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Nemzetközi pénz.
A világforgalmat átalakító mozgalom 

indult meg, mely pár nap múlva a mü
veit világ egész sajtóját foglalkoztatni 
fogja s igy kötelességünk ezt előre ös- 
mertetni olvasóinkkal, megismertetni a 
mozgalom czéljaival és eszközeivel.

Az észak-amerikai Egyesült-Államok 
kongresszusa elé törvényjavaslatot nyúj
tottak be az iránt, hogy az Egyesült- 
Államok kincstárnoka nemzetközi papír- 
jegyek kibocsátására hatalmaetassék fel. 
Részletes hirek e tárgyban még nem ér
keztek, minélfogva a kivitel módozatai 
egyelőre homályban állanak s nem tud
juk azt sem, hogy a törvényjavaslat a 
nemzetközi papír-jegyek olykép való fe
dezéséről mikép kíván gondoskodni, hogy 
ezen jegyek minden országban, hül 
Amerika fizetéseket teljesíteni hivatott, 
készpénz gyanánt fogadtassanak el.

De bárminők a részletek, tény, hogy 
ezúttal az az eszme, mely hosszú idő 
óta akadémikus viták tárgyát képezte, a 
gyakorlati megoldás útjára terelődött 
egy oly állam parlamentjében, mely a 
világ egyik irányadó pénzhatalmasságává 
nőtte ki magát, a mely ha egyszer egy 
eszmét adoptál, azt egész erélylvel meg

valósítani is igyekszik. Az eszme jelen
tőségét nem szükséges fejtegetnünk, mert 
mindenki tudja, hogy minél nemzetkö
zibbé válik a kereskedelem, annál in
kább érzi az a nemzetközi fizető eszköz 
hiányát. Bármily tökéletességre emel
kedett is egyes országok pénzrendszere, 
az mindig és mindenekelőtt alá van 
rendelve a nemzetiségi jellegnek, mert 
rendszerint egyetlen ország sincs kellő 
tekintettel értékrendszerének meghatáro
zásakor más országok érték rendszerére. 
Ez az oka annak, hogy a nemzetközi 
üzleti forgalomban az átszámítások rend
kívül sok nehézséggel, hátrányokkal és 
veszteségekkel járnak, minélfogva mind
inkább kívánatossá válik, hogy az álla
mok oly értékegységet állapítsanak meg, 
mely nemzetközileg fogadtatnék el.

Bizonyos tekintetben már létezik is 
nemzetközi értékegység: a kilogramm 
rúdarany, mely tudvalevőleg a nagy
bankok üzleti forgalmában, a londoni, 
párisi, berlini világpiaezokon fizetési esz
közül szolgál, a  nélkül, hogy a fizetés 
teljesítésénél az értéknek font sterling
ben, márkádban, vagy frankokban való 
kiszámítása szerepet játszanék. Ebből a 
nemzetközi fizetési eszközből azonban a

nagy közönségnek nincs semmi haszna, 
sőt az aranyrudak küldésének nehézkes
sége miatt a nagy bankokra nézve is 
alkalmatlan. Ez okból merült fel azon 
további eszme, hogy az egyes áiiamok- 
által forgalomba hozott aranyérmeket 
nem az illető ország értékrendszere sze
rinti értékben, hanem finomsági snly sze
rint kell a nemzetközi forgalomban szá
mítani. Egy franczia uemzetgazdász ve
tette fel ez alapon azt az eszmét, hogy 
a nemzetközi pénz alapegységet az arany
gramm képezze, vagyis, az erre nézve 
az egyes államok közt létrehozandó kon- 
veneióalapján, bizonyos határidőtől kezdve, 
minden állam tüntesse fel az általa ki
veretett, bármilyen felirata s bármily 
értékrendszernek megfelelő aranyérme
ken azok finomsági súlyát is. Például 
egy 20 márkás arany 7-1684, egy font 
steriinges 7 3223, 20 frankos 5'8064. 
az osztrák magyar 8 frtos 5 806 szá
mokkal volnának a szokásos feliraton 
kivül ellátandók. E számjegyek segélyé
vel az idegen aranypénz belső értéké
nek a saját pénz belső értékéhez viszo
nyuló arányát mindenki megállapíthatná 
úgy, hogy az ilyen aranyérmek nemzet
közi fizetési eszköz gyanánt szerepelnének.

T Á R C Z A .
Esik a hó.

— Irtó: Endró'dy Géza. —

Az őszi felhőjárás megállapodott. A tél
nek minden réme és minden szépsége lát
szik a ködös, homályos ablakon át. Az 
ólomszürke ég mozdulatlanul borul a látó
határra és megfekszi fölöttünk az eget, mint
ha rabjává akarná tenni a földet, és a rajta 
nyüzsgő, küzdő életet, az embert, és ami 
ezzel összefügg — mindent.

Lassú lomha pehelylyel szitál a hó és 
a múlandóság képe gyanánt sűrű szemfedőt 
von a még csak imént viruló mezőre. A 
nép, az Istenadta nép, amely verejtékével 
termékenyítette meg a nyarat: szomorúan 
gondol vissza a küzdelemre, a sovány gyü
mölcsre, a mi elfogyott, mielőtt a jövő re
ményének magvát elhintette volna az anya
földbe.

Vájjon mit hoz a tavasz, a nyár, milyen 
lesz a jövendő ősznek gyümölcse ? Távoli 
kérdés, amit föl sem mer vetni másként, 
mint sóhajtás alakjában, lm ! itt a közelebbi, 
a küszöbön levő kérdőjelnek aggasztó sora; 
a rejtelmes, a hosszú, a félve várt hóziva

taros tél; a hideg tűzhely, az éhség, a der
medő tagok, a mindennapi falatért siró po
rontyok serege és a szive szülöttét fonyadt 
emlőjén ringató asszonya, a rideg sivár 
háznak.

Mert a magyar nép éhezik!
Az éhség pedig komor gondolatokat te

remt, született ellensége az erkölcsnek, meg
öli a lelket, állattá alacsonyitja az embert.

Akinek meg van a mindennapija, könnyű 
megőriznie a becsületét; a kísértés távol 
marad attól, mert a  legveszedelmesebb ördög 
a szükséget, a nyomort szenvedő test.

A nagyvárosok büszke palotái, csillogó 
fénye, czifra zsibongása elfödi a nyomort. 
Van ínség ott is, de a tömeg zaján át nem 
hallik az irgalomért esdők szava, az árnyék 
nem törheti keresztül a napot, megbúvik ott 
ahol setikise látja s ha meg is pillantja az 
élesebben vizsgáló szem, csak egy szemer
nyi homályt lát, amely rögtönösen beolvad 
a csengő élet szivárnyába.

Ámde a szürke vidék, ahol a szemhatár 
homálya mint éhes óriás leselkedik zsák
mányára, az életre, — az egészen más! — 
A nyomasztó csend gondolkozásra készíti 
az embert s a didergő, éhes ember gondo- 
látja nem száll az imára hivó harang csi

lingelőse közé, hanem sötéten, komoran ter
jed, mint a késő őszi köd a rögös avar fölött.

És megmozdul a rög; a földből lett és 
onnan fölemelkedni nem biró ember, hogy 
törjön egymás ellen, közös örökségnek te
kintse azt, a mit az anyaföld adott, meg
szerezze abból erővel, furfanggal a maga 
részét, amelyhez jussot formál, mert szük
sége van rá a nyomorult testnek és azok
nak, akik az ő testéből valók: az övéinek

Esik a hó !
A zörgő avarra puha, neszfogó szőnyeg 

terül, az éjféli eget nem világítja csillag, 
végtelen homály és csend lepi el a tájat. 
A kunyhó belsejében néhány szál rozsé 
tüze csak azért terjeszti sárgás barna vilá
gát, hogy felösmerhetővé tegye a nyomort. 
Nyugtalan, aludni nem tudó apró népség, 
beesett arczú, sápadt rongyos alakok dide
regnek egymáshoz bújva, egymás melegét 
lopva. A legkisebb sötét barnára sült úritok 
haját rágicsálja mohó élvezettel, mig a na
gyobbak sóvár szemekkel, irigykedve nézik 
a csemege számba menő semmit. Az asszony, 
az anya apathikusan, merőn szegezi szemét 
a parázsra, kerüli szándékosan elkerüli az 
epró emberkék tekintetét. Könnye nincs; 
az csak az uraknál divat, a hol az öröm
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De ez az eszme sem eléggé felel meg 
a gyakorlati élet követelményeinek, mert 
a különbőzé államok aranyérmeinek fi
nomsági súlyára nézve nem lehet az ér
mekre kivert számjegyek egyszerű meg
tekintése utján eligazodni; figyelembe 
veendő továbbá az is, hogy a nemzet
közi forgalomban a különböző aranyér
mek ára nem egyedül azok finomsági 
súlya szerint alakul, hanem függ a kí
nálat és kereslet egymáshoz való arányá
tól. Ha pedig a törtszámok elmellőzhe- 
tése végett a finomsági súly, közös el
határozás alapján, valamely más arány 
szerint állapíttatnék meg s egész szá
mokkal, például 5-el és 10-el jeleztet- 
nék, ez az éremrendszerek teljes feífor- 
gatásával, az összes aranyérmek ujra- 
veretésével, tehát sok költséggel járna.

