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Egy évre . . 
Fél évre . . . 
Negyed évre . 

6 frt - kr. 
3 frt - kr. 
1 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatalt 
Kurczaparti-utcza 31. szám, 
hova a lap széllenii részét 
illető közlemények, előfize-

tési pénzek is küldendők. 
SZENTESI IAP 
P O L I T I K A I ÉS VEGYES TARTALMÚ K Ö Z L Ö N Y . 

Hirdtttsek árát 
valamint njilt-téri kóxW*é-
nyeket kiadó-hivatalunk faá-
rét szerint olcsón számit 

Egyes ; y k kaptad 
nyomd'-: Jad, Stark N. ér 
Szigethy Z. könyvkereak-ben> 

Kéziratok vissza tartatnak 

Megjelenik hétenként háromszor : 
v a s á r n a p , s z e r d á n és p é n t e k e n 

a kora reggeli órákban. 

A tehetetlenség vergődése. 
Soha szájhős nevetségesebbé nem tette 

magát, mint a Bánffy-kormány az ő nagy-
hangú fenyegetésével. 

Alig néhány napja kürtölték világgá a 
félhivatalos lapok, hogy ha jól nem viselik 
magukat az ellenzék tagjai, a kormány haza 
kergeti őket, s az ismeretes recept szerint ké-
szítendő választásokkal végkép becsukja 
előttük a kaput. És imhol, amikor a meg-
fenyegetett ellenzék szemközt fordul, s az 
erő büszke öntudatával megkérdezi a hen-
czegótől, hogy: »tulajdonképen mit is akarsz 
hát« — akkor azt az alázatos feleletet 
kapja, hogy: »nem akarok én semmit«. 

Igen, Bánffy Dezső báró miniszterei 
nök Szederkényi Nándor interpellácziójára 
nyájasan azt válaszolta, hogy a képviselő-
ház feloszlatásának kérdésével a kormány 
még nem foglalkozott, tehát erre vonatko-
zólag a koronának sem szóval, sem Írásban 
előtérjesztést nem tett, épen azért — fejezte 
be csodálatos naivitással — határozott fele-
letet nem adhat. 

Magyarra lefordítva, körülbelül annyit 
tesz ez az »elválaszolás«, hogy: »szeretném 
biz én, ha akkor látnálak benneteket, mi-
kor a hátam közepit, de — nem merek 
veletek birokra kelni, mert á merész vállal-
kozásba könnyen beletörhet a bicskám; 
élek hát máról holnapra, aztán majd csak 
lesz v a l a h o g y . « 

Pedig szegény Bánffyra nézve nagyon 
vigasztalan kilátást nyújt az a »valahogy«. 
Akár tovább tárgyal a parlamenttel, akár 
kieszközli az uj választásokat, mindenféle-
kép hol ő szalad elől, hol az ellenzék hátul. 

Ha például bele kezd a költségvetés 
tárgyalásába, vagy pláne megkísérli a ki-
egyezés ideiglenes meghosszabbítását, tel-
jesen bizonyos, hogy az ellenzék obstruk-
cziót csinál, s akkor Bánffy kénytelen a 
korona előtt bevallani a tehetetlenségét, 
ami reá nézve a »vég« vége, mert tehetet-
len államférfiul a király nem tűrhet az 
ügyek élén épen oly időben, midőn nagy 
fontosságú javaslatokat kell a törvényhozás 
előtt képviselni. 

Ha pedig be sem várva az ellenzékkel 
való derekas mérkőzést, már most kéri a 
feloszlató rendeletet, akkor előreláthatólag 
azt mondja neki a király : »jól van fiam 
Dezső, visszavonulhatsz csöndes magá-
nyodba, mert én olyan hadvezért nem tart-
hatok, aki már az ütközet előtt uj hadse-
reget kér«. S nyílt titok, hoj?y az udvarnál 
kicsinált dolog, hogy az uj parlamentet nem 
bízzák a Bánffy Dezső avatatlan kezére. 

Szegény feje tehát nyakig ül a csává-
ban. Élni nem tud, meghalni nem mer. 

Főszerkesztő: 

S IMA FERENCZ. 

Felelős-szerkesztő: 

PINTÉR GYULA. 

Kiabál hát, mint az adomabeli zsidólegény: 
»Fogjatok meg, mert mindjárt ütök«, 

De nem fogják ám meg. És ő 
üt, hanem vitézül — elszalad, s meg sem 
áll Apa-Nagyfaluig. 

Végre is szégyen a futás, de hasznos. 

Városi közgyűlés. 
Az árnyék nem követi olyan hiven az embert, 

mint am lyen elmaradhatatlan a mi közgyűléseinkből 
az — interpelláczió. Ebből az appetitoriumból a 
szept. 7-iki közgyűlésnek is volt szerencséje élvezni 
kettőt. 

Először Vargha Imre melegítette föl Bálint Jó 
zsefnek az előfogatozásra vonatkozó s a mult köz-
gyűlésen már közmegnyugvásra elintézett interpellá-
czióját. A polgármester — persze - nem tehetett 
mást, mint hogy egyszerűen ismételte minapi vala-
szát, mely szerint annak idejében a közgyűlés elé 
fogja hozni az ügyet. Szeder János azonban leg-
alább annyit szeretett volna tudni, hogy megfelel-e 
a valóságnak az a hír, hogy a polgármester egy 
vállalkozó kezébe akarja adni as egész előfogatozást ? 
Mire a polgármester azt felelte, hogy majd provo* 
kálni fogja a gazdászati szakosztály véleményét. — 
Ebben aztán a felszólalókkal együtt a közgyűlés is 
megnyugodott. 

Bene István szintén interpelláczió alakiában 
azt kifogásolta, hogy a jégkár fölvételével foglalkozó 
becslő bizottság az egész határt bejárja, és hogy a 
fölmerülő költségeket olyan adófizetők is viselik, 
akiknek földbirtokuk nincs. De megnyugodott, mikor 
a polgármester fölvilágosította, hogy azért muszáj 
az egész batárt bejárni, mert mindenfelé történt 
jégkár ; a költségek pedig nem az összes adózókat, 
hanem csak a földbirtokosokat terhelik. 

A tárgysorozat három első tétele, úgymint: 
a városi kórház átadása, a nőegyloti ovoda átvétele 
és a gőzfürdő házikezelésbe vétele nem volt tárgyal-
ható, mert városatyák nem jelentek meg a törvény 
által megkívánt számban. E bárom ügy tárgyalására 
tehát ujabb határnapul október 6 ikát tűzte ki a köz-
gyűlés. A dolog azonban nem esett meg egy kis 
duputa nélkül. Mert a polgármester okt. 26-ra kí-
vánta kitűzni a tárgyalást, amit Pintér Gyula és 
Bánfalvi Lajos hosszú terminusnak találtak. Sima 
Ferencz pedig a gőzfürdő házikezelésbe vételét azon-
nal tárgyaibatónak jelentette ki, mert ez már tulaj-
donképen túlhaladott dolog, amennyiben a mult 
közgyűlés a költségvetésbe — filius ante patrem — 
beállította a házikezelés bevételeit és kiadásait. Sze-
der János elfogadta a polgármester által proponált 
határnapot; aminek azonban Sima Ferencz ésBáu-
falvi Lajos ismételten ellene mondottak. Végre ki-
egyeztek óO perczentre, vagyis egyhangúlag elfogad-
ták tárgyalási határnapul okt. 8-át. 

