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E lő f i ze t és i á r a k : 

Helyben . egész évre 8 K 

Ié lévre4 K, negyedévre 2K 
Vidéken : egész évre 12K 

fé lévre0K, negyedévre 3 K 

Egy l a p p é l d á n y á r a 2 f i l lér . 

A szerkesztésért felelős 

SIMA LÁSZLÓ 

, S z e r kes z t ő s ég és k i a d ó h i v a t a l : 

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

(ref. bérház) , ide in tézendők a lapot érdeklő mindenféle 

kü ldemények hirdetési és előfizetési di jak. 

zentes 
VÁS 
önségéhez. 

I'olgarlarsaink! 

Ma délután 3 órakor a Tyukpiactéren a véderő reform és a választói jog kér-

déseiben 

EST 
tartunk, hogy a mostani válságos napok idején megszólalhasson Szentes város füg-

getlenségi és 48-as érzelmű polgársága. 

Ehez a népgyűléshez hazafias készséggel testületileg csatlakozik a szervezett 

munkásság is, hogy tanúsíthassa azt, mikép ezekben a válságos napokban a nemzet 

igazaiért a polgársággal együttesen, vállvetve harcol. 

A népgyűlésen szólani fognak a néphez a Justh Gyula vezérlete alatt álló országgyűlési képvise-

lők, a választójogi országos szövetség kiküldötte s a munkásság szónoka. 

Vendégeinket, akik erre a népgyűlésre lejönnek, vasárnap délután fél 3 órakor ünnepiesen fogad-

juk a vasútnál, ahová zászlók alatt, zeneszóval vonulunk ki. 

Gyülekezés délután 1 órakor az 1-só 48-as Népkör, illetve a Il-ik 48-as Népkör előtt. Ez utóbbi 

helyen csatlakozik u szervezett munkásság is testületileg. 

Polgártársaink! Szentes város népe! 

Jö j jön el mindenki erre i\ népgyűlésre: szólaljon meg Szentes város közönsége a mostani válságos 

napok idején minél impozánsabban. 

A harc a nemzet jóvoltáért, jövendő fejlődéséért, haladásáért, a népjogokért folyik: tegyük meg 

mi is a mi kötelességünket. 

Hazafias üdvözlettel: 

A Szentesi I-sö és II-ik 48-as Népkör Elnöksége. 
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Egy kis közgazdaság 
Az osztrák-magyar jegybank 

statisztikai kimutatásaiban a már-

ciusi ul t imó a legcsöndesebb ul-

tinió gyanánt szokott szerepelni. 

Nos, az idén megvadult, s négy 

száz mill ióval többet követelt, mint 

egyébkor. S mit tesz erre a ket-

tős monarchiának az a pénzforrása, 

amelynek a legolcsóbb pénzforrás-

nak kellene lennie, mit tesz erre az 

osztrák-magyar jegybank? Tartja a 

kamatlábat az egekig. Hát kérem, 

itt a tavasz, — az iparosban, ke-

reskedőben, vál lalkozóban fölpezs-

dül a munkakedv, a vállalkozási 

hivatás, kivitelre, bevitelre, forga-

lomra, építkezésekre, befektetésekre 

s a gazdasági élet ezer és ezer 

szövevényeire mill iók, százmilliók, 

kellenek, s akkor a jegybank az 

ország gazdasági életének az orra 

előtt becsapja az ajtót. 

Ámde nincs eddig. A nagy ban-

kok figyelő állást foglalnak el, s 

Magyarország gazdasági éleiének az 

orra előtt ók is becsapják az ajtót. 

Hát a középbankok és a kisbankok 

mit csinálnak ? Ezeknek nincs pén-

zűk, ezek amazoktól kapják a pénzt, 

de mivel most nem kapnak, hát ők 

is kénytelenek becsapni az ajtót. 

Amikor tehát iparosnak, gazdának, 

kereskedőnek és vállalkozónak leg-

jobban kellene a pénz : akkor leg-

felsőbb bankvezényszóra nincs pénz 

se fönt, se lent, se középen. 

