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SZENTESI LAP 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, j 
hova a lap szellemi részét I 
illető közlemények, előfize- | 

tési pénzek is kMidendők. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

árát 
valamint nyilt-téri közi mé-
nyeket kiadó-hivatalunk mé-

ret szerint olcsón ssái út. 

Egyes példányok kaphat ok. 
nyomdánkban, Stark N. és 
Szigethy L köny vkeresk- ben 

számonként 5 krajczárérL 
Kéziratok vissza tartat iák. 

Megjelenik hetenként 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. 

Főszerkesztő: 

S IMA FERENCZ. 

Felelős-szerkesztő: 

PINTÉR GYULA. 

Lapunk megrendelhető: 

a kiadó-hivatalban és lapkihordóink utján 
kik az előfizetési pénzeket is felvehetik. 

Fölebbezés a néphez. 
Az országgyűlés feloszlatása immár be-

fejezett tény. Hivatalosan is kijelentette ezt 
a miniszterelnök a főrendiház szerdai ülésé-
ben, amint alább — országgyűlési tudósítá-
sunkban — olvasható. 

Tehát .legközelebb megkezdődik a vég-
zetes játék, amelyben Magyarország sorsa 
forog koczkán. 

Mert mi az oka az időelőtti feloszla 
tásnak ? 

Először az, hogy a kormány meg akarja 
újítani az Ausztriával eddig fenállott karos 
kiegyezést, amely elvezette a magyar mező-
gazdaságot az 5 frtos búzaárhoz, s elkészi 
tette a magyar nép számára a koldusbotot. 

Másodszor: Bécs parancsára a közös-
ügyes kiadásokhoz való hozzájárulásunk ará-
nyát — az úgynevezett kvótát — föl akarja 
emelni a tiszteli kormány. 

S minthogy a függetlenségi és 4S-as 
anyapárt nyíltan kijelentette, hogy ennek a 
hazafíatlan szándéknak a megvalósítását min-
den erejével megakadályozza, s minthogy a 
kormány a költségvetés tárgyalása alkalmá-
ból meggyőződött, hogy Ugrón Gábor és 
társai magukra hagyva is rettenetes ellen 
állást képesek kifejteni, — hát szétkergetik 
az országgyűlést, hogy eszem-iszom, pénz, 
presszió, börtön és szurony segítségével egy 
e n g e d e l m e s parlamentet tákolhassanak 
össze, amely parancsszóra kész eladni még 
a meny béli jussát is. 

Tehát fölebbeznek a néphez, s megkér-
dezik tőle, hogy tetszik-e neki a mostani 
állapot, hajlandó-e elviselni önnél még rosz-
szahbat is, avagy független és aránylag bol-
dogabb Magyarországot akar? 

Egy kiváló államférfiú figye'meztetie a 
napokban a választókat, hogy most, midőn az 
uj választások révén a király megkérdezi őket: 
„ne h a z u d j a n a k a k i r á l y n a k . * 

Fogadják meg ezt az intést, és s z a -
v a z z a n a k a l e l k i i s m e r e t ü k s u -
g a l l a t a s z e r i n t . 

Akinek tetszik az 5 frtos búzaár, akiuek 
vállai még nem roskadnak a közterhek súlya 
alatt, aki Bécs kedvéért kész a nyakába venni 
a koldustarisznyát, aki szereti a mai közigaz-
gatást, aki meg van elégedve az igazságszol-
gáltatással, aki azt hiszi, hogy a Bánffy De-
zsők és nem az Ugrón Gáborok Magyaror 
szág Mózesei, aki Ézsau mód ára kész el-
adni egy tál lencsééi t a jövendő jussát, -
az ám szavazzon a kormánypárttal. Meg 
van irva, hogy minden népnek olyeu kor-
mánya van, amilyet megérdemel. 

De aki elkeseredéssel és hazafiúi aggo-
dalommal nézi az ország hanyatlását, aki 
megcsömörlött a közáJapotok elvadulásától, 

akinek lelkében ég a vágy egy jobb jövő 
után, aki törhetlen hűséggel ragaszkodik az 
ősök kiomlott vére által megszentelt hagyo-
mányokhoz, aki valahára föl akarja találni 
„honját a hazában*, — az emelje magasra a 
függetlenségi párt dicső lobogóját, s „vész-
ben és viharban* álljon meilette tántori hat 
lanul. S ne hagyja elcsábíttatni magát a 
hamis próféták által, akik itthon menydö-
röguek a kormány ellen, s oda lent csusz-
nak-másznak elölte, itthon szidják a közös-
ügyeket, a parlamentben pedig szolga-
módra szavaznak a közösügyes kormány 
mellett, vagy perfid módon megszöknek a 
szavazás elől. Jobb a nyilt ellenség a kép-
mutatató barátnál; mert amaz csak támad, 
emez még meg is csal. A farkasokat tehát 
ki kell kergetni a nyájból, még ha bárány-
bőrbe bújtak is. 

Csak oly férfiak körül csoportosuljanak 
a választók, akiknek nemcsak jóakaratában 
és hazafíságában, (mert ezek a tulajdonságok 
a kísértés és megpróbáltatás óráiban nem 
elegendők) hanem együtt., rettenthetetlen bá-
torságában és elszántságában is föltétlenül 
meg lehet bízni. Mert a reánk váró uagy 
harezban, — amelyben Bécs minden hduimát 
és erejét szemközt találjuk magunkkal — mit 
sem érnek a gyöngeszivü katonák; most 
oroszlánokra van szükség. 

K é s z ü l ő d é s a v á l a s z t á s o k r a . 
Csongrádmegye három kerületében : a csongrádiban, 
tápéiban és szegváriban erősen mozognak a partok 
és mozog különözen a főispán, aki mint valami 
utazó vigécz, sorban házalja a községeket, kínálgat-
ván lünek-fának a portékáját, tudniillik a — jelölt-
jeit. ..Szentesről nem szól az ének Itt .mindenki 
— még a főispán is — tisztában van a válasz-
tással.) 

C s o n g r á d o n Gajári Ödönnel próbál sze-
rencsét a kormánypárt; míg az ellenzők hüsegesen 
kitart nagynevű képviselője Hock János mellett aki-
nek megválasztása teljesen bizonyos; habár kétség-
telen, hogy az ottani ellenzék tömörségét és egysé-
gét némileg meglazította a v e z é r néppárti agitációja, 
amely agitáció annál kevéskbé érthotő, mert Hock ép 
ugy a közjogi alapon áll és ép oly hive az egyház-
politikai törvények revíziójának, mint maga a nép-
párt ; közéleti ós varmegyei kérdésekben pedig lel • 
kos és hathatós támogatója a vármegyei ellenzéknek, 
amint azt fényes és hatalmas parlamenti beszédeivel 
már nem egyszer bebizonyította. 

