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Előfizetési árak: 

Helyben : egész évre 8 K 
félévre4 K, negyedevre 2K 

Vidéken: egész évre 12K 
félévre fi K, negyedévre 3 K 

Egy lappéldány ára 2 fillér. 

A szerkesztésért felelős 
SIMA LÁSZLÓ 

Szerkesztőség • és kiadóhivatal: 
Vajda Bálint utóda könyvnyomdája .Kossuth-tér 4. szám 
(ref. bérház), ide intézendők a lapot érdeklő mindenféle 

küldemények hirdetési és előfizetési dijak' 

isgazdaszervezet. 
Az általános nyomasztó helyzet 

hatása alatt minden társadalmi osztály 
szervezkedett és szervezkedik. Van 
szervezetük a sok ezer holdas nagy-
birtokosoknak, mágnásoknak, kereske-
dőknek, gyárosoknak, iparosoknak, min-
denféle munkáscsoporfnak. Általánosan 
felismerték azt az igazságot, hogy a 
mit egy ember nem képes elérni, ki-
vívni, azt a jól szervezett csoport biz-
tosítani tudja magának az összeségnek 
és igy az egyednek is. 

A magyar kisgazda osz'ály is 
mrgkisérlette a szervezkedést, de ez a 
szervezkedés nem járt azzal az ered-
ménnyel , amelyet a kezdeményezők 
reményben hozzáfűzlek. Megölte a 
szervezkedést az őseinktől örökölt kö-
zöny, amely már annyiszor, talán 
mindannyiszor megpecsételte a sorsát, 
minden nagy reménnyel és lelkesedés-
sel kezdeményezett dolognak. A közöny 
mellett ott állott másik ősi tulajdon-
ságuk, hogy a magyar ember nem tud 
összetartani. A lelkesedés mámorában 
kezet fog ugyan és megindul előre, de 
azután ez ősi atok reá nehezedik dol-
gára és a reménységek szerte foszla-
nak a nagy dologból — nem lesz semmi. 

Pedig a sok nemzeti nyavalyáink 
mindebből a két ősi hibából fakadnak. 
Ha ezt a két ősi tulajdonságot l e tudná 
rázni magáról a magyar, másként ál-
lana a magyar világ. De természetes 
hogy akkor, amidőn mindenki tud 
számolni a maga dolgaival és akkor, 
amidőn mindenki szervezetbe tömö-
rülve követeli nem csupán jogai, de a 
jogokkal karöltve é r d e k e i érvénye-
sülését, az a társadalmi osztály ma-
rad le, amely nem szervezkedik, a 
mely a maga jogai és érdekei védel-
mében nem száll a sikra mint egy 
ember. 

A politikai elvek és programmok 
védelmében a magyar kisgazda osztály 
kilenc tizedrészét mindig a független-
ségi zászló védelmében szoktuk látni. 
Ha elfordul a függetlenségi zászlótól 
csak a személyi tekintetek és a gazda 
osztály érdekkörén kivül álló idegen 

j érdekek védelmében, idegenek által 
szított gyűlölködés és pártoskodás 
okozza ezt. 

Ámde, ha a magyar kisgazda a 
maga politikai elveinek védelmében 
zászlója követésében ennyire szikla-
szilárd tud lenni, méltán hivja ki a 
csodálkozást az a körülmény, hogy a 
saját maga érdekeit kellően nem istá-
polja, gyanúval kis^r minden szervez-
Ked^si mozgalmat s közönyös fataliz-
mussal nyugszik meg saját helyzeté-
ben és várja az idők fordulását: a 
sors majd csak kilyukad valahová! 

Amikor pár év előtt erőteljes sza-
vak hangzottak ei abban az irányban, 
hogy kisbirtokos osztályunk mai hely-
zete igazén tarthatatlan s azon változ-
tatni, még pedig javítani kell, kisbir-
tokosaink tömegesen jelentkeztek ahhoz 
a szervezkedő munkahoz, mely helyze-
tük javítására lett Volna hivatva és a 
mely szervezkedés képes is lett volna 
erre a munkára. Nemcsak jelentkeztek 
kisbirtokosaink, hanem lelkesedjek is. 

