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A szerkesztésért felelős 

S I M A L Á S Z L Ó 

Sze r ke s z t ő s ég és k i a d ó h i v a t a l : 

Vajda Bál int u t óda könyvnyomdá j a Kossuth-tér 4. szám 

(ref. bérház) , ide iu tezendők a l?.pot érdeklő mindenféle 

kü ldemények hirdetési és előfizetési di jak. 

Ocsmány dolog a politika. 

Semmi sem könnyebb, mint azo-

kat, akik együtt küzdöttek és har-

coltak elválasztani egymástól és 

egymás ellenségeivé tenni. „Div ide 

et impera" — a régi rómaiak hí-

res jelszava teljesedik be és ez 

tetszik a hatalomnak. Az egyesűit 

ellenzék hadállásán nem bírt erőt 

venni, most erőt vesz a megosz-

tott ellenzék fölött. 

Szomorú tény ez, de még szo-

morúbb az a kiáll tó vád, amellyel 

a volt harcostársak egymást ille-

ték s 'b izony mondjuk sokalla in-

kább, megáll az. hogy a Kossuth 

Ferenc vezetése alatt álló 48 as 

csoport semmiért leszerelt, mert 

jogok feladását engedi a magyar 

törvénykönyvbe beleiktatni, sem-

mint a-z, hogy a Justh Gyula ve-

zetése alatt álló 48-as csoport pro-

vizórikus indítványa volna az elvek 

föladása. 

A józan ész Ítéletére bizzuk a 

dolgot s még az érzelmeket sem 

kivánjuk megmozdítani akkor, ami-

dón azt a kérdést vetjük föl, va-

jon , ha a Justhék álláspontja volna 

az, ami Bécsnek jobban a szája ize 

szerint való, miért kap a kormány 

két kezzel és miért kap Bécs két 

kézzel a Kossuthék ajánlatáért? 

ítéljen a józan ész. Nos hát miért? 

Miért ? 

Igenis azért, mert a Kossuthék 

álláspontja az üres beigérések, és 

a még üresebb semmit jelentő 

kormány nyilatkozatokkal megelég-

szik, haladást nem jelent semmiféle 

téren, a hadseregnek megad min-

den pénz és véráldozatot, de sem-

mivel sem teszi magyarabbá, nem-

zetibbé a hadsereget s a perrend-

tartás kérdésében pedig a német 

nyelv csak ugy megmarad, amint 

eddig meg voll, a póttartalékosokat 

csak épen ugy behívják, amint be-

hívták eddig — szóval épen azok 

a legfontosabb és legsúlyosabb kö 

vetelések olvadnak le a semmire, 

amit mindannyian valaminek, nagy-

nak, jelentősnek vallottunk. 

Most nézzük, hogy áll a dolog 

a Justh-párt provizórikus megol-

dása esetén. 

Nem vitatkozott rajta senki, 
hogy a hadsereg kiépítésére szük-
ség van. Arról e<ivetlen hang nem 

I ' * 
esett, hogy a hadsereget fejleszteni 

f nem kell. Az ellenzék kijelentette, 

hogv a hadsereg tényleges szük-

ségleteit elismeri, minden habozás 

nélkül hazafias kötelességének ös-

meri azok teljesítését, de a hadse-

reg fejlesztése tereitessék nemzeties 

irányba, a terhek álljanak arány-

ban a nemzet teherviselő képessé-

gével s ezentúl még a harc elején 

a Kossuth-párt is azt hirdette, hogy 

a mostani parlament nem illetékes 

a véderőreform végleges megol-

dására. 

Mi a Justh-párt ál láspontja? 

Vannak olyan szükségletei a had-

seregnek, amelyek haladéktalanul 

kielégitendők. A véderőreform nagy 

kérdésének megoldására ez a par-

lament nem illetékes. Ennélfogva 

átmenetileg, provizórikusan egy két-

három szakaszos törvényben biz-

tosittassék a mai keretek szüksé-

ges kiépítése, alkottassék meg az 

általános választói jogról szóló tör-

vény s az annak alapján összegyűlő 

népparlament döntsön a véderő-

reform dolgában véglegesen. 

Hol itt az elvek megtagadása? 