A s z e g v á r i kerületben Illés Jenő, a Palla-
vicini uradalom kreatúrája már régen fölléptette 
önmagát pers«.o koriránypárti programmal. Az .ön-
jelölt" ur a tömörkényi korcsmában áldomást is 
ivott a s ját breses egészségére és bőkezűen trak-
tálja a — feleseit. De előreláthatólag kárba vesz >i 
pálinka és a vinkó, m<rt Illés Jenő ielőltségétől még 
a kormánypártban is sokan idegenkednek. Ott tehát 
ismét diadalmaskodni fog a függetlenségi zászló, ha-
bár elvtársaink nagy része nincs megolégedve a ke-

I rület mostani képvselőiével, Helfy Ignáczcza). De 
I ugy látszik, számot vet ^ziel maga Helfy is; leg-

alább,L jarra mutnt ez a tény, hogy Justh Gyula a 
. ^ ^ b á ^ M i n d s z e n t e n és Szegvárou járt puhato-
lózni. s nyomban ezen rekognoszczirozás után érke-
zett a hir hogy Helfy Szalontán vállal jelöltséget 
Ha Helfy a párt egységének megóvása erdekében 
csakugyan visszavonul a szegvári kerületből és a 
jelöltség kérdését egészen az ottani elvtársakra 
hagyja, akkor a függetlenségi párt minden nagyobb 
erőfeszítés nélkül fényes győzelmet arat; míg az 
öreg ur számára a mandátum megszerzése küzdel-
met — és talán áldozatot is — igéoyelne. 

A t á p é i kerületben Simával szemben nagy 
zavarban van a kormánypárt, mert bölcsen tudja, 
hogy megint elköltbet vagy 60 ezer forintot nem a 
győzelemért, hanem a tisztességes — bukásért De 
hol van az a balek, aki egy egész vagyont elpaza-
roljon csak azért, hogy a Simapártot a teljes erő-
vel való fölvonulásra kényszerítse P Mondjak, hogy 
Nóvák József a saját jelöltsege érdekében próbál-
gatja beugratni Pallavicinit de köztudom szerint 
az őrgróf nem szokta a: ablakon kiszórni a banknó-
táit s igy aligha hajlandó — beugrani. Különben a 
kormánypárt tekintélyesebb elemei sem fogadják 
rokonszenvvel a Novak jelöltségét, sőt sztrajkkal 
f»nyegetö/.nek. Ugyanezek az elemek Enyedi Luka-
csot szeretnék fölléptetni; de — mint halljuk — 
Enyedi csak ugy fogadia volna el a jelöltséget, ha a 
győzelmet biztosra vehette volna; az erőviszonyok 
tanulmányozása után azonban pláne Sima Fe-
rencz jelöltségével szemben — kijelentette, hogy: 
.múljék el tőle ez a keserű pohár*. 

Vadnay Andor főispán kodden ebben az ügyben 
kiszállt Dórozsmára. Persze, nem tudhatjuk, hogy 
milyen informácziót kap a híveitől; de valószinü, 
hogy szokás szerint most is f e l ü l t e t i k . Ami 
azonban nem baj - n e k ü n k . 

Szentesi tarhonya. 
Rövid idő múlva elfoglalja egész Ma-

gyarország piaczát. Alig egy hónapja ala-
kult meg a muukások és termelők egyesü-
lete, hogy a szentesi tésztát és tarhonyát 
nagyobb arányban előállítva közforgalomba 
hozza: már is annyi a megrendelés az or-
szág minden tájáról, hogy a társaság alig 
képes eleget tenni és kellőleg kiszolgálni a 
megrendelőket. Bécs, Budapest, Arad, Te-
mesrvá-, Debreczen, Győr, Szabadka, Székes-
fehérvár, Selmeczbánya, Vágsely, Zsibó, Ko-
lozsvár, Petrozsény, Nagybánya, Nagy-Bátor, 
Szonta és Pozsonyból nagyobb megrendelé-
seket kapott a társaság. S ahol már próba 
főzéseket tettek, a legnagyobb dicséretel hal-
mozzák el a készítményt, mely valóban mél-
tán dicséri a szentesi asszonyok kezét. 

Ezen piaczi fogyasztás azonban magá-
ban véve még soká adna oly rendkívül len-
daletet a vállalatnak, mint az a körülmény, 
hogy az illető minisztériumok a legmelegeb-
ben karolták föl az ügyet. A m. kir. hon-
védelmi minisztérium járt el e tekintetben 
első helyen a jó példával f. évi 06.349. sz. 
XVIII. ü. o. rendeletével a honvéd parancs-
nokságokat fehivta, hogy amennyiben egyik-
nél vagy másiknál még nem volna a tarho-
nya a rendes fogyasztási czikkek közé fel-
véve, fel kell venni ós Szentesről kell a meg-
rendelést eszközölni. 



1 ekhü. 

Az államvasutak, fogyasztási szövetke-
zete, a Ganz gyár munkásai, a földmivelés-
ügyi minisztérium védnöksége alatt álló köz-
tisztviselök és szolgák fogyasztási szövetke-
zete, a petrozsécyi 12 ezer szén munkás, 
már a s z e n t e s i t a r h o n y á t fogyasztja 
a a társaság egy tagja most Romániában, 
máaik tagja Ausztráliában van, hogy ott e 
kitűnő élelmi czikknek piaczot szerezzen. 

A kereskedelmi miniszter szállítási ked-
vezményben, a földmivelésitlgyi miniszter kü-
lön támogatásban részesiti a vállalatot, hogy 
ez a munkás nép minél nagyobb 'arányát 
legyen képes foglalkoztatni. 

A társaság egy 120 munkás befogadá-
sára alkalmas száritót fog még ez évben 
felállítani s azt villanyvilágítással látja el. 
A szántó éjjel nappal villanynyal lesz vilá-
gítva, hogy a tarhonya azine ép legyen. 

Ha azt az óriási munka arányt vészük, 
melyet ez a vállalat a munkás asszony nép-
nek nyújt már most is alig egy havi fenn 
állása után, akkor nem vélünk túlozni, ha 
azt jósoljuk, hogy a szentesi tarhonya készítés 
rövid idő múlva ezer meg ezer kéznek fog 
munkát ezer és ezer családnak fog kenyeret 
adni. Ez a véleménye-e szövetkezeti vállalat-
ról a kormánynál is és igy benne az alföldi 
munkás kérdés egyik rendikális megoldását 
látják, s éppen azért nyert ez egyszerre 
mindenfelől támogatást. 

Érdekesek azok a megkeresések melyek 
egyes vidékekről jönnek, hol a tarhonyát 
egyáltalában nem ismerik. Ilyeneket kapott 
a társaság Kapós, Zala, Heves és Gömör 
megyékből. Milyen az a tarhonya? Hogy 
kell elkészíteni. Ezen helyekről a tarhonya 
megrendelésekhez a készítés módjának le-
írását is követelik. Igy a társaság kénytelen 
volt egy kis tarhonya készítési szakács tudo-
mányt is közre bocsájtani. 

Szóval örömmel konstatáljuk, hogy a 
azenteaí tarhonya készítéssel Szentesen és 
vidékén a házi iparnak egy oly hasznos 
munkatere lett megnyitva, mely rövid idő 
alatt jól tevője lesz itt a szegényebb csalá-
doknak. 

