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Előfizetési árak: 
Epy evre . . . . 5 frt — kr. 

Fel evre 2 frt 50 kr. 

Negyed evre. . . 1 frt 25 kr. 

Szerkesz tőség ; : 

Kurcaparti-utca 31. szam, hova a 

lap szellemi részét illető közlemé-

n y e k - a z előfizetési pénzek is 

küldendők. VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. 

Hirdetésekre nézve 
i iap egy oldala 24 helyre van beosztva 
Egy nely ara 90 kr. Bélyegdíj minden 

oeiktatastól külön 30 kr. 

Hirdetések Stark Nándor könyvkereske-

aeseben is tel vetetne t . 

Bar mentetlen levelek csak ismert kaxek 
tői fofadtatnak el. 

Nyi l t tér-b*n 

minden egyes sor közlése 30 kr 

Kéz i r a tok vissza nem admtnak. 

Megjelen hetenként háromszor: 

v a s á r n a p , k • d d e o I s p é a t a k a a i t g g e ! 

Egyes szám ára 4 kr. 

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdono* 

SIMA FERENC. 

Előfizetések elfogadtatnak helyben: 

Stark Náaiar kiayv- éa paplrkaraakaáéaéiaa. 

Ugyanitt egyes számok is kaphatói 

Csongrádmegyei állapotok. 
Az országgyűlésben valóságos izgatott-

ságot idéz elő, valahányszor az vau beirva 
az interpellációs könyvbe: „Interpelláció a 
csongrádmegyei állapotok tárgyában.* 

Szapáry, a miniszterelnök idegessé válik 
legjobb kedvében is, ha már ezt hallja, s ha 
interpelláció tétetik, az egész ház feszült 
figyelemmel és érdeklődéssel hallgatja azt végig. 

S a t. Ház ezen érdeklődése nem alap-
talan ; mert azok, akik botrányos visszaélé-
sekben és bűnökben, s azok előadásában ked-
vüket találják, kaviárként vehetik azon dol-
gokat, melyek Csongrádraegye állapotairól a 
Házban interpelláció tárgyaivá tétetnek. 

Ázsiából kivándorlott őseink is megbot 
ránkoznának azon administratiónalis bűnök 
fölött, a melyek jelenleg Csongrádmegyében 
folynak szabadon s magasztalva a vármegyei 
kormányzat talpnyaló, kézcsókoló szolgái által. 

Ezek az állapotok kényszeritették oda a 
vármegye jobb elemeit, hogy azon uton, a 
melyen lehet, segítsenek azon mélyen lesü-
lyedt helyzeten, melyben mostani dicső ve-
zetői alatt Csongrádvármegye leledzik. 

Az orvos is nagy betegeknél a legradi-
kálisabb kúrát használja; nekünk is az kell: le-
vágni a vármegye testéről azon rothadt tago-
kat, a melyek miatt az egész vármegye teste 
megfenésedik. 

A jobbaknak küzdeni kell ez ellen, küz-
deni az igazság és jog szent zászlai alatt. 

Ezt tette most megyei vezérférfiaink fel-
kérése folytán Komjáthy Béla orsz. képviselő, 
aki e nagy beteg -Csongrádmegye - aggasztó 
állapotában konsultatióra hivta meg a főor 
vost — a belügyminisztert is. 

Komjáthy Béla ugyanis a következő in-
terpellátiót intézte a belügyminiszterhez: 

* Van-e tudomása a belügyminiszter ur-
nák arról: 

1. hogy Csongrádvármegye központi 
választmánya a kép viselő választók 1890. évre 
szóló névjegyzékét 1889. évi november 14-én 
Stammer Sándor alispán elnöklete alatt tar 
tott ülésében állította össze végérvényesen, 
mely ülésen az elnökön kivül Nagy Imre, 
Berkec Ferenc, ifj. Bartha János, Hoffer An-
tal, Albertényi Antal és dr. Bartha Kálmán 
biz. tagok voltak jelen; 

2. van-e tudomása arról, hogy az ezen 
ülésben megállapított 1890. évre szóló tápéi 
kerületi névjegyzék 1889. november 18-án 
76680. iktató szám alatt a belügyminiszté-
riumhoz beérkezett; 

3. van e tudomása arról, hogy dr. Csató 
Zsigmond jelenlegi vármegyei főjegyző 1889. 
évi december 19-én választatott meg jelenlegi 
állására és azelőtt megyei bizottsági tag sem 
volt s az 1889. év november 14-én tartott 
központi vál. ülésben részt nem vett; 

ha van ezekről tudomása : hajlandó-e 

megmagyarázni, hogy az 1889. évre szóló 

tápéi kerületi képviselő-választók névjegyzéké-

nek Csongrádvármegye és Dorozsma város 

levéltáraiban őrzött másik két eredeti pél 

dánya 1889. november 14-iki dátummal, mint 

ezt a kezem közt levő közjegyzői tanúsítvá-

nyok igazolják, miként lehetnek dr. Csató 
Zsigmond, mint közp. vál. elnök által aláírva, 
midőn dr. Csató Zsigmond azon, időben még 
csak megyei biz. tag sem volt ? 

Ha pedig nincs tudomása, szándékozik-e 
ezen ügybeu szigorú vi/.sgálatot elrendelni s 
a mennyiben itt ugy fegyelmi, mind bűnvádi 
tekintetben súlyos beszámítás alá eső cselek-
mény tünetei látszanak fenforogni, gondos-
kodik e a fejleményekhez képest — esetleg 
az igazságügyminiszter ur közreműködésével 
is — arról, hogy a kiderítendő visszaélések 
a törvény teljes szigorával megtoroHassanak ?* 

Igen, Csató Zsigmond aláírással van el-
látva az a névjegyzék, mely 1889. november 
14-én kelt, holott Csató csak 1889. decem-
ber 19-én választatott megyei főjegyzővé, te-
hát ez aláírásra serami jogosultsága nem volt. 

Honnan ered ez : bün-e, vagy butaság; 
nem tudjuk. De majd „ki fog derülni a ti 
tok", de hogy a főjegyző ur boldog lesz-e, 
azt nem tudjuk. 

Az interpelláció megtétele után Zsilinszky 
— a ki azt a képviselőház karzatán halál 
harangkongásaképp hallgatta végig, — meg-
interwiewolta Komjáthy Bélát, hogy ő az 
alispántól oly sürgönyt kapott, mely szerint 
1889. dec. 26-án is tartott ülést a központi 
választmány, s ebből irta alá Csató azt a 
névjegyzéket. — Hitvány védekezés, mint a 
szalmaszál a vizbefulónak. 

Hiszen dr. Csató Zs. csak 1890. január 
1-én léphetett csak hivatalba, tehát még 1889. 
dec. 26-án sem birt volna jogosultsággal 
arra, hogy bármit is aláírjon. — De ez nem 
is igaz! Nem pedig azért; mert 1889. dec. 
26-áról felvett központi választmányi jegyző-
könyv absolute nem is létezik! 

A megye jó adminisztratiót hirdető ve-
zetői e szerint hazudozásokkal akarják fenn-
tartani magokat, azonban ez rajtok nem fog 
segíteni. 