Praktikusabbnak tűnik fel tehát az 
Egyesült-Államok kongresszusa elé ter
jesztett törvényjavaslat alapeszméje, mely 
nemzetközi pénz helyett nemzetközi pénz
helyettesítő eszköz forgalombahozását czé- 
lozza, mely fizetési eszköz egyszersmind 
az aranyérmek kímélését is eredményez
né és szükségtelenné tenné a készpénz 
ide-oda vándorlását. W olf Gyula, a bo 
roszlói egyetem tanára, már évek előtt 
terjedelmes rőpíratban foglalkozott a 
nemzetközi fizetési eszköz kérdésével s 
javaslatát a brüsszeli nemzetközi érme- 
konferencziának is bemutatta. Szerinte 
nemzetközi bankjegyek forgalombahozása 
utján lehetne a kérdést gyökeresen meg
oldani, mire nézve emlékiratában a töb
bek közt a következőket mondja:

Az eszme első pillanatra bizarrnak 
tűnik fel, ez azonban kivihetőségének 
nem szolgál akadályául. A bankjegyek 
eddig csak az illető ország területén

vagy a képmutatás kergeti a szemekbe; a 
valódi fájdalom néma és száraz.

A tökhajat majszoló gyerek fáradtan bo
rul az ölébe és fáradt, elhaló hangon súg 
oda valamit: a többiek mintha meghallanák, 
viszhangot keltve nyöszörgik utána:

— Anyám ! kenyeret. . .
A kunyhó szegletében lassan megzörren 

egy csomó szalma, hörgésszerű sóhaj vegyül 
a gyerekek pihegése közé, majd sötét tömeg 
húzódik az ajtó felé s lassan, nesztelenül 
tűnik el a zimankós éjben.

A rög megmozdult . . .
Az avaron neszfogó fehér szőnyeg terül, 

az éji homályt nem világítja csillag:, a rög 
nesztelenül, látatlanul mozog előre.

Esik a hó 1
A tanya kerítése mellett két alak húzza 

meg magát. Mintha hozzá tartoznának az 
élettelen környezethez : hóval lepett ruhájuk 
egybeolvad a havas kerítéssel. De ahol áll
nak, mintha a sövényből két hegyes karó 
emelkednék égnek; ez a szuronyos fegy
ver. Csendőr őrjárat tartja az előirt lesállását.

Csend van a tanya körül. A házőrző 
kutya is megbúvik a törekes kazal melegé
ben. Vacsorát kapott, vaczka kényelmes, 
künn pedig fagyosan szitál a hó. A tanyán

bírtak forgalomképességgel s ha mégis 
a nemzetközi forgalom lebonyolításában 
is szerepeltek, ez a szerep jelentéktelen, 
miután a külföldön a bankjegyeknek árnk 
van s például angol baukjegyek csak 
Angliába irányított pénzküldemény köz
vetítésével szerezhetők be. Az a nem
zetközi bankjegy azonban, melyről szó 
van, úgy a nemzeti, valamint a nemzet
közi forgalomban volna hivatva szere
pelni. E tekintetben azonban nem gon
dolunk egy, eddig nem létező központi 
hely, például nemzetközi bank által ki
bocsátandó papírpénzre, hanem oly bank
jegyekre, melyek a világ legnagyobb 
bankjai, például az Angol bank, a Frau- 
czia bank és a Német birodalmi bank 
közt létesülő konvenczió alapján ezen 
bankok által azon feltételek mellett bo
csáttatnának ki, melyek alapján az illető 
országban fizetési eszközül szolgáló nem
zeti bankjegyek emittálására jogositvák. 
Ez a bankjegy a nemzetközi forgalomban 
szívesebben fogadott fizetési eszköz lenne, 
mint a vert arany, vagy a csak nagy 
költséggel szállítható rúdarany. Három 
bank által kibocsátva, melyek iránt meg 
nem ingatható bizalom áll fenn, első 
sorban is a három állam területén fo
gadtatnának el a bankjegyek készpénz 
gyanánt, épp úgy, mint ugyanazou ban
kok nemzeti bankjegyei, annál inkább, 
mert a bankjegy elfogadója egyszersmind 
oly fizetési eszköznek 'jutna -birtokába, 
mely a három állam szűk határain túl 
is forgalmi képességgel bir. Különösen 
fontos szolgálatot teljesítene a nemzet
közi bankjegy lokális krízisek esetén, 
mivel három nagy bank által fedezett 
értékét semmiféle helyi krízis nem alte- 
rálhatná. M P

mindenki alszik, csak a két csendőr figyel 
ébren minden neszre.

Haliga !
Az udvar egyik sarkából fagyos görön

gyük tompa gördülése hallik. A csendőrök 
egymásra néznek s néma fejbólintással zaj
talanul húzódnak az irány felé.

A téli fagy ellen szalmával és földdel 
vastagon födött krumplirakás mellett egy 
elkényszeredett alak végzi a tilos munkát. 
Zsákja már félig megtelt a szép sárga bur
gonyával, a dús rakásban meg se látszik a 
csekély hiány, de neki nagy kincs: meg
váltás az éhen hálástól, egy hétre való, cse
megeszámba menő eledel a véréből valók
nak, az éhes porontyoknak s a sápadt arczú 
kénytelen szemű asszonynak.

És zörren a fegyver, csörren a bilincs. 
A törvénynek szeme éles, kaija pediglen 
sújtó. A rög, aki az anyaföldből való ugyan, 
de amelyből jussa neki egy szemernyi sin
csen, megmozdul újra, hogy törvényt lássa
nak fölötte . . .

A kunyhó előtt három ember lépése 
tapossa a friss havat. Az egyik csendőr 
megzörgeti a hitvány deszkaajtót:

— Mag Mihályné gyújtson kend világot, 
melegebb gúnyát, tarisznyába ennivalót adjon 
az urának ; lopáson értük, törvény elé visz- 
szük, soká lesz szabadulása.

S z i l á n k o k .
Békés viharok és egyéb kavarodások hete.

Eltévesztette az öreg nap az adreszt a 
múlt héten, a Saharán otthonos forró su
garakat mi hozzánk küldte s 45 0 C-ra szök
tette fel a hőmérő higanyát, gyilkosságot 
követve el vele számtalan, a mezőn dolgozni 
kényszerült szegény munkáson és szokatlan 
forgalmat idézve elő az árnyékon is izzadó 
polgártársak közt spriczerekben és kriglik- 
ben. Tán beszedtük volna a dolomit és 
kénsav, valamint a hűsítők összes válfajai
nak minden produktumait, ha a jószivü (?) 
Bóra föl nem ébred szendergéséből, el nem 
küldi hozzánk a maga sötét szürke czafatos 
felhőit, mennyei parittyakövekkel (lásd Jókay 
Mór összes müveinek valamelyik kötetét) és 
Isten haragjának sújtó villámaival terhelten, 
egy-egy kis cyclonocska kíséretében, a mely 
látogatás nyomait országszerte kitépett, ösz- 
szetördelt fák, felszakgatott tetők, földhöz 
vert, villámsujtott emberek, tönkretett ter
mések és a 150 C-ra sülyedt hőmérsékben 
— vaczogó fogak jelzik.