Amióta azonban a mozgalom ve-
zetői felhagytak a további szervezés-
sel, kisbirtokosaink újra ugy viselik 
magukat, mintha ez a mozgalom s 
ebben az ő lelkesedésük sohasem is 
lett volna. Mintha most már az ő 
helyzetükben minden színültig tejfel 
volna. Mintha az a pillanatnyi fellel-
kesülés most már mindenen segített 
volna 

Kisbirtokossaink helyzete pedig 
valójában azóta is rossz, sőt folyton 

rosszabbodik. Mégse kérdi senki kö-
zü ök, hogy mi is van hát már azzal 
a mozgalommal, mely «Magyarországi 
kisbirtokos szövetség» cimén két év-
vel ezelőtt megindult. Senki sem akar 
érdeklődni kisgazdáink közül az iránt, 
hogy mi is lehet a jövóje ennek a 
kisgazda társadalomnak? 

Pedig lehetetlen, hogy ne érezné 
valamennyi kisbirtokos, hogy ez 
igy nem sokáig mehet. A kisgazda-
osztály leroskad a mindinkább ráne-
hezedő óriási terhek alatt s teljesen 
elmerül, elvész, hogyha nem mozdul 
s nem tesz valamit éppen maga ez a 
kisgazda-osztály . 

E cél elérésére egyedül képes 
eszköz — ismételjük — a szervezke-
dés. Mint egy embernek kell összeál-
laniok kisgazdáinknak s ebben a tö-
mörülésben ki kell tartaniok. Kitartó 
szervezkedéssel mindazt elérhetik, ami 
után most mint elérhetetlen után vá-
gyakoznak. 

Ha kisgazdáink összefognak és 
nem tágítanak, nincs az a szervezett osz-
tály Magyarországon, mely náluk erő-
sebb volna. S nincs az az akadály, 
amelyet boldogulásuk útjából félre ne 
dobhatnának. 

Nézzenek csak szélylyel, hogy 
más osztályok szervezetei micsoda nagy-
szerű sikereket értek már is el a saját 
érdekükben. Ha a kisgazda-osztály 
okossággal s kitartással csinálja az ő 
szervezetét, bizonyára ez olyan erős, 
olyan hatalmas szervezet lesz, hogy 
nemcsak a kisbirtokosok mai helyze-
tét változtatja jóra, hanem egész 
országunk sorsának ujabb és jobb 
fordulatot ad. 
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„A humanizmus/' 
Megint fel fog jajdulni: halálos 

Ítéletet mondottak ki Nagyváradon egy 
kétszeres gyilkosra; már pedig ma-
napság annyira felvilágosodottaknak 
kellene lennünk bizonyos zavart agyak 
felfogása szerint, hogy első sorban az 
apagyilkosok uri jólétéről és kényel-
méről volna szükséges gondoskodni. 
Az apagyilkos néhány heti elmekór-
házi tartózkodás után hadd élje vilá-
gát, akkor lesz gondolkodásunk hu-
mánus és akkor fognak bennünket 
igazán modern embereknek tartani. 

Ebben az évben ez a negyedik 
halálos Ítélet Magyarországon. 

Megdöbbendtő szám: négy halá-
los Ítélet egy évben ! És a mellett ott 
vannak azok a gyilkosságok, amelyek 
elkövetői — hála bizonyos orvosi szak-
vélemények modern felfogásának — 
szabadon élik világukat, mint »kor-
látolt beszámilásu« egyének, vagy 
amelyek elkövetői pár évi rabosko-
dás útán ismét könnyed-léptekkel ró-
hatják az aszfaltot. Az embernek ön-
kénytelenül is a régi betyárvilág jut 
eszébe s azt kérdezi: hát azok a hí-
res modern elméletek csak anynyit 
érnek, hogy ma épp olyan bizonyta-
lan az ember élete, mint volt Rózsa 
Sándor idejében ? 

I 
Nem nehéz ennek magyarázatát 1 

találni. A betyárvilágot kipusztította 
Ráday Gedeon gróf vaskeze. Utána a 
szenvedélyeket féken tartotta a szigorú 
büntetőtörvény, mely a gyilkost kötél-
lel fenyegeti. Tudta mindenki, hogy 
aki előre megfontolt szándékkal em-
bert öt, az gyalázatos halállal fog la-
kolni. Ez a biztos tudat nehezedett a 
szenvedélyes lélekre s bizony ez nem 
egy söíét tervet folytott visza fakadó 
helyére. 

