásért 
másfél évi börtönre és Németh Ágoston éves, 
több rendbeli lopásért két és fél évi fegyházra itélt 
rab a börtön padlásán felhalmozott sásnak a válo-
gatásával volt elfoglalva. Az őr persze eltávozott s 
ezt az alkalmat használták fel a rabok szökésre. Át-
törték a tűzfalat, amely a padlást a főispán széna-
padlásától elválasztotta s az erős gyékényfonatokat a 
szónapadlás egy gerendájába megerősítvén, kibontot-
ták a tetőt s a nyíláson Székely János kimászott és 
a megyeházat a csendőrségi parancsnokságtól elvá-
lasztó közbe, azalatt, mialatt a szuronyos őr a másik 
fronton járkált, leereszkedett s ott futásnak eredt. 
Ezt az eljárást a csendőrparancsnoksági épületben 
lakó ceeadőrőrmester felesége s egy Németh nevű 
szabó észrevették s rögtön zajt csaptak, a mire a 
napos fogházőr Szép János kiszaladt s a menekülő 
rab után futott óriás hajsza támadt. Székely János 
a Kossuth-utczán keresztül a budai útra s onnan a 
csatornapartra iramodott és már-már elmenekült a 
fogházőr elől, amikor egy honvédtiszti szolga lefogta 
és a fogházőrnek átadta. Ezalatt Németh Ágoston, 
aki nem merte társa példáját követni, visszamászott 
a padlásra s ott elbujt. A szökést megkönnyítette 
volna az, hogy a két rab a padláson talált polgári 
ruhába öltözött. Az esetről rögtön jelentést tettek 
Juraszek János királyi alügyésznek, aki intézkedett, 
hogy az egész megyeházát honvédedből álló őrség 
állja körül. Egyúttal fegyveres fogházőrök felmentek 
a padlásra, de a szökevényt, aki a padláson felhal-
mozott holmik közt elbujt, leggondosabb keresés 
mellett sem tudták megtalálni es minthogy közben 
teljeeen besötétedett s lámpával a padlásra menni 
nem volt tanácsos, abbahagyták a keresést s az őr-
séget megszaporították még a tűzoltósággal. Németh 
Ágoston azonban csakhamar megunta a bujkálást 
és éjjel tíz óra felé már jelentkezett a padlás ajtónál. 
A két szökevényt megvasalták s az alügyész rögtön 
megindította a vizsgálatot, amely hivatva lesz ki-
deríteni, hogy a rabok szökésében kit terhel mu-

90. liánt. 

Ne nevessen ki érte virágokat szeret-
nék festeni. Nagyon megszerettem őket. Napokig 
is képes volnék elbeszélgetni velük, ugy gondolom, 
hogy megértik beszédemet, gyenge szavamat. So-
kat tanulmányozom tarka szirmaikat, finom színár-
nyalataikat. Oh, hogy ha én ezt a vágyamat ki-
elégíthetném. De eddig nem volt rá alkalmam, hi-
szen elfoglalt az óra, aztán meg a sok másolás, 
melyeket olyan kibeszélhetlen rosszul csináltam. 
Tudom ón, hogy e tekintetben nem sokat tart felő-
lem ugy-e ? Lehet, hogy virágokat jobban tudnék 
festeni. Akkor nem kellene a magas létrákon sem 
mászkálni, megférnék a maga műtermében. 

— Igazán P Hiszen akkor mindig mellettem 
lehetne! 

Hanem okosnak kell lennünk. A virágok 
nagyon drágák. Gyakran eljártam a virágos bol-
tokba. Megbámultam az azaleákat, a mindenféle 
szinű rózsákat, a szép szirmú fuksziákat, kaméliá-
kat és a többit, amelyekről mit tudtam én, mi a 
nevők. Ott bámultam sokáig őket, sőt még éjjel is 
álmodoztam róluk. Egyszer volt egy kis meg-
takarított pénzem megkérdeztem egy szép rózsának 
az árát, - visszariadtam. — Nem, nem 1 Talán 

— Köszönöm szépen ! szólt a lány s gyón- mégis mérték feletti az ón vágyam, nem engedhet-
géden kibontakozott az ifjú kariai közül, miközben 5 ném, hogy amiatt tönkre tegyük magunkat, 
arczát egész elöntötte a vér, lángba borult attól az. Délután a nap melege csökkent s egy két 
egy csóktól. , felhőfátyol imbolygott az égen. 

Aztán kéz a, kézben elindultak az erdőben ba- — Ne menjünk megnézni a templomot ahol 
rangolni, ábrándozni. Péter otthon hagyta ecseteit, esküdni fogunk? — kérdezte Péter. 

— Nem bánom, menjünk. 
Lüszi felkelt belekapaszkodott Péter karjába 

vul nézett egyszerű fehér piké ruhájára, amely már 
kissé ki is ment a divatból — La fiién anyó, meg 
én ugyancsak sokat dolgoztunk tegnap amíg át 
tudtuk alakítani. - Elhiszi e, hogy három éve, mi-
óta nem volt rajtam, akkor apám kedvéért vettem 
fel, mivel ebben talált legszebbnek s mert tizen-
nyolcz éves voltam, angol szokás szerint tizen-
nyolczszor csókolt meg . . . 

— Van angol szokás, amely kár volna ha ki-
menne a divatból. 

S merészen közeledett Lűszi felé. 
— Minden tízért egyet, uram, okosnak kell 

lenni. 
S elpirulva, csókra nyujtá - két kis fehér 

kezét. 
— Oh Lüszim, illik is igy fiatalítani magát. 