A korcsma, sörház és pálinka mérésre vonat-
kozó szabályrendeleti tervezet két módositáesal elfo-
gadtatott. Bánfalvi Lajos ugyanis inditványozta, hogy 
bizonyos körzeten belől kurta korcsmák ne engedé-
lyeztessenek ; amit a közgyűlés egyhangúlag elfoga-
dott, a jogügyi szakosztályra mint a szabályrendeleti 
tervezet szerzőjére bízván, hogy a demarkaczionális 
vonalat megállapítsa, s a szabályrendelet szóvegébe 
beigtassa. A szabályrendelet azon szakaszához pe-
dig, mely megállapítja, hogy italmérőhely a középü-
letektől 50 méter távolságon belül föl nem állítható 

Pintér Gyulának azon módosítása fogadtatott el, 

Lapunk megrendelhető: 
a kiadó-hivatalban és lapkihordóink utjén< 

kik az előfizetési pénzeket is felvehetik: 

hogy: ezen általános szabály alól, különös tekintet-
* -¿telt érdemlő esetekben, a képviselő testűlet ki» 

\VjL tehet 
v Az adómentes pálinkafőzés tárgyában tett föl* 

terjesztésre a pénzügyminiszter azt válaszolta, bogy 
az érvényben lévő és a közönségre nézve sérelmes 
szabályokon mit sem változtat, ami magyarra for-
dítva annyit tesz, hogy adómentes pálinkát főzni 
szabad, de nem lehet Sima Ferencz a minteztei 
leiratában ujabb bizonyságát látja annak a soksot 
tapasztalt sajnos ténynek, hogy a pénzügyminiszté-
rium és közegei az állam ünáncziáhs erdekeinek 
mindig aiárendelik a közönség érdekét, söt ugy bán-
nak a közönséggel, mint valami megsarcsolm való 
ellenséggel. A képviselőház előtt halommal feküsz-
nuk az adómentes pálinkafőzésre vonatkozó szaba-
lyok megváltoztatását sürgető kérvények, amelyek n 
pénzügyi tárcza költségvetésének tárgyalásánál 
előreláthatólag éles fölszólalásokra fognak alkal-
mat szolgáltatni. Indítványozza, hogy a serei » 
mek tárgyában a város is intézzen kérvényt a ; 
országgyűléshez. — A kérdéshez a polgármester; 
továbbá Szeder János, dr. Lakos Imre ós Kálmán 
Mihály szólottak hozzá, mindnyájan pártolván Sím;; 
Ferencz indítványát; amit a közgyűlés el is fogadót* 
azzal a — Pintér Gyula által proponált — kiegeszi • 
téssel, hogy a képviselőházhoz intézendő kérvényben 
nyomatékosan kiemeltessék, miszerint tavaly egy 
interpelláczióra adott válaszában maga a pénzügy-
miniszter is megígérte a szentesi közönség sérelmé-
nek orvoslását, s ezen — az ország színe előtt tett 
ígérettel szembeszökő ellentétben áll a mostani 
leirat 

A nagyvendóglő felépítése ügyében beterjesztett 
gazdászati szakosztályi javaslat igen beható és szép 
eszmecsere tárgyául szolgált. A javaslathoz volt 
csatolva a Novobáczky Győző tanacsnok által kidol-
gozott es egy műszaki bizottság által fölülbírált váz-
lat és előleges költségszámítás, mely szerint a mos-
tani ócska fészek helyére építendő emeletes vendéglő 
- amely egy díszes kávéházi helyiséget, £ éttermet, 
egy sörcsarnokot, egy korcsmát, 20 vendegszobá.t, 
a vendéglős lakSsat, egy — bálák ée színielőadások 
tartásara alkalmas nagy termet 7 boltot és 3 ma* 
gán lakást valamint a szükséges melléképülete-
ket foglalná magában — a legnagasabb szá-
mítás szerint 160 ezer forintba kerülne; ós 
- a vendéglőért 6000 frt, a boltokért iöOO 
frt, magán lakásokért 000 frt évi bért mint 
legkisebb összeget számítva — »100 Irtot jövedel-
mezne ; ami a befektetés 5»/io százalékának felelne 
meg. Javasolja tehát a szakosztály, hogy a közgyű-
lés a vázlatot alaptervnek fogadja el, az építési 
költség makszimumát l60 ezer forintban állapítsa 
meg; ezen alapterv szerint és a 160 ezer forint 
keretében készítendő részletes műszakai tervre ós 
költségvetésre hirdessen pályázatot, ugy hogy az 
első helyen elfogadandó terv 1000 írttal, a második 
500 frttal honoráltassék; a fölött pedig, hogy as 
építést a város a saját számlájára teljesítse-e, vagy 
keressen olyan vállalkozót, aki bizonyos ideig tartó 
basználat fejében teljesíti a fölépítést, majd később, 
a részletes terv elfogadása után határozzon a köz-
gyűlés. 

Először Novobáczky Győző tanácsnok ajánlotta 
elfogadásra a javaslatot; rövid bessédében jelezvén, 
hogy a várható jövedelmet a szakosztály a legkisebb 
számítás szerint irányosta elő. 

Azután Sima Ferencz szólott hosssasabbafr a 
tárgyhoz. Azt — úgymond — hogy a vendéglőt 
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fölépítjük, már nem szükséges kimondani, mert az 
építést elvileg már elhatározta a képviselő testület. 
A Novobácxky tanácsnok által kidolgozott vázlatot 
a részletes terv alapjául elfogadja, valamint hozzá-
járul ahos is, hogy az építési tőke makszimuma 
160 ezer forintban állapittaaaék meg. A részletes 
tervre és költségvetésre azonban mindaddig nem 
kiván pályázatot hirdetni, amig bizonyosságot nem 
nyer as iránt, hogy a várható jövedelem nagyobb 
less a szakosztály által előirányzott 9100 frtnál; 
mert ha csak ennyi lenne az évi jövedelem, akkor 
nem volna érdemea épiteni. Indítványozza tehát, 
hogy as alapterv és a 160 ezer forint makszimális 
építési költség elfogadása mellett 30 napon belül 
hirdessen pályázatot a város a tervezett uj vendég-
lőre; s ha találkozik olyan bérlő, aki az 1898-ik 
évtől számítva 12 évre olyan bérösszeget ajánl, 
amely elfogadható, akkor készíttesse el a város 
réssletes tervet és költségvetést, kölcsön utján gon-
doskodjék as építési költségről és az 1897-ik év 
folyamában vigye kereaztül az épitkezést. 

Szeder János általában helyesli a Sima Ferencz 
indítványát, de addig mig a részletes terv el nem 
késsül, sem a vendéglősöket ajánlattételre felhiv-
hatónak, aem az építési költség makszimurnát meg-
állapíthatónak nem tartja. Különben már most 
jelzi, hogy a 160 ezer forint költséget sokalja. 