Oh hatalmas kormányzója az időjárás
nak, sokszor volt alkalmunk panaszra ez 
idén az abnormitás ellen, egymást követték 
a szélsőségek, az ínségre való kilátást a bő 
aratás, a szép reményeket fagy, jégverés, a 
port sár, az afrikai hőséget szibériai szél, a 
munkás életet a halál tétlensége sűrűn kö
vette. Miért ? Talán megfeledkeztünk róla, 
hogy te vagy az

„Isten, kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt,
Léted világit mint az égő nap 
De szemünk bele nem tekinthet.*1

Bizonyára úgy van! Gyarlóságunk suj- 
toló vessződ minden csapására méltán rá
szolgál 1

Csak le tudnánk belőle vonni a konzek- 
veneziát a jobbulásra.

*V ft
Megkaptuk gimnáziumunk értesítőjét a 

múlt esztendőről, előttünk fekszik svarcz 
auf veisz az az elszomorító statisztika, amit 
a vizsgák alkalmából a szülék panasza foly
tán a szekundások nagy számáról előre je-

Mint a téli álmából felriasztott méhek zaja 
köpűben akként nyüzsög a kis putri népe. 
Eenyőszilánknak halvány világa gyűl ki s 
a belépő járőr előtt ott van lefestve az éhes 
nyomor és a kétségbeesés.

A nyomorultak néma fájdalommal nézik 
a villogó fegyvert s hallgatják a bilincs szo
morú zokogását, amely lekötve tartja apja 
kezét, az értük bűnössé vált kezet — ki 
tudja meddig ?, . .

A jégcsapos bajuszú vén csendőr szivé
ben a járőrvezetői fényes jelvény alatt el
szorul valami ideg és mig a halványképü 
asszony rongyos szűrt akaszt a tolvaj nya
kába, ösztönszerüen oldja meg a portyázó 
táska-szíját, más napi eledelére szánt kenye
ret, jó makkos szalonnát szed elő belőle és 
szótlanul teszi le a meszeletlen padka szélére.

Serkedő bajuszú fiatal társa vájjon mit 
tehetne egyebet? Mig szótlanul követi az 
öreg bajtárs példáját egy könyet töröl szét 
piros pozsgás arczán, aztán megindul a me
net a város felé, ahol törvényt fognak ülni 
Mag Mihály fölött.

A frissen hulló hó eltakarja az erős férfi 
lábnyomokat, a gunyhó pedig már árvább, 
elhagyottabb lesz.

Nehéz élet a csendőr élet!
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leztünk. 152 tanuló közöl kilépett, vagy 
vizsgát nem tett 14 növendék, ezeket még 
vizsga előtt kihullatta a rosta. A 138 vizs
gázott növendék közül jól vizsgázott 34, 
átúszott 62, megbukott 42, még pedig 17 
menthetetlenül, 25 pótvizsga reményével, 
vagyis a növendékeknek majdnem egy har
madrésze elégtelen eredménynyel zárta le a 
tanévet. Nem tudom, a mérték-e tulszigoru, 
a tananyag-e túl sok és nehéz, a növendékek 
előképzettsége és szellemi fejlettsége-e tul- 
alacsony, a taneszközök-e tulhiányosak, avagy 
a nevelés és oktatás methodusa hagy fenn 
sok kívánni valót ? Mindenik felöl hallottam 
panaszt, szülék és tanárok részéről, nem 
bocsátkozom most részleges fejtegetésbe, 
eltekintek a 4 alsó osztályban bukottak és 
kilépettek számától is, csak az Y—VI. osz
tály növendékeinek előmenetelét vagyis 
azokét, akiknek esetleg hiányos előképzett
sége 5—6 év alatt a gimnáziumi osztályok
ban bőven pótolható lett volna — veszem 
az értesítő adatai alapján bonczkés alá. Az
V. osztályba a két magántanulót leszámítva, 
tényleg és talán az év vége feléig járt 9 
növendék, ezek közzül vizsgát nem tett, — 
vagyis a szekundákat megelőzte három és 
megbukott kettő, eredménynyel végzett 4 
növendék. A VI. osztály 11 növendéke kö
zül nem vizsgázott 1, ismétlés és javitó 
vizsgálatra utasittatott 1—1 növendék, tűr
hető eredménynyel végezett 8, egybevéve a 
két osztályt, 20 növendék közül 8, vagyis 
40%,-ék hiába töltötte el az esztendőt, oko
zott költséget, év végén bánatot szüleinek. 
Ezen a fokon már nem lehet mentség az 
előképzettség és szellemi fejlődés hiányos 
volta, sem az országos átlag, mely a közép
iskolai bukottak számára nézve a 25—30 
perczent közt vacillál tapasztalatom szerint, 
mert a tehetség és képzettség hiányát csak 
5—6 év múlva venni észre és 9—11 növen
dék mellett a bukottak perczentjét az átla
gon felül ily magasra szöktetni csakugyan 
az iskola .és a tanárkar saját reputácziója 
érdekében sem volna szabad.

Hát hiszen én szívesen elismerem, hogy 
sokkal komótosabb dolog egy 15—16 éves 
suhanczot szekundába »pónálni«, mint köte
lességérzetének tudatára, szorgalomra és ki
tartásra ébreszteni, de azt már engedje meg 
nekem tisztelendő >Cunctátor« ur is, ha 
kérdésbe teszem ezen eredmény láttára, hogy 
vájjon megtőrtént-e minden tanár ur részé
ről minden irányban, a paedagógia összes 
modern fegyvereinek felhasználásával min
den kísérlet arra nézve, hogy ez a siralmas 
eredmény be ne következzék?

Hiszen maga t. Cunctátor ur »A gyön
géd bánásmód s a büntetésnek alkalmazni 
tudása, mint legjobb nevelési rendszer* felől 
tett gyöngéd czélzást a gimn. vizsgákróli 
nyilvános jelentésében, melyet bizonyára, mint 
szüle — mert sajnos más érdeklődő, — a 
gimn. ig. tanács tagjait sem véve ki — alig 
van jelen a vizsgákon, — a saját tapasztalatai 
nyomán tett.

Szívesen elismerem én azt is, hogy iAz 
a növendék, a ki középen alóli szorgalmi (?) 
jegygyei távozik intézetünkből, megüti a 
mértéket az ország bármely intézetében,* 
hogy »a tanárkar hivatása magsslatán (sőt 
némely része még azon is felül szinte aka- 
demieus, vagy éppen; egyetemi magaslaton) 
á ll; de azt már tessék megengedni, hogy 
azokért az 5—6 évi tanítás után osztogatott 
szekundákért és vizsga előli megugrásokért

ne pusztán azokat az éretlen gyermekeket 
okoljam.

Nem akarok én ezzel koránt se ellenszen
vet támasztani intézetünk iránt, sőt ellenke
zőleg garancziát kívánok szerezni a szüléknek 
arra nézve, hogy az általam különben igen 
tisztelt tanári kar jövőbeni működése is el
fogulatlan kritika tárgyát fogja képezni a 
nyilvánosság előtt.

* **
Kossuth apánk jóságos arczmásának ár

nyékába közgyűlésre jöttek össze szerdán 
községünk vénei, hogy ha már a szakadó 
hűvös eső gátat vet az aratásnak a 4 fal 
közt legalább tadjanak csépelni . . .  De nem 
igen ment ez se, mintha csak az a Spleen-es 
hangulat a mi a nagytermészetet szombat 
óta dominálja, erőt vett volna a megjelen
teken is: unott, vontatott szürke volt az 
egész gyűlés, azon járt minden gazda esze, 
mi lesz a gabonájából, ha ez az időjárás 
sokáig igy tart, s az e felett való töprengés
ben nem csoda, ha egyik-másik jelen levőn, 
a szegletekben erőt vett a buzgóság s elbó
lintva álmodott napfényről. . . gazdag ara
tásról . . .

Hiába kérte a bíró ur a meghívón, tekintve 
az ügyek fontosságát szives megjelenésre 
»Czimed«-et, bizony ott igen kevés »Czim« 
jelent meg, s e tekintetbeni interpellátiómra 
a fuvarok, gyertyák, zsinegek és palló pocz- 
kok bizományosa azt felelte, hogy a többiek 
bizonyosan alusznak otthon . . És kérem, 
ha figyelembe vesszük, hogy községünk ügyei 
mondhatni évtizedek óta szembehunyvást 
intéztetnek (lásd a vasút, zsilip, bérház, hosz- 
szufoki belvizlevezető csatorna-épités, Megyer 
megvétel stb.) bizony kétes előttem, hogy 
melyik képviselő tesz töbh hasznot, az e a 
ki lelki nyugodalomban alszik otthon, vagy 
a ki mindig a többség kegyeit keresve, itt 
esik lethórgiába s a suggestiónak engedve 
szavaz *igen*-nel, pl. Megyer megvétele 
mellett ?!