Vagy tiz év óta azonban mintha 
ez a biztos tudat már nem lenne any-
nyira biztos. Elfogta a lelkek egy ré-
szét az az úgynevezett »félszeg huma-
nizmus«. A békés, dolgozó polgárok 
biztonsága semmi, a humanizmus ab-
ban áll, hogy a gazemberek minél bő-
ségesebb kegyelmet és minél kényei-
messebb ellátást találjanak. 

Másik körülmény, amely megren-
dítette a büntető jogszolgáltatás biz- i 
tonságát. az esküdtszék hatáskörének 
kiterjesztése volt a sajtóvétségekről a 
a főbenjáró bűncselekményekre is. A 
»félszeg humanizmus« és az esküdtek 

iaikus keze alaposan megtágították azt 
a hurkol, mety eddig nálunk a gyil-
kosok nyakát fenyegette. 

Az idei év azonban mintha va-
lami szükséges reakciót hozott volna, 
íme, az esküdtek is akasztatnak már. 
Az esküdtekre sem lehet ma már min-
denütt önkép/.őkori frázisokkal hatni. 
Érzi azt a rettenetes erővel előtörő 
áramlatot, mely az nmberi aljasságok-
ból a törvény szigorának első lazu-
lása nyomán mint lávafolyam terjed 
szét — s felelősségük tudatában a 
szakbirák szigorával igyekeznek ezt a 
pokoli áramlatot visszaszorítani. Ha-
verda Máriának csak egyszer tapsol-
tak; de mintha annak a tapsnak a 
szégyenéből tanultak volna esküdleink. 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R.-T. 

HÍREK 

Gazdák figyelmébe! 
k o r p a 

Kenyérgyári (Zsoldos-féle) 
elsőrendű lisztes méter-
mázsánként 16 kor. 

Back-féle szegedi méter-
mázsánként 15 kor. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
Lisztek 

a karácsonyi ünnepekre, kitűnő 
minőségben, szám szerint 

H H M H 
a disznóölésre, friss őrlés 

kilónként HO fillér. 

T a r h o n y a 
O-ás lisztből, bő tojáshoz-

záadassal, kilónként . 90 fillér. 

P á r k o r p a 
házikenyérsütéshez, komló-

virággal készítve, kilón-
ként 80 fill. 

Mindezek az áruk, valamint kitűnő, ízletes 
fehér és félbarna kenyerünk kaphatók 

gyári üzletünkben 
piacteri üzletünkben és 

viszonteladóinknál 
kiknek üzlete piros-zöld színű Korona-
Kenyér feliratú táblával van ellátva. 

Tisztelettel 

Első Szentesi Kenyérgyár R.-t. 

1 koronás 
hetibetétes részletek 4 t a g ) 
5 évesek mér jegyezhetők a 

Szentes-Vidéki Takarék-
pénztárnál. 

— A városok államsegélye. Fővá-
rosi lapok közlik, hogy a városok állami 
megsegítésére megszaporodott három 
millió koronából még ki nem utalvá-
nyozott harmadik millió korona kiutal-
ványozása a legközelebb megtörténik s 
a harmadik millióból azon városok kap . 
nak nagyobb részesedést, amelyek az 
eddig utalt állami segítségből nem tud-
ták a tisztviselői fizetéseket megtelelően 
rendelni . Ha ez a hír igaz, ez esetben 
Szentes város állami segélyét fel fogják 
emelni. 

— Istenitisztelet. A szentesi gör. 
kel. görög templombau f. hó 18-án, 
kedden d. e. 10 órakor Szent-Miklós' 
ünnepe, a templom felszentelési évfor-
dulója tartatik meg, dr. Trebojevics 
Petronius lelkész ur által. 

— Kolera a szomszédban. A kun-
szentmártoni kolera terjed s a belügy-
miniszter a szomszédos város kolerával 
fertőzöttnek jelentette ki és kctségen-
kivül állónak jelentik ki azt, hogy most 
már nem csak a Duna, hanem a Tisza 
is kolera bacillusokkal van megfertőz-
tetve. Ha a híradás megfelel a valóság-
nak — ezt fenntartással közöljük — 
nem csak Kunszentmártonban, hanem 
Orosh ázán is fellépett a korela és több 
gyanús megbetegedés történt. 