Novobáczky Győző nem hiszi ugyan, hogy a 
vendéglősök a fölépítés előtt ajánlatokat tegyenek, 
mindazonáltal elfogadja Sima Ferencz indítványát. 
De egyúttal azemrehányást tesz Szeder Jánosnak, 
hogy a 160 ezer forint makssimális költséget a szak-
osztályban elfogadta, itt a közgyűlés színe előtt pe-
dig kifogásolja. 

Erre a provokáczióra Szeder János is kirán-
totta az élesebbik kardját, s azzal a váratlan lelep-
lezéssel riposztirozott, hogy a gazdászati szakosztály 
tulajdonképen nem is tárgyalta a javaslatot, s igy 
ö azt a szakosztályban el sem fogadhatta. Mint a 
szakosztály elnöke, joggal tiltakozhatott volna azon 
eljáráe ellen, hogy a szakosztály firmája alatt hoz-
tsik a közgyüléa elé olyan javaslatot, amelyet egy 
külön bizottság készített; de ha már ezt el is tűrte, 
azt nem hagyja szó nélkül, hogy a tanácsnok őt 
jogtalanul szemrehányással illesse. 

Novobáczky Győző beismeri, hogy a javaslat 
forma szerint nem magától a szakosztálytól, hanem 
egy bizottságtól származik, amelynek működésében 
azonban a szakosztály tagjai ia résztvettek. Külön-
ben ő Szeder Jánost — aki iráni egyénileg is, de 
mint a szakosztály elnöke iránt is kiváló tisztelet-
tel viseltetik — szemrehányással illetni nem kivánta 
s ha ssavai mégis ilyen érteimesésre szolgáltathattak 
okot, akkor készségesen bocsánatot kér. 

Ezen kijelentés után szent lett a béke, s a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Sima Ferencz 
indítványát. 

S Z E N T E S I L i P 

A szentlászlói földbirtokosságnak 
mezőörök megszűntetése 

107. 

a magán-
uu«uuiu* ¡ránt beadott kérvénye 
folytán kimondta a közgyűlés, hogy a magánmező-
őröket a jövő évtől kezdve az egész határban meg-
szünteti, s azok helyett két rendes mezőőri állást 
rendszeresít. 

Néhai Szekeres Sándor volt városi tűzoltó te-
metési költségeire 60 frt kiutalványoztatott. 

Némi vitát idézett elő a hazai aszfalt-részvény-
táraaaág beadványa, amelyben ajánlatot teáz a vas-
úthoz vezető vásártéri járda aszfaltozására. A gaz-
dászati szakosstály javaslatával szemben, mely ugy 
szólt, hogy az ajánlat n ellőzendő, - Sima Ferencz 
azt indítványozta, hogy az ügy bővebb megfontolás 
és ujabb javaslattétel végett utasittaasék vissza a 
szakosztályhoz, mert szükséges számitáat tenni, hogy 
mikép lehetne legalább a főbb közlekedési vonalakon 
a járdákat apránként aszfaltburkolatul ellátni, ugy 
azonban, hogy e miatt a többi vonalakon a járda-
építés éa fentartás fenakadást ne szenvedjen. Zsoldos 
Ferencz mérnök szóba se kiván állani az aszfalt-
társulattal, mert ö a téglajárdát tartja a legjobbnak, 
s pazarlás volna a jó járdákat fölbontani, csak azért, 
hogy sok költséggel aszfaltiroztassunk. Szeder János 
és Bánfalvi Lajos szólott a tárgyhoz, kik közül az 
előbbi elfogadná Sima indítványát de ugy is tudja, 
hogy az aszfaltozásra nem lesz pénzünk; Bánfalvi 
pedig egyáltalában nem fogadja el az indítványt. 
Még Sima Ferencz magyarázta meg, hogy szó sincs 
a jó járdák felbontásáról, sőt egyáltalában mindössze 
arról van szó, hogy ne határozzunk addig, mig ala-
pos számítást nem teszünk, hogy van-e mód a jár-
dákat szukczesszive aazfaltoztatni í Erre a közgyűlés 
elfogadta Sima indítványát. 

Járda építés iránt beadott több rendbeli kér-
vény kedvező elintézést nyert. 

A város utczáinak kőburkolattal való ellátása 
érdekében a gazdászati szakosztály javaslatára fo-
lyamodik a képviselőtestület a kereskedelmi minisz-
terhez, hogy adja meg a városnak az egész belte-
rületére a vámszedési jogot; habár — mint Sima Fe-
rencz megjegyezte — semmi kilátás sincs rá, hogy a 
kérelem teljesíttessék. 

A napirend többi tételein gőzerővel futott ke-
resztül a közgyűlés. Végül tárgyalás alá került a 
csongrádmegyei gazdasági egyesület kérelme az ál-
tala rendezendő lóversenyre jutalomdíj adományo-
zása iránt. Kálmán Mihály ellenző és Sima Ferencz 
pártoló , fölszólalása után a képviselőtestület meg-
szavazta a sokásos összeget: 100 frtot. Ezzel a 
közgyűlés véget ért 

Országgyűlés. 
A képviselőház szombati ülésén egyhangúlag 

elfogadta a bűnvádi perrendtartásról szóló törvény-
iavaslatot, melyről álUlánosságban még csupán 
Yisontai Soma beszélt, a ki fejtegetve a történelmi 

előzményeket, majd csaknem két órán keresz ül ta 
golta a javaslatot, melynek főbb elveit nagy tudáa-
£ü, a gyakorlatban megedzett jogász biztos kezéve 
vette bonczolás alá és folytonos é r d e k ^ d é . mellett 
állította azembe a javaalat előnyeit a ü n a k hátráuyos 
részeivel, végkonkluzlójában pártjának zajos belyai-
lése közben a Polónyi Géza álláspontját fogadva el. 

A Ház akkor már türelmetlenül várta az, in-
terpellációkat különösen pedig Bánfify Dezső báró 
válaszát a Szederkényi Nándor minapi kérdésére és 
igy nagyon rövidre szabódtak a záróbeszedek, a 
melyeknek sorát Ghorín előadó nyitotta meg azzal 
a kijelentéssel, hogy magáévá téve Polóny, Géza 
határozati javaslatát, újból elfogadásra ajánlotta a 
törvényjavaslatot. 

Beszédet tulajdonképen csak Polónyi Géza 
mondott, mert az igazságügyminiszter röviden ismé-
telte az előadót ; a felvett részletkérdésekkel ezúttal 
nem foglalkozott és igy mi sem állott útjában a 
szavazásnak. 

Alig pár perczczel múlott el tizenkét óra, mi-
kor a magyar képviselőház ellentmondás nélkül, 
egyhangúlag ráadta vótumát a bűnvádi perrendtar-
tásról szóló törvényjavaslatra. - Szilágyi Dezső az 
ülést öt p^rczre felÜggesztette. 

Szünet után kiürültek a folyosók, a képviselők 
helyökre siettek. 

Bánfify Dezső báró, levévén fejéről kis fekete 
sapkáját, előbb a hajdu-doroghi püspökség dolgában 
válaszolt. Olyanfélét mondott, hogy jó lenne ha 
meg volna, kellene is hogy meg legyen, de hát nincs 
meg. A betegeskedő Kovács József, ki annak ide-
jén a miniszterelnököt e kérdésben meginterpellálta, 
nem volt jelen és igy tudomásul vették a választ. 