Maga a belügyminiszter beismerte, hogy 
nála eltérő adatok vannak s épp ezért alapo-
san meg fogja az ügyet vizsgálni s ura akar 
lenni annak, a mit székéből mond! Nem bí-
zik tehát többé azon értesülésekben, a miket Zsi-
linszky alaposan hamis informatióiból eddig 
merített, a melyek által felültettetett. 

Bízunk a belügyminiszterben; de még 
inkább az igazság megdönthetetlen erejében, 
s kedvvel tekintünk hátunk mögött arra a 
lehanyatló kétes fényre, a melylyel szemben 
igazságunknak fényes napja virrad fel. 

Doktor. 

Városi közgyűlés. 
Népes, zajos és vitás közgyűlése volt f. hó 

7-én a városi képviselő testületnek. Kilenc óra előtt 

már seregestől táboroztak a képviselők a Széchenyi 

liget üditő árnya alatt, friss levegővel sziva 

tele magukat, hogy a közgyűlés kánikulai hőségét 

annál könnyebben kibírhassák. — Az ujabb időben 

fontosabb kérdésekben határozott pártirányzat kezd 

a városi képviselő testület termében is válaszvona-

lat húzni a képviselők között, ez az irányzat azon-

ban legerőteljesebben érvényesiti magát mindkét 

párt részéről a szentes—vásárhelyi vasút kérdésé-

ben. A városi képviselő testület egy része ugyanis 

a szentes —vásárhelyi vasútépítés ügyében állan-

dóan azon álláspontot képviselte, hogy ez a vasút 

egyenes irányban köttessék be a hódmezővásárhelyi 

állomásba, a vármegye részéről istápolt irányzat 

pedig Szegvár-Mindszent érintésével kívánja ezen 

vasutat létesíteni. E két irányzat közül az első felel 

meg Szentes város vasutforgalmi és közgazdasági 

érdekének, s nagyon természetes, hogy minél na-

gyobb aktualitással lép előtérbe a szentes—vásár-

helyi vasút építésének kérdése, annál nagyobb tá-

borrá nőtte ki magát a városi képviselő testület 

termében azok száma, a kik a létesítendő vasutat 

egyenes iranyban kívánják megvalósítani. Ezen 

két irányzatnak harcát láttuk felelevenülni a f. hó 

7-én tartott közgyűlésben is, habár ezúttal nem a 

vasutirány kérdése forgott is szőnyegen, hanem 

Csongrádvármegye törvényhatóságának azon jogi 

absurdumot képező határozata, melyben ez kimondja, 

hogy Szentes tartozik a Szegvár—Mindszent érinté-

sével építendő vasúthoz minden föltétel kikötése 

nélkül 60000 írttal járulni. Ez a határozat szolgál-

tatott okot Sima Ferenc és társainak arra, hogy 

egy rendkívüli közgyűlés egybehivását provokálják, 

s ezen határozat tárgyalásánál két dolog tűnt ki 

különösen: az egyik az, hogy a városi képviselő 

testület többsége egész határozottsággal foglal ma 

már állást az egyenes irányú vasút létesítése mellett, 

másrészről egyáltalában nem türi el Csongrádvár-

megye törvényhatóságának azon hatalmi túlterjesz-

kedését, mely immár a felettes hatósági jog hatá-

rain tul, el akar menni odáig, hogy direkt akar ren-

delkezni a felett, hogy Szentes városa mily összeget 

és mily feltételek mellett szavazzon meg a Gson-

gradvármegye altal kezdeményezett görbe vasút 

építésének kivitelénél. — Ezen kérdés tárgyalasa 

nem volt ment a személyi vonatkozásoktól se, s 

mintha a városi képviselőkre is át akarna ragadni 

a vármegyei közgyűlés többségének a tanácskozás 

méltóságával mitsem törődő azon modora, hogy a 

nekik nem tetsző beszédeket durva közbekiáltások-

kal zavarják, itt is fel-fel hangzott egy párszor a nem 

tetszés moraja, egészen azon modorban, mint ez a 

vármegye minden közgyűlésén a többség részéről 

tapasztalható. 

Hát biz ez nem helyes dolog, és óvjuk gzentes 

város képviselő testületét, hogy a vármegyei köz-

gyűlésből átplántált ezen példát ne igyekezzen a 

képviselő testületben meghonositani; mert ez a mű-

veltséggel, az egymás meggyőződése iránt tartozó 

türelemmel és a tanácskozás méltóságával egyaltalán 

nem fér össze. 

A közgyűlés lefolyását egyébként röviden a 

következőkben adjuk: 

Első tárgya volt a közgyűlésnek a közoktatás-

ügyi ministernek rendelete az iránt, hogy a városi 

főgymnasiumban két uj tanerő alkalmaztassék. A 

minister azon okon kívánja a két uj tanári állás 

szervezését; mert most a Vlll-ik osztály meg fog 

nyittatni. Szemben ezen miniszteri rendelettel, mint 

ezt már lapunkban egy ízben jeleztük, a gymnasi-

umi bizottság azon javaslatot tette a közgyűlés elé, 

hogy miután a minister akkor, mikor a szentesi 

gymnasiuriinak VIII. osztályúvá leendő fejlesztését 

engedélyezte, ezt azon feltételhez kötötte, hogy 

tartozik a város a VlII-ik osztály megnyitásakor a 

tanári állások számát az igazgatóéval együtt 10-re 

emelni fel, s amennyiben ma van 9 rendes tanár, 

tehát kéressék fel közoktatásügyi minister, hogy ne 



1 oldal. 

kivánja ezúttal csak az egyik tanári állás rendsze-

resítését. 

Fekete Márton szólalt fel először ez ügyben és 

kifejté, hogy amennyiben a gymnásiumi bizottság 

javaslattétele óta egy újabb ministeri rendelet jött, 

mely a két tanári állás beállítását sürgeti, annál-

fogva nincs remény rá, hogy a minister elengedje 

az egyik tanári állást, s igy a kérelmezést elejtetni 

indítványozza, s javasolja, hogy a képviselő testület 

már most rendelkezzék a két tanári állás betöltése 

iránt. Hasonló értelemben szólt Kiss Zsigmond és 

Dózsa Elek. 

Sima Ferenc a gymnásiumi bizottság javaslatát 

pártolja s ez értelemben a ministerhez feliratot 

javasol; mert a minister eredetileg a VIII. osztályú 

gymnasium felállítását 10 tanári állás szervezéséhez 

kötötte, s e szerint még csak egy tanári állást kell 

beállítani, s mert iskolánkban a tanítványok létszáma 

nem oly nagy, hogy 10 tanár az oktatást el ne 

végezhetné, s mert a városi képviselő testület éppen 

azon a cinen emelte fel a tanári fizetést, hogy a 

10 tanárnak a görög nyelvet pótló tantárgyat is 

tanítani kell, s ezzel némi teher hárul a tanári 

karra, s mert végre Szentes város közterhei oly 

nagyok, melyek a takarékosságot a lehetőségig fel-

tétlen megkövetelik, annyival is inkább; mert Szentes 

városa iskoláinak fentartásanál semmiféle állami 

segélyben nem részesül. 