— Tiszti értekezlet. l)r. Csergő 
Károly vármegyei tb. főjegyző a Buda-
pesten tartott jogi és államtudományi 
továbbképző tanfolyam eredményéről 
három előadásban számol be. Az első 
előadás megtartasa céljából, a melvnek 
tárgya az elméleti és gyakorlati szociá-
politika, a vármegyei tisztikar hétfőn 
délután 4 órakor a vármegyei közgyű-
lési teremben tiszti értekezletet tart, 
melyre a vármegye alispánja Szentes 
város tisztikarát és a községek elöljáró-
ságát meghívta. 

— Felfüggesztett muukaszünet. A 
kereskedelemügyi miniszter december 
24 ére, vasárnapra - a munkaszünetet 
a karácsonyi ünnepek initt felfüggesz-
tette. 

- - Uránia. Az »Uránia« ma d. u. 
4 órakor a színházteremben ^Skócia« 
cimü darabot mutatja be 8 felvonasban, 
120 színesen vetített képpel és 5 teljesen 
uj mozgóképpel. Végezetül a vezetőség 
3 víg darabot mutat be szórakoztatóul a 
közönségnek. Állójegyek d. e. 10 óráig 
előre válthatók Bányai J. utóda üzleté-
ben, d. u. 2 órától pedi^ a pénztárhelyi-
ségében. 

— Felolvasás. A ref. körben ma 
délután 4 órakor felolvas Futó Zoltán 
lelkész. Szaval Futó Rózsika. Cimbalmon 
játszik Papp Béla VIII. o. t. A felsőpárti 
iskolánál felolvas Berezeli Károly é% 
Molnár Sándor. Szaval 
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Szigorúan leszállított áron 

Nagy karácsonyi és újévi vásár 
Kolodinszhy József s a s , Szentes 

(Petőfi-bérház) 

Divatos újdonságok dús választékban! Karácsonyi-, menyasszonyi-
és nászajándékokban fémjelzett 14 karátos aranyból. — Raktáron 
a legújabb divatú F i s c h e r - f e l e s z a b a d a l m a z o t t betűgyűrűk. 

— Tört arany- és ezüstbeváltás napi áron. 

— Értesítés. Dr. Csergő Károly 
vármegyei tb. főjegyzőnek a budapesti 
továbbképző tanfolyamra vonatkozó első 
előadása, mely a holnapi napra délután 
5 órára a vármegyei közgyűlési terembe 
volt kitűzve, annyiban szenved változást, 
hogy az előadas nem délután 5 órakor, 
hanem délután 4 órakor veszi kezdetét. 

— Felolvasás. Ma délután fél 5 
órakor kezdődik az iparos ifjak felolva-
sása, mely az ipartestület nagytermében 
20 fillér belépő-díj melleit, utána az 
éjfélig tartó tancmuiatsag ftO fillér be-
lépő-díjjal a kisteremben lesz megtart a, 
ezen dijjal, melyet a táncosok tizeinek, 
az előadás is megtekinthető, Műsor 1 
Zenenyitány. 2. Felolvasás. 3. Szavalat. 
4. Ének, cimbalomkisérettel. 5. Harinas 
jelenet. G. Kupié. 7. Zeneszám. 

— Táncmulatság. A szentesi I-ső 
függetlenségi és 48-as kör f. hó 2tf-án, 
karacsony második napján, sajat helyi-
ségében (Győri vendéglő) táncmulaságot 
rendez, melyre a belépő-dij 1 K J0 fill. 

— A rokkant mulatság. Nem hiába 
emlegeti a közönség még mindig a mult 
év telén tartott hangversenyét a helybeli 
Rokkant és Nyugdíj egyletnek; az idei 
farsangon januar 14-én is ez lesz a leg-
fényesebb müsoru hangverseny. Varosunk 
kiválósagai közül tíznél többen szorgal-
matoskodnak, hogy a rokkant mulatság 
eddigi jólurél még növeljék művészi 
előadasuk által. Olyan hangverseny lesz 
ez, a milyenben közönségünk rég óta 
gyönyörködött. A rendezőség pedig már 
javában toborozza össze a táncoló fiatal-
ságot, hogy petrezselymet ne ájulhasson 
senki. A részletes műsort mához egy 
hétre fogjuk közölni karácsonyi meg-
lepetésül. 