Egy pillanatra csend lett. 
Bánfly Dezső báró kezébe vette a Szederkényi 

interpelláczióját. 
Halljuk ! Halljuk ! zúgott fel egyszerre min-

den oldalon a bizonytalanság, kíváncsiság hangja. 
A miniszterelnök azon kezdte, hogy nem ad-

hat v á l a s z t , mert a törvényben ugyanis megvan, 
hogy m e l y i k az országgyűlés végleges napja, a fel-
oszlatásról szóló híreket pedig nem a kormánypárti 
lapok kolporálták. 

— Hát a Pester Lloyd nem kormánypárti 
szólott közbe Polónyi Géza. 

Bánffy báró még hozzátette, hogy a kormány 
ezideig a feloszlatás kérdésével nem foglalkosott, 
mert hisz a országgyűlésnek van elegendő munka-
programmja, de — fejezte be szavait — határozott 
választ nem adhatok. 

Ezekre a szavakra pedig hangos derültség ter-
jedt át a szélsőbaloldalról a nemzeti pártra és in-
nen az egész képviselőházra, mely bizony azt a meg-
győződést merítette a miniszterelnöknek ibis redibis-
szerü kijelentéseiből, hogy uj esztendő előtt lesznek 
az uj válssztások. 

A választ különben az egész Ház tudomásul 
vette, maga Szederkényi Nándor is csak as ellen til-
takozik mintha a magyar ellenzéket a mandátum 
elvételével meg lehetne ijeszteni. 

A zajoa helyesléssel lopadott szavak után Koa-
auth Ferencz nyitotta meg az interpellácziók sorát. 

Rövid indokolás után, mindjárt a dologra térve, 
a minisztereinőkhöz intézte Kossuth Ferencz kérdé-

A SZENTESI L A ? TAfrCZAJA, 
A párbaj halottja. 

— Beszély. — (32) 
Irta : »Ima Ferenc*. 

A csoda asszony, mert — egyéniségének ha-
tártalan vonzerejét tekintve ~ annak keli felesége-
met neveznem : három nap alatt nemcsak anyámat 
nővéreimet; de az egósz ház nepet elbűvölte. Sze-
retetreméltóságának hódolt mindenki. Apámról nem 
is beszélek, ki az első találkozás pillanatától szinte 
tutsásig ment figyelmetességében és apai jóságában ; 
de anyám, es a büszke, szigorúan pedáns asszony, 
ki a családi tradicsiókra egész a féltékenységig ova-
tos, mikor valakivel érintkezett, menyét az első pil-
lanattól kezdve majdnem minden lépésében kézen 
vezette, tüntetőleg csókolta meg számtalanazor a 
nyájaaságában nem a leereszkedés s korántsem a 
bűnbocsánat nemes jóindulata, hanem felesé-
gem egyéniségének varázsa és szokatlan becsülése 
nyert méltányolást. Nővéreim pedig szinte gyako-
rolták magukat, hogy tul tegyenek egymáson a 
ssép asszony iránti udvarias figyelmük ki lejtésében. 
- Es a sok figyelem éa jóaág aem volt képea en-
gem tartózkodó magatartáaomból a lelkesültaégre 
ragadni. Egyedül én voltam, ki hidegen sokszor 
bántódva néztem a tömjénezést, melyet családom 
% kegyetlenül megbotlott asszony iránt tanúsított. 

— El fogjátok kényeztetni feleségemet, mon-
dám egyszer nővéreimnek. 

— Elkényeztetjük, monda az idősebb nővérem. 
Vajon mivel kényeztetjük el ? Mivel hogy jók va< 
gyünk iránta, hogy van érzékünk eléggé megbe-
csülni őt. Hiszen ez a nő egy kincs. Szép mint egy 
remek virág, szelíd, mint egy galamb, jó és okos, 
mint egy szent pap. Az ember nem birja őt eléggé 
szeretni, becsülni. Csak tedd te is ezt vele, amit mi 
teszünk, s akkor megérdemled, hogy a világ leg-
szebb, legkedvesebb nője szeressen, jóságával és fi-
gyelmével elárasszon. 

Szédültem e beszédre. Ez az egyéni kultusz 
egy oly részegsége volt, milyent nő egy másik nővel 
szemben nég soha nem tanúsított. 

— Ne bolondozzatok, mondám megütközve. 
Ti gúnyoltok engem. 

— Mivel f 
— Mert oly mázt öntőtök erre az asszonyra, 

mely nem a lelketek melegénél forrt és főtt. 
— Ezért hagyott ott ez a szegény asszony, 

! mondá nővérem s aztán minden szó nélkül magamra 
hagyott. 

Apám szemrehányást tett, hogy nem vagyok 
elég figyelmes a feleségem iránt. 

S anyám ugy szólt, hogy irigylem ezt a nőt; 
mert ők nem akarnak rajta bosszút állani a rajtam 
elkövetett sérelemért. 

Néhány nap múlva az egész házban a szép és 
kedves Boriska nézete uralkodott a kastély fölött* 

S meg kell adni, hogy a felcségeem szerény és okos 
volt, nem élt vissza a bizalommal, mely őt körül-
vette, sőt óvakodva adott kifejezéat sajá óhajainak, 
ö csak támogatta, ha apám, anyára vagy nővérem 
állítottak valamit. Igy soha nem jött összeütközésbe 
senkivel, sőt mert mindig elég szerencsés volt annak 
a pártjára állni, kinek ad hoc igaza volt vagy aki 
mellett píllanatszerüleg megnyilatkozott a többség 
véleménye a leges '.esebb és okosabb lénynek 
tűnt 101. Szóval megvesztegette ez a nő az egész 
ház népet S ez a mámor át ragadt a család bará-
taira is, kik a háznál megfordultak. 

Egy alkalommal akaratlanul ,fültanuja voltam 
egypár beszédnek, mely anyám és egy szomszéd 
birtokos felesége között folyt le. 

Reinerné asszony dicsérte feleségem szépségét 
és magasztalta intelligenciáját, 

— S tudod édesem, szólt anyám: nekem 
mégis ugy tűnik föl, hogy Tivadar nem méltányolja 
kellőleg ezt a nőt. 

— Hja, felelt Reinerné asszony, akkor nagyon 
ia érthető hogy ez a szegény nő ott hagyta az urát. 
Az ilyen caemegével csinyán kell bánni. 

Anyám aggályát fejezte ki, hogy az én hideg 
bánáamódom ujabb alku lom lesz, hogy köztünk meg 
egyen zavarva a családi boldogság. 

Ez nem lelkesített, sőt inkább közönyösebbé 
tett feleségem iránt. 

(Vége következik.) 
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seít9 melyekkel a kvóta tekintetében igyekezett val-
lomásra birni a kormányt, a melynek nevében azután 
Bánffy Dezső báró ismételve néma maradt. 