Udvardy Sándor hasonló értelemben szólal fel, 

s hangsúlyozza, hogy ő a gymnasium barátja volt 

kezdettől fogva, azonban a város anyagi helyzetére 

való tekintetből, a túlkövetelt egyik tanari állás 

megtakarítását nagyon kivánatosnak tartja, s midőn 

Sima Ferenc indítványához járul, még ezt megpótolja 

azzal, hogy a város iskolai fenntarthatása érdekében 

kérjen állami segélyt. 

A közgyűlés ily értelemben elfogadta az indít-

ványt, s a megfelelő felterjesztésnek a közokt. ügyi 

ministernél leendő küldöttségi átnyujtásara Sarkadi-

Nagy Mihály polgármester elnöklete alatt Fekete 

Márton és Sima Ferenc képviselőket és Zolnay 

Károly igazgatót kiküldte. 

Most következett a vasutügyben hozott, la-

punkban már bőven ismertetett nevezetes hataro-

zata a vármegyének, melynek megfelebbezése iránt 

Sima Ferenc képviselő és tarsai a közgyűlés egybe-

hivását kívánták. Ezen jeles megyei határozat vé-

delmeben sorfalat képeztek a városi közgyűlésben 

a mai varmegyei irányzat hivei. Ott ült Stammer 

alispán is, mint egy kisérlő szellem, hogy ha már 
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egyéniségének varázsával és népszerűségével nem 

hathat, mert ez nincs, legalább az ő saját egy sza-

vazatával védelmet nyújtson P szentesi képviselő-

testület termében magát annyira lejárta megyei te-

kintélynek. 

Sima Ferenc szólal fel a megye határozata 

ellen és hosszú indoklás mellett szedte szét a tör-

vényhatóság határozatát részeire és pontról-pontra 

mutatta annak törvénytelenségét és jogi helytelen-

ségét s indítványozta, hogy a közgyűlés felebbezze 

meg. 

Ezen inditványnyal szemben Fekete Márton állt 

fel a megyei határozat védelmére; de egyetlen ér-

vet sem kísérlett meg felhozni a határozat törvé-

nyességének támogatására. Szónok hosszú s külön-

ben némi személyi vonatkozásoktól eltekintve, magvas 

beszédjében arra utal, hogy a megye határoza-

tát azért vegye megnyugvással Szentes város közön-

sége; mert ennek a l a célja, hogy a kérdéses vasút 

kiépítése elől minden akadály elhárittassék s igy a 

törvényhatóság határozatánál ez a fő, és nem az, 

hogy ennek esetleg hibái is vannak. Szóló szerint 

azokat, kik a megye határozata ellen küzdenek, a 

megyegyülölet által táplált szenvedély vakította el s 

ily körülményék között nem képesek hidegen és 

bölcs megfontolással mérlegelni ezen határozattal 

szemben Szentes város érdekeit. Szóló a vármegye 

közgyűlésén is a mellett harczolt, hogy Szentes 

város főítételes határozata ne hagyassék jóvá, s ő 

ezen álláspont mellett tiszta meggyőződésből áll helyt 

bárkivel szemben. Javasolja a közgyűlésnek, hogy 

vegye tudomásul Gsongrádvármegye hatarozatát. 

Udvardy Sándor előtte szólónak mindenekelőtt 

azon megjegyzésére reflektál, hogy azokat, kik a vár-

megye határozatával szemben allanak, a partszen-

vedely vakította volna el. Szóló ezen allitással szem-

ben azon véleményben van, hogy azok akarjak itt 

e teremben elvakítani a közönséget, kik készek be-

levinni a várost egy oly vasút építésébe, mely Szen-

tes varosara egyáltalában nem előny. Szóló reflektál 

előtte szóloval szemben arra is, hogy a vármegyei 

közgyűlésen kellő értelem hiányával vádolta azokat, 

kik nem hajlandók feltétel nélkül 60,000 irtot meg-

szavazni, s ugy tüntette fel, mint a városi kép-

viselő-testület legvagyontalanabb elemeit; ezt szóló 

megjegyzés nélkül nem hagyhatja; mert ami 

a vagyont illeti, ez Szentesen hatarozottan el-

lene van a tervben levő görbe vasútnak, az 

értelmet tekintve pedig, azért, hogy ő és a 

körülötte ülők többen jogi tanulmányokra 

62. szám. 

szert nem tettek, annyi józan ésszel és tiszta 

itélő képességgel birnak, hogy fel birják fogni a 

város igazi érdekeit s erről leginkább tanúskodik 

az, hogy nem engedik magukat egy oly vasútépítés 

feltétlen támogatásába belevinni, mely Szentes város 

érdekeit sem a forgalom, sem a kereskedelem szem-

pontjából nem fogja előmozdítani. Szóló szintén 

pártólja, hogy a vármegyének jogtalan határozata 

megfelebbeztessék. 

Ezután névszerinti szavazás rendeltetvén el, 

41-en a megyei határozat mellett, 72-en pedig a 

határozat ellen szavaztak, s igy határozatílag ki-

mondatott, hogy a közgyűlés felebbezéssel él Gson-

grádvármegye határozata ellen. 

Határozatilag kimondatott továbbá az ís, hogy 

kéressék fel Törs Kálmán, városunk országos képvi-

selője, hogy az országgyűlésen intézzen kérdést a 

belügyministerhez, hogy a törvény és jog uralkodik-e 

azon vármegyében, hol egy ily határozat meghoza-

tik, mely Gsongrádvármegye, mint vasútépítő kon-

cessiónárius javára a felettes hatósági jogot képes 

felhasználni Szentes város törvényes jogaínak meg-

támadásával? 

Ezután Tóth Kálmán adóügyi tanácsnoknak 

adott a közgyűlés 3 heti szabadságidőt, majd egy-

hangúlag elfogadta a tanács azon határozatát, hogy a 

sáskairtás felett felügyeletet gyakorló tisztviselők és 

képviselők részére napdij adassék, s ezzzel a köz-

gyűlés, a vasutügyben támadt elég éles vita hatása 

alatt, izgalmas hangulat mellett véget ért. 

Tisztelt szerkesztő barátom! 

Szentes, 1891. junius 8. 

F. évi május 30 án egy felvilágosító leve-
let intéztem a „Szentes és Vidéke" szerkesz-
tőségéhez, melyben tiltakoztam azon reflexiók 
ellen, melyeket a nevezett lap a fegyelmi 
ügyemben hozott miniszteri határozathoz fűzött. 

A lap e levelemet f. évi junius hó 4-én 
megjelent 45-ik számában közölte is, nem 
mulasztotta azonban el, hogy a tőle megszo-
kott, vakmerően szemtelen és nyilvánosan 
rosszhiszemű, — mert hazug — megjegyzé-
sekkel kisérje nyilatkozatomat. 

Minthogy csak tegnap jöttem Budapest-
ről haza, csak most van alkalmam felelni 
azon megjegyzésekre, melyet megtenni nem 
is mulaszthatok el. 

Én ugyanis azt irtam, hogy a nálunk 
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Az ügyvéd tárcá ja . 
— Regény két kötetben. — 60 

Irta Hugó Alfréd. 
|A . S z e n t e s i L a p " számára fordította: 

M. MAYER IDA. 

II. KÖTET. 

Reinhard felelet helyett vállát vonogatta. 