De lássuk a cséplés eredményét, 31 kéve, 
akarom mondani tárgy volt a közgyűlés elé 
hordva s ha helyi lap volnánk, Jérdemes 
volna nagyobb részével foglalkozni, igy azon
ban csak azokra szorítkozunk, melyekből a 
t. ez. közgyűlés tiszta szemeket csépelt ki.

A pénztári számadásokról szóló bizottsági 
jelentéseket tudomásul vette a közgyűlés, 
csupán a késedelmi kamatok ellen emelt ki
fogást s utasította az előljárósági tanácsot 
előrelátóbb intézkedésre.

A leltár bemutatásnál nem találta az 
ingatlanok értékelését a tényleges értékkel 
megegyezőknek, pl. az erdő 54 ezer frtra 
van felvéve, holott az állítólag 400 ezer 
fríot is megér, daczára, hogy a jövedelme a 
felvett becsárnak is alig felel meg, miért 
beli akkor olyan görcsösen ragaszkodni 
hozzá ?!

Konstatáltatott a Rócsási pechje, — a ki 
pedig egy konkurrens nézete szerint »nem 
esett a feje lágyára,* még sem kapja meg a 
bérház átalakítási engedélyét s azzal kap
csolatosan a bérlet meghosszabbítását, mert 
hát — főjegyzői kijelentés értelmében — itt 
az ideje már, hogy a község ingatlanai 
ezentúl nyilvános árverésen adassanak ki. 
(Nem is tudtuk, hogy eddig az ilyesmik csak 
úgy »sub rósa* történtek.)

Ennél a pontnál kezdenek a szemek nyi
ladozni, — még a suggeráltak is — mert a 
közgyűlés hajlandónak mutatkozott csaknem

kivétel nélkül a bérház eladására és csak 
azon múlt a határozat meghozatala, hogy 
nem volt előre beadott »formális javaslat* 
(az ilyen formalitás üti agyon az egész köz
igazgatást) de már ez magában véve jó jel, 
kezdünk ébredezni s a maga értékére szál
lítani le sok hangzatos jelszót. Ez is valami! 
így válik lassanként köztudattá, hogy nincs 
haszon az ingatlanok testületi kezelésében s 
hogy az összes ingatlanok eladására vonat
kozó főszolgabírói javaslat nem volt vers, de 
annál inkább igaz.

Autonómiánk pánezélos lovagjainak kül- 
döttségi eljárásáról lapunkban már volt szó, 
s azt a közgyűlés is tudomásul vette s az 
elöljárói tanácsot megfelelő eljárásra utasí
totta a tanyai iskolák mielőbbi felállithatását 
illetőleg.

Megállapította a közgyűlés azt is, hogy 
a Hosszufoki árm. társulat által tervezett s 
miuisterileg jóváhagyott belvizlevezetési csa
torna tervezet Bélmegyeren levezető részle
téhez a község szintén szembehuny vást járult 
annak idején, mert biz az csak 4 ezer egy- 
nehányszáz kvadrát öl földet vesz ugyan 
igénybe, de a megyeri vadvizekből ugyan
annyi decziliterfc is aligha lesz hivatva beve
zetni, — jó ha még többet nem gyűjt rá 
— s most nyitott szemmel — nem is adja 
a szolgalmi jogot a társulatnak, ha csak 
mellékcsatorna ásással az 5 ezer egynehány- 
száz korona évi járulék fejében ezt a kis 
tévedést ki nem reparálja a társulat.

A nagyváradi posta- és távirda igazgató
ságnak nem hajlandó a község 150 korona 
küldőnezdiját tiz éven át fizetni a rosszerdei 
küldöncz költsége fejében, hiszen nemcsak 
ennyit, hanem még egy nehány postatiszt 
és levélhordó fizetését takarítja meg a kincs
tár a postamesterség fenntartásával, ha mi 
nem vagyunk skrupulózusok 5 se legyen az, 
a rosszerdeiek is velünk szemben.

A járásbíróság épületét átadjak az igaz
ságügyminiszter urnák, csak a becsértékéfc 
kívánjuk a birtokra tábláztatni, nehogy 
eszébe jusson a miniszter urnák Berénybe 
helyezni át az igazság templomát stb. stb. 
Most veszem észre, hogy a 10-ik »kutya
nyelv* is a végét járja, azért nem akarok 
visszaélni a szerkesztő ur szívességével, ha
nem a többi tárgyra vonatkozólag hivatko
zom Kossuth Lajos arczképének félmoso
lyára, mely azt a biztatást látszik mondani : 
„ Keressétek fiaim az igazságot továbbra is, 
ez a törekvésetek már magában véve fél
siker, csak erő, kitartás és egyetértés kell 
hozzá, hogy egészen megleljétek, még ha 
szunyókáltok is, csak egészen el ne alud
jatok !

* **
Köszönöm a szerkesztő ur elismerő üzene

tét, csak hogy a »talentummal* úgy vagyok, 
mint a biblia-beli szolga, nagyon kicsi bíza
tott rám belőle s azon gondolkozom, ne 
ássam-e el azt is, hogy majd annak idején 
legalább azzal az »egy«-gyel beszámolhas
sak. Az »elfoldeIés«-hez már rég hozzá
szoktattak a körülmények, mit gondol szer
kesztő ur, nem sokkal jobb volna-e az 
idealizmust faképnél hagyni s beállani az 
aranyborjú imádói közé, hátha akkor az 
igazi kutyanyelvekre nem csapán mint el- 
fogadó-é kerülne a becses nevem és a 
•talentum* nemcsak a papíron existálna!?
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A békési kosárfonó iskola.
Az állam több évvel ezelőtt állított fel 

Békésen egy kosárfonó iskolát. Ennek fel
állításával az volt a czél, hogy a szegény 
munkásnép gyermekei itt a kosárfonás meg
tanulása által olyan keresetforráshoz jussa
nak, mely keresetforrás kenyeret ad nekik.

öt éve már, hogy az iskola — mint 
iskola — megkezdette áldásos működését. 
Azóta több növendék kapott u. n. végbizo
nyítványt, bizonyságául annak, hogy képe
sítve van a kosárfonó mesterségre.

Ezen végbizonyítvány alapján — ha még 
2 évi gyakorlatot is kimutat az illető — kap 
iparigazolványt a kosárfonó mesterség űzé
sire, tehát kész iparos lesz belőle.

Igen, de mivel minden kezdethez pénz 
kell, ezek az itt tanuló gyermekek pedig a 
legszegényebb szülők gyermekei, önálló ipa
rosok nem lehetvén, mert nincs töke amivel 
berendezkedjenek, hogy mégis annak amit 
tanultak hasznát lássák, most is az iskolában 
kapnak munkát addig, amig az iskola mellé 
fel lesz állítva az u. n. » Kereseti műhely*, 
amelynek rendeltetése az lesz, hogy az isko
lát végzett növendékek átlépnek ide, és itt 
a nekik adott anyagból dolgoznak, munkájuk 
után határozott munkadíjat kapnak.

A munkát az iskola adja el s igy a mun
kás keresménye biztos, az mindig meg van, 
ha kel el a munkája, ha nem. így tehát jó 
kedvvel dolgozhatók, mivel tudja, hogy a 
munkadija meg lesz.

Ez a »Kereseti műhely* a jövő évben már 
meg is lesz, ami biztos keresményt ad azok
nak, akik az iskolát elvégzik.

Évenkint 30—32 növendék van az isko
lában elfoglalva, illetőleg a kosárfonásra 
tanítva.

Minden növendék — addig is mig tanul 
— havonkint ösztöndíjat kap. A gyengébb 
munkás kevesebbet, a jobb munkás többet. 
A legkisebb havi ösztöndíj 4 korona, a leg
nagyobb 18 korona.