Szalay Imre és Szluha István fontos gazdasági 
kérdésekben kértek felvilágosítást illetve orvoslást a 
miniszterelnöktől, de ez ügyekben sem volt szava 
Bánffy Dezső bárónak 

Nagy és általános figyelmet keltett az Ugrón 
Gábor interpellácziója, mely az orosz czár bécsi út-
jára vonatkozott, pedig már megszokhatta volna a 
képviselőház, hogy európai jelentőségű külpolitikai 
kérdésekkel egyedül Ugrón Gábor foglalkozik a mi 
parlamentünkben. Ai ö körültekintő, mindennek az 
okát kereső, örökösen kutató elméje első sorban 
biztoaitja, hogy a magyar országgyűlés nem sülyedt 
le egy Landtag nívójára, mely elintézve a maga ki-
csinyes dolgait, a világraszóló tetteket egyszerűen 
ráhagyja a .nagyokra". 

Az csak természetes, hogy Bánffy Dezső báró 
nem válaszolt. 

Apponyi Albert gróf volt az utolsó interpel-
láló. Csak az ülés előtt jegyezte be interpelláczió-
ját és igy senkisem volt elkészülve arra a nagysza-
bású beszédére, melylyel kérdéseit bevezette. 

A nemzeti-párt vezére kettős felvilágosítást 
óhajtott a kormánytól, mindkettőt a kiegyezési tár-
tárgyalásokra vonatkozólag. Az 1867-iki törvények 
szigorú betartására való utalással első sorban azt 
óhajtotta tudni Apponyi gróf, hogy hajlandó-e a 
kormány az autonom vámtarifa revízióját a vám-
szövetséggel együttesen tárgyaltatni, vagy ha ez 
már nem lehetséges, oly kikötést javaslatba hozni, 
mely a vámszövetség felmondását 1902-re fentartja. 

Épp oly klasszikus rövidséggel és határozott-
sággal indokolta meg Apponyi gróf ezt a kérdést, 
mint azt, hogy magáévá teszi-e a kormány a ma-
gyar kvóta bizottság álláspontját. 

A Bánffy-kabinet sarokba van szorítva, a tit-
kolódzásnak véget kell vetnie. mert feltétlenül őszinte 
nyilatkozat híján a nemzeti-párt sem akar tudni 
semmit a kiegyezési törvényekről. 

Most már tudja Bánffy Dezső báró, hogy mi-
ben számithat az ellenzékre - szerdáig tehát a mi-
kor ismét együtt lesz a képviselőház tanácskozhatik 
kollegáival. 

Értesítés és felhívás. 
Szentes város iparos tanoncziskolai bizottságá-

nak L évi szept. hó 2-án tartott üléséből folyólag 
értesítem a tanoneztartó iparos és kereskedő ura-
kat, miszerint a város közönsége által fentartott 
alsófoku iparos tanonciskolánál az 1896—97-ik 
tanévre szóló beiratások a f. évi szeptember hó 
5-től bezárólag szeptember 13-íg, Zoó János igazga-
tónak L t 24. szám alatti lakásán, és pedig min-
denkor délután 3—5 óráig fognak eszközöltetni. 

A (elvételi vizsgálatok szeptember 14-én dél-
után 4 órakor, az ev. reform, egyház központi he-
lyiségében a rendszeres tanitás pedig szeptember 
15-én délután i/t o órakor, ugyancsak a Nt. ev. 
reform, egyház által az iparos tanonezoktatás czél-
jaira átengedett központi iskolai helyiségekben fogja 
kezdetét venni. 

Felhivom ugyanazért a tanoneztartó iparos és 
kereskedő urakat, mikép tanonczaikat a fentebb 
jelzett időben az iparos tanoncziskolában felvétetni 
s pontosan járatni, annyival is inkább igyekezzenek; 
mivel a muladékosok az 1884. évi XV1L t. cz. 1»>7. 
g-a értelmében 20 írttól 200 frtig terjedhető pénz-
bírsággal fognak sújtatni. 

Szentesen, 1896. szept. 2 án. 
Mytry Gyula, 

biz. elnök. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Sima Ferencz beszámolója. 

Sima Ferencz országgyűlési képviselő t. hó 
8-án akarta megtartani beszámolóját Hor-
goson ; minthogy azonban 7 ére és a követ-
kező napra városi közgyűlés volt kitűzve, 
amelynek napirendjén több oly fontos tárgy 
szerepelt, hogy pártunk vezérkara múlhat-
lanul szükségesnek látta a vezér személyes 
részvételét; minthogy továbbá azok a kép-
viselő társai, akiknek társaságában szeretne 
Horgoson megjelenni, f. hó 6-án pártszerve-
zés végett Lévára utaztak; minthogy végűi 
ugyancsak f. hó 6-án egy Párisban lakó ba-
rátja látogatásával örvendeztette meg, — a 
beszámolót elhalasztotta, s valószínűleg L bó 
10-án fogja megtartani. 

— Szeged város mil lenniumi ünnepe. 
Az ország második városa f. hó 6 án gazdag prog-
rammal kitüuően sikerült és fényes millenniumi 
ünnepélyt rendezett, melynek lefolyásáról lapunk 
jövő számában részletesen referálunk. Ezúttal csak 
annyit emiitünk meg, hogy az ünnepségen várme-
gyénk törvényhatóságát Cicatriczisz Lajos vármegyei 
főjegyző, Herglóz István dorozsmai főszolgabíró és 
Keller Lajos mindszenti plébános megyebizottsági 
tag képviselték. 

— Fegyelmi választmányi ülés. Mint 
félhivatalosan jelentik, Csongrád vármegye fegyelmi 
választmány« f. hó 9-éu, Vadnay Andor főispán 
elnöklete alatt ülést tart, s ez alkalommal fogja a 
még hátralékos szentesi fegyelmi ügyeket elbírálni. 

— Utólagos zászlóuzeg beverés. A szen-
tesi iparos ifjak uj zászlajaba mult vasárnap verték 
be szegeiket. Dr. Vadnay Andor főispán, dr. Csató 
Zsigmond alispán és több egylet képviselői, akik a 
zászlószentelésnél nem tehették, illetve azzal elkéstek. 
A főispán ez alkalommal az egylet tagjaihoz rokon-
szenves, buzdító beszédet intézett. Az ünnepély 
kezdetén adta át ifjú Zsoldos Ferenczné urnő zászló-
anya a zászlószalagot. A szalag nehéz fehér selyem-
ből készült, egyik oldalon vastag aranyhímzéssel 
.Ipar után virul a haza," a másikon a zászlóanya 
neve olvasható. 

— Legtöbb adót fizetők k imuta tása . 
Csongrád varmegye alispáni hivatala részerői köz 
hirré tétetik, hogy a vái megyei legtöbb adót fizetők-
nek 1896. évre szerkesztett adóhivatali kimutatásai 
f. hó J étól kezdödőleg Szentesen, az alispáni hiva-
talban 8 napi közszemlére kitétetvén, ugyanott a 
hivatalos órák alatt bárki által megtekinthetők s 
netáni felszólalasok ez évi szeptember hó 17-ének 
d. u. 5 órájáig bezárólag az igazoló választmányá-
hoz benyújthatók. A vármegye igazoló választmanya 
tanácskozásait f. évi szeptember hó 18-án d. e. 10 
órakor a vármegyeház ahspani elfogadó termében 
kezdi meg, a mely határidőben a felszólamlások 
fölött hatarozni tog. Mindazok, kik az 1886. XXI. 
t.-cz. 26. § ában körülírt kedvezményt igénybe 
venni óhajtják, a tanácskozásokat megelőzőleg, 
vagy az ülések tartama alatt, as igazoló választ-
mány előtt írásosan, illetőleg szóval jelentkezni -
jogosultságukat igazolni kötelesek. 