Határozottan és nyíltan hirdet-

jük és valljuk, hogy inkább álljon 

fel közjog és törvény ellenére a 

mai állapot, mert az a jog amely-

ről a nemzet le nem mondott él 

— semmint a törvénybe beleke-

rül jön olyan intézkedés, amely meg-

bontja a jogál lomány épületét; a 

mely jog feladást jelent. Egy nagy 

energiával és szívós kitartással foly-

tatott harc teljes elbukását jelentené, 

ha azokkal a vérszegény toldásfol-

dásokkal átmenve a véderőreform, 

amelyre lezsugorodott a Kossuth-

párt követelése, a min imum, amelv-

böl enged'ii nem lehetett, s amely 

nem is a párt, de épen a kormány 

programja volt. Jól állunk akkor, 

ha mi az ellenzék akarjuk rászo-

rítani a kormányt a saját prog-

ramja megvalósítására és bedispu-

táltatjuk magunkba azt, hogv az 

összes követeléseink benne vannak 

a törvényben s legfólebb mankóra 

szorul a törvény — egy kormány 

nyilatkozatra. 

Nem. Mi megszoktunk mindent. 

Mi hozzászoktunk ahoz, hogy a 

nagy hévvel megindult küzdelmek 

épen azon ponton alszanak el, ahol 

még nagyobb hévvel és még nagyobb 

lánggal kellene újfent kitörniök. De 

azt már igazán nem tudjuk meg-

érteni, vajon miért harcolt akkor a 

Kossuth-párt, ha a végén arra az 

álláspontra jut, hogy nem a tör-

vény szövegének megváltoztatása 

kell, nem törvényes biztosíték kell 

neki, hanem — mankó, kormány 

deklaráció. 

És amikor ezt látjuk, akkor ért-

jük át tiszta igazságát Justh Gyula 

álláspontjának. Gyönge, erótelen a 

parlament, romlottak az általános 

viszonyok — mindent le lehet és 

el lehet a lkudn i : ne alkossunk év-

tizedre szóló alkotást, ne nyomo-
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ritsuk agyon magunkat, a múlha-

tatlanul szükségeset adjuk meg egy 

pár év tartamára és jö j jön a néppar-

lament, amely nem százezreket kép-

visel a nép milliói közül, de amely 

a nép millióit képviseli —- és ne 

alkudozzunk Bécscsel, az alkuból 

elég volt most már mindörökre, 

mert minden alku a mi rovásunkra 

szólt — de a király és a nemzet 

egyetemének igazi képviselete al-

kosson törvényt a nemzetért és a 

és a királyért — a véderő reform-

hoz az általános választói jogon ke-

resztül vezessen az u t ! 

Két három hét eldönt min-

dent: ám appelláljon a nemzetre a 

kormány, mi azt hisszük, hogy a 

nemzet ezúttal nem a megalkuvás-

nak fog igazat adni, de azoknak, 

akik a harcot hirdetik, mert a száz-

ezreket, akik ma képviselőt kül-

denek a parlamentbe ennek az igaz-

ságnak elfogadására szőri Iják a 

nép milliói. 

M s tel idején. 
A hegyek ormán még ott fe-

hérlik a hó, a rohanó folyók hátán 

még kemény jégtáblák úszkálnak 

és ime a gazdasági élet egyik-má-

sik mezején már is javában folyik 

az aratás. Kaszapengés ugyan nem 

hallatszik, de annál inkább olló-

csattogás. Az élesrefent ollók szinte 

gőzerővel vagdossák ugy, amint a 

buzakalászt szokás, — az értékpa-

pírok szelvényeit. Ebből talán min-

denki kitalálhatja, hogy mostaná-

ban nem a gazdák aratnak, hanem 

a gazdáknál okosabb emberek, akik 

vagyonukat nem a hálátlan szántó-

földbe, hanem takarékpénztári és 

bankrészvényekbe fektették be. 

A napilapok hasábjain nem hír-

neves politikusok nevei forognak, 

hanem jól táplált udvari tanácso-

soké, akikhez a holnapos költőket 

is megszégyenítő fantáziájú köz-

gazdasági riporterek szebbnél-szebb 

és ékesebb dicshimnuszokat zenge-

deznek, akikről illó pausálé fejé-

ben megirják, hogy nélkülök nem 

volna magyar közgazdasági élet, 

hogy nélkülök Magyarország ma is 

azt a barbár korszakot élné, ami-

kor a közgazdasági tevékenység 

csupán csak barmok legeltetésében 

s egy-egy kövér füvű legelő letá-

rolásában merült ki. 