Ez nem olyan nagy összeg igaz, hogy 
abból a gyermek meg is élhet, de tekin
tettel arra, hogy tanulás mellett kapja, min
denesetre dicséretre méltó tett, hogy akkor, 
mikor aki tanul valamit, az szokott fizetni 
azért mert tanítják, addig ezek azért kapnak 
egy kis összeget, amiért tanulnak.

De mivel ezen összeg nem olyan nagy, 
hogy abból a gyermek magát fenn is tart
hatná, ami által nincs lehetővé téve az, hogy 
a helybelieken kívül vidékiek is jöhetnének, 
meg lett pendítve az eszme, hogy az iskola 
mellett valami kis internátus állíttatnék fel, 
ami által a vidéki szegény nép gyermekeinek 
is lehetővé lenne téve az iskolába jutás.

Úgy hisszük, hogy ezen eszme megvaló
sításától nem fog idegenkedni vármegyénk 
derék főispánja sem, aki már eddig is minden 
alkalommal annyi jóindulattal volt és van 
az iskola iránt.

De nemcsak ez a jótékony működése van 
az iskolának, hanem van más is.

A téli idő beálltával ellátja munkával az
u. n házi iparosokat is. Egy-egy télen 
100—120-at. Ezek a zöld füzvesszőből ké
szítenek kosarakat és kocsiba való oldal
kasokat, mely munka mellett a téli dolog
nélküli időben a szegény nép megkeresi a 
napi kenyerét.

Nagy szó ez akkor, a mikor munka nél
kül talán rossz tettre is vetemednék, hogy 
kenyeret szerezhessen magának.

Többet is lehetne foglalkoztatni ilyen 
módon, de a helyszűke nem engedi. Már

azért is kívánatos, hogy a skereseti műhely* 
minél előbb létesüljön.

Nehogy azt higyje valaki, hogy az isko
lában tanulók csak a közönséges piaczi áru
kat készítik, megjegyezzük, hogy azt is, de 
olyan dolgokat is, melyek a legelegánsabb 
szalonokba is beillenek s a melyek a leg
kényesebb Ízlést is kielégítik. Talán elég bi
zonyíték erre az, hogy a dobozi és gerlai 
grófok úgyszólván állandó megrendelői és 
gyakori látogatói az iskolának.

Hogy nem hiába tanul, iparkodik az ide 
került gyermek, azt mutatja Szabó Lajos és 
Korcsok Mátyás volt növendékek esete.

Mindkettő közönséges paraszt gyermek 
volt. Az elsőt a kereskedelemügyi minister 
kinevezte a bellusi kosárfonó iskolához élő
munkáénak, a másikat egy — itt az iskolá
nál időző — bulgáriai tanító kivitette az ő 
állomáshelyére Künstendilébe maga mellé 
segédtanítónak.

Úgy hiszszük, ez a két eset elég szép 
példa arra, hogy a szorgalom és jó viselet 
megtermi a maga gyümölcsét, de jó példa 
arra is, hogy aki ezen iskolában eltölti idejét 
és aki iparkodik jól eltölteni, nem hiába 
tette azt.

Ezen rövid ismertetésből látható, hogy
annak a szép és nemes czélnak, amelyet az 
állam ezen iskola feállitásával maga elé ki
tűzött, az teljesen elérve van, annak az is
kola minden tekintetben megfelel.

Tudomásul szolgáljon végül az, hogy az 
iskolában az ipari gazdasági és kényelmi 
czéloknak megfelelő olcsó fonott tárgyak 
kaphatók.

Egy tanár.

tiyiilaváros rendőrkapitányától

2045/1900. V

Figyelmeztetés!
A szabadban fürödni szándékozó közönség 

fürdőhelyéül a Menyhárt hídon felüli terü
letet és a német-hidtó! lefelé a német teme
tőig terjedő területet jelölöm ki.

83. §. (K. h.) Aki a közönség szemléleté
nek kitett helyen szemérmet sértő módon, 
öltözet nélkül fürdik: nyolrz napig terjed
hető elzárással büntetendő.

Gyulán, 1900. évi julius hó 7-én.

Má r k u s  Mi hál y,
19 1—1 b. rkupitán.v.

2903/1900.

Hivatalos hirdetés.
Gyula városában az 1900. évre előirt 

fegyveradó lajstrom, a kir. pénzügyigazgató- 
ság által számvevőileg megvizsgáltatván, az 
1883. évi XLIV. t.-cz. 16. §-a értelmében a 
városi arióbivatnt helyiségében folyó éri jnlins 
hó ló-től, jnlins 211-ig közszemlére kitéve 
tartatik.

Azon adózók, a kik eme lajstromban fog
lalt adónemmel már a múlt évben is meg
voltak róva, a lajstrom közzétételének napját 
követő 15 nap alatt, a kik pedig most első 
Ízben lettek megróva, adójuknak könyvecs
kéjükbe történt bejegyzését követő 15 nap 
alatt, felszólamlásukat hozzám adják be.

Gyulán, 1900. julius hó 12.
D u t k a y  Bé l a ,

18 t —1 polgármester.

I J  IMI \  S Á G  II k

— Helyettesítés. Csák György kir. ta
nácsos, p. ü. igazgató f. hó 11-én 6 heti 
szabadságra utazott, a p. ü. igazgatóság ve
zetését addig Som ossy Zsigmond helyettes 
igazgató veszi át.

— A közigazgatási bizottságból. Békés
vármegye közigazgatási bizottsága pénteken
f. hó 13-án délelőtt 9 órakor tartotta julius 
havi rendes ülését dr. Lukács György fő
ispán elnöklete alatt. Jelen voltak : dr. Fábry 
Sándor, kir. tanácsos, alispán, dr. Bodoky 
Zoltán főjegyző, Jancsovits Péter árva
széki elnök, R ezey  Sylvins kir. tanfelügyelő, 
dr. Zöldy János főorvos, Haviár Lajos kir. 
főmérnök, Somossy Zsigmond h. pénzügy
igazgató, Jancsovits E., Keller I., Geiszt 
Gy., Haviár D., gr. Alm ásy  D., dr. Hajnal 
István, Horváth Károly, dr. Zsilinszky  
Endre és Zlinszky  István. Az alispán havi 
jelentését dr. Bodoky Zoltán főjegyző ol
vasta fel Úgy ezt, valamint a pénztárvizs- 
gálatró! szóló jelentést tudomásul vette a 
bizottság. Érdekes vita egyedül a földmive- 
lésügyi miniszter azon leiratának felolvasása 
után kerekedett, melyet a békési erdők ügyé
ben intézett a közigazgatási bizottsághoz. 
Ebben a leiratában a miniszter olyan han
got használ, a melynek zenéje nemcsak szo
katlan, de egyenesen sérti a közig. biz. mél
tóságot. Ugyanis azt mondja, hogy a köz- 
igazgatási bizottságot felhatalmazza a 
kérelem megtagadására. Ez ellen a kü
lönös hang ellen első sorban Haviár Dani 
emelt szót s azt indítványozta, hogy a bi
zottság felirat alakjában kérjen magának a 
minisztertől magyarázatot, vagy elégtételt. 
Ezzel szemben Keller Imre azt vitatta, hogy 
itt minden bizonynyal csupán a fogalmazás
ban rejlik a hiba, mely a legjobb akarat és 
a legnagyobb óvatosság mellett sem kerül
hető ki. Kéri az indítvány mellőzését. Lukács 
György főispán figyelmeztette a bizottsá
got, hogy a kérdéses ügyben, a törvény ér
telmében, úgy sem hivatott a közig, bizott
ság dönteni. Ez is azt igazolná, hogy e le
iratban lapasztalbató különös hang tollbibá- 
nak a szüleménye, mindamellett nem ellenzi, 
hogy felterjesztést küldjenek a miniszterhez, 
de nem feliratot. Többek hozzászólása után 
elfogadták a főispán javaslatát s ezzel az 
ülésnek egyetlen vitája véget ért. A többi 
tárgyakat a közig. biz. az előadók jelentése 
alapján tudomásul vette.