Magyarország bankjai és taka-

rékpénztárai hatszázmill ió osztrák 

pénzzel operálnak, az ország keres-

kedő- és iparosvilágának pedig öt-

százmillió váltója van az oszlrák 

hitelezők tárcájában elhelyezve. Eb-

ből látható, hogy Magyarországnak 

nemcsak a kereskedői és iparosai, 

de még a bankjai is az osztrák 

Wertheimszekrényekben vannak be-

zárva. Ezek az osztrák páncélszek-

rények pedig a magyar hitel és gaz-

dasági életre valóságos veszedel-

meket jelentenek. Például nem kell 

más, csak egy prágai bank vonja 

meg a hitelt a szegedi banktól, s 

kérje vissza a kétmil l ió koronáját. 

Ámde a szegedi bank a kétmil l iót 

már tovább adta a szegedi kisipa-

rosnak, a kisgazdának, a kereske-

dőnek, a vállalkozónak, s az isten 

tudja még miféle kismagyarnak. 

Már most a prágai bank szorítja a 

szegedi bankot, a szegedi bank meg 

szorítja a szegedi kismagvar népet, 

az osztrák ostor tehát ennek a há-

tán csattan el. Ez csak egv példa, 

de lehet belőle száz is. 

Avagy: az osztrák nagykeres-
kedők mondják föl az ötszázmill ió 
váltóhitelt a magyar kereskedők-
nek. Most tudjuk, nem mondják föl, 

mert nagyon j ó dolog ám az éven-

kint 1500* mil l ió iparcikket eladni 

Magyarországon, de tegyük föl, 

hogy l (Jl7-ben fölállítják a vámso-

rompókkal védett önál ló magyar 

vámterületet és ha akkor az oszt-

rák nagykereskedők a magyar ke-

reskedőknek főimondják a váltó-

hitelt: akkor a fél Magyarország 

kereskedelmét a csődbe kergethe-

tik. Csődbe, mert Magyarországon 

nincs olyan pénzforrás, amelybő l 

ezt az ötszázmill iót pótolni, helyet-

tesíteni lehetne. Tehát ez is vesze-

delmes hitel, éppen olyan vesze-

delmes, mint az osztrák pénzzel 

dolgozó magyar bankok hitele. Csak 

ez a kétféle veszedelmes hitel egy 

mil l iárdon felül (esz ki, amelyet 

próbáltunk már francia, belga és 

nemzetközi pénzekkel kicserélni, de 

nein megy es nem megy, 

És mindaddig nem is fog menni , 

amig Magyarország az osztrák pénz-

ügyi járom alól fel nem szabadul, 

amig Magyarországnak öná l ló hitel-

rendszere. öná l ló magyar jegy-

bankja nem lesz. Ha magyar jegy-

bank volna, ezt a veszedelmes egy 

mil l iárd osztrák pénzt játszva le-

hetne a magyar jegybank olcsó 

pénzforrásánál kicserélni, s az egész 

Magyarország gazdasági világát nyu-

godalmas, olcsó pénzzel ellátni. Aki 

tehát nálunk a magyar jegybankot 

követeli: az nem jelszavakon nyar-

gal, s aki elvette'a magyar néptől 

ELSŐ SZENTESI KENYÉRGYÁR R . ^ 

Gazdák figyelmébe! 
jóminőségü métermázsánként 17 k 60 f. 

TttU»rsíiaí ii j I ittzt 
70 kilogrammos zsákokban 14 korona. 

M x e i i i e * t e n g e r i ém 

airgm valamint ií u n í k 
mindenkor a legolcsóbb napi áron. 

Gazdasszonyok figyelmébe! 
i 

kitűnő minőségben, szám szerint. 

P á s i i o r | H i 

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

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

gyári üzletünkben 
piactéri üzletünkben és 

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

Tisztelettel 

Első Szentes i Kenyérgyár R , - t . 

a magyar jegybankot: az a magyar 

gazdasági élet szájából a kenyeret 

vette ki. 