Áhítatos szívvel olvassuk eze-

ket a himnuszokat és szivünk iga-

zán mélységes megvetéssel fordul 

azok felé, akik azt hirdetik, hogy 

nem boldog a magyar, akik elakar-

ják velünk hitetni, hogy a magyar 

közgazdaság fejlesztésére nincs ele-

gendő pénz. Szánakozó mosollyal 

nézzük le azt a szegény gazdát, aki 

tele sirja a világot azzal panasszal, 

hogy nem tud egy-két tenyészállat 

beszerzésére, egy-egy cséplőgarni-

tura megvételére pénzt kapni. Még 

jobban szánjuk azt a szegény ipa-

rost, akit 30 pár bakkancs készíté-

sével bizott meg a katonai kincs-

tár és szegény nem tud pénzt terem-

teni, hogy bőrt vegyen. Ezek a sze-

gény alakok sirják tele a világot az-

zal a panasszal, hogy nincs magyar 

közgazdasági élet, hogy a magyar 

pénzintézeteknek nincs érzékük sem 

a magyar mezőgazdaság, sem a ma-

gyar ipar fejlesztéséhez. Dehogy 

nincs! íme itt a világos cáfolat, hi-

szen valamennyi takarékpénztár, 

valamennyi bank a tavalyinál is 

nagyobb osztalékot fizet, valameny-

nyinek nagyobb aratása volt az 

idén, mint a mult esztendőben. En-

nél már csak nem kell elevenebb 

cáfolat. Hisz ahol a bankok virul-

nak, ott virulni kell a mezőgazda-

ságnak, iparnak és kereskedelem-

nek egyaránt. 

Valóban ez volna a dolgok ter-

mészetes rendje, ámde sajnos, ná-

lunk Magyarországon ez nincs igy. 

Ha a közgazda világosan látó sze-

mével mélyedünk bele a pénzinlé-

zetek munkásságának bírálatába, 

szomorúan kell tapasztalnunk, hogy | 

a fényes bankmérlegeket nem an-

nak köszönhetjük, hogy pénzintéze-

teink résztvesznek a közgazdasági 

élet minden szükségletének kielé-

gítésében, hanem annak, hogy nagy 

nálunk a nyomor és annak hogy a 

legtöbb pénzintézet a gazdasági fel-

lendülés utáni mohó vágyat a sa-

ját zsebére nagyon jó l tudja ki-

aknázni. 

Nálunk a pénzintézetek nem 

iparvállalatokban gvümölcsösztetik 

tőkéjüket, hanem sorsjegy üzletek- ; 

ben. Nálunk a pénzintézeteknek I 

csak annyi közük van a mezőgaz- I 

dasághoz, hogy ma már a kutya- | 

bagosi népbank is vigan parcelláz. ' 

Nálunk a pénzintézeteknél nincsen 

pénz sem a mezőgazdaság, sem az 

ipar részére, hanem csak két-há-

rom j ó kezessel felszerelt egyé-

nek részére. Ritka pénzintézet az, 

amelyik feltudja ismerni a maga 

nagy közgazdasági hivatását. A leg-

több pénzintézetünk kizárólag a 

magyar közgazdasági élet mostani 

szomorú vajúdását aknázza ki, for-

gatja, szinte őrületes módon a pénzt, 

de kockáztatni nem kockáztat sem-

mit, a tartalékokat gyűjti, de a 

napi élet követelményei fölött elő-

kelő udvari tanácsosi léptekkel 

átsiklik. 

Ne tévesszenek meg senkit a 

pompás bankmérlegek. Nem jelen-

tik ezek a nemzet gazdagodását, 

hanem ellenkezőleg a nemzet sze-

gényedését. A legtöbb pénzintézet 

osztalékára ezrek keserű könye ta-

pad. A pénzszükség óriási nagv. A 

pénzhajszolásban maga az ál lam-jár 

legelői. Csak egy parányi financiális 

tudás kell s már is meg van a ban-

kok bőséges aratása. Bizony szo-

morú időket élünk, azelőtt a szántó-

vető ekéje, a kovácsmester kala-

pácsa volt a biztos megélhetési 

alap. ma azonban a bankrészvény 

az. Meddig tart ez vá j jon? 