— Elveszett aranygyűrű. Váradi 
Audrásné II., Széchenyi-utca 74. szám 
alatti lakos szombaton délután 1 és 2 
óra között a Kovács János mészáros 
féle háztól a Tarnóczy féle vendéglőig 
terjedő útvonalon elveszítette három 
köves aranygyűrűjét. Kéri a megtalálót 
szíveskedjék eljuttatni lakasára. Szíves-
ségét illőjutalommal hálálja meg. 

* Rossz időket élünk, rossz csilla-
gok já rnak! — énekelné ma is a költő, 
ha szerte nézne a honhazában. Mert bi-

zony olyan rossz időket sohasem éltünk, 
mint mostanában. Nsgy a drágaság, 
zavarosak a politikai viszonyok, a tár-
sadalomban a szétvonás politikája kere-
kedett felül és az egész világ — egy 
puskaporos hordó fölött lebeg. Ilyenkor 
elkél a jóbarát minden háznál; a legjobb 
barát pedig: a jó újság, amilyen a Slár-
kus Miksa szerkesztésében megjelenő 
»Magyar Hírlap«. Mindenkitől függetlenül, 
magyar szellemben, magyar őszinteség-
gel ad számot minden eseményről és 
tisztességes hangon mond véleményt 

1 minden dologról. Jó újság, mert az in-
formációi hitelesek, pontosak és igazak; 
munkatársai jól értesültek és értesülései-
kel meg is tudják írni, mert a »Magyar 
Hirlap«-ot a leghivatottabb újságírók 
írják. Rovatainak bősége, a szórakoztató 
és tanító olvasmányok sokasága; távira-
tai és külföldi tudósi ásai elsőranguak; 
közgazdasagi rovata kitűnő, megbízható, 
pontos. A »Magyar Hírlap« délután hat 
órakor jelenik meg a fővárosban és reg-
gelre az ország legtávolabbi vidékén is 
olvasható már. Naponkint teljes ország-
gyűlési tudósítást hoz, adja a tőzsdei 
árfolyamok táblázatát s mindazt, ami 
egy jól szerkesztett napilapnak kelléke. 
A »Magyar Hírlap« szerkesztősége és 
kiadóhivatala Budapesten V., Báthory-
utcn 3. alatt van Előfizetési árai: Egész 
évre 28 kor., félévre 14 kor., negyedévre 
7 kor., egy hónapra 2 kor. 40 fill. 

- A karácsonyi postai csomagok. 
A karácsonyi és újévi rendkívüli csomag-
forgalom ideje alalt a küldeményeknek 
késedelem nélkül való kezelése csak ugy 
biztositható, ha a közönség a csomago-
lasra és címzésre vonatkozó postai sza-
bályokat betartja. Különösen szem előtt 
tartandók a következők : 1. Pénzt, ékszert, 
más tárgyakkal egybe csomagolni nem 
szabad. 2. Ha a csomag értéke legalább 
100 korona, vagy ha a csomag készpénzt, 
ékszert, zsebórát, arany vagy ezüst tár-
gyat tartalmaz, valamint abban az eset-
ben is, ha a csomag terjedelme az 1 
köbdecimétert meg nem haladja, minden 
egyes csomaghoz külön-külön szállító-
levelet kell kiállítani. Ezeket a csoma-
gokat a feladás alkalmával mindig a 
pénzes levél felvételével megbizott posta-
tisztviselőnek kell átadni. 3. Csomago-
lasra faláda, vesszőből font kosár, via-
szos vászon, kisebb értékű és csekélyebb 
súlyú tárgyaknál pedig erős csomagoló 
papir használandó. Vászon vagy papír-
burkolattal bíró csomagokat zsineggel 

átkötni és pecsétviasszal lezárni kell. 
A pecsételésnél vésett pecsétnyomó hasz-
nálandó. 4. A címzésnél kiváló gond 
fordítandó a címzett vezeték- és kereszt-
nevének vagy más megkülönböztető 
jelzésnek, továbbá a címzett polgári 
állásának vagy foglalkozásának és lak-
helyének pontos kitételére; a Budapestre 
és Wienbe szóló küldemények cirnira-
taiban ezenkívül a kerület, utca, ház-
szám. emelet és ajtó jelzés kiteendő. 
5. A cimet magára a burkolatra kell írni, 
de ha ez nem lehetséges, ugy fatáblács-
kára, bőrdarabra vagy erős lemezpapirra 
írandó, melyet a csomaghoz kell kötni* 
— A papírlapokra irt címeket mindig 
egész terjedelemében kell a burkolatra 
felragasztani. Felette kívánatos, hogy a 
feladó nevét és lakását, továbbá a cim-