— Tehát megmarad elhatározása mellett? — 

kérdé Róbert. 

—fgen s ezen elhatározásom megváltoztatásáíra 

az ön dacos fellépése épen nem kényszeríthet. Azon 

sértések után, melyet ön velem szemben elkövetett 

jogom van azt tenni, amit akarok. 

— Ugyan? S miből következteti ön, hogy 

sértő nyilatkozatom önre vonatkozott? 

— Csak nem fogja tagadni, hogy engemet 

értett ? 

— Ments Isten! Egyébként, ha ugy tetszik, 

rendelkezésére állok. 

— Felesleges, én majd csak tollal fogok végezni. 

— Tehát ön mindenáron fel akarja ellenem 

használni a váltót? 

— Igen, feltéve, ha azon egyszerű másolat, 

melyet erről az ön ezredparancsnokának fogok meg-

küldeni, a kívánt hatást nem eredményezné. 

— Ezt tenni önnek nincs joga, s vagy kiadja 

a váltót, vagy a legközelebbi alkalommal nyilvános 

helyen fogom megkorbácsolni. 

— Lári-fári, — felelt Reinhard nyugalommal, 

— s azt hiszi ön, hogy az ily fenyegetésekkel meg-

félemlít ? Koránsem! Az efajta durva támadások 

ellen megvéd a rendőrség, vagy a revolver. 

— Parole d' bonueur! Revolver? Ugyan ne 

bolondozzon, ügyvéd ur. A revolvertől, melyet kor-

bácscsal fogok kezéből kiverni, nincs okom félni. 

Sokkal okosabban cselekednék, ha a boszuállás 

helyett családom tetszését és bizalmát igyekeznék 

kiérdemelni. 

— Nincs szükségem e bizalomra. 

— Ugy ? Tehát hozzá még gyűlöl is ? 

— ^en, gyűlölöm önt s gyűlöletem elégtételt 

kivan. 

— Tehát mindenáron harcot óhajt? 

— Igen s ez most már el sem kerülhető. 

— Jól van, legyen hát ! Csak aztán később 

meg ne bánja cselekedetét. S most Isten önnel ügyvéd! 

Ne feledje, hogy katonatiszttel van dolga, aki becsü-

letének megvédésére kardjat sem mulasztja el hasz-

nálni. 

— Szerencsés utat! — kiáltá Reinhard, midőn 

Róbert elhagyta a szobát, s behúzta maga után az 

ajtót; de bármily dacos volt is pár percei előbb a 

felindult báróval szemben, mégis bizonyos félelmet 

érzett lelkében. 

— Hogyan fog mindez végződni? — kérdé 

önmagától. — A társadalom Meerthal báró részén 

van s a közvélemény őt, mint kihívót ítélné el. 

Nem volna-e okosabb a pénzt felvenni s megelégedni 

azzal, hogy a bárónak gorombaságot mondhatott? 

Mert bármennyire mutatá is, nem lehetett előtte 

közönyös, hogy atyjának előkelő ügyfeleit sikerülend-e 

a maga számára biztosítani. Fővedelme, tekintélye 

és társadalmi állása egyaránt csorbát szenvedne ez 

által, a Meerthal családdal való szakítás tehát semmi 

áron sem lehet reá nézve előnyös. 

Ilyen és ehez hasonló gondolatok jártak agyá-

ban, midőn Verhagen Rinhard minden előleges be-

jelentés nélkül a szobába lépett. 

— A mint látom, roszkor jövök, — kezdé 

beszédét a törpe, gonosz tekintetet vetve az ügy-

védre, ki ép a vasszekrényből elővett tárcát helyezé 

az asztaira, — azonban ez mit sem tesz. Nemde, 

ön most teljhatalmú örökös, avagy találtak valamely 

végrendeletet, mely máskép intézkedik? 

— Minő kérdés ez? — kérdé Reinhard a sér-

tett önérzet hangján, — kételkedik talán, hogy én 

vagyok az általános örökös? 

—- Ments Isten! De amint látom, már ismeri 

származása titkát? 

— Miből következteti ezt? 

— No, csak ugy gondolom, miután ama neve-

zetes irótárcának is a birtokában van. 

— A melyben erre vonatkozólag semmi ira-

tot sem találtam ugy-e? 

— Különös, pedig amint én tudom, az öreg ur 

minden titkot ezen tárcában rejtegetett! mondá Ver-

hagen szemőldeit összevonva. 

— Én is hasonlót sejtettem, azonban fájdalom ! 

— erre vonatkozólag semmi nyomra sem akadtam, 

pedig elhiheti, hogy minden szelet papirt a leggon-

dosabban átnéztem. 

— Különös, nagyon különös, — ismétlé a 

törpe oly kifejezéssel, mely erős kételyt árult el, 

— talán megseraraisitte volna az iratokat? 

(Folytatása következik.) 



59. szám. 

folyó megyei küzdelmekben az á l ta lam jobb-

nak, becsületesebbnek tartott és tudott irány-

zathoz csat lakoztam, mire a »Szentes és Vidéke" 

azon ny i lvános , példát lan hazug megjegyzést 

teszi, — hogy én az 1889-iki tisztújítás előtt 

más nézeteket val lot tam volna , mint annak 

u tána ! 

Ez határozottan nem igaz. — É n abban 

az időben épp ugy annak a jobb és becsüle-
tesebb pár tnak a kebelében küzdöt tem, mely-

nek azelőtt, azóta és ezután is tagja vo l tam, 

vagyok és fogok l e n n i ! 

Ezen á l l í tásomat nem kell egyéb, ugy 

a „Szentes és Vidéke*, mint mindenki által 

ismert és tudott tényemmel b izonyí tanom, 

miszerint részt vettem azon küldöttségben, 

mely az 1889-iki tisztújítás előtt S tammer 

al ispán ellen a belügyminiszternél Budapes-

ten jár t , dacára annak , hogy akkor még vár-

megyei tb. aljegyző vol tam, — és pedig nem 

passióból , hanem azért, mert akkor is már 

meg voltam győződve arról , hogy e megyé-

nek egyedüli szerencsétlensége és átka, mely 

mint nehéz kereszt nehezedik e vármegyére: 

S t ammer al ispán. — És ne higyje a „Szen-

tes és Vidéke* azt, hogy ezt csak én és csak 

az a párt mond ja , a melyhez én tartozom, 

hanem mond j ák , sőt mondták már a tisztújí-

tás előtt o lyanok is, akik az általuk is gyűlölt 

S tammerre adták szavazatukat, s többen tet-

ték előttem és jelenlétemben is azon nyilat-

kozatot, miszerint belátják, hogy S tammer nem 

oda való ember, belátják közéleti bűnei soka-

ságát, de mert S ima, — az általuk még in-

kább gyűlölt S ima kezdett aktiót ellene — 

csak azért is, truccból megválasztják. 

Nem tévedtem tehát azon kijelentésem-

ben sem, hogy én a jobb és becsületesebb-

nek tartott irányzathoz csatlakoztam, mert 

amazt a pártot , a mely olyan indí tó okok 

befolyása a lap ján küzd, csak nem tar thatom 

sem jobbnak , sem becsületesebbnek ? ! 