ELSŐ SZENTESI KEHYÉR6YAR fi.-T. 

Gazdák figyelmébe! 
l i o r g t i i 

jóminőségü métermázsánként 17 k 60 f. 

T « i k i i r m i t i i y l i N z f 

70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
l i l N z t e k 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

K i i * » 

a disznóölésre, friss őrlés 
kilónként 32 fillér. 

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

záadással, kilónként . 90 fillér. 

P t l r k o r p a 

házikenyérsütéshez, komló-
virággal készitve, kilón-
ként 80 fill. 

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

gyári üzletünkben 
piactéri üz letünkben és 

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

Tisztelettel 

Eisi) Szentes i Kenyergyár R . - t . 
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HÍREK 
— Gyűlés a városnál . Mint értesü-

lünk a városi képviselőtestület legköze-

lebbi közgyűlését március hó 4-én, hét-

főn délelőtt tartja, előreláthatóan az uj 

városháza közgyűlési termében. 

— A j övő vasárnapi népgyűlés. 
Mához egy hétre lesz a szentesi 48 as 
népkörök által rendezendő népgyű-
lés a választói jog es a véderő re-
form dolgában. A népgyűlésnek 
több szónoka lesz: az országgyűlési 
Justh-párt és pártonkívüli 48-as 
képviselők sorából, valamint a vá-
lasztójogi-liga î» bejelentette csat-
lakozását. A népgvűlés részletes 
programját csütörtöki ujságunkban 
közöljük. 

— Az időjárás. A derült, aranyde-

rüs napokat hirtelen fölváltotta a boron-

gós, hideg, esős időjárás, rácáfolva egy 

kissé a meteorologiai intézet jelzésére, 

amely v á l t o z a t l a n n a k jelezte teg-

napra is az időt A kellemetlen, nyirkos 

idővel csak megbékülünk valahogy — 

pláne, ha még azt a jóslatot is olvassuk, 

hogy enyhe, szaraz idő fog bekövetkezni, 

mert a csikorgós hideg január , a havas 

februári első hetek utan egyáltalán nem 

áhítozunk most már póttélre. Épenség-

gel elégnek találjuk. De a mult hetek 

derűs tavaszi ideje megbontotta a fák 

rügyeit is — és a hirtelen, esetleg ismét 

bekövetkezendő póttél mérhetetlen, ki 

nem számitható károkat is okozna. 

— Felolvasás. A református körben 

ma d. u. felolvasnak dr. László Vilmos 

főorvos cs Varga Béla tanitó, szaval 

Papp Sárika. — A felsőpárti iskolánál 

felolvasnak dr. Czukermann Soma és 

Kabai Endre tanitó, szaval 

— Negyven éves jubileum. Negy-
ven esztendeje lesz március 2-án immár 
annak, hogy V é g h Sándor, közszere-
tetben álló végrehajtónk letette a hiva-
talok esküjét arra, hogy a keze alá ke-
rülő adósoknak irgalmazni-kegyelmezni 
nem fog. Meg is felelt becsülettel eskü-
jének a mi »öregünk*, mégsem harag-
szunk rá, sőt társadalmunknak népszerű, 
közszeretetben álló tagját tiszteljük ben-
ne. A szentesi birói és ügyvédi kar már-
cius 2-án este fogja a jubilánst negyven 
éves szolgálata alkalmából társasvacsora 
keretében ünnepelni, amelyen részt vesz 
a Táros egész társadalma. — Kivánjuk, 
hogy legyen ereje változatlan szén öreg-
ségében a jövőben is folytatni — ha nem 
is mindnyá junk örömére, — azt a mes-
terséget, amelynek — bár csodálatosan 
hangzik — az ő jó szive és derűs ke-
délye igazán népszerűséget szerzett. 

— Népgyűlés. A szentesi szervezett 

munkásság ma népgyűlést tart a Tyuk-

piactéren. 

— Jubi leumi keresztek. Az alispán 

59 darab jubi leumi keresztet küldött a 

polgármesteri hivatalnak. A keresztek 

az azért jelentkezett tisztviselők és egyéb 

alkalmazottaknak lesznek kiosztandók. 