| irat összes adatait feltüntető papírlap 
legyen magában a csomagban is. Kívá-
natos továbbá, hogy a feladó saját ne-
vét és lakását a csomagon levő cimirat 
felső részén is kitüntesse. 6. A csoma-
gok tartalmát ugy a cimiraton, mint a 
szállítólevélen részletesen kell jelezni. 
Budapestre és Wienbe szóló élelmi sze-
reket, illetve fogyasztási adó alá eső tár-
gyakat (husnemű, szeszes italok stb.) tar-
talmazó csomagok cimirataira, nemkü-
lönben az ilyen csomaghoz tartozó szál-
lítóleveleken a tartalom, minőség és 
meunyiség szerint kiírandó (pl. szalonna 
2 kgr., egy pulyka 3 kgr., 2 liter bor stb.) 
A tartalom ily részletes megjelölése a 
fogyasztási adó kivetése szempontjából 
szükséges és a gyors kézbesítést lénye-
gesen előmozdítja. 

Anyakönyvi kivonat. 
- December 10—17-ig. — 

Születtek : Kuli Eszter, Ollai Mária, 
Dömsödi Anna, Sipos István. Paksi Esz-
ter, Dudás Juliánná, Sarkadi Fazekas 
Mihály, Unterműller Ernő, Tokai Ferenc, 
Barta Imre, Török Juliánná, Kun István, 
Szijjártó Szabó Eszter, Sági Borbála, 
Gránicz Magdolna, Korsós Imre. 

Eljegyzés: Dávid Gusztáv Neufeld 
Gizella, Gránicz István Mácsai Erzsébet, 
Szabó István Bali Viktória, Dancsó Ven-
del Kuczora Anna, Nagy József Czakó 
Magdolna, Fási Ferenc Atmár Eszter, 
Jámbor Imre Vince Magdolna, Vas Bá-
lint Csendes Mária, Szabó Mihály Karai 
Erzsébet, Szabó Sándor Berki Maria, 
Török Sándor Pap Erzsébet. 

Házasságot kötöttek : Dr. Sulcz 
Gyula Fridrich Mária Stefániával, Mis-
kolczi Imre Vecseri Eszterrel, Gál Jó-
zsef Kanász Nagy Juliánnával, Szépe 
Lajos Szűcs Juliánnával, Győri János 
Farkas Juliánnával, Vas Imre Balog 
Lídiával. 

Elhaltak: Veres Zsigmond 78 éves, 
Lantos József 51 éves, Dobos Erzsébet 
3 éves, Kiss Zsigmond 81 éves, Molnár 
Béla 14 napos, Batik Juliánná 81 évesf 

Molnár Sándor 15 napos, Mircsov Ro-
zália 10 napos, László István 11 hóna-
pos, Demeter Imre 28 éves. 
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Hazugság. 
Irta: Charles Foley. 

A maurecourti templom egyik mel-
lékoltáránál, melyen remek azáleák vi-
rultak a Boldogságos Szűz szobra körül, 
Amelie nagynénje : madame Mazubert ol-
daian térdelt. A szép leány az ezüst-
csengő lagy szavara mélyebben lehajolt 
dus, aranybarna hajjal övezett fejével, 
ugy, hogy finom arcéle teljesen elve-
szett az oszlop árnyékában. 

Az orgona megszólalt. Bus, fuvola-
szerű hangjaba csakhamar belevegyült 
egy komoly, mély, bársonysima férfi-
hang, mely az »0 Salutaris«-ba kezdett-
A régi emlékek édes varázsa villám-
gyorsasággal rezegte át Ameliet és ke-
zeiben temette mégtmélyebben lehajtott, 
égő arcát. De hiába igyekezett megsza-
badulni gondolataitól, hiaba igyekezett 
elmerülni az istenitisztelet mélyseges 
fenségében, ott fent az a hang, mely 
teljesen hasonló volt ahhoz a másikhoz^ 
melyet annyira szeretett, fogva taitotta 
és behálózta őt. 