Már is számtalan az a szegényebb ipa-
ros és kisgazda család nőtagja, ki a tarho-
nyakészitéssel 4—5 frt heti keresetet szerez 
caaládja számára. Igy ez a foglalkozás nem 
pusztán a legszegényebb kézi munkás nép-

A SZENTESI LA? TAftCZAJA, 
A párbaj halottja. 

— Beszély. — (36) 

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

,A szerelem marad meg és tart örökké", csen-
gett fülembe apám szara. Hát csakugyan az lenne 

végzetem, bogy újra összejövök ezzel az asszonnyal, 
megölelem, megcsókolom őt és azt súgom fülébe, 
hogy szeretlek 1 — Szeretlek, szeretlek, ismételtem 
fenhangon ezt a mélységes értelmű, szent szavat, s 
aztán lelkem elé idéztem Borcsát, hogy próbára te-
gyem magam, vajon birom-e őt valaha igazán sze-
retni. Oh miért volnék képmutató, hiszen, ha az 
emberek hiszik is amit nekik mondunk s amire 
előttük megesküszünk; de a vesék fenekéig látó 
egy igaz latén keresztül lát rajtunk, megméri a min 
den tudás mérlegén szavunkat és eskünknek becsét 
és itél felettünk akként amint igazán cselekedtünk. 
— Hát miért ne mondanám meg az igazat? Lel 
kem megrendült a gondolatra, hogy az a szép, de 
hűtlen nő, végre is gyermekkel pecsételi meg azt a 
vonzalmat, melylyel irántam is viseltetik. Egy perez 
alatt elfeledtem minden bűnét, az uj ivadék által 
ígért jövő tárult föl lelkem előtt. S e szent, ked-
ve« képnek levegőjében megtisztult lelkem az en-
gesztelhetlenség salakjától. Ugy éreztem mintha uj 
ember volnék. Újra szeretni, bolondulni kezdtem 
as után a nő után, ki annyi viszontagságos meg-
próbáltatás között, csak legutóbbi bűne után veszté 
•1 ragaszkodásom fonalát. 

S Z E N T E S I U t f * 
nek ; de az ehez közel álló iparos és gazda 
osztálynak is életmódot fog nyújtani. 

Országgyűlés. 
— A kúria bíráskodás a főrendiházban. — 

A kúriai bíráskodási javaslat felett kellet szept 
30-án megvívni a harezot a főrendiházban és való 
igaz, hogy az egyházpolitikai csatákat kivéve, a fő-
rendiháznak nem volt még olyan érdekes ülése 
mint ez. 

Egyik szenzáczió a másikat követte. 
Tizenegy órára volt az ülés hirdetve és a 

nagy fontosságú napirend meglehetősen öszsze is 
gyűjtötte a főrendiház ellenzéki tagjait, a kik kez-
dettől fogva nagy többségben voltak a kormány-
pártiak felett, kik valósággal tüntetést rendeztek a 
kormány mellett (vagy ellen ?) az által, hogy tiszte-
letteljes távolban tartották magukat a muzeum 
díszes tanácstermétől. 

Az ülés előtt az előcsarnokban az ellenzék 
csoportokba verődve beszélte meg a hadi tervet, 
mig a kormánypárti méltóságos urak a miniszte-
rekkel társalogtak. Altalános volt az érdeklődés a 
miniszterelnök személye iránt, ki még akkor sem 
volt jelen, mikor Vay Béla báró az ülést megnyi-
totta. 

Legelsőbben Császka György kalocsai érsek 
kért szót, hogy ősi szokás szerint a király közelebbi 
névnapja alkalmából a főrendiház hódoló üdvözletét 
tolmácsolja. 

— Éljen a király! fejezte be lendületes felszó-
lalását Kalocsa érseke és az egész főrendiház fel-
állva, lelkesülten éltette az uralkodót. 

Vay Béln báró jelentései véget értek, az elnök 
éppen át akart térni a napirendre. A terembizto-
sok serényen osztogatták már a főrendeknek a vas-
kos iratcsomókat és a megkorrigált szavazási név-
sorokat, mikor Bánffy Dezső báró elfogl Ita a legelső 
miniszteri széket. 

Egyszerre talpon volt Vécsey József báró a 
főrendiházi ellenzék egyik vezérférfia és interpeilá-
cziót jelentett be a miniszterelnökhöz. Az ország-
gyűlés másik Házának tagjai kik a karza on foglal-
tak helyet, kezeikből talló kagylót formálva, lesték, 
hogy mi fog történni. Óket természetszerűleg job-
ban érdekelte a miniszternek válasza, mint a 
főrendeket, a kik úgyszólván csak szabadságra 
mennek és megbízatásukat el nem veszíthetik. 

Vécsey báró röviden végzett. Határozottan, 
minden kétértelműség gondos elkerülésével tette fel 
a kérdést. 

Es Bánffy Dezső báró válaszolt. 
Mintha csak fokozni akarta volna az érdeklő-

dést, előbb lényegtelen polémiába bocsátkozott az 
interpellálóval, aztán rátért a kérdések kérdésére. 

Bizonyosat senki sem tudott, de a valót min-
denki sejtette és igy a valasz senkit sem lepett meg. 

A miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány-
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nak igenis szándékában van az ( " W ^ 1 * * 
legközelebb feloszlatni és igy a főrendiház előrelát-
hatólag ma tartja utólaó érdemleges ülést. 

E kijelentés után, mint a ki jól végezte a dolgát, 
ugy ült vissza a helyére Bánffy Dezsőbáró 
mintha asak kimondotta volna, hogy: kezemben 
élet és halál. 

Vécsey József báró pedig tudomásul véve a 
választ, — melynek a karzatokon azonnal akadtak 
gyors hírvivői, a kik otthagyva az ülést, elsiettek a 
városba az érdeke« szenzáczióval - egy ujabb kér-

; dóssel a belügyminiszterhez fordult. 
Azt kérdezte Perczel Dezsőtől, hogy a válaez-

tási visszaélések meggátlására micsoda preventív 
intézkedéseket akar tenni és mennyiben tartja a 
véderőtörvénynyel összeegyeztethetőnek a fegyvere« 
erőnek a választásoknál való alkalmazását. 

1 A belügyminiszter válaszolt valamit, egészen 
egyebet, mint a mit kérdeztek tőle és igy Vécsey 
báró a választ a belügyér másodszori felszólalása 
után sem vette tudomásul. 

— Tudomásul veszi-e a méltóságos Ház a 
választ, igen vagy nem P kérdezte az elnök. 

— Nem ! Nem I zúgott fel szinte egyhangúlag; 
az igenek elenyésző csekély számban hangzottak 
fel a kormányelnök háta mögül. 

— A méltóságos Ház a választ nem veszi 
tudomásul, hangzott a határozat, a belügyminiszter 
ur válesza napirendre fog tűzetni. 

A preczedensekben épen nem bővelkedő par-
lamenti ritkaságnak azonban ezzel még nem volt 
vége. 

Vécsey József báró ugyanis ait kérte, hogy a 
válasz a jövő ülés napirendjére tűzessék ki. 

Érre már általános lett a derültség; bizony 
sok viz fog addig lefolyni a Dunán. 