— Békésvármegye dicsérete. Az >Arad-
megyei Hírlap* legutóbbi számában a köz- 
igazgatás egyszerűsítése ezim alatt czíkk 
jelent meg, mely bennünket már csak azért 
is érdekel, mert vármegyénk közigazgatásá
ról és pénzkezeléséről is megemlékezik benne 
a legnagyobb dicsérettel. íme a czíkk befe
jező sorai: >De mindenekfelett ajánljuk, hogy 
az alispán küldjön előbb a szomszédos Békés
vármegyébe egy-két tisztviselőt, hogy ott a 
közigazgatási eljárást, különösen a pénzkeze
lést tanulmányozzák Ott szívesen útbaiga
zítanák, mert hozzá vannak szokva, hogy 
idegen megyék küldöttségei odaérkeznek ta
nulmányozás végett. Igaz, hogy Békés nem 
nemes vármegye, a tisztviselői nem urak, 
nem is mind benszülöttek, alig egy-kettőnek 
van nemesi előneve s ez is elhallgatja. De 
az is igaz, hogy a közigazgatáshoz aztán 
értenek! Ő tőlük pár nap alatt több haszno
sat lehetne elsajátítani? mintha itt féléven át 
fog együtt ülni az értekezlet. Mert Békés
vármegye közigazgatása kétségtelenül a lég
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első az országban. Utána hosszú-hossza üres
ség jön s csak ezután következik a második. 
De ez sem Aradvármegyéé.

— Pieznlásbank. A „gyulai takarék- és 
hitelszövetkezet*, az uj piczulásbank igazga
tósága csütörtök délután tartotta első ülé
sét a gyulavidéki takarékpénztár igazgató
ság termében. Az ülésen határoztak a be
fizetési napok felől és pedig úgy, hogy a 
heti befizetéseket az eddigi szokástól elté
rően, általános óhajra, két napon lehet tel
jesíteni: hétfőn délután ’/ , 3-tól %5-ig és 
szombaton délután ’/s 3-tól '/,5-ig. A be
fizetések f. hó 23-án veszik kezdetüket. A 
szövetkezet tisztviselőit is ezúttal választották 
meg. Könyvelő le tt: Fischer Jakab, pénz
tárnok : Lendvay  Mátyás, segédkönyveié: 
Révész Géza, a szövetkezet jegyzője.

— Tanítók és óvónők jutalmazása. A 
vármegyei közművelődési bizottság folyó hó
4-én ülést tartott, a melyben a közművelő 
dési alap felhasználásáról szóló szabályren
delet alapján, a magyar nyelv sikeres taní
tásáért megállapított jutalmakat a következő 
tanítóknak és óvónőknek ítélte oda és pedig: 
a 300 koronás I. jutalmat nem adta ki, a 
200 koronás II. jutalmat Ridegh János 
szarvasi, a ISO koronás III. jutalmat 
Benczúr Mihály szarvasi, a 100 koronás
IV. jutalmat Marosan Jusztin csabai taní
tónak, az óvónők részére megállapított 100 
koronás jutalmat Galli Gizella csabai és 
Lászlófí Róza szarvasi óvónőknek Ítélte oda.

— Egyleti alapszabályok. A belügyminisz
ter a > gyulai polgári kört és a > szarvasi 
önkéntes tűzoltó egylet* módosított alap
szabályait jóváhagyta.

— Részvény aláirás. Mint lapunk előző 
számában jeleztük a Gyulán létesítendő kö
tött szövött gyár részvényjegyzési ivei ki 
vannak bocsátva s a jegyzések szépen foly
nak. Nagyon helyes is ha támogatásban ré
szesül egy ilyen munkát adó az állam által 
is támogatott ipar-vállalat. — Mint Írhat
juk különösen munkás nők már sokan jelent
keztek az alapítást intéző VVeisz Mórczégnél.

— Országos vásár Gyulán. A gyulai 
nyári vásár szerdán, f. hó 18-án veszi kez
detét a sertésvásárral, csütörtökön 19-én 
lesz a juh- és kecskevásár, pénteken 20-án 
a szarvasmarhavásár, szombaton 21-én a ló 
vásár, vasárnap pedig a kirakodó vásár.

— Hogy fogják a rzápát? A múlt na
pokban Gyulán vidám poharazás közben ünne
pelték meg nyomdászok Guttenberg emlék
ünnepét. Csengett a pohár, hangzott a kaczaj, 
s a sok vig dikczió. Aztán rátértek a kriti
kára, kritizálták a megyei lapokat. Egyik jó, 
másik rósz, egyik sokat ollóz, a másik meg 
olyan eredeti tárczát ad le, ami magyar- 
országon negyven lapban jelenik meg egy
szerre. A nagy derültség között feláll egyik 
fiatal szedő s telt pohárral kezében igy kezdi 
dikczióját: — Uraim! Most mint hallom, 
czápa jár újra Fiume körül. Nos tehát el 
mondom önöknek, hogy fogják a czápát: 
Nagyon egyszerű. Aki czápát akar fogni, ki 
megy a tengerpartra, leül egy háromlábú 
székre s figyeli a hullámzó habokat. Végre 
kibukkan a habok közül a czápa irtóztató 
feja s lassan közeledik a parthoz. Erre a 
czipavadász kiveszi zsebéből a >fiékésmegyei 
Hir!ap<-ot s oda tartja a czápának. A czápa 
olvas, olvas, nagyokat ásít s végre elalszik. 
Nos tehát igy fogják a czápát. Óriási taps 
s derültség követte a szavakat, a kaczajuak 
alig akart vége lenni, mikor felugrik a túl
oldalon egy másik, egy öreg szedő s igy
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folytatja a beszédét: — Uraim 1 Előttem 
szóló megmagyarázta, hogy fogják a czápát. 
Nos tehát én folytatom: Az alvót kihúzzák 
alszik is egy darabig, aztán azonban nyújtóz
kodni kezd, kidörzsöli álmos szemeit s lágy 
kérő hangon igy szól a körül levőkhöz: 
Ugyan kérem mondják meg ki Írja a »Szi- 
lánkok«-at? — csak ezt vágyom megtudni.

— A gyulavidéki takarékpénztár Bíum, 
Norbert ékszerész szakértő, gyulai órást, (lakik 
a városházával szemben), bízta meg a zálog
letétbe helyezendő arany- és ezüstnemüek 
megbecslésével. Zálogkölcsönt élvezni óhajtók 
forduljanak első sorban a zálogosztály hiva
talos becsüséhez, ki a napnak bármely részé
ben a felek rendelkezésére áll.

— Templomszentelés. A nagyszénási ág. 
hitv. evang. hívek által emelt templomot 
f. hó I-én szentelte fel s adta át rendelte
tésének előkelő közönség jelenlétében Veres 
József esperes orosházai lelkész, mint a 
bányai egyházkerület püspökének e czélra 
felkért helyettese. Valláskülönbség nélkül az 
egész falu ünnepelt e napon. A házak fel 
voltak lobogózva. A felszentelési cselekmény 
reggel 9 órakor kezdődött. Veres József 
esperes. R eviczky  László kondorosi, Okályi 
Adolf bánfalvai, Freitag János csorvási és 
Mendöl Lajos szénási lelkészek kíséretében, 
először az ó-templomba ment, követve a 
hívek százaitól, itt felvéve az oltáron elhe
lyezett szent edényeket s bibliát, visszafordult 
az uj templomhoz s azt az Atya, Fiú és 
Szentlélek nevében megnyitotta. A kinyílt ajtó
kon beözönlött a hívek nagy száma az uj 
templomba. A közönség soraiban ültek: dr. 
Fábry Sándor kir. tanácsos alispán. Ambrus 
és Szalay  szolgabirák. Székács István, dr. 
Bikádi Antal, továbbá a szomszédos gróf 
Károlyi uradalom összes tisztjei. Veres József 
esperes a sziveket megindító felszentelő egy
házi beszédet tartott, tele a legszebb költői 
hasonlatokkal. Utána Reviczky László kon
dorosi lelkész tartotta meg szép ünnepi 
egyházi beszédét, mig Okályi Adolf bánfaival 
lelkész az esketést, Mendől Lajos szénási 
lelkész a keresztelést végezték, s végül Freitág 
János csorvási lelkész az úrvacsorát osztotta 
ki. Ezzel az ünnepi szent actus bevégződött. 
Délben */aI órakor 120 teritékü közebéd 
volt, a melyen az első felköszöntőt Ő felsé
gére Veres József esperes mondotta.