— Újév. Zsidó polgártársaink ma nagy 
ünnepet ülnek, 5657 ík évfordulóját a világ fenn-
állásának. Tehát ismét újév előtt állanak uj remeny-
nyel, uj bizonytalansággal. Az ó év bezárult a 
nagy Jehova is lezárta a maga évkönyvét amelyben 
tudva van kinek kinek az ő cselekedete. Nyo.cz nap 
múlva tartatik meg a Jomkipur a hosszú nap, 
amelyen minden igazhivő — böjtölni szokott. Ezen 
ünnepek alatt mint máskor bizonyára most is telve 
fog lenni az izralita templom. 

— Színház. Vasárnap Tanay Frigyes jutal-
mául a .Válás utan" czimü bohozatot adta elő a 
szintarsuiat. A közönség a jutalmazandó iránt kez-
dettől fogva tanúsított rakonszenve tanujeleül szé-
pen megtöltötte a színházat. Nem is bánta meg 
senki, hogy eljött, mert nagyon jol mulatott a da-
rab kaczagtató jelenetein és boho ötletein. Tanay 
Champeaux szerepébe pompásán beletalálta magát; 
kupott is elég tapsot, koszorút bokrétát és még va-
lami emléktárgyat is. Hahnel Aranka (Diane), Csige 
Böske tGabrielle), Ács Irma fBouivardné), Déri (Du 
val Henri) Csige Lajos (Corbulonj Arday Árpad 
(Bourganeufj — szóval mindnyájan előmozdították 
az est sikerét. Ezen előadás után csak azt szeret-
nénk tudni, hogy a társulat miért nem játszott több 
vígjátékot és bohozatot is ? Az operett és nép-
színmű személyzet már megérkezett, s ma lép föl 
elősző. — Halmyné a .Holtomiglan" czimü énekes 
népszínműben. Talán nem szükséges a közönség 
figyelmét külön is felhívni rá. 

— Megrendítő szerencsétlenség. Teg-
nap a tiszai kompnál egy férfi és 2 drb ló hulláját 
fogták ki a révészek a vízből. A férfi mintegy ¿0-40 
évesnek látszott s rajta fekete kabát, mellény és 
nadrág volt, lábain pedig ezugos czipő. Zsebében 
különtéle aprótárgyakat találtak, igy: szivarszipkát, 
pénztárczát, melyben * drb ezüst pénz volt, egy 
csomó karikára tűzött kulcsot Kabátja belső zse-
bében volt egy levél is, mely Kecskemétről Kőváritól 
Fekete Lajos csongrádi mészáros és gazdálkodónak 
volt czimezve. A lovak teljes szerszámmal voltak 
ellátva és utánuk egy sárga kocsinak első része 
úszott a vízben. — Az esetről azonnal értesítették 
a rendőrséget, honnan azonnal ki is ment az alkapi-
tány és egy rendőr > a jegyzőkönyvet felvették, 
míg a hullát a városi kórházba szállították. A ké-
sőbbi óraban aztán kiderült, hogy a holttest Poli-
czer Lipót csongrádi kereskedő porhüvelye s meg-
rendítő szerencsétlenségnek lett áldozata. Ugyanis 
vasárnap a csongrádi kompon akarván átmsnni a 

Tiszán, abba belehajtatott, > mivel a kocsi kerekei 
nem voltak megkötve s talán a lovak is megvadul-
hattak valamitől s beleugrottak a vízbe, magnkkal 
vivén a kocsit és a rajta ülő Policzert ia. — A ha-
bok összecsapódtak s többé Policzer és két lova 
nem ia merült fel a viz színére. — Csakugyan nem 
ártana, ha a mi kompjainkat egy kicsit átalakítanák, 
ugy, hogy elől-hátul kinyitható ós elzárható ajtóval 
látnák el őket, mert a mostani állapotban még előre 
láthatólag sok szerencsétlenségnek lesznek okozói. 
Különben hozzátartozói már utána jöttek Policzer-
nek Szentesre. 

— Mérgezés. Vecseri Mária másfél éves 
leány majdnem áldosatul esett a szülei gondatlan-
ságnak. F. hó o-én ugyanis légymérget ivott s ha 
gyors orvosi segély nincs a közelben — amit Czuk-
kerman Soma dr. nyújtott, a szegény leány bizonyosan 
életével lakol torkosságáért. — Így azonban már 
tul van a veszélyen. 

— Helyreigazítás. Lapunk mult számá-
ban .Hetvenkedő esernyős" czim alatt elmondtuk, 
hogy Szlovák Mihály Tóth Pá) czipészt azért, mert 
az a házbért nem tudta neki azonnal megfizetni, 
baltával fejbe ütötte. Azóta Tóth Pál egy levelet 
küldött be hozzánk, amelyben az esetet általa el-
mondott módon kéri rektitikáltatni. E szerint tehát 
a delog ugy történt, hogy Szlovák Mihály tói ha-
szonbérbe kivett egy szobát lakásul, de épen akkor, 
amidőn az esernyöstelesége nem volt otthon s előre 
ki is űzette a 6 frtnyi házbért Mikor aztán az eser-
nyős telesége előkerült, annak sehogysem tetszett, 
hogy az ura épen azt a szobát adta ki s el-
kezdett izetlenkedni Tóth Pállal. Az a sok kelle-
metlenséget megunta, s visszakérte a házbérbe fize-
tett pénzét, azt mondván, bogy ő azonnal elhagyja 
a lakást, mihelyt visszakapja a pénzét. A pénzt visz-
szaadták, de tolytonosan gorombáskodtak vele s 
akadályozták az elhurczolkodásban. Tóth végre 
türelmet vesztve, kilökte Szlovákot a szobából, de 
az esernyős felesége — tehát nem Szlovák — orozva 
baltával a homlokába vágott. — Tótb Pál orvosi 
Útlevelet vétetett fel magáról s az ügyet a járásbí-
rósághoz vittte. — Előbbi közleményünket tehát 
ilyeutenkepen igazítjuk helyre. 

— Százkét perczentea pótadó. Az or-
szágban talán Sopron városa üzeu a legtöbb pot-
adót. Ennek oka a sok kaszárnyaepités; másreszt 
gavallérosan fizeti tisztviselőit. A polgármesteri állás 
egymaga 8000 lorintjaba kerül, a mi majdnem teler 
miniszteri fizetessel. Ugyanis Finck János nyugal-
mazott polgármester kap 2500 frt nyugdijat; a 
mostani polgármester huz évi 5000 frt fizetést, en-
nek személye mellé rendelt diszhuszár tartasa és 
diszruüaja 600 forintot emészt föl. Az 1897. évi 
költségelőirányzat szerint a kivetendő pótadó 10*tyo 
lesz. 