öná l l ó jegybank kell nekünk, 

öná l l ó j egybank ! Ezt azonban a m i 

par lamenttő l hiába várjuk, az ön-

ál ló magyar jegybankot az ország 

számára csak a népparlament vív-

hatja ki. Magyarország minden de-

mokrat ikus , kulturál is és gazdasági 

haladásának ki induló pontja, az 

eszköze a népparlament , a mai kor-

mányválságból tehát a népparla-

ment napjának kell d iadalmasan 

fö lsütn i ! 

LEGÚJABB. 
Telefonértesítés szombat este fél 8 

órakor: Khuen-Héderváry kormányát a 
király újból kinevezte. A politikában 
döntő fordulat hoz jutott a helyzet. Az 
összes pái tok vasárnap értekezletet tar-
tanak, hogy a változott helyzetben állást 
foglaljanak. Ez a körülmény a szentesi 
népgyűlésre annyiban van befolyással, 
hogy a vezérek közül senki sem jöhet 
el. A jelentés szerint a párt két tagja 
érkezik meg, a választójogi liga kikül-
dötteivel egyetemben. 

HÍREK 
— A mai népgyűlés. A mai nép-

gyűlés alkalmából a vasúthoz való ki-

vonulás a két 48-as körtől történik. Az 

I-ső 48-as körtől a menet a kispiacon 

át a Bartha János és Rákóci-Ferenc ut-

cán vonul, a Il-ik 48 as körtől pedig a 

Nyíri-köz, Petőfi-utca és Kossuth-utcán 

át. A két menet a Vásártéren lalalkozik. 

— Itt jelezzük, hogy a népgyűlésen dr. 

Nagy György is megjelenik, aki fél 3 

órakor kocsin érkezik meg Hódmező-

vásárhelyről. Este mind a két 48-as kor-

ben társasvacsora lesz. 

—• Gellén János távozása. A szen-
tesi református egyház egyik érdemes 
kántora, Gellén János ma távozik el 
varosunkból, hogy szülővárosában, Haj-
dúböszörményben elfoglalja kantori al-
iásat. Az egyház egvik buzgó tisztvise-
lőjet s a szentesi tarsadalom egyik igen 
rokonszenves tagját veszti el a* távozó 
Gellén Janosban. Egy évtizedet megha-
ladó itteni működése alatt rokonszenves 
egyénisége általános tiszteletet váltott ki 
maga részéről s távozását bizonyára a 
szentesi egész reformátusság s a" tarsa-
dalom sajnálkozása kiséri. 

— A város államsegitsége. A vá-

rosok állami megsegítésére az idei költ-

ségvetésbe tudvalevően négy millió ko-

rona van felvéve. Ebből a négy millió-

ból Khuen Héderváry gróf miniszter-

elnök, mint belügyminiszter 85.000 ko-

ronát utalványozott a városnak. A vo-

natkozó utalványrendelet tegnap érke-

zett meg a városhoz. Ez az összeg a 

városi tisztikar fizetéseinek kiegészítésére 

lesz fordítandó. — Itt jegyezzük meg, 

hogy abban az esetben, ha az Andrássy 

gróf által megállapított kulcsszerint osz-
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tollak volna ki az államsegélyt, az eset-

ben a város most 50000 koronát kapott 

volna s hogy a tisztviselők fizetésének 

megfelelő kiegészítéséhez körülbelül 

56000 korona volna szükséges. 

— A népházak. A földmivelésügyi 
miniszter a szentesi hatarban felállítandó 
tizenöt népház építési költségeihez való 
hozzájárulás c ímén első részletéül a fel-
ajánlott 50.000 koronának — 25 000 ko-
ronát utalványozott ki a város részére. 