De aztán mit csinál azzal az utolsó egygyel, amely 
sehogysem fér bele a kétszer tizbe s amely nekem 
kétszeresen drága, mert ekkor ismertem és tanultam 
meg szeretni? 

— Ez isigaz, lássa. — S oda nyujtá halvány 
homlokát. 

— Oh, hogy tiz évvel nem idősebb 1 

CSARNOK. 
Tavaszkisasszony. 

— Elbeszélés. — (8) 

Németből fordította : J u h á s z Sándor . 
— Ma van a születésnapom, Péter, ma töl-

töttem be huszonegyedik életévemet. Ez ünnepnap, 
amelyen ön sem fog dolgozni, ugy-e ? 

— Oh, minő szép ma ön ! 
— Azt ruhámnak köszönhetem — s igen nai-

ma igazán ünnepelni akar, ma csupán — szerel-
mes vőlegény akar lenni, — semmi más. Oh, 

lopta^be magát p a ' o í m á d á T ^ ó d J á r a ^ i S , s elíndnltak a falu felé. Nem is beszélt többet, 
amint Tgy-egy százados tölgy alatt elmerengtek, ál- 7 ^ f e , é t bo.dogság ol sugárzó arczczal 
modozva tünde fényről, ős régéről, - balga képről. P á t o r "á l , á r f l 

— Soha Lüszi nem volt olyan szép, olyan egészséges-
nek látszó mint most. Péter örömmel tekintett rá, 
boldogan elgondolta, hogy a kis Tavasz nemsokara 
neje lesz s mennyire fog majd csodálkozni az ő 
Zsermén barátja, ha Lüszit egészségesnek, boldog-
nak látja! 

Délfelé járt már az idő, amidőn letelepedtek 
egy árnyas fa alatt, elkölteni falusi ebédjöket, ame-
lyet Lüszi még reggel gondosan elkészített. Volt 
fris vajuk piros hónapos retekkel, néhány szelet 
borjúhús, sonka és sajt, meg puha kenyerük s kis 
légszesz lámpájukkal még tojást is főztek. Látni 
kellett volna, hogy a kis gazdasszony mily nagy 
appapátussal fog a főzéshez, mint forralja a vizet s 
mint kapja le gyorsan a fedőt, ba a víz ki akar 
futni s mily örömmel hívja meg a társát a megte-
rített gazdag asztalhoz, midőn készen van minden. 

Vidáman voltak, mulattak, mint vakácziós 
diákok, még Péter is felvidult s szive szinte kacza-
gott örömében. Csemege után, Lüszi, mig theát 
készített, ami neki minden időben és körülmények 
közt jól esett, beleunva a sok nevetésbe és zajos 
kaczagásba, — odaült ¿Péter mellé sugdosni, cse-
vegni édesen, boldogan s újra elismételte Isten 
tudja hányszor: majd ba megesküszünk 1 . . . 

— Majd meglátja Péter, milyen szép, milyen 
boldog otthonunk lesz. Nagy műtermet csinálta-
tunk s mellette majd egy iczi-piczi lakás IPSZ, hi-
szen mindig dolgozunk s csak este megyünk be 
kis szobánkban, ahol örökké csak azt sugdossuk, 
mennyire szeretlek, mennyire szeretlek 1 . . . Ugy-e 
édes? — Hanem nekem — nem is tudja — van 
egy vágyam, egy nagy vágyam sokkal nagyobb, 
mint — én vagyok. 

— S mi ez a vágy kicsikém ? 

ráhajtá Péter vállára. 
(Folytatása következik.) 

többször 

Ugorka-eczet 
kizárólag zöldségek besavanyitására kapható 

ifj. Kovács Sándor 
kereskedésében. — F i ó k ü z l e t : Felső párt, 

Sinóros-féle házban. 4—10 

Millenniumi-szálloda.4V4 

Budapest VII., Aréna-ut 58-ik sz. 
A kiállítási terület átellenében. 

P o l o s k a m e u t e s , uj épület, parkí-
rozott utczai szobákkal fürdőszobákkal. A 
legolcsóbb kényelmes vendégszobák Buda-
pesten. Ugy egyes ágyak, mint külön szobák, 
egyesek, családok, valamint csoportok részére 
mindég biztosan kaphatók. Levélbeli vagy 
távirati megrendelések czimzendők: 

. O l c s ó lakás" A r é n a - u t 58. B u d a p e s t . 

Eladó föld. 
D. S z i l á g y i L á s z l ó és nejének 

Kistőkén a Pintér Anrás-féle földből 20 hold 
földjük örökáron eladó. Értekezni lehet II. 
t. 451 szám alatt. 4E4 

Legjobb szer poloskák, bolhák, ós svábbogarak | molyok ós egyább élősdi állatok ellen, 

í • K y ! 

£ 
IM^^Ta1 Frisle» in. Kovács Sándor, Szépe Károly, 
Dobray Sándor, Ifj. Horváth István, Szénásai Ferencz utóda, Ifj. Vecseri Sándor 

10 10. 

Hatása bámiilatrameltó ? 
Ugy öl, mint egy 

más szer sem, — min-
denféle rovart és azért 
az egész világon egyet-
len a maga nemében. 

KÉT ISMERTETŐ JELE 7AH! 

1. a lepecsételt palack, 
2. „Zacherl" aláírása. 

K A P H A T Ó ; 
K u n - S z t . - M á r t o n : Kádár József, Szántó Béla, 

Némedy Testvérek, Tarkőy Richárd. 
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