— Adományok a kórháznak. Özvegy 

báró Tomassieh Lászlóné a kórház be-

tegei részére 10 koronát küldött be, 

Schwingshakl Hugó főgimn. tanár ur a 

mozgóképelőadás alkalmával 2 koronát 

fizetett felül, mely adományokért a kór-

ház igazgatósága köszönetét fejezi ki. 

— Felolvasás. A »Katholikus Kör« 

ma d. u. 1 órakor tartja hrtodik felol-

vasó estélyét saját helyiségeben a kö- í 

vetkező műsor mellett: 1. »Az alkohol«, ! 

Hl) vetitett képpel kisérve. 2. Monológ, 

előadja Sebessy Emiké k. a. 3. Mozgó-

képek, a) Boszorkánykonyha (szines), 

b) Liíi mint detektiv (vig), c) Rakéta 

(vig). Ezenkívül Untermüller Ernő saját 

felvétele folytán be lesz mutatva vetitett 

képben a helybeli áll, főgymn. tanári 

kara s t nuló ifjúsága uj zászlója alatt 

s az ott levő közönség (Kossuth-téri fel-

vétel) továbbá a színházteremben az 

estéli ünnepély, illetve mulatság alkal-

mával a »Bánk-Ban«-t előadó tanuló if-

júság. Jegyek előre válthatók délelőtt 

11—12-ig és d. u. 2 -4 óráig a körhe-

lyiségben. 

Jótékonycélu előadás a szentesi 
tüdőszanatorium javára. Ma este 8 óra-
kor lesz a második mozgÓKépelőadás, 
melyet Csallány és Blum a tüdőszanato 
r ium javára a Központi Szálló nagyter-
mében rendeznek, mely alkalomra ne-
vezettek olyan műsorról gondoskodtak, 
amilyenhez hasonlót egy előadás kere-
tében még mozgóképelőadáson s arány-
lag oly csekély belépődíj mellett elő nem 
adtak s a mit a közönség — tekintve a 
célt is — bizonyára tömeges megjelené-
sével fog honorálni, l lelyárak: páholy-
szék 1 korona, elsőrendű ülőhely 00 fil-
lér, másodrendű ülőhely 30 fillér. A te-
rem fűtve van. 

— A Népkönyvtár elhelyezése Varga 

Imre népkönyvtárnok előterjesztést tett 

a tanácshoz a népkönyvtár alkalmas el-

helyezése iránt. A népkönyvtár jelenleg 

az alkapitányi hivatal előszobájában van 

elht lyezve s az szűk is, alkalmatlan is. 

Az előterjesztés dolgában a tanács ren-

delkezik a legközelebb. 

— »A Vasárnapi Újság« február 25-iki 
számába az aktuális képeknek gazdag 
anyagát adták a legközelebbi napok ne-
vezetes eseményei gróf Aehrenthal kül-
ügyminiszter halála, gróf Berchthold uj 
külügyminiszter kinevezése, a színházak 
újdonságai, Rainer főherceg aranylako-
dalma, a szatmármegyei nagy árvíz, Lis-
ter, a nagy angol sebész halála stb. Sze-
mere György regénye, Kazán Emi l no-
vellája, Molnár Jenő verse. Jansen Börge 
németből fordított regénye, Alexander 
Bernát színházi cikke, Velics páter cikke 
a fémmetszésről stb. bőséges és magas 
színvonalú olvasnivalót kínálnak. Egyéb 
közlemények : Bercik Árpád jubileumá-
hoz s a rendes heti rovatok. Irodalom 
és művészet, sakkjáték, stb. A »Va-
s á r n a p i Ú j s á g « e 1 ő fi e-
t é s i ára negyedévre öt korona, a »V i-
1 á g k r ó n i k á«-val együtt hat korona. 
Megrendelhető a »Vasárnapi Újság« kiadó-

i hivatalában (Budapest, IV. ker., Egyetem-
utcza 4. szám). Ugyanitt megrendelhető 
a »Képes Néplap«, a legolcsóbb újság 
a magyar nép számára, félévre két ko-

í rona 40 fillér. 

* Megérkeztek B r ü 11 F e r e n c 
áruházába bel- és külföldi különleges-
ségek női tavaszi kabátokban. Az angol 
uri-szabósághoz legdivatosabb tavaszi és 
nyári újdonságok. Úgyszintén rőfös- és 
divatáru cikkekben is. Tekintse meg 
tehát mindenki csupán a kirakatokat 
erről meggyőződést fog szerezni. Vétel 
nem kötelező. 