F ia ta l korom dacára is tudtam tehát, 

melyik a jobb és becsületesebb irány, s azt 

hiszem, hogy nincs nagyon messze az idő, 

a mikor erről a „Szentes és Vidéke* is kéz-

ze l f ogha t ó i g meggyőződik. 

Egyébiránt kijelentem, hogy ez ügyben 

többé írásosan a Szentes és Vidéke semmi 

féle nyilatkozatára nem fogok reflektálni. 

M időn ezen soraimnak b. l apodban közzé 

tételét kérem 

Maradtam 

őszinte hived 

Dr. Filó Tihamér. 
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szülőket és mint a nevelésügy iránt érdeklőket tisztelet-

tel meghívja Dégay Kálmán, 
igazgató. 

Junius 26-án d. e. Bóna Jóxsef, 

„ , d. u. Ramerszdorfer József, 

t 27-én d. e. Kovács Gyula, 

, t d. u. Csuppay Róza 

osztályaiban, — a hálaadó istenitisztelet pedig 2S-án reggeli 

A szentes i ev. r e f o r m , egyház á l ta l f enn t a r t ó t 8 órakor fog tartatni, melyre a szülők és tanügy baratok ez 

iskolakban az évi zárvizsgák a kővetkező sorrendben u t ű n is meghivatnak. 

Tanügy. 
— Értesítés. A helybeli főgimnáziumban az idei szigor-

latok a következő sorrendben lesznek megtartva: 

Junius 18-án délelőtt L és VI . osztály humán, délután IL és 

V. osztály r e á l t a n t á r g y a k b ó l ; — junius 19-én délelőtt II . osztály 

ének és a I I I . osztály humán, d.u. IV. osztály reál, VII. humán tan-

tárgyakból ; — junius ¿O-án d. e. L osztály reál, V. osztály humán, 

d. u. I L osztály humán, VI. osztály reáltantárgyakból: — ju-

nius 22-én d. e. IV. osztály humán, VII. osztály reáltantárgyak-

ból, d. u. I. osztály reál tantárgyakból; — junius 23-án d. e. 

a francia nyelvből, d. u. a gyorsírásból. — Junius 24-én Írás-

beli magánvizsgálat, 25-én szóbeli magánvizsgálat. Junius 29-én 

d. u. 5 órakor tornavizsga és 30-án d. e. 9 órakor az ünnepé-

lyes évzáró vizsga. Ugy a szigorlatok, mint az évzáró ünnepély 

nyilvános lévén, azokra a szülök és a tanügy minden barátai 

meghivatnak. 

— É r t e s í t é s . A Szentes városi polgári leány-

iskolában az évet záró vizsgálatok a következő rend-

ben fognak megtartatni: junius 23-án délelőtt 8 órá-

tól kezdve az I., 24-én délelőtt 8 órától a II., — 25-én 

délelőtt 8 órától a HL, — 26-án délelőtt 8 órától 

kezdve a IV. osztály vizsgálata; mind négy nap 

délelőttjen ugyancsak a leányiskola helyiségében a 

kézimunkakiállitás is megtekinthető. A tornavizsga 

junius 26-án délután fél 6 órakor fog az iskola 

udvarán megtartatni mig évi záróünnepély junius 

27-én délelőtt 9 órakor lesz a főgimn. dísztermében. 

— Ugy a vizsgálatokra, mint a zaró ünnepélyre a 

fognak megtartatni: 

Jnnius 14-én d. e. A polgári leányiskolában járó 

növendékek vallásvizsgája. Ta-

nítja : Papp Lajos segédlelkész, 

d. u. A gymnásiumi tanulók vallásvizs-

gája. Tanítja Pólya Ferenc gymn. 

tanár. 

Junius 21-én d. e. Gyakorlati gyümőlcsfanemesitési 

vizsgálat és a kiséri leanyiskola 

I. és II. osztalyának vizsgaja. Ta-

nítja: Kabai Endre. 

d. u. A kisén fiiskola I. és II. osztá-

lyának vizsgaja. Tanítja Tergenyei 

Ferenc és a női kézimunkakiálli-

tás, tornászát. 

Junius 22-én d. e. A központi fiiskola V. és VI. osz-

tályának vizsgaja. Tanítja Vattay 

Vincze. 

d. u. A központi fiiskola III. osztályá-

lyának vizsgája. Tanítja Kovács 

Lajos. 

Junius 23-án d. e. A kőzp. fiiskola IV. oszt. vizsgája. 

Tanítja Sajó Sándor. 

d. u. A közp. fiiskola II. oszt. vizsgája. 

Tanítja Torday József. 

Junius 24-én d. e. Az alsópárti leányiskola III. IV. 

oszt. vizsgája. Tanítja Falábú 

Sándor. 

d. u. A közp. fiiskola I. oszt. vizsgája. 

Tanítja Papp Lajos. 

Junius 25-én d. e. A közp. leányiskola IV. V. és 

VI. oszt. vizsgája. Tanítja id. 

Csató Sándor. 

d. u. Az alsópárti leányiskola I. és II. 

oszt. vizsgája. Tanítja Szabó Lajos. 

Junius 26-án d. e. A kőzp. leanyiskola I. II. és III. 

osztályanak vizsgája. Tanítja ifj. 

Csató Sándor. 

d. u. A felsőpárti belső fiiskola I. oszt. 

vizsg. Tanítja Körtvélyesi Sándor. 

Junius 27-én d. e. A felsőpárti külső leányiskola I. 

és II. oszt. viszgája. Tanítja Katona 

József. 

d. u. A felsőpárti külső fiiskola I. és 

II. oszt. vizsgája. Tanítja Takács 

János. 

Junius 28-án d. e. A felsőpárti belső leányiskola III. 

oszt. vizsgája. Tanítja Kovács 

j János. 

d. u. A felsőpárti belső leányiskola I. 

és II. oszt. vizsgája. Tanítja Pap 

Antal. 

Junius 29-én d. e. A felsőpárti belső leányiskola IV. 

és V. oszt. vizsgája. Tanítja Varga 

Ferencz. 

d. u. A felsőpárti belső fiiskola II. oszt. 

vizsgaja. Tanítja Németh Lajos 

Junius 30-án d. e. A felsőparti belső fiiskola IV. és 

V. osztályának vizsgája. Tanítja 

Papp László. 

d. u. A felsőpárti belső fiiskola III. 

oszt. vizsgája. Tanitja Németh 

Elek tanitó. 

A közvizsgak a templomban, a női kézimunka-

kiállitás az egyház tanácstermében, a torna a köz-

ponti, a gyömőlcsfanemesitési vizszsgálat pedig az 

illető gyakorló tereken fognak megtartatni. — A 

vizsgák kezdete d. e. 8, d. u. 3 órakor. 

Szentes, 1891. junius 4. Geröc Lajos, 
ref. lelkész, iskolaszéki elnök 

A szentesi rkath. elemi iskolákban az 1890-1. évi zár-

vizsgálatok a következő sorrendben fognak megtartatni: 

Junius 24-án d. e. Bóna Sándor 

, d. u. Csuppay Márton, 

24-én d. e. Marschallné Nagy Róza, 

, d. u. Marschall Endre, 

25-én d. e. Bugyi Antal, 

. d. u. Bónáné Csuppay Mária. 