Mintegy másfél órai unalom következett ezután 
ennyi időbe került, a mig a napirend első 16 pont-
ját, vicinálisokat és egyéb apróságokat, lemorzsoltak. 

Ezalatt azonban egészen világossá lett, hogy a 
kúriai bíráskodási javaslat sorsa eldőlt. Eldöntötte 
maga a kormány a mely komoly emberekhez éppen 
nem méltó, parlamentbe nom illő játékot csinált a 
saját javaslatával, nevetségessé téve annak elvi 
jelentőségű intézkedéseit. 

Ugy látszik, hogy a választások előtt nem ál-
lott érdekében Bánffy Dezső bárónak, hogy ebből a 
javaslatból törvény legyen és hogy azt megakadá-
lyozza, igen egyszerű eszközhöz folyamodott, olyan-
hoz, amely csak a dobokai paraszt furfang szülemé-
nye lehet. 

Letiltotta a gyűlésről a saját pártját. Nem 
volt összesen 25 kormánypárti főrend jelen az 
ülésen. 

Valóságos komédia volt az, amit a Bánffy 
Dezső báró rendezett. Komédia melynek első felvo-
nása a kulisszák mögött játszódott h, a második 
felvonás volt az általáros vita, a harmadik pedig a 
részletes tárgyalás a mely azonban már boszantóan 
nevetséges volt. 

Gyermekem lesz s végtére is tőle. Eme gon-
dolat vigasztalása és kéje fürdeté lelkem. S aztán 
elfeledtem mindent s szerettem újra. Utána men-
tem Pestre. S beismertem, hogy én vagyok a hi-
bás. Mellőztem őt. Nem fordítottam rá elég gon-
dot. Ez téveztette őt meg. De én voltam oka 
mindennek. Bocsánat. 

S azután igy éltünk 3—4 évig mintha soha 
egy zok szó se eesett volna köztünk. A jelen 
öröme és boldogsága egy áthághatlan falat épített \ 
a mult elé. Éltük a jelent és reméltüuk a jövőben.! 
A telet Pesten töltöttük, a nyarat apám birtokán. ! 
Szüleim boldogok voltak. Minden szemük fénye ! 

menyük volt. S nővéreim osztoztak ez imádatban, i 
Közel négy évet éltünk át igy; már két gyerme-
kem volt, mikor egyszer apám haza jön Győrből es 
elmondja, hogy sógorommal az uhlánussal találko-
zott, ki a köztünk történt affér óta Párisban élt. — 
Nagyon megörült, mondá apám, mikor meglátott • 
•igye az ördög, magam ia megöleltem és meghív-
tam, hogy látogasson el hozzánk. 

— S megígérte P kérdóm gúnyosan. 
— Meg, felelt komolyan apám. Jól néz ki a 

ficskó. 
— Mondtad neki, hogy mi itt vagyunk. 
— Hát miért ne. 
— Lehetetlen, mondám, hogy megfeledkezett 

volna a korbácsról, mely egyik szemét kivágta. 
Apám arcza egy pillanatra elkomorult; de az-

tán hirtelen kaczagni kezdett. — Nincs a szemének 
semmi baja. Ugy virít minda a kettő, mint a leg-
elevenebb buza virág. — Eh Tivadar neked nem 

volt igazad ezzel az emberrel szemben. A hibások 
mi voltunk, mi lovaltuk föl. 

— Hát nincs is észrevételem az ellen, hogy 
titeket meglátogasson; de csak akkor, mikor mi itt 
nem vagyunk. — Különben ezt fel is teszem róla, 
hogy csak akkor jön, mikor mi már nem va-
gyunk itt. 

Feleségem is jelem volt e párbeszédnél, melyet 
felváltva pirkadó és sápadt arczvzal hallgatott : pe-
dig én szerettem volna, ha ő nincs jelen. 

Nem ment ki, söt bele szólt a beszédünkbe, 
mikor én azt mondtam, bogy mig mi itt vagyunk, 
addig nem hiszem, hogy be tegye apám bajiékába 
lábát. 

— Hát miért ne tehetné P kérdé szinte provo-
káló hangon. Az asszony piros volt, s szemeiből 
fenyegetőleg lövelt szét a láng. 

— Miért P kérdém. — Miért P Nem is tudom 
hogy miért ? - Hát azért, hogy . . . . 

— Miért uram P kérdé az asszony indulattal. 
Hangja reszketett, s én is reszkettem a felindu-
lástól. 

— Hagyjuk abba, mondám, és hogy a ziva-
tart kerüljem indultam kifelé. — Feleségem elém állt. 

— Te az ón becsületem félted. 
— Nem féltem, szóltam csuk védem, s azzal 

elhagytam a szobát. 
— Gyáva ! kiáltott utánam az asszony, s mint 

később haliám zokogva borult apám kebelére. — 
Lássa papai kiáftott: ilyen volt ő mindig, féltékeny, 
s ez kergetett engem örökké a végletekbe. 

(Folyt követk.) 



9. oldal. 
. . . Az általános vitának úgyszólván csak két 

szónoka volt. Erdély Sándor íga7ságű?y miniszter, a 
ki védte és Samassa József egri érsek, a ki támadta 
a javaslatot. 

Az igazságügyminiszter igen jól megállta he-
lyét komoly szerepéhen. Egészen ugy beszélt, mintha 
hitte volna, a mit mondott, pedig jól tudta, hogy 
a .szerző" intencziói szerint neki és javaslatának 
bukni kell. 

Hatalmas, ritka előkelő színvonalon álló be-
széd volt az, a melyet Samo^ea József érsek, 
ez a kiváló tudasu főpap tartott a népképviseleti 
rendszer és a parlamentárizmus mellett, mint a me-
lyeknek a választási visszaélésekot büntető törvény 
első sorban koll, hogy védelméül szolgáljon. Ebből 
a szempontból bírálta a tárgyalás alatt levő törvény-
javaslatot, melyet mint haladást az eddigi állapot 
tal szemben általánosságban elfogad, de egyes rész-
letes intézkedéseket nem fog magáévá tehetni 

Az ellenzék zajos tetszéssel fogadta a szép be-
szédet. mely ulan Keglevich István gróf szólalt fel 
és a bifurkáczió elmélete ellen tiltakozva, általános-
ságban elfogadta a javaslatot melyet erre a főren-
diház egyhangúlag szavazott meg. 

£s erre a függöny legördült - a második fel-
vonás felett. 

Az elnök öt percr. szünetet rendelt el, mely-
nek elteltével a komédia vége következett. 

Bánffy Dezső báró hogy a hatást emelje, maga 
is ott hagyta a tanácskozást, melynek vozetését rá-
hagyta az igazságügyminiszterre, a ki mögött alig 
maradt a legfőbb biróság tagjain kívül valaki, mert 
a többiek követték a miniszterelnököt. 

Az ellenzék pedig az elfoglalt, illetve a gyáván 
ott hagyott csatatéren megkezdette a zsákmányolást. 
Zichy Nándor bősz haragjának áldozatul esett a ja-
vaslatnak mindazon intézkedés > melyhez a képvi-
selőház, a kormány az utolsó jottáig mereven ra-
gaszkodott, sőt az emberi észnek olyan aberrácziói 
is belekerültek az érvénytelenségi okok közé, mint 
az Ausztriával kötött kapocs elleni izgatás mely 
ellen a függetlenségi és 48-as párt érdekében maga 
az igaz8ágúgyminiszter sietett igen helyesen, til-
takozni. 