— KablAs a vonaton, a szeged-nagyvá-
radi vonaton pénteken éjjel Csorvás előtt egy hoss-
szu kupéban két ur és egy hölgy ült Hirtelen is-
meretlen, marezona alak rontott be hozzájuk s pisz-
tolyt szegezve az utasokra, csöndességet parancsolt 
s a pénzükét kérte. Az egyik ur azonnal átadta a 
tárczajat, mire a rabló az eleve nyitva hagyott aj-
tón a vonatból kiugrott Az utasok megrántották 
a fesztéket s nagy zavar ós lárma keletkezett, mi-
alatt a rabló szerencsésen kereket oldott A vona-
ton mindössze két utas volt A csór vasi csendőrök 
nyomban megindultak a raio keresésére. 

— Feke t e himlő. Kassán a fekete himlő 
járvanyszerüleg lépett föl. A járvány terjedésenek 
meggatlasa czéljából a betegeket a járványkórházba 
szállítják. 

— Folyóbazuhant kocsi. A üaram-folyon 
— mint Esztergombol írjak — pénteken nagysze ren-
csétlenség történt A garambergi átjárásnál egy 
szénával megrakott kétfogatú kocsi a rajtaütő embe-
rekkel együtt eltűnt a hullámokuan. A szerencsét* 
lensegnek többen voltak szemtanúi, de mentésről 
szó sem lehetett, mert a folyó moat rendkívül 
megáradt és különben ia igen gyors folyása van. 
Azt sem tudják még, hogy hány ember volt a sze-
kéren. 

— gruttlif* térj . Györffy Görgy nagy-páli 
lakos szeretöt tartott s amiatt folyton hánoruaágban 
ólt a hitestársával. A napokban az asszony szemére 
banyta Győrffynek, hogy ismét a szeretőjénél járt. 
Györffy annyira felbőszült, bogy hurkot csavart a 
telesége nyaka köré s az asszonyt a mestergeren-
dára aUrta húzni. Szerencsére betoppant a szo-
bába Ács Róza, az asszony ismeiőse, mire a férj 
kereket oldott. A leány elvágta a hurkot, amely 
hamar kioltotta volna Györffyné életét A kis-jenői 
járásbíróság már megindította az eljárást a brutális 
térj eiien. 
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— ötvenezer for intos lopáa. A mult remélhetett öröséget, kényeztette, beczézte feleségét, 
hét folytmán Weitz Farkat kis-dobronyi lakó« gaz szeretni ekkor sem szerette; midőn pedig a vagyon 
dtg kereskedő bázáha betörtek a már jól ismert is- légbe repült, szeretett volna tőle megszabadulni. — 
meretlen tettetek. Bebttolttk az irodába s az iró- Ha elvégezte vacsoráját, nem tekintette azt hogy 
dába s az íróasztal fiókjából kiloptak 50.000 forin- felesége még eszik, telkeit s szó nélkül távozott. *e 
tot Az ismeretlen tetteseket, tkik jó reklámot esi- j lesége tzt hitte, hogy valamelyik klubba vagy kaszi-

_ ren(Wrgég a 8aokottnál is erélyesebben nóba megy társai, barátai közé. Pedig csak egy ti-
csit ügyesebbnek kellett volna lennie, azonnal meg-
tudta volna a valót. 

Fehér Géza szemtelen pénzhajhászó volt. Midőn 
látta, hogy felesége révén nem kap pénzt s mint-
hogy pedig az ő fizetéséből nem igen lehetett finom 
szivarokat színi, ha azt nem akarta, bogy felesége 
sovány étellel várja, — gondoskodott hát más jöve-
delemforrásról. Volt egy gazdag özvegyasszony isme-
rőse, ahhoz szegődött. Az asszony rút volt, öreg is 
volt, de a pénze, az fiatal és szép volt. Fehér Géza 
megtagadta férfiúi voltát s jó pénzért eladta magát. 

Ehhez az özvegyasszonyhoz járt Géza, ennek a 
pénzéből élősködött s ezért hanyagolta el a feleségét. 

Egy nap anélkül nyitott özv. Bükkfainéhoz, 
hogy ajándékot vitt volna neki. 

— Szép, hát már azt 'sem érdemlem meg 
tőled, hogy legalább egy pár szál virágot hoznál 
ajándékba P — támadt rá az özvegyasszony. 

— De édesem, ma annyira el voltam foglalva, 
hogy most is alig tudtam eljutni hozzád 

— Ugy P No lám! Még majd én kivülem más 
is lesz első előtted P 

— Na, ne neheztelj édesem — szólt vidám 
arcczal Géza — nem feledkeztem meg rólad, csak 
egy kicsit boszantani akartalak. S ezzel kihúzott 
zsebéből egy tokot, felnyitotta s egy szép nyakék 
tündöklött benne. 

Bükkfainé felbiggyesztette ajkát, nem tetszett neki. 
— Hát szegény vagy te? Hát nem adok ne-

ked elég pénzt, hogy ilyen hitvány ajándékkal bosz-
szantsz P Vidd a feleségednek, annak jó lesz ilyen is. 
Érted ? 

Fehér Géza megtántorodott. Hát az ő felesége 
csak olyan hitvány semmiség, bogy annak olyan 
ajandék is jó, amilyent más az utcza közepére dob P 
Igaz nincs pénze de a — f e l e s e g e ! Most nyi-
lallott először ez a szó a szivébe. A felesége. Hites, 
törvény szerinti felesége. £s ő mitsem törődik vele 
elhanyagolja, más után jár. £s ki az a más ? Most 
jutott eszébe először, hogy jobban megnézze azt a 
mást. Megundorodott tőle. Most látta csak. bogy ki 
miatt hagyta oda a feleségét. Egész lelkében meg-
rendült. megszólalt belsejében a lelkiismeret szava 
s azt zúgta fülébe : Ne tovább! 

Felkapta a kalapját s egy szó nélkül ott hagyta 
az özvegy nsszony lakását Becsapódott utána az 
ajtó, sebesen haladt lefelé a lépcsőkön, miközben 
gúnyos hahota hangzott fel a hata mögött. Kint 
az utczán valami fekete tárgy esett le előtte, bizo 
nyosan a nyakék tokja volt az. Rá se nézett. Tova 
sietett. A hűvös éji szél keményen bevágott ar-

nyomozza. 
— Anyja gyilkosa. Szikszón Nagy Dezső 

húszéves legény agyonlőtte az édesanyját, csakis 
u^rt^mert dorgálást kapott tőle. Az anyagyilkost 

— A népttnnep vége. Szent-Tamás bács-
kai községben a nagy nópünnepet tartottak s az 
ünnep örömére a piaeztóren mozsarakkal lövöldöztek, 
Szabakov Mita és Pkpity Jova töltögettek a mozsár 
ágyukat s egy sorlövés után nagy sietségükben jó 
adag lőpor a parázstól fölrobbant s a két embert 
annyira összeégette, — mint onnan írják, — hogy 
felgyógyulásukhoz nincsen remény. 