Szentes, 1S91. junins 3-án Korbuly Béla. 

egyházjegyző. 

— É r t e s í t é s . A szentesi iparos tanonciskola 

évzáró vizsgalatai a következő sorrendben fognak 

megtartatni: Junius hó 22-én, hétfőn d. u. 5—7-ig 

az I-ső osztály vizsgálata az ev. ref. fiúiskolában ; 

junius 23-an, kedden d. u 5—7-ig az előkészítő 

osztály vizsgalata ugyanott. Junius 25-én csütörtö-

kön d. u. 5—7-ig a 111. osztály vizsgálata a rom. 

kath. fiuiskolaban 26-an, pénteken d. u. 5—7-ig a 

II. osztály vizsgalata ugyanott. Az évzáró ünnepely 

a Kurcan tuli volt iskolai épületben junius 28-an 

d. e. 8 orakor .vcendi kezdetet. — Az iparos 

tanoncok munkakiallitasa junius 27-én, szom-

baton d. u. fél 5 órakor fog ünnepelyesen meg-

nyittatni és 29-én d. u. 6 orakor berekesztetni, mikor 

is a jutalomban reszesülő tanoncok közt a dijak és 

oklevelek ki fognak osztatni. A t. közönséget ugy 

az osztalyvizsgalatokra, mint az évzáró és kiállítási 

ünnepely re meghívja az ipartanodat bizottság. 

Helyi és megyei hirek. 
— A p o l g á r m e s t e r l e m o n d á s a . Az 

esti órakban vesszük a különös hirt, hogy Sarkadi 
polgármester — allitólag a legutóbbi közgyűlésen 

történték miatt — beadta állásáról való lemondását. 

A legutóbb történt dolgok miatt vonakodunk kétel-

kedni a fölött, hogy ezen lemondás oka a fentebb 

emiitett körülmény volna, s inkább vagyunk hajian-

dok ezt azon erőszakos és .»méltatlan hajszanak 

tulajdonítani, melyet a Stammer altal táncoltatott 

Zsilinszky indított és folytat gonosz iranyzatat nem 

követő tőbb városi tisztviselőink ellen! 

A lemondás híre rossz benyomást tett a vá-

rosi kepviselők köreben; mert az a testület, mely 

Sarkadit polgármesteri allásában mindvégig szívós-

sággal és oly paratlan ragaszkodassal támogatta, 

meltan elvarta, hogy a polgármester ne csak a 

könnyen nyert fényes diadalokban, hanem a vár-

megyei tényezők gonosz intentiójaból eredő nehez 

harcokban is reszes legyen. Egyébiránt ezen 

hir meg megerősitesre szorul; mert — amint hall-

juk — a polgármester a városi képviselő testülethez 

nyújtotta be lemondását, holott neki — mint fegyel-

mi vizsga.at alatt levő tisztviselőnek — lemondását 

csak a fegyelmi valasztmanyhoz lehetett volna be-

nyújtani az 1886. évi XXII. t. c. 103. §. szerint. 

Ezt a polgármester épp oly jól tudja bizonyára, 

mint mi. Epp ezért azt hisszük, hogy ez az egész 

hir csak egy rossz tréfa! 

— A t i t k o s l e v é l t á r . Csongrádvármegye 

leveltaraban a mult héten Sima Ferenc, dr. Filó 

Lajos és dr. Ecseri Lajos egy kis kutatást rendeztek 

es csak ugy, az első fogásra mindjárt rájöttek, hogy 

a tiszta közigazgatasnak remek példányait őrzi ez a 

levéltar. Ugyanis megtalálták az 1889. nov. 14-én 

Stammer elnöklete alatt lezárt dorozsmai névjegy-

zéket dr. Csato Zsigmond alirassal. Tehát felfedez-

tek egy igazi és egy hamis elnököt egy ülésből. No 

jó, ott, ahol egy ilyen jeles példa akad, kerülhet 

tőbb is, s azért Sima Ferenc és dr. Filó Tihamér 

f. hó 8-án megjelentek a levéltárban, hogy a megyei 

mintaadminisztratió egy másik példányát is napvi-

lagra segítsék. De a levéltárnok utjokat állja és ki-

jelenti, hogy: az alispán pár nappal ezelőtt szóbeli 
rendelettel megtiltotta, hogy a levéltárban bárkinek 
is megmutathasson valamit. — Eddig Gsongrádmegye 

leveltaraban mindenkinek joga volt bármiféle ira-

tot betekinteni és röla jegyzetet venni. — Ezentúl 

ezt csak alispáni engedély mellett lehet tenni és 

ez azóta van, hogy a Csató-féle hamis elnökséggel 

jegyzett választói névjegyzék felfedeztetett. Ugy 

látszik, hogy a megye szennyeseit az alispán ur 

lakat alá akarja zárni; de lesz gondunk, hogy ez a 

törvénytelen rendelkezés megtoroltassék. 

— A k é z i m u n k a k i á l l i t á s , mely Hankisz 
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Károlyné úrnő házánál, mint saját és családja ké-

szítménye és gyűjteménye látható, ugy mennyiség, 

mint mübecset tekintve, igazán méltó a megtekin-

tésre. — A kézimunka minden válfaja képviselve 

van itten, s két nagy termet foglalnak el a szebb-

nél-szebb, értékesebbnél-értékesebb dolgok, melyeken 

a finom női kéz annyi ügyességgel és gonddal fára-

dott. — Aki szereti és gyönyörködni tud benne — 

és pedig melyik müveit nő és férfi nem szeretné 

és nem találna gyönyörűséget a remek kézimunkák 

egy ily kiállítási tárának szemlélésében: az el ne mu-

lassza a kiállítás megszemlélését. A kiállítás még 

csak ma lesz nyitva, belépti dij 10 kr, s a befolyó 

jövedelem az evangelikus nőegylet pénztára javára 

fog fordíttatni. 

— K o r o n á z á s i e m l é k ü n n e p . Főgimná-

ziumunk tanuló ifjúságának tegnap, f. hó 8-án ritka 

vakációja volt, az első ilynemű, fennállása óta. 

Ministeri rendelet folytán ugyanis azon alkalomból, 

hogy dicsőségesen uralkodó I. Ferenc József császár 

fejűre 1867. junius hó 8-án tették fel a magyar 

koronát, koronázási emlékünnepet ült. 

— P e r e g y h a t á r o z a t m i a t t . Cson-

grádmegye közigazgatási bizottságának közelebb 

hozott azon határozata ellen, mely szerint az álló 

vizekben tenyészett s onnan kifogott halak árulását 

eltiltotta, Gsala István jogutódai, mint a Kurca 

halászat bérlői, per utján — kártérítési igénynyel 

léptek fel Szentes város ellen. A közigazgatási bizott-

ság ebbeli végzése annak idején nemcsak bennünk 

keltett visszatetszést; de igy fogadták azt velünk 

együtt igen sokan; mert eltekintve attól, hogy a 

város közönsége és egyesek érdeke is érzékeny 

csorbát szenved a kérdéses határozat által, indoko-

latlan és felületességre valló e határozat azért is; 

mert a Kurcából kifogott halak, melyek ezen hatá-

rozat következtében a piacról eltiltattak, az emberi 

élvezetre már csak azért sem találtathattak ártal-

masoknak ; mert még csak meg sem vizsgáltattak. 