A tulajdonképeni kanczel paragrafusnál Schla 
uch Lőrincz, Nagyvárad bíboros püspöke mondott 
beszédet, a melynek végén a katkolikus papság be-
csülete nevében tiltakozott a kifogásolt szakaszok 
rendelkezései ellen. A nagy lendülettel elmondott 
beszéd, mely az egyházpolitikai ellenzék zajos tet-
szésével találkozott protestáns részről felszólalásra 
bírta Szász Károly püspököt, a ki a saját papjai 
nevében azt jelentette ki, hogy őket sem nem sérti, 
aem nem alázza a jelen törvényjavaslat. 

A többség pedig redithetetlen nyugalommal 
törölt mindent a törvényjavaslatból, amit abban 
magára nézve sérelmesnek talált. 

Zichy Nándor gróf és.barátai délután fél négy 
órára befejezték pusztító munkájukat és az agyon-
csonkitott javaslatot harmadszori olvasásban is el-
fogadták. 

Miután a jegyzőkönyvet felolvasták és hitelesí-
tették, az 1892—97. évi országgyűlési cziklus utolsó 
főrendiházi ülése véget ért. 

Helyi és vegyes hirek. 
— Előfizetési felhívás. Lapnuk 

mai száma a jelen évnegyedben az első lé-
vén, fölkérjük t. előfizetőinket, hogy előfize-
téseiket a helybeliek a lapkihordók utján, a 
vidékiek pedig pósta utalványon megújítani 
szíveskedjenek. Reméljük, hogy épen most, 
midőn a küszöbön álló képviselő választások 
a lapot a szokottnál is érdekesebbé teszik, a 
t. közönség lapunk iránt mindenha tanúsí-
tott érdeklődése és pártfogása még fokozot-
tabb leszen. 

— S z e m é l y i hir . Vadnay Andor főispán 
kedden az országos képviselő választás ügyében 
Dorozsmán járt, s onnét még aznap haza érkezve, 
szerdán Budapestre utazott, valószínűleg a válasz-
tásra vonatkozó utasítások átvétele végett. 

— Közgyűlés a II-ik 48-as 
körben. A szentesi Il ik 48-as népkör 
elnök és alelnök választás czéljából szept. 
27-én közgyűlést akart tartani. Minthogy 
azonban a körtagok nem jöttek össze az 
alapszabályok által megkívánt számban, a 
közgyűlés folyó évi október 4-ik napjának 
délelőtti 11 órájára halasztatott el; amikor 
a résztvevők számára való tekintet nélkül ok-
vetlenül megtartatik. A kör vezetősége lapunk 
utján figyelmezteti erre a tagokat, azzal, hogy 
külön meghívó aem fog kiadatni. 

S Z E N T E S I L A P 
— Vaktában. A főgimnázium álla-

mosítása ügyében érdekes baklövés sült ki, 
amely nevetséges színben tűnteti föl a mi-
niszteriumbeli vaskalaposok bürokratikus — 
alaposságát. TadvalevŐleg azon akadt meg a 
dolog, hogy a közoktatási kormány az állam 
számára reklamálta azt a tőkét, amelyet a 
város a tanárikar nyugdijalapjául apránként 
összegyűjtött. Most aztán, mikor a város 
megbízottjai személyesen megmagyarázták a 
közoktatási minisztérium illető ügyosztályá-
ban, hogy a kormánynak egy csöpp igaz-
sága sincs, — az ügy előadója hüledezve 
bevallotta, hogy ők bizony tévedésben vol-
tak a kérdéses nyugdijalap származása és 
természete felől, mert azt hitték, hogy az a 
tanárok fizetésébői levont járulékokból gyűlt 
össze ; amely esetben természetesen a város 
csakugyan nem formálhatott volna ahoz jo-
gos igényt. De minthogy a város a tanárok 
hozzájárulása nélkül, az őt jogosan megillető 
tandíjakból rakosgatta össze az alapot, — 
elismerik és belátják, hogy az állam nem 
teheti rá a kezét és most már el is állanak 
a kérdéses összegre vonatkozó követelésük-
től. Az államosítás tehát nem sokára nyélbe 
lesz ütve. Az eddigi akadékoskodásért pedig 
bocsássunk meg a bürokratáknak, mert nem 
tudták szegények, hogy .mit cselekszenek". 

— F i g y e l m e z t e t é s az a d ó h á t r a l é k o s o k -
hoz . A szegedi m. kir. pénzügy igazgatósag által, 
az adóhátralékok szigorú behajtása elrendeltetvén, 
figyelmeztetjük a hátralékosokat, hogy hátralékaikat 
annyival is inkább igyekezzenek lefizetni mert a 
városi adóhivatal a kiadott szigorú rendelet értelmé-
ben kénytelen lesz a költséges árverést megtartani. 

— B é r m á l á s . Jung János felszentelt püspök, 
mint a vaczi megyés püspök helyettese, f. hó 16-án 
Szentesre érkezik, hogy a rom. kath. egyház itteni 
híveit a bérmálás szentségében részesítse, önként 
értetik, hogy az egyházi és világi hatóságok t 
főpapot magaa méltóságának megfelelő diszszel fo 
gadják. 

— B á l a I I - i k 4 8 - a s k ö r b e u . F. hó 
4 én vasárnap este a II-ik 48-as kör az alsópárti 
kaveházban, saját könyvtára javára, 30 kr. belépti-
oij mellett tánczmulatságot rendez, amelyre előre 
is fölhivjui a közönség figyelmét 

— B e z á r t ovoda . A felsőpárli ovodát ismét 
bezárták, a városi főorvos állítása szerint azért, 
mert a városban a barányhimlő járványszerüleg lé-
pett föl. Ha azonban ez igy van. akkor arra vol-
nánk kíváncsiak, hogy miért nem zárták be a többi 
ovodát is, és miért épen csak a felsőpártit, amelyet 
oly feltűnő módon sűrűn bezárogatnak ? 

— S z e r e n c s é t l e n s é g . Szalontai Jánosné a 
mult héten kukoriczát tört Szeder János földbirto-
kos egyik tanyáján, ahová három kis gyermekét is 
magával vitte. Szombaton tudvalevőleg nagy eső 
volt, amely a kukoriczatöréssel foglalkozókat kiverte 
a munkából. Szalontainé hogy magát és kis gyer-
mekeit az idő viszontagsága ellen némileg meg-
oltalmaza, hamarosan egy kunyhót tákolt össze, s a 
kicsinyekkel együtt abban húzódott meg. Amint 
álomra hajtották a fejűket, a kunyhó hirtelen össze-
omlott, maga alá temetve az egész csaladot A 
megrémült aaazony caak annyit hallott, hogy Eszti 
nevű i éves leánya elsikoltotta magát; azután 
minden elcsendesedett; de mikor két munkás ember 
s gitségével gyermekeit a kunyhó romjai alól kisza-
badították, nagy rémületükre a kis Eazti már meg-
halt. A szomorú eset bírói vizsgálat tárgyát képezi. 