— A kul túrpalota ügye. A muze-

umok és könyvtárak országos felügye-

lőségének és országos tanácsának hiva-

talos közlönyének, a »Muzeum és Könyv-

tári Értesítő« legutóbbi számából öröm-

mel olvastuk, hogy az országos felügye-

lőség pártolólag terjesztette a közokta-

tásügyi miniszter elé Csongrádvármegye 

azon kérelmét, hogy a kultúrpalota épí-

téséhez adott 60000 koronás segélyét 

még 80.000 koronával egészítse ki, mert 

annyi szükséges egy megfelelő épületre 

s ez összegnek 1913 évi költségvetésbe 

való felvételét ajánlotta. Ezek után szük-

ségesnek mutatkozik a telekkérdés elin-

tézése, mert tudvalevőleg a muzeum je-

lenlegi telkére a polgári leányiskola fog 

épüln i s azért a város kárpótlásul má-

sik lelket fog adni. Mint hall juk, vagy 

tul a k urca i Széchényi- vagy Erzsébet-

ligetben, vagy a sóház telkét Felmerült 

az az eszme is, hogy a legszebb hely a 

Dobovszky építőmester kurcaparti háza 

lenne, amely egészen a központon van 

s a hol a legjobban érvényesülne egy 

kultúrpalota 

Saláta-palánta 
kapható Sima Lászlónál 

Tóth József-utca 57. sz. 

Jószágforgalom a muít évben. 
Az 1911 ik évben a rendőrkapitányi hi-
talnál 20 lilléres bélvegü marhalevél ki-
adatott 7860 darab," 12 filléres bélyegü 
3150 darab és 4 íidéres bélyegü 108o0 
darab. Irányítás és leírás 25801 darab. 
Összesen 4/964- darab. A 7860 darab 20 
filléres bélyegü marhalevél közül kia-
datott 1398 darab lóra és 3471 darab te-
hénre, ökörre, bikára és bivajra. Elada-
tott 4553 darab ló, 3398 darab tehén, 
ökör, bika és bivaj. 3150 darab 12 fillé-
res bélyegü marhalevélből csikóra ki-
adatott 54H darab azokból eladatott 350 
darab, Üsző, t inó és bikára 2907 darab. 
Eladatott 2673 darab. A kiadott 10850 
darab 4 filléres bélyegü marhalevélből 
1028 < darab 41453 drb. sertésre és 567 
darab 14 kecskére és 4043 darab bárány 
és juhra esik. Sertésekből a helybeli 
piacon eladatott 28405 darab. Elszállít-
tatott 5752 darab, hízott és 356 darab 
sovány sertés és 120 darab juh. 

— A kanyaró . A kanyaróval fer-

tőzött iskolák bezárását az alispán el-

rendelte. A leiratban arra hivatkozik az 

alispán, hogy bizonyos hanyagságot lát 

a szülők és a kezelő orvosok részéről a 

bejelentés körül . 

— Uránia . Az »Uránia Szentesi 
r iókja« húsvét másnap ján s ezt köve-
tőleg 4 vasárnapon délután a legjobb 

darabokból ismeretterjesztő előadast tart 
a színházteremben a szokott mérsékelt 
helyárak mellett — és pedig április 8-án 
Diadalmas Amerika, 14-én Razzia, 21-én 
Mézes India, 28-án Téli verőfénv és 
május 5-én Velence lesz bemutatva s ! 
felolvasva. Ezen öt előadásra bérietje- I 
gyet szerdán délelőtt 11 — 12 óráig je-
gyezhetni elő Bugyi Károly titkárnál a 
Katholikus kör helyiségében. A húsvéti 
előadásra szóló jegyek pedig Bányai J. 
utóda üzletében válthatok előre csütör-
töktől kezdve. 

— A bognárok kérelme. A bognár 

iparosok azt a kérelmet intézik a vá-

roshoz, hogy feldolgozásra váró szer-

számfáikat ezentúl is az utcán tarthas-

sák. A kérelem a közgyűlés elé kerül. 

— Utolsó előtti eladás. Ma este 8 
órakor lesz az utolsó előtti mozi elő-
adás a Központi Szálló nagytermében, 
melyet a tüdőszanatórium részére tarta-
nak, miután csak húsvétig kérték rá az 
engedélyt Csallány Gábor és társai. — A 
mai műsor is — miként az eddigiek — 
kiváló számokból van összeállít ;a. Van 
köztük több szenzációs dráma, kacag-
tató humorosok és látványosok. Az elő-
adás alatt zene. Jegyek: páholyszék 1 
korona, ülőhely 60 és 30 fillér. Ajánla-
tos a helyeket, társaságoknak az aszta 
lókat már előre lefoglalni, mert estére 
már alig lesz kapható. 