— Megégett öreg honréd. Szarvasi le
velezőnk jelenti: Latkóczy D ely József, 
volt 48-as huszár főhadnagy, a ki később a 
Vilmos huszároknál is szolgált s pár év előtt 
mintgróf Botza Géza számtartója vonult nyu
galomba, különös körülmények között balt 
meg kedden este. Hétfőn este lefeküdt az öreg 
úr s szokása szerint, lámpa mellett olvasott 
az ágyban. Nyolez óra körül a szomszéd
szobában lévő hitestársa s kis unokája ré
mes kiáltásokat hallottak, melyek az öreg 
honvéd szobályából törtek elő. Berohannak 
hozzá és rémülettel látták, hogy lángol az 
ágy. — D ely Józse f pedig paplannal és 
égő ruhával a  földön fekszik s a tűz ro
hamosan terjedt a szobában. Rögtön az ol
táshoz fogtak és sikerűit is elfojtani a tü
zet, más, mint az ágynemű és egy Íróasztal 
nem pusztult el. D ely  József a gyenge öreg 
ember borzasztó égési sebektől borítva esz
mélet nélkül feküdt a főidőn. Az orvosok, 
rögtön ápolás alá vették, de már nem segít
hettek rajta. Kedden este iszonyú kínok át- 
szenvedése után belehalt a sebeibe. Minden 
valószinűség szerint baleset áldozata lett. 
D ely  József véletlenül magára rántotta a 
lámpát, mely felgyüjtotta az ágyat. Egyesek 
életuntságról beszélnek, onnan indulva ki, 
hogy D ely József egyszer már megakart 
válni az élettől. — A hatvannyolcz évet ért 
öreg honvéd tragikus halála nagy részvétet 
keltett Szarvason, hol egyike volt a legnép-
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szerübb polgároknak, kire mindenki tiszte
lettel nézett. Temetése csütörtök délután 
ment végbe óriási részvét mellett. — Nyu
godjék békében.

— Esküvő. Lovag Pittom  Róbert pénz
ügyőri biztos f. hó 10-én tartotta esküvőjét
N.-Váradon Tanay Zsigmond államvasúti 
hivatalnok leányával Laurával.

— Halad a gyáripar. Igazán örömmel 
emlékezünk meg minden mozgalomról, ami 
vármegyénk lakosainak kenyérkeresetet te
remt. Mint m.-berényi levelezőnk jelenti, 
Klein Mór és társa m.-herényi kereskedők, 
kik már régóta szállítanak a kormánynak 
kóczvásznat, folyamodtak a mini terhez, hogy 
adjon nekik engedélyt szövőiskola felállítá
sára, ahol tanítanák a szövést s produkál
nának a hazai ipart s egyúttal pénzsegélyért is 
folyamodtak. A minister pénzbeli segélyt 
csak a jövőre nézve tett kilátásba, ellenben 
ad húsz szószéket három évi használatra s a 
költségvetés megállapítása végett rögtön meg 
is kereste az aradi Ipar- és kereskedelmi 
kamarát.

— Stílta de vale. A szomszédos Biharvár- 
megyének vadregényes fürdőhelyén, Bihar- 
Füreden élénk fürdői élet van, sokan keresik 
fel a fenyvesek e hazáját, üdülni, egészséget 
szerezni, hol a szép vidék, az egészséges 
levegő uj életet önt az emberbe. A szám
talan vendég között megemlítendök Ozárán 
Gyula földbirtokos Menyházáról, Zorád 
jegyző, Török Lajos, Olga János, Vas 
Antal Temesvár, Tóth Ferencz Kecske
mét, Láng B -Zsadány, Mittermann József, 
Goldstein Zsigmond, Sclilesinger Sámuel, 
Króm Kálmán, Mntics Ferencz, Tenbecz 
lelkész, Antal lelkész, Antal joghallgató, 
Fülöp Sándor stb. stb. — A vendégek élete 
rendkívül családias. A napokban várják a 
nagyváradi püspököt, ki szintén itt nyaral.

— Vihar. A szeghalmi járásban jégeső
vel és villámlással oly nagy vihar volt, hogy 
a házak tetejét a szél megbontotta. Bucsa- 
telep 190 lakóháza közül mintegy 140 ház
nak rongálta meg a fedelét a szél.

— Választás. Csaba községe csütörtökön 
választotta meg a rendőrfőbiztost. A sok 
pályázó közül a szavazatok többsége Misley 
Endre gyulai ügyvédjelöltre esett. Szorgal
mas képzett embert nyert benne a rend
őrség.

— Tanárválasztás. A csabai ág. ev. 
Rudolf-gimnázium vallástanárává a gímná- 
ziumbizottság hétfőn délután tartott ülésé
ben Daxer György eddigi helyettes tanárt 
választotta meg.

— Diákbál Orosházán. A vidéken tanuló 
orosházai ifjúság f. hó 21-én tánczvigalmat 
rendez az »Alföld* szálloda nagytermében. 
Orosházán a diákbálak fényes sikerrel szok
tak lefolyni, igy hát a legközelebbit is a 
biztos siker reményében rendezheti az oros
házai tanuló ifjúság. Személyjegy a bálra 
I kor. 2o fitl., családjegy 3 kor. Az estély 
tiszta jövedelmét a szegény gyermekek is- 
kolakönyveinek beszerzésére fordítják. Már 
ez a nemes czél is megérdemli, hogy a 
diákok — bizonyára kedélyes — mulatságán 
minél többen vegyenek részt.

— Letartóztatott községi Írnok. Kőmives 
Imre, orosházai községi írnok, birtoknyilván
tartó ellen a debreczeni kir. törvényszék előtt 
sikkasztás és okirathamisitás miatt már régebbi 
időkből bünper volt folyamatban, miről azon
ban sem az elöljáróság, sem felettes ható
sága nem tadott, különben nem alkalmazták, 
esetleg a hivatalától felfüggesztették volna. 
Közben elítélték Kömivest 8 havi börtönre, 
amit szintén nem tudtak Orosházán. A múlt
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héten yégre jött a hivatalos megkeresés, hogy 
az ítélet jogerős, tartoztassák tehát le és szál
lítsák Kömives Imrét a debreczeni kir. tör
vényszék börtönébe. A csendőrség a meg
keresésnek nyomban eleget tett. Az ítélet 
szerint Kömivest 3 évi hivatalvesztésre is 
ítéltetett s ebből ónként folyik, hogy Oros
házán viselt állását is elveszítette.

— \évváltoztatás. A belngyminister meg
engedte, hogy kiskorú Konkoly Antal gyulai 
lakos vezetéknevét K ovács-ra, dr. Steinfeld  
Vilmos gyulai származású budapesti ügyvéd 
pedig Szűcs re változtassa át.

— Öngyilkosság. Kríszt Imre gyomai 
kerékgyártó pénteken reggel az ajtófélfára 
felakasztotta magát s mire tettét hozzátar
tozói észrevették, teste ki volt hűlve. Az ön
gyilkosság oka ismeretlen.

— Szülészet (ivonián F e k e te  Miksa 
színtársulata Mezőberényből Gyomára ment 
át, hol tizennégy előadást tartott. Az utolsó 
előadás csütörtökön volt. Gyomán nagy 
veszteség érte a társulatot: meghalt Miskolczi 
László a társulat komikusa. Ez a szomorú 
körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy Gyo
méról oly hamar eltávoztak.

— Esküvő. Sárkány Jenő szarvasi gim
náziumi tanár leányát Piroskát, a napok
ban vezette oltárhoz az evang. templomban 
Szilágyi Emil, királymezei erdész.

— Anabaptista temetés. A szarvasi anabap
tisták egyik hívőket temették a múlt héten 
pap és tanító közreműködése nélkül. A teme
tésen két apostol celebrált: az egyik Csabáról 
jelent meg, a másik pedig Frecska Sámuel 
szarvasi iparos ember volt. A szertartás' fő 
részét a szentirás olvasása képezte, a mi két 
és fél órai időt vett igénybe, amennyiben d. e. 
9 órától déli ■/, 12 óráig tartott.

— Garázda magányok. A napokban 12 
kocsival, kóbor ezigánykaraván állított be 
Pnszta-Földvárra, loptak a mit szemük meg
látott, kezük elért. A községi bírótól ennek 
szemeláttára két pár libát, Lederer kereske
dőtől pedig több vég vásznat s igy tovább. 
A puszta-földváriak telephonoztak Orosházára 
honnan a csendőrőrjárat tüstént kiment és 
lefülelte az egész karavánt. Tolonczolják 
őket illetőségi helyükre.