Amelie képzeletében öt évvel repült 
vissza a múltba, mikor Maurecourt kas-
télyban egész visszavonultan éltek nagy-
nénjével és keresztanyjával: Mazubert 
bárónővel. Mint tizenkét éves leányt 
látta magát. Éppen abban az időben jött 
ki a nevelő intézetből és akkor kapta 
első hosszuruháját is, melyre oly büszke 
volt. Látta Fustel abbé unokaöcscsét, a 
hallgatag, félénk Andrét, azt a magas, 
karcsú, tizenkilenc éves fiatalembert, ki-
nek szelid, fekete szemei elárulták mind-
azt, amit ovatosan rejteni akart. 

André zavart és veszélyezett volt a 
leányka közelében s ha Amelie reáné-
zett. mindig elhibázta a lapdát a tennis-
nél. Mialatt a többi fiatal emberek ud-
varoltak Amelienek, ő mindig igyeke-
zett, hogy minél távolabb tartsa magát 
tőle. De ha elfordult, szinte érezte André 
elragadós teli, forró tekintetét. Néha 
ugyan kinevették ezt a tulfélénk itjut, — 
Amelie szintén a nevetőkkel tartott, — 
de azért mégis ő volt az, kire magá-
nyos óráiban gondolt. 

Egy este, midőn a vendégsereg a 
kert pázsitjáról nézte a nagyszerű tűzi-
játékot, Amelie egyedül maradt André-
val az árnyas fasorban. A leány aznap 
kissé gúnyos és ingerkedő volt vele, 
amit megbánt, lehat félénk, reszkető 
hangon kért tőle bocsánatot. 

André komoly, csengő baritonján 
mely a legmindennapiasabb megjegy-
zésnek is ünnepélyességet kölcsönözött 
volna, igy felelt: 

— Ali, nagyon jól tudom, hogy ön 
sokkal szebb, semhogy ne lenne nagy-
lelkű is! . . . 

Azután megfogta és oly gyengéden 
szorította meg a leány kezét, hogy az 
nem birt reá haragudni. És lassan ha-
ladtak a sötét fasorban, zavaros, szak-
hatott mondatokat susogva egymáshoz, 

melyek elandalították, elbóditotlák őket, 
mint az erdei körköcsin illata. Egyetlen 
szerelmes szó sem h&gvta el ajkaikat, 
bár szemeikből kölcsönösen el nem tö-
rülhető ígéreteket olvastak ki. Lelkük 
egyesült a szelid esti fé lhomályban. . . 

Az ének véget ért és az orgona 
hangja is elhalt egy végső sóhajban. Az 
ájtatos közönség felállt térdelő helyze-
téből, anélkül, hogy Amelie észrevette 
volna azt. Őt még mindég hatalmukban 
tartottak a visszavarázsolt régi emlékek, 
mig végül madame Nazubert figyelmez-
tető érintésére, felriadt álmodozásából. 

A nap halk hangon mondta tovább 
a misét. A leányka gondolatai önkénte-
lenül visszatértek a múlthoz. A megma-
gyarázhatatlan, gyors elutazás fölött 
töprengett, melyet nagynénje egész vá-
ratlanul határozott el az emlékezetes 
est utan. 

Mazubert báróné először Olaszor-
szágba ment bugával, onnan Svájcba, 
majd megtekintették Németország érde-
kesebb városait s azután párisban töl-
tötték hátralévő idejöket Ezalatt egyet-
len egyszer sem térlek vissza Maure-
curba, melynek már említése is elég 
volt, hogy Amelie szive hevesebben 
dobogjon. 

Egy napon, midőn már ne.n birt 
tovább hallgatni, megkérdezte a nagy-
nénjét, hogy miért nem találkoznak 
többé Fustel Andréval? 

— K i v e l ? . . . Ah, talán azt a félélik 
tekintetű ifjút érted ? — válaszolt jég-
hideg hanglejtéssel madame Mazubert. 
— Nem tudok róla semmit! Nem kivan-
hatod tőlem, hogy fogadjam ezt a jövő 
nélküli embert, kinek sem vagyona, sem 
csaladja nincsen ! . . . 

Ez volt minden, amit felvilágosítá-
sul mondott. Többé soha sem ejtették 
ki André nevét és Amelie sem látta vi-
szont azt a fiatalembert, aki ama esti 
séta alatt félénk kézszorítással váltotta 
be szerelmét és örökre fogjává ejtette 
ót magát. 

— Vájjon miért jöttünk ma vissza 
Maroecourtba ? — kérdezte Amelie ti-
tokban önmagától. — S vájjon vélet-
len-e ez a hang, mely egészen hasonló 
az Andrééhoz? 