— M u l a t s á g a s z o m s z é d b a n . A mind 
szenti kereskedő és iparos ujonezok — egy hozzánk 
beküldött meghívó szerint — f. hó 3-án, szombaton 
este tánczmulatságot rendeznek a mindszenti keres-
kedők és iparosok körhelyiségében, egyletük könyv-
tára javára. 

— Sz ínház Halmay Imre azinigrzgató csak-
ugyan meghozta azt az áldozatot, hogy táraulatának 
egyrészével szerdán visszatért, a a szegénysorsu zsidó 
iskolás gyermekek javára előadatta a .Három Káz-
mér" czimü énekes bohózatot A közönség — a 
rossz idő és a fölemelt helyárak dacára — elég szép 
számmal megjelent az előadáson, amely tisztességes 
jövedelmet hozott a jótékony czélnak. 

ÍM. i 
— O r s z á g o s vásár . A szomszéd H. M 

Vásárhelyen l hó 10-én kezdődik az országos 
vásár. 

— N a g y a l a p í t v á n y . Kovrig Tivadar, hat-
van ezer frtos alapítványt tett egy Szamoaujvárott 
létesítendő leány-árvaház javára. Az alapító már 
átadta a 60 ezer frtott a azt az óhaját nyilvánította, 
hogy az intézet minél előbb léteaüljön. A város egy 
t?lket és házat adott, mely a kellő átalakitáa után 
egy időre meg fog felelni a czélnak. Az árvaházba 
első sorban örmény lányokat fognak felvenni. 

— M a g y a r o r s z á g l e g r é g i b b h ír lapja . 
Magyarország legrégibb hirlapja egy német újság, 
a Pressburger Zeitung, amely 1764 tői fogva jelenik 
meg. Az ezredévi ünnep alkalmából Angerman Ká-
roly kiadó egy kis füzetben megírta az újság törté-
netét, amelynek kapcsán megemlékszik a magyar 
hírlapirodalom legelső termékeiről is. Eszerint as 
első hazai hírlap a Mercurius Veridicus volt, ame-
lyet Rákóczi Ferencz megbízásából a kuruezok ad-
tak ki 1705 ben. Ezt követte 1721-ben a Pozsony-
ban kiadott Nova Povoniensa, melyet a híres líce-
umi igazgató Bél Mátyás inditott meg. Az első né-
met nyelvű hírlap Bndán jelent meg, valószínűleg 
1724-ben de ennek csak áz 1731-iki évfolyama is-
meretes. Mindezek a lapok csakhamar megszűntek. 
A Pressburger Zeitung 17u4. julius 14 én jelent meg 
s hogy német nyelven irták, az a kor szelleméből 
folyt, mert akkoriban az előkelő társaaág néme-
tül beszélt. Az első magyar nyelvű hírlap, Ráth 
Mátyás Magy;ir Hírmondója szintén Pozsonyban lá-
tott népvilágot de csak néhány esztendeig állott 
fönn. A Pressburger Zeitung kis negyedrét alakú 
lap volt a eleinte hetenkint kétszer, szerdán és szom-
baton jelent meg. A .vonal alatt* éa .vonal fölött" 
való beosztást annak idején még nem ismerték s az 
újságnak csak igen kevés rovata volt. A külföldi 
hirek mellett két rovat birt jelentőséggel, amelyek-
ben a magyarországi eseményeket foglalták öaaze. 
Ez a két rovat volt az Udvari hirek éa Szencsétlen-
ségek. Az 1848-49-iki években a lap részt vett a 
hazafias küzdelmekben, aminek az lett a következ-
ménye, hogy ez időn kereaztül a lapban caak a had-
testparancsnokság rendeletei jelenhettek meg, amit 
az előfizetők aligha megköszöntek. 1849. január 3. 
azonban sikerűit kiegyenlíteni a különbözeteket a 
ezután már nem volt malőrje a lapnak, azt az 
egyet kivéve, hogy az abszolutizmus évei alatt fej-
diszül az osztrák sast kellett hordania 

— R é g i v lezez — uj k i a d á s b a n . Szabolcs 
megye egy városából írják ezt a v ulataágos histó-
riát : Izsák terménykereskedőnek egy nagy rakás 
kukoriczája volt a magtárban, amelyet fel kellett 
volna forgatni, hogy meg ne dohosodjék. De a vi-
lágért sem lehetett napszámosokat kapni ennek a 
munkának az elvégzéaére, mert épen dandárja volt 
a munkának. Izsák bácsi hát búnak eresztette a fe-
jét, hogy kukoriczája most el fog romolni. Egyszerre 
oda vetődik hozzá egy utazó ügynök, akinek elpana-
szolta nagy baját. Az ügynök azonnal ajánlkozott, 
hogy néhány forintért ő ugy felforgattatja a kukori-
czáját, hogy jobban ae kell. Izsák kapva-kapott a 
dolgon és örömmel megígérte a kívánt jutalmat. As 
ügynök néhány perez múlva beállít a fináncz lak-
tanyába éa nagy komoly arczczal bevádolja Izsákot, 
hogy a magtárban a kukoricza alatt igen aok szűz-
dohányt rejtett el. Nosza egyéb se kellett a finán-
ezoknak. A jó fogás reményében azonnal fölfegy-
verkeznek, sietve robognak az Izsák lakására és kö-
vetelik, hogy szépszerivel adja kí a dohányt. Izsák 
hüledezve szabadkozik, bogy ő nem is dohányos 
ember, noki nem volt dohánya aoha. Semmi aem 
használt, oda kellett adnia a magtár kulcsát. A fl-
nánezok most lapátokat fogtak és elkezdték ám a 
kukoriczát forgatni ugy, bogy egy szem aem maradt 
a helyén. Kissé megnyúlt ugyan az orruk, amikor 
verejtékben úszva, halálra fáradva konstatálták, hogy 
ott dohánynak még híre sincs. Mit volt mit tenniök 
bocsánatot kértek az ártatlanul gyanuaitott gazdától 
és távoztak. Kereaték azután a feljelentőt de annak 
hire se volt, — eltűnt a bnsás jutalommal, amit 
Izaák gazdától kapott. 