— Agglegény adó. Székesfehérvár-
ról jelentik nekünk : Nagyperkata köz-
ség képviselőtestülete a minap tartott 
ülésén Vass Mihály j ómódú gazdálkodó 
felszólalt s hoszabb beszéd keretében 
azt az érdekes és különös indítványt 
tette, hogy a község adóztassa meg az 
ott lakó agglegényeket. Nagyperkátát, 
mint a lelencgyermekek laluját ismerik 
vármegyeszerte. Több, mint kétszáz gyer-
mek van oda internálva az ál lami gyer-
mekmenhelyről. Ennek a hatása alatt 
tette Vass Mihály az indítványt s hozzá-
fűzte, hogy az agglegényadóból befolyt 
összeget fordítsák a lelencgyermekek 
nevelésére. A községi képviselőtestület, 
egy agglegény kivitelével, nagy lelkese-
dessel elfogadta az indítványt, mely jóvá-
hagyás végeit a legközelebbi vármegyei 
közgyűlés elé kerül. 

LEGÚJABB. 
A Kossuth-párt leszerelése meg-

történt. Előreláthatóan uj választá-
sok lesznek. A miniszterelnök kije-
lentette, hogy Kossuth pártja szá-
mithat a jutalomra, amiéit leszerelt. 
Hir szerint a kormány 80 mandá-
tumot biztosított a Kossuth pártnak 
az árulásért. 

Kiss Sándor alsóréti 5 hold 
szőlője eladó. 

Eladó szőlővesszők. 
B ő d i J á n o s n a k szépen beérett 

két éves csemegeszőlővesszők (filokszera-
mentes helyről valók), többlajta első mi-
nőségű lugasok mindenféle árban kap-
hatók II. ker., Rákóczi-utca 78. sz. alatt. 

Eladó föld. 
Kátai Pál András-féle Kaján 27. sz. 

alatti 06 hold 1200 négyszögöles föld 
tanyaépületekkel együtt örökáron eladó. 
Értekezhetni a helyszínen. 

H i r d e t m é n y . 
A szentesi ref. egyház tulajdonát 

képező, a Nagyhegyen fekvő és a Sáf-
rány Zsuzsánna örököseitől megvett, a 
Szeder-féle temető belső részével mes-
gyés föld folyó hó azaz február 20-án 
(hétfőn) délután 2 órakor a legtöbbet 
ígérőnek a folyó évre árverés utján ha-
szonbérbe adatik. A haszonbérbeadás a 
helyszínén történik. — A haszonbérleti 
összeg az algondnok kezeihez azonnal 
lefizetendő. 

Szentes, 1912 február hó 24. 

Zolnay Károly 
főgondnok. 
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16. száiu. 

Egv rátartós asszony. 
Irta: R i c h á r d O ' M o n r o y . 

A múlt napokban nagy ebéd volt 

Manclair asszonynál, ki fekete hajával, 

sasorraval, vékony ajkaival és előkelő, 

kissé sötét öltözékében, méltóságteljes, 

hideg és szigorú benyomást tett reám, 

bár nagyon is villogó szemei érzékisegre 

látszottak vallani. 

A fiatal, csinos, özvegy asszony 

nagy vagyonnal rendelkezett, de csak-

hamar belátta, hogy a mai társadalom-

ban legfőbb előny a jó szakács. így 

lettek hiressé az akadémikusok számára 

rendezett ebédei, ugy a választékos, 

l inóm ételek, mint a régi borok és ven-

dégeinek tiszteletreméltósága által, fc 

komoly környezetben csupán a szép 

Pardaillan, az az óriás huszárkapitány 

ébresztett bennem csodálatot, ki ellen- | 

allhatatlan szőke bajusza és dús hajzata 

altal nagyon kirítt a kopasz fejek és j 

ősz szakáilak közül. Mit is keresett ő a 

tudományos emberek között? De Far- j 

daillan két-háromszori megjelenés után ! 

— mikor is kevéssé méltányolták dörgő 

hangját, farkasétvágyát és katonás mo-

dorát — ismét letűnt a láthatárról. 