— A szentesi iparos ifjak önképző 
köre folyó évi április hó 7-én, azaz hús-
vét első nap ján az ipartestület összes 
termeiben, saját zenekara támogatása és 
fenntartása alapja javára az első magyar 
zenekar közreműködése mellett zártkörű 
táncvigalmat rendez, melyre a belépő-
díj személyenként 1 korona. Kezdete 
este pontban 8 órakor. 

Adomány a muzeumnak. Far-
kasházi Fischer Vilmos agyagipari szak-
tanár abból az alkalomból, hogy itt a 
helybeli és csongrádi iparosoknak okta-
tást adott az agyagipar szakszerű mü-
veléséről, készítményeikből, mely az 
edénykészités minden változatát feltűn-
teti — 36 drb különféle idényt és hozzá-
való anyagot adott a muzeumnak, amely 
már szemlélhető csoportosításban ott 
látható is. 

BENE ISTVÁN 
építési vá l la lkozó 

SZENTESEN. 
Szentes, 1912 márc. 30. 

— Vigyázzunk ha házat vagy föl-
det veszünk, hogy addig ki ne fizessük 
a vételárat, míg az adókat be nem fi-
zette az eladó, mert a hátralékos adó 
vele megy az ingatlannal az uj tulaj-
donos terhére. Jó ezt tudni igy Szent-
Gvörgynap táján mikor annyi adás-vétel 
lebonyolódik, különösen házakban. 

Közönség köréből. 
Az e rovatban közlöttekért a felelősség beküldőt 

terheli. 

Tekintetes Szerkesztő ur ! 

Alábbi levelemnek az iparosok ér-

dekében helyt adni szíveskedjék. 

Kérelem az összes iparosok é rdekében ! 
Tekintetes T o r d a i L a j o s iparos-
tanonciskolái igazgató urnák Melyben. 

Tekintetes igazgató ur, az összes 
iparosok érdekébe kérem; a tanoncok 
oktatási ügye igazhogy törvény kötelezi 
a mestert, hogy iskolába engedje j á rn i 

— hogy okuljon, de ez mégis tulsok, a^ 
melyet én is, sőt a többi iparostársaim-

panaszkodnak, mily sok zaklatasnak 
vannak kitéve a tanonciskola mulasz-
tása ügyébe; lehet, hogy mulaszt egy-
szer-kétszer, hát az még nem annyi , 
mint a munkaadó iparosnak otl kell fél-
nap, ma és holnap is a főkapitányi fo-
lyosón ülni, mikorra rákerül a sor a 
kihallgatásra és esetleg elitélik 5 korona 
birságra; elég nekünk a III. oszt. adó, 
utána betegsegélyzőt, baleset biztosítást 
fizetni: erre nem gondoltunk és nem is 
számolhattunk a választásnál; kérek 
méltányos intézkedést, azért a törvény 
törvény maradhat. 

Bene István s. k 
ipartest, elnök, 

ipart. tan. biz. alelnöke. 

Történet az éjszakában. 
Irta: Conen Doyle . 

Elmondom a történetemet, esküdt 
urak, de előre tudom, hogy nem fogják 
elhinni, amint nem hitték elfogatasom-
kor, amint nem hitte el a vizsgálóbíró 
sem. Istenemre, lady Maunering a bű-
nös és nem én és mégis neki hisznek 
és nem nekem. A vádlott fantasztikus 
meséjét semmi bizonyíték nem igazolja, 
— írták a londoni lapok. Miéit ragasz-
kodik ehhez az őrültséghez, mondotta 
a védőm. És hiába 1 Én láttam, igenis 
láttam, hogy ki ölte meg lord Maune-
ringet, de magam ártatlan vagyok. Tör-
ténjék velem bármi , lássék fantasztikus-
nak a mesém, én ragaszkodom ahhoz, 
hogy én tudom, ki a gyilkos. 