— M e n e k ü l é s a halá lba. Strifler József, 
a Budapeati Vízvezetéki Társulat rajzolója nemrégi-
ben hament Aradra az apja látogatáaára, aki ott 
jómódú vendéglős. A fiatalembernek, aki caak nem-
régiben mult huazonegy esztendős, október elsején 
kellett volna bevonulni az aradi háziezredhez, ön-
kénteai szolgálattételre. Vasárnap még jókedvűen 
járt-kelt a házban, c»upa tréfából birkózott a báty-
jával s a nővérének átadott 120 forintot azzal a 
kéréssel, hogy küldje el Cziráky Alajoa ottani kato-
naszabónak, az önkéntesi fölszerelésért. Azt mondta 
a leánynak, hogy nem ér rá bemenni a vázosba. 
Azután lesétált a kertbe s ott találták meg délben 
— halva. Főbelőtte magát éa szörnyet halt. A zse-
bében finom hajtáau levelet találtak, ezzel a czime-
zéssel: Veronkának Budapesten. Miért fogott fegy-
vert magára a fiatalember : nem tudják. Szerelem 
űzte-e a halálba, vagy a katonai azolgálattól való 
félelem adta-e kezébe a fegyvert, e kérdésekre talán 
fölvilágosítást fog adni ax a levél amely utána 
maradt, 



— H o m á r s z e r e l e m . Megadta a szerelem-
nek az árát az a huszár, akinek a tragédiáját Szom-
bathelyről írják meg. Vígh József volt ez a legény 
aki teljes joggal dalolhatta a nótát, hogy talál 6 sze-
retőt, minden ujjára kettőt. A posztócsillagos don 
Jüan azonban hallatlan csapodár természetű volt, 
amilyen könnyen akadt szeretője, olyan könnyen e! 
is feledte őket. De hát a sok közül ötöt nem sike-
rűit olyan könnyedén a nyakáról lerázni. Ot leány 
üldözte őt, és pedig teljes joggal, hogy szerencsét 
lenné tette őket, tehát tegye jóvá a bűnét és -
adjon becsületes nevet gyermekének Szegény hu-
szárban talán lett is volna erre hajlandóság, de hát 
a törvény nem engedi, hogy egyszerre mind az öt 
gyermeknek becsűles nevet adjon . . . A szerelmes 
huszár aztán a megoldhatatlan probléma elől a ha-
lálba menekült: karabélyából ment a golyó szivébe 
s arczczal borult a szoba közepére . . . 

— A c s e n d ő r f e g y v e r e . Véres esetről ér-
tesítenek Deliblát községből. A helyiség korcsmá 
jában együtt mulatott hat hírhedt dologkerülő: az 
Andreits testvérek. Steinof Péter, Hamonna Péter 
Muna llie ós Dragoj Ilie. Egyszerre csak verekedés 
támadt Steinof és Homonna között, amely azzal 
végződött, hogy Steinof egynehány üveggel fejbe 
vágta Homonnát, aki vértől borítva összerogyott, 
de nemsokára összedte magát s ki akart vánszo-
rogni az utczára. Feldühödt ellenfele azonban a 
többiekkel együtt rávetette magát s öten kihurczol-
ták a szerencsétlent az udvarra, ahol bele akarták 
dobni a kútba. Két csendőr éppen őrjáratát vé-
gezve arra haladt s látván a garázdálkodást, közbe-
vetette magát. Stetnof azonban a csendörök ellen 
felizgatta társait s kést rántott, amely példát a töb-
biek is követték, hárman is megragadták a csend-
őrök fegyvereit. Ezek látva, hogy menekülés nin-
csen, valahogy kirántották puskáikat a dühöngök 
kezei közül s neki szegezve a csoportnak, mikor 
azok háromszori felszólításra se tágítottak, lőttek. 
Mindkét golyó talált: Steinof és Andreits Lázár hol-
tan rogytak össze s akkor a többiek megadták ma-
gukat A csendőrök feljelentették az esetet. 

— S i k k a s z t ó taní tó . A Unitónak ez a 
ritka fajtája Hlyén található, illetve most már c tt 
sem, mert — inint Belényesről irják — megszökött 
onnan, néhány szegény ember pénzével. Szabó Nuc, 
Dunga Mitru és Dunga Nucz egerbegyi lakosok 
ugyanis nagynehezen összekuporgattak néhány fo-
rintot a családjuk számára. Minthogy azonban a 
postai ügyekben és a betűvetésben egyaránt járat-
lanok voltak: elmentek Pillmann Géza illyei néota-
nitóhoz s megkérték, küldje el a pénzűket. A ta 
nitó Lácsi azonban elsikkasztotta a szegény embe-
rek pénzét és megszökött Á csendőrség nyomozza. 

— Családi dráma. Égy dán lap az állato-
tok családi életének jellemzésére ezt az esetet írja j 
meg: Egy parasztház födelén volt egy gólyapár 
fészke. A gólya-ma ma két tojást tojt, s a ház 
tulajdonosa érdekes kísérletet tett: elcsente az egyik 
tojást és kacsatojást ,tett helyébe. A gólya-mama 
kiköltötte mindkét tojást; alig pillantotta meg a 
gólya-papa a kacsát, szemközt állt a gólyamamával 
és sokáig szemrehányóan kelepelt neki; a gólya-
mama az ártatlanság, rémület és felháborodás hang-
ján kelepelt vissza, és a hosszú kelepelő-párbeszéd 
azzal végződött, hogy a gólya-papa elrepült. De 
csakhamar visszatért hét-nyolez másik gólya papával, 
akik haragos kelepelés közben csipték, harapták 
csőrükkel a szegény gólyamamát mindaddig, am-g 
szegény ártatlanul gyanusitott gólyamama holtan 
bukott le a háztetőről. 

— Egy vi lágf i ö n g y i l k o s s á g a . Bécsből 
jelentik, hogy Benard Artúr magyar királyi főmé-Tök 
vasárnap délelőtt egy barátnője lakásán agyonlőtte 
magát Benard hátgerinczsorvadásban szenvedett s 
az a tudat, hogy betegsége gyógyíthatatlan, kergette 
őt a halálba. A negyvenöt éves, jól szituált főmér-
nök azelőtt Budapesten élt, ahol 1891-ben egy 
mulatság alkalmával egy főhadnagy özvegyével is-
merkedett meg. A kalandjairól híres világfi szenve 
délyes szerelemre gyuladt a szép özvegy iránt, aki 
nem zárkózott el a főmérnök udvarlásai elöl. Benard 
ekkor fényesen gondoskodott a szép asszony jövőjé-
ről s csak azt kötötte ki, hogy egy év letelte után 
köteles Bécsbe költözni. A szép asszony ezt a kí-
vánságot is teljesítette, Bécsbe költözött és pontosan 
kapta apanatgát az udvarlójától. Ez év elején a 
főmérnök teljesen megtörve Bécsbe utazott s barát-
nőjéhez szállva, arra kérte, hogy ápolja őt hűsége-
sen, aminek fejében nagy összeget ajándékozott 
neki. Időközben állapota egyre rosszabbodott. Tagjai 
megbénultak, ugy hogy már menni se tudott. Ideg-
rohamai mind sűrűbben ismétlődtek s ő többször 
kijelentette, hogy véget vet életének. Ez időtől fogva 
egy peresig sem hagyták őrizetlenül. Vasárnap dél-
előtt tiz órakor azonban a háziasszony gyenge 
puffanást hallott, s amikor a főmérnök szobájába ro-
hant, ágyában a paplan alatt halva tálálta barátját. 

— F i » az apa e l l e n . Grácz környékén, 
Frohnsdort községben véres eset tartja izgatottság-
ban a lakosságot. Mint Gráczból irják, egy Reiner 
Antal nevű hegyi vezető összeveszelt 21 éves fiával. 
As apa arczul ütötte haragjában a fiút, aki erre 
kést rántott ís as öregre támadt és kilenc« czentí-
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méternyi mélységre fejébe szúrta a kést amelynek 
pengélye benn törött. Az apa súlyos sehasülése da-
czára is csak két nap múlva ment a kórházba, ahol 
másnap meghalt. 