Mauclair asszony nagy hatalomra 

tett szert a »coupole« alatt és fehér ke-

zeinek döntő befolyását még a halhatat- | 

lanok megválasztásánál is fel lehetett : 

ismerni. Csütörtökjein az egész tudo- \ 

manyos világ megjelent, s az istennő 

olyan tömjénfelhőben élt, mint aminőt 

a templomokban a Szűz tiszteletére 

szoktak égetni. Néhány alkalommal, mi- | 

dőn az a ritka kitüntetés ért, hogy meg- ! 

hivást kaptam a tudományos, irodalmi I 

társaságba, mindig elfogott az ámulat, ! 

amiért ez a kellemes, szabad és minden 

tekintetben független asszony megelé- | 

gedett tiszteletteljes kézcsókokkal és I 

platonikus imádással, bar minden kelléke 

meg volt ahhoz, hogy szerettesse ma-

g á t ! . . . I)e hiába, ez ellen sem tenni, 

sem szólni nem lehetett. A szép asszony 

nagyon visszatartó volt! 

Egy ebéd alkalmával igazán ragyo-

gott a szépségtől. Hajában tündöklő 

gyémántokkal odaerősített kócsagtollat 

viselt és fekete, szorosan testhez simuló, 

bársonyruhájában, plasztikus idomai tel-

jesen érvényre jutottak. És e ragyogó 

asszony körül látva a megtört alakokat* 

kik sipitó hangon bókoltak neki, vagy 

mondtak el tudományos fejtegetéseiket, 

érthetetlen düh fogott el. Ellenállhatat-

lan vágy vett rajtam erőt, hogy ez ósdi 

szabású romok közé varázsoljam a dél-

ceg, életerős huszárkapitányt, aki őszinte 

modorával teljesen megnyerte tetszé-

semet. 

léhát a legközelebbi szünet alatt, 

a legtermészetesebb hangon megkérdez-

tem a szép háziasszonyt: 

— Mi történt Pardaillan kapitány-
nyal 0 v J 

A hatás olyan volt, mintha jég-

hideg levegő sivított volna végig az | 

egész tarsasagon. Éreztem, hogy az 

aranykeretü orrcsiptetőkön keresztül, 

I méreggel telt tekintetek irányulnak felém. 

! Mauclair asszony pedig, megvető arc-

fintoritással igy válaszolt: 

— Óh, cs;ik ritkán, nagyon ritkán 

mutatja magát I . . . Talán barátjai közé 

tartozik ? 

— Sajnos, nem, bár be kell valla-

nom, hogy igen megnyerte rokonszen-

vemet . . . Szavaiban és tetteiben olyan 

erőt és biztonságot tanúsít, hogy rögtön 

meghódítja az embert, 

Az asztal körül ülők mind ellen-

ségesebb és vadabb tekintetekkel súj-

tottak, míg a liáz úrnője, félig lehunyt 

szemekkel, csak igen hideg szavakra 

méltatott. 

— Azt találja ? . . . Nos, én egész 

alázatosan beismerem, hogy reám egy 

cseppet sem tett ilyen hóditó hatást ! . . . 

Szerintem az ön Pardaillan-jában telje-

sen hiányzik a »race«. Nagyon közön-

séges ember és az elhízott lovaslisztek 

mintaképe ! 

— Bocsánat, asszonyom, de róla 

ezt nem lehet mondani ! . . . Ha vállai 

szögletesek is, de melle domború és 

olyan vékony dereke van, mint egy 

fiatal leánynak ! 

— Ah, uram, — kiáltott most fel a 

kis des Remures-né — hát kezeit soha ! 

sem nézte meg? Azok olyanok, mintha 

napszámos lenne! 

— Hát még a lábai ! — gúnyoló-

dott Mauclair asszony nevetve. — Mond-

hatom, hogy csizmában rettenetek! 

Az egész társaság hangos kacajban 

tört ki, mert elragadta ŐKet az, hogy az 

ellenséget jól lehordtak. 

Ebéd után a szalonba vonultunk, 

hol Mauclair asszony, ki kezével több 

ízben végig simítva homlokát, erős fő-

fájásról panaszkodott. Mindannyian kö-

rülvették, mert aggódni kezdtek álla-

pota miatt. 