— Értesülésünk szerint egyéb iránt e sérelmesnek 

talált határozat ellen az érdekeltek felebdezéssel is 

akarnak élni. 

— P i a c r e n d é s z e t i k i h á g á s . Érzékeny, 
50 frtig terjedő pénzbirsággal sújtotta Aradi Kai-
mán főkapitány a következő csirkekofákat; Bobán 
Imréné, Négyesi Janosné, ¡Soos Sándorné, Pető 
Zsuzsanna és Pető Mariat, amiért ezek a szabály-
rendelet ellenére, az eladók elé a város végéig 
kimenve, olcsó áron összeszedik az aprójószágokat, 
sőt a piactéren is lehetetlenné teszik a fogyasztó 
közönségnek, hogy közvetlen a termelőktől vehessen 
ilyen árukat. Csak helyeseljük a főkapitány ez eljá-
rását, melyhez még azt is hozzáfűzzük, vajha e tekin-
tetben még tovább menő intézkedeseket is tenne; 
mert az mar mégis csak türhetlen állapot, hogy pl. 
egy pár galambnagyságu csirkenek az ára 60—70 krra 
srófoltassék fel. Hisz ilyen árát még a pestiek sem 
fizetnek! 

— B é l y e g k u r k á s z . Tatay Imre pénzügyi 
fogalmazó, a szegedi penzügyigazgatósag rendeleté-
ből pár nap óta városunkban időzik annak fölül-
vizsgalása végett, hogy a hivatalos okmányok kellő-
leg tel vannak-e bélyegezve? Tegnap a polgármes-
teri hivatalban vizsgalata felül az iratokat, 
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a feleségét Tihanyinak. A válópőrt pedig megindították. Három 

hét múlva Lelohay beállított Tihanyihoz s igy szólt: „Tudod, 

hogy a házam a feleségem nevére van irva s igy most egyszerre 

elvesztettem a házat s az asszonyt is. Ez csak nem járja. Ne-

ked most négy házad is van, azok közül legalább egyet nekem 

adhatnál." Tihanyi belátta, hogy a kijátszott férjnek igaza van 

és Lelohay nevére Íratta vig-utca 14. szám alatti házát, mely 

testvérek közt is megér 20,000 frtot. E közben Horváth Sándor 

ág. ev. lelkész előtt folytak a kibékitések. Két izben a házas-

társak kijelentették, hogy gyűlölik egymást. De a harmadik 

alkalommal kibékültek. Tihanyi erre azt mondta Lelohaynak: 

„Vagy az asszonyt add vissza, vagy a házamat." S mikor Lelo-

hay nem engedett a felszólításnak s a feleségét visszafogadta, 

Tihanyi följelentést tett ellene, hogy feleségével együtt eszelte 

ki a válást az ő félrevezetésére. Lelohayt meg is idézték, de 

akkor megijedt s folytatta a valópört, melyet sok huzavona 

után a törvényszék és a felső bíróság el is intézett. Űrnapján 

pedig Tihanyi a Deák-téri ev. templomban oltárhoz vezette 

az elvált asszonyt. 

— E g é s z s é g e s k ö z s é g . Orosházán esett 

meg az a ritka eset, hogy 20000 lakos közül május 

29-étől junius 4-éig egyetlen egy haláleset sem 

fordult elő. 
— A z a g y a g i p a r k i á l l i t á s l á t o g a t á s a . 

A kereskedelemügyi miniszter az agyagipark'allitás 
közhasznúvá tétele érdékében értesiti a szegedi 
kereskedelmi és iparkamarát, hogy a kiállítás egy 
huzamban csakis junius hó végoig fog nyitva tar-
tatni, azután egész augusztus 15-ig szünetel, a mikor 
újra megnyittatik és szeptember 30 íg lesz látogat-
ható. Minthogy a kiállítás a szakemberekre nézve 
igen sok érdekes és tanulságos anyaggal rendelkezik, 
fölhívja a miniszter a kamarát, hogy erre nézve 
kerületének iparosait és szaktestületeit figyelmeztesse 
s a kiállítás meglátogatására azzal is buzdítsa, mikép 
az annak megtekintésére fölránduló iparosok szak-
szerű tanulmányozás tárgyává tegyék ezen, az 
anyagipar jövő fejlődésére nézve tanulságos kiállítást, 
melynek látogatásánál a szakbeli iparosok belépti 
dijak fizetése alól föl vannak mentve. Megjegyzi 
még a miniszter, hogy a vidéki és fővárosi szak-
emberek csoportjait minden vasárnap és ünnep 
napon délelőtt e szakmában jártas szakférfiak; mint 
vezetők és magyarázók fogják kalauzolni, s hogy 
ezen tanulmányozási csoportoknak a kiállítás meg-
tekintése a rendes megnyitási időnél egy órával 
előbb, vagyis reggel 8 órakor lesz megengedve. 

— B ő r - r i n g . Budapestről keltezve 20 osz-
trák és 6 magyar bőrgyár tulajdonosa nyilatkozatot 
tesz közzé, mely szerint a talp-bőr árakat junius 
1-től 100 kgrkínt 6 frttal emelik. 

Hazánk és a főváros, 
— A t á v i r a t o z á s „ r e f o r m j a . " A „Nem-

zet értesülése szerint a táviratdijak és a taviratok 
kézbesítése ügyében nagy „reform" áll küszöbön. A 
kormány ugyanis — a kereskedelemügyi miniszter-
nek a pénzügyminiszterrel egyetértőleg már hetek 
előtt tett javaslata szerint — elhatározta, hogy a 
táviratdijak a belforgalomban, a jelenlegi alapdij és 
szódij elejtése mellett, tiszta 3 krnyi szódíjban álla-
píttassanak meg, ugy, hogy a minimális dij 10 szó 
után 30 krt tegyen. Ezenkívül a táviratok kézbesí-
téséért dijat fognak szedni. A kézbesítési dijak már 
a f. évi jul. 1-vel, a táviratdijak legkésőbb 1892. 
január 1-vel fognak életbelépni. Ez irányban a ke-
reskedelemügyi miniszter a legközelebb fogja a kellő 
rendeleteket kiadni. 