Szorongó szívvel bár remélve ha-
| jolt nagynénjéhez és igy szólt hozzá : 

— Ez a hang . . . azt hihetném . . . 
— Nos? 
— Azt hihetném, hogy André éne-

kelt ! . . . 
— Csakugyan, lehetséges! — vá-

laszolt a báróné hidegen. 
Talán mondani is akart valamit. 

De a fiatal leány annyira elsápadt, ke-
zeivel oly kétségbeesetten kapaszkodott 
az imazsámoly támlájához, miszerint a 
néni elhallgatott, mert attól félt, hogy 
Amelie sírógörcsöt kap vagy elájul. 

A mise ekkor szerencsére véget 
ért és mindenki kifelé igyekezett a temp-
lomból, mely előtt, a hársfákkal beár-
nyékolt téren, ismerősök vették körül I 

Mazubert asszonyt és örömüket fejezték 
ki visszatérése miatt. A báróné leköte-
lezően mosolygott, de azért folyton fi-
gyelemmel kisérte bugát, aki egészen 
kikelve képéből, kissé hátra maradt. 
Végre Amelie felé fordult és félhangon 
igy szólt: 

— Menj és add át szerencsekivá-
nataimat Fustel Andrénak! Nagyon szé-
pen énekelt s azt hiszem, legjobb, ha 
most mar megtudsz mindent, miután a 
történe'eken ugy sem lehet többé vál-
toztatni ! 

Tehát valóban André é n e k e l t ! . . . 
Amelie félelmétől gyötörve és bi-

zonytalan, reszkető léptekkel támolygott 
vissza a templomba. Éppen az orgoná-
hoz vezető lépcső felé fordult, midőn 
hirtelen szembe találta magát a fiatal 
emberrel. A félhomályos helyiségben 
először csupán tűzben égő szemei kö-
tötték le őt, melyekből a régi ra jongó 
elragadtatást vélte kiolvasni, de miután 
André feltárta az ajtót, halálos ijedtség 
kapta meg a szegény leányt. André papi 
ruhát viselt! 

— Ön az ? szólalt meg az ifjú 
és jobbját nyújtotta leány felé. 

Amelie visszahátrált és annyira 
megbénult, hogy egyetlen hangol sem 
volt képes kiejteni. Hogy kisegítse a 
zavarból s mintegy válaszul néma kér-
désre, ismét André szólalt meg : 

— Három hét előtt szenteltek fel! . . . 
Most voltam itt utóljára, hogy még egy-
szer énekeljek az én szeretett templo-
momban. Ma este végleg elhagyom a 
vidékei és a világ legelterjettebb zugába 
megyek plébanosnak. Midőn meghallot-
tam, hogy ön menyasszony lett, belép-
tem a kispapok közé s midőn Mazubert 
bárónétól megtudtam az ön esküvőjének 
napját végleg határoztam sorsom fölött. 
Azt hiszem, hogy ezen a pályán még 
boldog is lehetek, de kötelességemet 
mindenesetre legbecsületesebben akarom 
teljesíteni : . . . És ön, asszonyom, ugy-e, 
ön is boldog ? 

Ez az öntudatlan, kegyetlen »asszo-
nyom« kifejezés tüzes vasként égette 
Amelie szivét, de azzal egyszerre meg-
értett mindent! . . . Sétájukat kilesték, 
párbeszédüket kihalgatták és nagynénje 
kegyetlen hazugságával André lelkében 
kiölt minden reményt. 

De a pap feleletre várt. És hogy a 
falusi plébános lelkében ne ébresszen 
haszontalan fájdalmat, Amelie erőt vett 
magán, hogy hazudjon. Egyedül akarta 
elviselni a súlyos titkot. 

— Igen nagyon boldog vagyok ! . . . 
— válaszolt halkan. 

Azután megkockáztatva azt hogy 
hálátlannak és személyesnek fog feltűnni, 
hirtelen megfordult s jóformán türelmet-
len mozdulattal vett bucsut, És midőn 
André mély meghajlással távozott, Ame-
lie ismét visszament a sötét templomba, 
hogy elrejtse forró, keserves könyeit, 
melyekkel lelke kétségbeesésében s i r t . . • 

Ez volt minden, amit egymásnak 
mondtak, utolsó találkozásuk alkalmával! 