CSAKNOK. 
Betti kisasszony. 

— Elbeszélés. — <*) 
Irta: J u h á s z S á n d o r . 

S az a büszke test, mely a vallomás előtt ké-
jes izgalommal simult szerelmeséhez, most egyszerre 
összeesett, mintha valami bűnös, vagy legalább is 
idétlen alak lett volna, hogy észre ne vegyék, hogy 
meg ne büntessék, vagy ki ne gúnyolják, - félén-
ken húzódott össze, szemeiben a szikrázó harag 
fájdalmas bánattá változott. Borús tekintetet vetett 
Csatáryra. 

Lássa, ön nem is képzeli, minő fájdalmat 
okozott vallomása által az én szerelmes szivemnek, 
mert megvallom, meg kell vallanom, hogy szeretek 
egy ifjút, és ez: ön. De akkor, amidőn szavait ki-
mondta, egyszersmind tőrt is döfölt belé. Mért nem 
hagyott magamra ? Mért nem ment tova a maga 
utján ? Mi szükség volt az én kezemet megkérni P 

— Azért, mert szeretem, forrón szeretem 1 — 
szólt pathetikus lelkesedéssel az ifj'i. 

— Hiszek magának. De csak magának. Hogy 
miért P Mit tudja azt az én szivem l Bolond hús-
darab ! érez, amikor nem lehet s szeret, araikor 
nem szabad De ha tudná az én végzetemet, bizo-
nyára szivébe rejtette volna érzelmeit, aztán feledett 
volna, hiszen maguk férfiak sokkal könnyebben tud-
nak feledni — én meg egyedül sirattam volna sor-
som átkát, végzetem csapását. De így ? így m nd-
untalan ön fog elébem jönni, igy amint most van. 
S aztán még inkább összezúzza a szivemet. 

Elhallgatott s fájdalmas tekintetet vetet* Csa-
táryra. Aztán lassú hangon folytatá: 

— Az én sorsom a szenvedés, nekem meg 
van tiltva, hogy szeressek, ön csodálkozik ? Elmon-
dok mindent. Figyeljen. Ón az egyedüli, akinek fel-
lebbentem életem titkának fátyolát — Valamikor 
gazdag szülők gyermeke voltara, nemes családból. 
Visszavezethetni m származásomat messzire, de mi-
nek ? Anyám apja gazdag földbirtokos volt. mikor 
apám házukhoz került, mint jegyző, már akkor visz-
szavonult a közélet teréről, azelőtt sokáig volt a 
megye szeretett alispánja. Anyára forrón szeretett, 
bár nagyatyám, nagyanyám már ekkor nem volt, 
erősen ellenezte ezt a házasságot, mert apam nem 
minden tekintetben tetszett neki. Az esküvő meg-
történt, szüleim boldogan éltek s nagyatyám ar-
czárói is eltűntek a redők, midőn látta teljes meg-
elégedésüket. 

— Talán untatja is P Nem P — Ügy folyta-
tom. — Boldogan éltek együtt nyolez hónapig, ek-
kor atyám egy színésznővel — — megszökött. -— 
Ne csodálkozzék, hogy erre a szóra nom szökik a 
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vér az arezomba, - megszoktam már. soksror hal-
lottam elbeszélni. - Ekkor születtem én s egyetlen 
vigasza lettem anyámnak. Nagyatyám magánkívül 
volt dühében s ha anyam nem könyörög neki, hát 
utána megy és lelövi. - Két hónapig volt csak odp, 
azután előkerült rongyosan, piszkosan. Anyám szive 
majd megrepedt, midőn meglátta, s meit forrón 
szerette hát raegbocsájtott neki. Hosszas könyör-
gésére nagyatyára még azt i* kivitt?, hogy vissza-
helyezték hivatalába. Teljes megtérést igért. — 
De régi természete nera tagadhatta meg magát — 
Pénzre lett volna szüksége, nagyatyámtól kért, az 
azonban mindent megtagadott tőle, erre ő heves ki-
fakadásokra fakad, gonosz szavakkal illette az ösz 
öreg embert. Az annyira falingerült hogy, külön-
ben is heves természetű lévén, megütötte a — guta. 

Anyám teljes mértékben meg volt semmisítve, 
nagyatyám halála miatti fájdalom egészségét is tönk-
retette, de azért egy zokszóval sem tudta apámat 
illetni, — annyira szerette. — A temetés után ela-
dott minden birtokot s egy banknál helyezte el pén-
zét. — Apám ellopta a betéli könyvet, kivette az 
összes pénzt s — megszökött vele. Anyám en-
gedte futni. 

Nehéz lélekzetet vett, mintha megakarna fulladni. 
— Koldusok lettünk. Nyolez évigéltünk nyo-

morban, szenvedés közt, mig 7égre anyámhoz eljött 
szabadító. — Halálos ágyán magához vont s el-

beszélte mindezeket, amiket én most elmondtam. 
Aztán sirva kért, könyörgött: ígérjem meg, hogy 
nem megyek férjhez soha. — Es én meg-
ígértem. Sorsom átka ez, mást mit tehetnék, mint 
hogy siratom? Most már tudja, hogy nem lehe-
tek a felesége. 

Es sirt keservesen. Bánatos arczán gyorsan 
futottak alá a könnyek, kebléből fájdalmas zokogás 
tört ki, — — odakint meg szólt a zene, a muzsika 
vidám kaczajjal, majd egyszerre felsikolt s bá.:atos 
zokogással sírt, sírt, talán Betti kisasszonyt 
siratta . . . . (Vége.) 

Föld eladás» 
Szolnok megyében Dévaványa város mel-

lett 60 vagy 70 hold fekete szántó-
föld rendkívüli kedvező feltételek mellett 
sürgősen eladó. 

A birtok ára kis holdanként 185 frt s 
a vételár fele földhitelintézeti kölcsönben a 
birtokon maradhat, 2500 frt rögtön fizetendő, 
a hátralék pedig 5 év alatt törleszthetŐ. 

Az eladó föld egészen buza alá kerül s 
benne jelenleg 20 hold kitűnő kukoricza ve-
tés van. 

A birtok csupán szántóföldből áll s több-
nyire 10 mázsán felül termi kis holdanként 
a búzát. 

Értekezni lehet a tulajdonos Tóth 
Kálmán gyomai lakossal. l - f 

C layton & Shuttleworth q 
mezőgazdasági gépgyárosok <g) B u d a p e s t V4m."m 

álul a legjutányosabb árak mellett tjánltataak: 
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Smtis, 1896. Nysmatstt a kiadótulajdonos: 

O i ' A k 
az elismert l e g j o b b a k 

aranyban és ezüst-
b e n kaphatók, valamint 

bármily kényes javítá-

sok a legpreclsebb 
pontossággal jutá-
nyosán javíttatnak Szentesen 

egyedül csak 

Hermán Pál, 
mechániku8 és müórásnál. 

(Dobray házban.) 
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