Hirek a szomszédból. 
— Egy házasság története. Budapesten a külső dob-

utca 13. sz. alatt saját hazában lakott Lelohay Bertalan 

hentesmester feleségével, szül. Kühlmann Annával és négy 

gyermekével. A jómódú házaspár mintegy 20 év óta élt együtt 

s családi boldogságukat mi sem zavarta. A mult évhen azonban 

sürün kezdett a házhoz járni Tihanyi József hentesmester, a 

kinek három háza van a fővárosban. Tihanyi különben özvegy 

ember és három gyermeknek az atyja — Tihanyi udvarolgatott 

a még szemrevaló Lelohaynénak, de e mellett folyvást meny-

asszony után nézett és talált is egy özvegy asszonyt, akinek a 

Duna-ulcában háromemeletes háza van s a ki hajlandó lett 

volna hozzá menni. Egy este Tihanyi Lelohayéknál volt s 

hirtelen igy szólt: .Újságot mondok, ma eljegyeztem a Duna-

utcában lakó özvegyet 1 " Leholay nyugodtan azt mondta: 

,Gratulálok." De az asszony dühösen felszökött a helyéből és 

igy szolt: „Te nem veszed el azt asszonyt s hogyha elyeszed, 

ezzel a Késsel leszúrlak!u Eleinte azt hitték, hogy az asszony 

megörült, de aztán kiderült, hogy téljesen józan fővel tette e 

kijelentést. A férj is tisztába jött a helyzettel és hideg vérrel 

igy szólt barátjához: .Nesze a feleségem, odaadom, tartsd 

meg." Tihanyi három napi gonaolkozási időt kért s e£kor 

Leholay újra megkínálta az asszonynyal. „Én elválok tőle, te 

meg vedd el." , Jó l van, mondta Tihanyi, én elveszem a fele-

ségedet." S Lelohay még az nap minden holmijával elküldte 

Külföld. 
- U r a l k o d ó k t a l á l k o z á s a . A „Kölniche 

Zeitung* jelenti Berlinből: Vilmos császár ősh 
katonai utazásai már meg vannak állapítva. Szeptem-
ber első napjaiban a császár Ferenc József Ausztria-
Magyarország uralkodójának látogatására utazik, a 
hadgyakorlatban való részvétel céljából; szeptember 
8-tól 12-ig a München melleti bajor hadgyakorlatok-1 
nál lesz jelen. A császárt utazásaiban Caprivi biro-
dalmi kancellár fogja kísérni. 

Közgazdaság. 
V e t é s e k á l l & s a . 

A vetések állása és a mezőgazdasági ál lapot 

má jus h ó 30-ától jun ius hó 5-ig a földmivelés-

ügyi min isztér iumhoz beérkezett jelentések 

a lap ján a következő vo l t : 

A gyakori esőzések és az ezzel járt ked-

vező meleg időjárás a növényzetre s leginkább 

a vetésekre nézve üdí tő j ó hatással volt, néhol 

ugyan kisebb területeken szárazság uralkodott 

s a tenyészet nem fejlődhetett, sőt helyen-

kint hanyatlott , mert az esőnek h iányát 

érezte, mindazoná l ta l az országos átlag szerint 

8ientes. 1891. Nysnutstt Sima Ferenc* gyorssajtójan. 
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a vetések, a rozs kivételével, kielégítők. Az 

ősziek leginkább kalászuk, a tavasziak bok-

rosodásuk által sokat fejlődtek, szép üde zöld 

szinét ugy az őszi, m in t a tavaszí nagyobbára 

megtartotta, helyenkint a zonban , a hol sok 

eső vagy szárazság volt, megsárgul t vetések 

is láthatók. 

A buzavetések javu lása leginkább kitű-

nik a D u n a bal- és jobbpart ján , részben a 

Tisza balpart ján és az erdélyi vármegyékben. 

Az őszi buza kalászát részben m á r kivetette, 

igen szép nagy kalász a t ú l nyomó , néhol m á r 

virágzik i s ; üde zöld szinü és igy reméln i 

lehet, hogy a kalászok kifejlődése kedvező 

leend. 

Az őszi rozs kalásza szintén javult, szé-

pen virágzik, nagyobbára azonban , főleg az 

alföldi r ónákon , má r elvirágzott ; a teimés-

kiáll itások csaknem változat lanok. 

Az öszi árpa sokat javult a hét folya-

m á n is, széppn ka lászol ; a tavaszi is kielé-

gítően gyarapodik, de ebben helyenkint fér-

gek okoznak tetemes kárt. 

A zabvetések a legszebben á l lanak és leg-

többet j avu lnak az eddig emiitett gabona-

nemüek között , csakis a lema me lanopa fel-

lépése ad aggoda lomra okot, mert néhol már 

is tetemes kárt okozott . A korai és késői zab 

is szépen megbokrosodott , a kedvező időjárás 

fejlesztő hatása alatt r ohamosan gyarapodik. 

A repce kedvező terméshozamot csakis 

a D u n a j obb par t jának egyes részeiben fog 

nyú j tan i , egyebütt, a hol megmaradt , szórvá-

nyosan és csak kisebb területen, — á l ta lában 

gyenge repce ara tásunk leend. A repcearatás 

a Tisza-Maros szögén, főleg Temesvármegyé-

ben kezdetét vette. 

A kukorica-vetések kü l önbözően á l lanak, 

át lag véve azonban kielégítően, férgek és ür-

gék kárt okoznak, főleg a D u n a jobb part ján 

A kender és len, va lamin t a dohány is 

meglehetős szépen á l l a n ak ; jó l fe j lődnek; ez 

u tóbb iakon néhol férgek kisebb mérvű kárt 

okoznak, mesterséges kaszálók kielégítő hoza-

mot adtak a legtöbb helyen, ného l azon-

ban gyenge volt az e redmény ; a sarjadzás 

jó l megindul t . A természetes kaszálók jó l gya-

r apodnak ; a réti fűkaszálás helylyel-közzel 

kezdetét vette. Legelők is többnyire jó l ál-

lanak. A szóló kü l önbözően ál l , át lag csak 

gyenge közepesnek jelezhető. Gyümölcs kevés 

mutatkozik, legtöbb van az a lma , körte és 

cseresnyefélékből. 

S e r t é s ü z l e t . Budapest, jun. 5. Az e heti 

üzletirány a mult hetihez képest nem változott. — 

Heti átlagárak: Magyar válogatott áru 260—360 

kilogramm, nehéz 44^-45 kr., 180 260 kilogramm 

nehéz 45- 46 kr., öreg, 300 kilogrammon tuli 41 — 

421! krajcár, vidéki sertés 41—47 kr., szerb 45-46*2 

kr., román — kr. tiszta klgkint. Páronkint 45 klg. 

életsuly levonás és 4 százalék engedmény szokásos. 

— Eleségárak : Tengeri: uj 6.70, árpa 6.90, Kőbá-

nyán átvéve. 

G y a p j u ü z l e t . Budapest, jun. 6. A medárd-

napi gyapjuvásárra többnyire csak fehér hegyi két-

nyiretü gyapjú hozatott fel. Az irányzat lanyha volt 

és ha a szállítási gyapjú és a fehér kétnyiretü el is 

érte a tavalyi arat, a régi és uj nyirásu egynyiretü 

csak 5—6 frt engedmény mellett volt nehezen el-

adható. A gyapjú vásár gyöngébben látogatott is volt, 

mint máskor. Elkelt körülbelől 750 mm. a követ-

kező árakon, tavalyi áruból: fehér nyári gyapjú 71 

—72 frt, homoki gyapjú 45 -46 frt, kissé hibás 

egynyiretü 60 frt. Idei áruból: fehér hegyi kétnyiretü 

70—76 frt, bácskai gyapjú 56—57 frt és jó nógrádi 

középminőségü egynyiretü 73—74 frt. 

Hegedűs Vilmos 
vásárszéli házáná l 2 szoba, konyha és mel-

lékhelyiségekből á l ló udvar i lakás azonnal 

bérbe a d a n d ó ; értekezhetni ugyanot t Gunszt 

Dáv id úrral . 