— HalAlos elg&zolás bicziklivel. Csatári 
Lajos dr. miniszteri tanácsos és a magyar állam-
vasutak főorvosa fiának, Csatári Frigyesnek családja 
Tobelbadban töltötte a nyarat, a hol Csatári Fri-
gyesné a napokban ötéves leánykájával, Tildával 
a nyaralóhely egy lejtős utján sétált. Egyszerre, 
minden jelzés nélkül, a kis leánynak nekirontott 
egy bicziklittt. A sebesen lefelé haladó gép földre 
vetette a kit leányt, a ki oly szerencsétlenül esett, 
hogy koponyáját kettéhasította. A szegény kis gyer-
mek huszonnégy órai kínos haláltusa után kiszen-
vedett. 

— Anya és leánya. A Székely-Udvarhely 
cz. lap írja ezt a történetet: Egy jómódú erdélyi 
örvegy. asszony egyetlen serdülő leánya mellé neve-
lőt fogadott. A csinos, jóravaló fiatalembert a már 
nem fiatal asszonv hamarosan megszerette s hozzá-
ment feleségül. Az esküvő előtt a leánykát nevelő-
intézetbe küldte s csak as idén hozatta haza, mivel 
itkoláit bevégezte. A leányka a nevelő-intézetben 
sem feledte el t nevelő urat, aki most már mosto-
haapja volt s mikor hazatért a nevelő intézetből, a 
nyakába borult s zokogva csókolta. £des anyja az 
ölelótt, csókolódzást, viszontlátás édes-keserű könyeit 
megértette. Bement a szobájába, megírta a végren-
deletét, a melyben leányát kitagadta aztán — főbe 
lótts magát. Néhány napi kínos szenvedés után 
maghalt 

— A Vígszínház u j darabjai . A Vígszínház-
ban az eredeti és idegen darabok egész serege várja 
előadását a közelgő őszi és teli évadban. Az eredeti 
darabok közül mindenekelőtt azok fognak sorra ke-
rülni, a melyek a Vígszínház kétezer koronás pályá-
zatán feltűntek és dicséretet nyertek. Ilyenek Gerő 
Károly „Rózsaszínű levelek*; Follinusz Aurél ,A 
nagybácsi*; ifj Bokor József ,A zűrzavar*; és Szabó 
József «Hírharang* czimü vígjátékai. Ezeknek mind 
sorát kerítik a közelgő színházi évadban. A fordí-
tott idegen darabok közül bemutatásra kerülnek 
sorban: Braczó Róbert »Hűtlen asszony* czimü 
darabja, a melyre már is nagyban készülnek. Ez 
után Fulda verses vígjátéka „A talizsman", továbbá 
a .Lethe vize* czimü angol bohózat, a mar eiőrj 
is hírneves .Trilby* és a .Niobe* czimü darabok 
kerülnek sorra. Mindebből látható, hogy a Víg-
színház igazgatósága bőven gondoskodott arról, bogy 
a közelgő színházi évadban el legyen látva újdon-
ságokkal 

czába s elkezdett síró hangon szomorú történeteket 
beszélni. Egy hűséges feleségről, egy hűtlen férjről, 
egy szegény asszonyról, egy pénzhajházó emberről, 
meg egy gazdag szeretőről. Olyan kísérteties volt 
a hangja. 

Hirtelen mellette egy nyitva maradt ablaktábla 
csapódott be, a zajra egész belsejében megrázkódott. 
Aztán gyorsan sietett tovább, torább. El, el innen 
ez átkos, gyalázatos helyről, hol bűnbe fúlad a 
szelelem s átok hull az igaz szívre. Késő éjre járt 
az idő, de a legtöhb helyen világosság tekintett még 
ki az ablakon a sötét éjszakába. Némely helyt zon-
gora hang ni ütötték meg füleit s tova lebbenő 
alakok tűntek, mentek el az abUkok mellett. Milyen 
boldogság, mennyi öröm lakhatik abban a házban ! 

Hát az ő otthona milyen P Árva, elhagyatott, 
szomorú. A bánat ütött benne tanyát s köny áz-
tatja miden áldott nap. Valami különös érzés kez-
dett feHolakodni a szivéből: hiszen ő akkor alávaló, 
bűnös ember. Hiszen akkor ő nem érdemel mást, 
mint - halált. Halál ? Mintha a menny szakadna 
rá. Hát azért küzdött, nyomorgott ő eddig, hogy 
most neki menjen a Dunának P 

Lakásához ért. Megvillant agyában a gondolat: 
tovább menjen-e ? hisz nem messze van már a Duna, 
egy loccsanás s mindennek vége. Hát aztán ? Fele-
sége, gyermeke ? — Megvigasztalódva ment fel a 
lépcsőkön lassan, csendesen, hogy föl ne ébredje-
nek odubf nt akik talán most olyan édesen pihennek. 

Nem aludtak. Világosság volt a szobában. Ida 
imádkozott. Észre sem vette a lassan belépő Gézát, 
ki megállt előtte s nézte hosszan, — boldogan azt 
a kisirt két szemet, azt a boldogtalan arezot, azt 
az áhítatosan mozgó ajkat. Nem merte volna meg-
szólitan, nem merte volna megzavarni imádkozó 
feleségét. 

Ida felsóhajtott s észrevette férjét. Megijedt. 
Különös tekintettel nézett az reá. mint az ifjú 
szerelmesére. Régen látta már igy. Géza közelebb 
lépett hozzá; megfogta a kezét s térdre omlott 
előtte. 

— Ida, feleségem én bűnös vagyok, nagy 
bűnt követtem ellened : elhanyagoltalak. De most 
meg* akarok térni, szeretni akarlak ezután, — meg-
tudsz-e bocsájtani P 

Egy csók volt rá a felelet. Aztán egymás 
karjaiba omlottak ölelték, csókolták, egymást, mint 
nkik hosszú távollét után, most UMlkbztafe először. 

Ida szemében megeredt a köny melyet eddig 
eltitkolt férje előtt. Az a sok r e j t e t k ö n y 
feltolakodott sötétbarna szemeibe. Férje csak most 
vette észre először 

De megértette 
Beszelt az sok fájdalomról, keserűségről, amely-

nek oka senki más nem volt, mint ő, — de beszélt 
aztán boldogságról is, ami', senki mád nem adhat, 
csak ő, — a megtért férj. 

CSARNOK. 
Bejtett könyek. 
— Irtt: Juhász Sándor.— 

(Folytttás és vége) 
figy év telt el tzóta. 
Szalontai Ida apja halála után nem látott 

mást, mint szemrehányó arezot, nem hallott mást, 
mint gyöngédtelen szavakat. Férje keveset, — semmit 
sem törődött vele, s ha az a parányi kis gyereke 
nem lett volna, talán megölte volna a bú, a bánat. 
Igy is örökké köny csillogott szemeiben, nem az 
öröm, hanem a fájdalom könycseppje. Mintha ki-
apadhaüan forrás lett volna szeme, örökös könyel 
volt az tele, csak mikor férje megjött akkor törülte 
ki onnan őket. Igyekezett vidám arezot mutatni. 
Nehezére esett, de nem is ért el vele sokat: férje 
rá se nézett, tőle ugyan ragyoghatott köny szemei-
öen, meg nem kérdezte volna miért P s le nem csó-
kolta volna onnan semmiért. 

Most tűnt ki igazán, hogy Fehér Géza soha 
sem szerette a feleségét, csak a - hozományát. Mig 
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