Ugy volt a dolog, hogy gyalag szer-
rel haladtam Bristolból P01 stmouthba, 
hol munkában akartam állani, mert tes-
sék elhinni , ha nem is látszik rajtam, 
én képzetti tanult mechanikus vagyok. 
De éppen ebben az időben valami leány 
miatt bajba jutottam és pár fiillérrel 
csavarogtam a világban. Blandford és 
Salisbury között van egy kis korcsma. 
Ismerem az öreg korcsmárosát. Elido-
gál az emberrel, két emberre valót is 
fecseg és az ember a második pohár 
vége felé már azt is tudja, hogy a kör-
nyéken kinek hány fillér csörög a 
zsebében. 

A Maunering Haliról beszélt, arról 
a csodaszép öreg kastélyról a bland-
fordi-ut mentén. Gyönyörű park veszi 
körül. A korcsmáros az öreg lordról 
beszélt: 

— Tudod fiu, az öreg lord, bízvást 
apám lehelne, már a korára nézvést, 
fiatal asszonyt ho'.ott a házhoz. Szín-
házi leány volt, mikor az öreg ur meg-

| ismerte Megszerette, elvette. Még a ko-
mornyik jának sem szólt arról, hogy mit 

I akar. Egyszer csak haza hozta. Tudod 
fiu, sok ember fordult itt meg, minden-
félét hall az ember, azt is, amit nem 
akar. Furcsa asszony az uj lady. Ugy 

í szereli az öreg urat, mint én az adós-
ságot. A régi cselédeket világgá kergeti, 
az udvari koldusokat kikorbácsoltatja. 
Hej, furcsa asszony ám az Pedig menny i 
pénzük van, mennyi kincs, menny i 
ékszert ! 

így beszélt az öreg korcsmáros. 
Nekem pedig csak az utolsó szavai cseng-
tek még elmenőben is a fülemben, hogy : 
mennyi pénz, mennyi ékszert! Ne tessék 
ám ezem csodálkozni, hiszen egy fillér 
nélkül csavarogtam a világban. Mikor 
kapok még munkát , mi lesz holnap és 
a kastélyban annyi pénz és ékszer ! 

Bevallom, rátettem kezemet a park. 
kapujának kitinbsére. Nyitva volt a k a p a 
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Beléptem. Néma csönd a parkban. Hal-
kan osontam a kastély felé, merrasza 
olyan hivógatólag intett felém. Mint az 
árnyék, kúsztam fel a lépcsőn, elővet-
tem a késem, hogy az ablakot felfeszit-
Fem, midőn az felpattant és egy női 
hang szólított meg : 

— Jó estét, uram, Isten hozta! 
Meghőköltem, visszarettentem, ké-

semet megszorítottam. Egy finom érin-
tésű női kéz fogta meg karomat : 

— Lépjen be! 
Most néztem csak meg jobban az 

illetőt. Magas, karcsú, szőke nő, fiatal 
mint maga a tavasz, ártatlan arcú, mint 
egy szűz leány, remegü selymü pongyo-
lában, ugy szól hozzám édesen, halkan, 
hozzám, a züllött ruháju csavargóhoz. 

— Ne féljen, na ! Láttam, midőn 
bejött a kapun. Gondoltam, hogv maga 
lesz az én segítőtársam, azért jöttem le 
elébe. 

Beléptem. Éreztem, hogy perzsa 
szőnyegen járunk. 

— Mit akar, asszonyom — kérdez- j 
tem durván — ne csaljon kelepcébe, 
mert drágán adom el életemet. 

—- Miért gondol kelepcére. Sőt, jó 
barátok leszünk. Éppen jókor jött ? 

— Hogyan, mit ért az alatt, hogv 
j ókor? 

— lTgy, hogy gyűlölök valakit, 
gyűlölök, gyűlölök." 

Reánéztem a ladyre, meghűlt az 
emberben a vér. 

— Van önnek valami zsákja ? 
— Nincs, mi, lady ? 