— Oh, hiszen az egész csak sem-

miség ! . . , A havas időjárás az oka . . . 

Egy kis nyugalom ulan vége lesz ! 

A vendégsereg megértette e szavak 

értelmét, hogy az felszólítás a távozásra. 

És miután ellátták a legjobb tanácsok-

kal, a társaság sietett bucsut venni a 

szenvedőtől. Ami engem illet, én nem 

nagy sajnálattal hagytam el ezt a szen-

télyt, hol a szivarozás tiltva volt 

A lépesőkön lefelé, karomat nyúj-

tottam des Remures asszonynak. 

— Boszantó eset! — jegyezte meg. 

— Jól tudom, hogy szegény barátnőnk 

szenvedő, tehát magára kellett hagy-

nunk, de még csak féltizenegy és én 

kocsimat tizenegy órára rendeltem. Most 

kénytelen leszek fél óra hosszat a lép-

csőházban várakozni! . . . Ez ugyan 

nem kellemes dolog! 

Nem hagyhattam magára ezt a 

gyámoltalan asszonyt. Tehát midőn már 

mindannyian távoztak, feláldozva a ciga-

retta füstjét, igy szóltam hozzá: 

— Mig kocsija megérkezik, meg-

engedi, asszonyom, hogy társaságában 

maradjak? A lépcsőház j ó meleg és 

világítva is van. Majd leülünk és egy 

félóra oly gyorsan eltelik ! 

— Szives ajánlatát, uram, örömmel 

elfogadom! — válaszolt. 

És a csarnok mélyében elhelyezett 

padok egyikén beszélgetni kezdtünk. 

Des Ramures asszony nem fogyott ki 

Mauclairné dicséretéből, kit valódi szent-

nek állított. 

Lassankint már tizenegy órához 

közeledett az idő. Ekkor a lépcsőház 

kapuja hirtelen kinyílt s azon polgári 

ruhában, szemeire húzott, puha kalappal 

és pettyes nyakkendővel, Pardaillan lé-

pett be. Bennünket észre sem ve t, mert 

macskaszerü ugrásokkal azonnal fel-

szalad* a lépcsőkön. Azután megszakí-

tott időközökben, háromszor kopogott, 

az első emeleten, mire Mauelair asszony 

ajtaja óvatosan kinyílt a kapitány előtt. 

Des Ramures asszony zavarba jö l t 

— Hogyan, — kérdezte — Mauc-

lairné a kapitányt ilyen időben fogadja? 

— Valószínűleg azért, asszonyom, 

mert sokkal közönségesebb, semhogy 

egy rátartós asszony meghívhatná ebéd-

jeire ! . . . De ahhoz elég kedves, hogy 

vacsorain résztvegyen . . . és ez nagy 

külömbség. 

T s n s f f i r 
a »Központi Szálloda« nagy depójához. 

Eladó házak. 
III. ker. Símonyi Ernő-utca 11-ik 

és Csillag- utca 5-ik szánni házak eladók 
Értekezhetni Símonyi Ernő-utca 11-ik 
¿z. alatt S/ép Mihály kőműves-mesterrel 

Mindenesnek 
keresek lehetőleg egy magános idősebb 
embert — U g r a i A n t a l vendéglős, 

Kispiac. _ _ _ _ _ 

Eladó ház. 
Szilágyi Lajosnak I. kerület Babós-

utca 2. szám alatti háza eladó; ugyanott 
külön lakas hozzátartozó mellékhelyisé-
gekkel kiadó. — Értekezhetni a fenti 
szám alatt. _ _ _ 

Kiadó í o í t l s l í a d ó föld. 
Farkas Mihálv-ntca 2. sz. alatti sa-

rokbolt april 24-töl kiadó. 
Csúcs Sándor örökösei szelevényi 

55 hold kitűnő szántóföldjük, melyben 
14 hold here, tanyaépüleltel eladó. 

Értekezhetni a fenti sz. alatt Varga 
Beniáminnal. 

Hacker Hanni 
III. kerület Simonyi Ernő-utca 7. számú 
háza, mely most is éjjeli üzlet, julius 
23-tól ismét éjjeli üzletnek kiadó (biztos 
megélhetést nyer bárki is benne). Eset-
leg a ház örökáron eladó Értekezhetni 
a tulajdonossal Klauzál-utca 4- sz. alatt 