— Ön tudja, hogy ki vagyok ? 
— Tudom. 
— Annál jobb. Vegye ezt a szőnye-

get és ebbe csomagolja ö ^ z e az összes 
drágaságot amit itt talál. 

— Nem értem, lady? 
— Értse meg. A férjem csak a kin-

cseit szereti. Én gyűlölöm őt, én bol-
dol leszek, ha minden kincsétől meg-
fosztja valaki. 

Miért ne ? — gondoltam én. A nagv 
uriholgyek megengedhetnek ilven bo-
szuallást is maguknak. Jó. Két kézzel 
raktam a brilliántokat, vert arany hol-
mikat a szőnyegbe, közöttük a briilian-
tokkal kirakott medai l longyüjtemény 
egész vagyonnal érte fel. 

Egyszerre mellém lépett az asszony, 
suttogott, hangja forró vo l t : 

— Eérjem ágya alatt még több 
drágaság van. Készpénz. >ok, na-
gyon sok. 

— Asszonyom, vakmerő kisérlet 
voina az ? 

— Vakmerő? Hisz maguk is gyá-
vák. egy rablótól többet vártam. Férjem 
szobáivá felettünk van. Egy lépcső ve-
zet oda. 

— JNem, asszonyom, ez őrültség 
volna ! 

— Nos, váj jon a szive helyén van? 
Ha elhozza férjem ágya alól a pénzt, 
most, ez éjjel a szeretője leszek. 

Mintha a vil lám sújtott volna le. 
A szépek szépe, a dusgazdat grófné és 

* világ koldusa, a csavargó! A vér 
jenibe szökött ! 

E pillanatban megzördült az ajtó 
zarj i és a lépcső tetején egv ajtó nyílt 
meg. A gyertya fénynél egy rideg arcú 
aggastyánt láttam meg. Alig volt időm 

iuggönv mögé rejtőzni. 
— Ki az ? 

~~ vagyok Róbert! 
" m . Mit csinál itt 

én 
a 

alszik 
Miért 

Nem tudok aludni 

álmot ad 
— Hm. Hm. A j ó lelkiismeret 

— Ah, gondolja Akkor ön, Jord 

keveset alhatik életében. 

— Sőt. Életemben egy bűnt követ-

tem el, midőn önt elvettem. 

— Nyugodjék meg, közös a bű-

nünk. 
— Nem. Én lesülvedtem önhöz , ön 

nem emelkedett fel oda, hogy méltó 
Maunering grófnő lehessen ! 

— Nyomorult ! 
— Igen, azért amiért még nem szí-

veskedtem meghalni. De az ablakot ne 
hagyja nyitva, sok csavargó j á r erre. 
Miért van a szekrény tárva-nyitva ? 

— Nézegettem gyűjteményeit. 
— Ah, uj dolog! 
Az öreg végigmérte feleségét és 

bement szobájába. A grófnő felsietett a 
lépcsőn. 

Én előbújtam, igyekeztem ki innét 
ebből az elátkozott kastélyból. Ést most 
egyszerre ismét meghűlt bennem a vér. 
A késemet az asztalra tettem le és most 
nem volt ott. Ki vette el. Csak a grófné 
vehette el. Miért vette e l? Egyszerre az 
emeletről egy női sikoltás hallatszik, 
majd egy elfojtott férf ikáromkodás, 
mintha dulakodnának, a férfi ja j kiáltása 
és azután csönd lett 

Letettem a csomagomat, rohanok 
fel a lépcsőn, benyitok az ajtón és — 
irtózatos, amit latok. A lord nyaka 
csupa vér, vér, vér. A grófné felém ro-
han, tuszkol KÍ az ajtón. 

— Menjünk, men jünk inné t ! 
— Mit tett ön, gró fné ! 
— Ne törődjék vele, menekül jünk. 

De nyújtsa kezét, vá l junk el, mint ba-
rátok ! 

Megfogta két kezemet és éreztem, 
hogy veres mind a kettő. 

Ebben a pil lanatban éles sikoltás-
ként sivít végig az éjszakába lady Mau-
nering hangja : 

Gyilkos ! Segítség ! 
Megszólal egy éles hangú harang, 

alig kezdek a futásnak, már üvöltve 
csahol a mellékepületek felől két veréb. 

Rokanok, eldobva csomagomat, 
nyomomban a kutyák utana felriad cse-
lédség, a kapuban puskával az éjjeli őr. 

Egy véreb vál lamra ugrott és én 
leroskadtam. Ha a cselédség oda nem 
rohant, széttépett volna a bestia. Meg-
ragadtak és vittek a kastélyba. A lép-
csőn sikoltozva rohant le a grófné. 

— Ez az, a gyilkos, gazember, fel-
törte az ablakot és férjemhez bemászott. 
A lord felébredt, kiáltott és mikor én 
berohantam, ez a gyilkos akkor szúrta 
le késével. 

Egy öreg szolga vasvillával ro-
hant nekem : 

— Tese érd meg a holnapot ! A 
grófné intett: 

Vigyék a csendőrségre ! 
Én, a véres kezű csavargó, kinek 

kése a gróf sebében, oda kiáltottam : 
— Ludy, ön a gyi lkos! 
Egyik szolga megfogta fejemet. 
— Kitépem a nyelvedet! 
A másik szomolga hozta eldobott 

csomagomat : 
— íme, grófné, ezeket rabolta el ! 
— Óh, én egyetlen férjem — si-

koltozott a grófné — és engem, szeren-
csétlen ördögöt megkötözve vittek a 
csend őrség re 

Esküdt u rak ! Én notórius go-
nosztevő vagyok, már ezelőtt is loptam, 
raboltam. Kezem, ruhám véres volt. Ké-
semet a lord sebében lelték meg, rab-
lott holmik voltak ná lam ellenem vall 
minden tanú és minden körü lmény és 
mégis azt mondom önöknek, hogy ár-
tatlan vagyok és lady Maunering a gvil-

kos. Én meghalok, esküdt urak, ártat 
lanul és lady Maunering ünnepelt uri 
hölgy marad. En meghalok esküdt urak 
de önök sokáig nem fognak aludni tudni' 
ha eszökbe jut egy ártatlan, de szeren-
csétlen ördög története. 

Nahoi Szaiíimáry Ede 
örököseinek 3400 négyszögöl nagvhegyi 
szőlője eladó, A feltételek megtudhatók 
dr. Szathmáry Mihály ügyvédnél, vagy 
Szathmáry Ernő anyakönyvezetőnél . 

Zsoldos gyártelepen 
átültetésre alkalmas 1—2 méter magas 

díszfenyők vannak eladok. 
Kiadó 
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bu-

Horváth Mihály-utca 8. szám alatt 
különbejaratu szoba bútorral vagy 
tor nélkül és egy nagy kapu, melv kocsi 

vagy gépszinre is alkalmas e l a d ó . 

K u g l i v e r s e n y ! 
A II ik 48 as kör saját 

helyiségében, húsvét etso 

napján 

HUGLIÜERSENVT 
rendez. 

I-ső dij egy hordó bor. 
II-ik dij egy szivarszopóka 
III-ik dij öt üveg sör. 
IV-ik dij tiz kuba-szivar. 

Húsvét másnap ján pedig szintén saját 

H ® , Y I , É " T A N C M U L A T S A Í ; O T 
gében 

tart, melyre a mulatn i vágyó közönség 

pártfogását kéri a rendezőség. Belépő-

díj személyenként 1 

MŰTRÁGYA! 
mely 1(> és 18 százalékos 
szu per fosz fá t tartalmaz 

augusztus i es s z e p t e m b e r i szállításra 
gyári árfean e lő jegyezhető S A R K A D ! 
N A G Y F E R E N C kereskedőnél , 

Jókarb-m levő 
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eladók Szathmáry Pál asztalosmesternél! 

¥ <á ® 

f 
& 

V i n c z e P á l vendéglős, a rc 
volt 4H as körhelyiségben április 8-án 
húsvét másnapján bálát rendez, melyr 
a belépő-dij személyenként 1 korona, 
kisérő anyák nem fizetnek 