— Lopás. Hosszabb idő óta tapasztalja 
már Kohn Sámuel vésztői kereskedő, hogy 
pénzes-fiókjából kisebb-nagyobb öszszegek 
folyton hiányzanak, mig végre sikerült 
neki a tettest Csüllög Gergely vésztői lakos 
személyében felfedezni, kit is nem késett 
megbüntetés végett feljelenteni.

Tűz volt az éjjel Gyulán a nagyromán- 
városon. Özv. Galambosné hosszú-utczai 
háza gyuladt ki fél 2 óra tájban s daezára 
tűzoltóink önfeláldozó munkájának, teljesen 
leégett. A kár még nincs megállapítva.

— Fizetési halasztás Csabának. A nehéz 
pénzügyi viszonyok, mit nemcsak nálunk, de 
másutt is éreznek, arra kényszeritette Bé- 
kés-Csaba községet, hogy a Trautmansdorí- 
féle birtok megvétele alkalmával az első- 
részlet törlesztésre felvett 400,000 korona 
kölcsönének lefizetésére egy évi haladékot 
kérjen. A pénzügyminister értesítése szerint 
a Magyar Általános Hitelbank, mely in
tézettől a kölcsönt felvették, hajlandó azt 
B.-Csaba községnek egy évre prolongálni.

— Gyiljtogatás. Szeghalmon Weiszberg 
Emil és Nagy Dávid kereskedők, szeghalmi 
lakosok kárára ismeretlen tettes már har
madszorra követett el gyújtogatást. Először 
és másodszor a ház mellett levő jégvermet 
gyújtotta fel valószínűleg oly czélból, hogy 
arról a lakóház is meggyuladjon, de czél- 
ját nem érte el, mert a tüzet mindkét eset

ben észrevették és hamar eloltották. Har
madszor folyó hó 8-án már a lakóházat 
gyújtotta fel s daezára az óriási munkának 
úgy az ablak, ajtó mint a tetőzet megégett. 
A ház értéke több mint 3000 korona. A rósz 
lelkű gyujtagatót úgy a rendőrség, mint a 
csendőrség nyomozza.

Főúri  nász.
Két ősnemes család sarja egyesült tiszta 

szerelemmel, igaz boldogsággal megvetve 
alapját egy hosszantartó szívből kötött 
frigynek. A menyasszony a köztisztelet
ben álló jótékony Alm ásy  családnak szép
séges ilju sarja, ki itt nőtt fel közöt
tünk s ki sokszor részt vett társas éle
tünkben. Kedves, szeretetreméltó modorával 
és szépségével fényt adva társas estélyeink
nek. Az Isten uj életében adjon neki teljes 
boldogságot s vegyék őt körül oly szeretet
tel, mint a miuőben eddig része volt. A 
nagy ünnepélyről tudósítónk a következőket 
jelenti:

Fényes mágnás lakodalom volt a fővárosban 
Gróf Pejacsevich Albert vette nőül Cziráky 
Janka grófnőt. A polgári esküvő hétfőn dél
után 5 órakor volt, csupán a tanuk jelenlé
tében. A menyasszony ezután visszatért a 
szülői házba. Este gróf Csekonics Endréné- 
nél, a menyasszony nagynénjénél, fényes 
lakoma volt az uj házasok tiszteletére. Az 
egyházi esküvőt kedden délelőtt féltizenkettő- 
kor tartották a jezsuiták templomában A 
magyar arisztokracziának szine-java ott volt 
a templomban. Az urak diszmagyarban, vagy 
egyenruhában jelentek meg. A templom előtt 
a násznagy, gróf Károlyi István, a mátka- 
pár hozzátartozói, a tanuk és a nyoszolyó- 
leányok várták a mátkapárt, melynek meg
érkezése után a vendégek bevonultak a 
templomba. Elől vezette a menetet gróf 
Károlyi István fehér szegfüs násznagyi bot
tal, utána következett egyszerű fehér atlasz
ruhában a menyasszony, a kit Thurn-Taxis 
Miksa herczeg és gróf Cziráky László vezet
tek be. A vőlegényt, a ki ulánus hadnagyi 
egyenruhában volt, két nyoszolyóleány, Pe
jacsevich  Lili és Kaas Clemence bárónő 
kisérték. Azután jöttek, a többi nyoszolyó- 
leányok. Pallaricini Edina grófnő, Pallavi- 
cini Stefánia grófnő és Beniczky Minka, a 
vőlegény és a menyasszony nagyszülei, idősb 
Lónyai Albert és özvegy gróf Almássy 
Kálmánná, az örömszülők, gróf Cziráky 
János és Pejacsevich Jánosné, született 
Lónyai Róza grófnővel, gróf Pejacsevich 
János, gróf Cziráky Jánosné, született 
Alm ássy  Erzsébet grófnővel; a tanuk voltak : 
ifjabb Lónyai Albert huszárezredes s gróf 
Eszterhazy  Béla a vőlegény, gróf Cziráky 
Béla és gróf Alm ássy  Dénes a menyasszony 
részéről, továbbá a nagyszámú vendégek. Az 
esketést Tomcsányi Lajos jezsuita atya vé
gezte s az esküvő után szép beszédet intézett 
az ifjú párhoz. Az oltártól ismét a násznagy 
vezette el a fiatal párt, utána következtek a 
nyoszolyóleányok : Pejacsevich Lili grófnő 
Thurn Taxis herczeggel, Pallavicini Edina 
grófnő gróf Széchenyi Péterrel, Pallavicini 
Stefánia grófnő gróf Csekonics Ivánnal, 
Kaas Clemence bárónő B eniczky  Istvánnal 
és Beniczky  Minka gróf Cziráky László
val. A templomból a vendégek az országos 
kaszinóba hajtattak, a hol lakoma volt. A 
társaság igen vidám hangulatban töltötte a 
délutánt az asztalnál, Berkes Béla muzsikája 
mellett. A boldog ifjú párt Károlyi István 
gróf násznagy köszöntötte tel szép beszéddel:

Első szavait a bájos menyasszonyhoz 
intézte, meleg és erős meggyőződéssel 
magyarázva, hogy a házasélet boldogságá
nak legfontosabb alapfeltétele az alkut nem 
ismerő, minden áldozatra kész szeretet. 
Beszédének eme részéből kisugárzott — 
nem nyílt formában, hanem a sorok kö
zött — az a nemes felfogás, hogy meny
nyivel szebb, magasztosabb és helyesebb a 
szivek kölcsönös vonzalmára alapítani egy 
örök frigyet, mint a telekkönyvi |vizsgáló- 
dásokra s ezzel a felfogással valódi szank- 
cziót adott ennek a szivbeli kötésnek. A 
beszéd másik részét a vőlegényhez intézte :

„Kedves fiatal barátom, — úgymond 
— maradj ezután is az, a ki eddig voltál, 
hogy nőd ezentúl is ugyanazon embert 
lássa benned és oldala mellett, a kit tulaj
donságaiért megszeretett s a kiben úgy 
megbízott, hogy életének egész jövendőjét, 
boldogságának minden reményét a te ke
zeidbe tette le.

Maradj férfias, bátor, jószivü és szeresd 
őt lelked, szived egész erejével, hevével; 
egyről azonban soha meg ne feledkezz: 
>drága hazánkról!« Légy jó magyar, azokká 
neveld fel a kis bimbókat, melyek egy 
napon díszei, örömei, büszkeségei lesznek 
ama rózsának, melyet te most a Czirákyak 
családfájáról leszakitál. Otven év előtt igy 
sóhajtott fel boldogan Eötvös József szám
űzetésében :

„Virág mit ér, mit ér a kincs nekem ?
Hazát kíván, hazáért ver szivem!“
A mai nemzedék sóhaja, fájdalom, igy 

hangzik :
„Mit ér a haza? Mit a chauvinizmus?
Erem kell nekem és nagy titulus!“

A mai üzér, érdemhajhászó, mindent 
felületesen megítélő világban frázisnak 
tekintik tulsokan a hazaszeretetet, önér
zet, szerelem, a becsületszó szentsége, a 
tisztesség magasztos fogalmait és érzelmeit.

Pedig ezek az indulatok nem frázisok, 
fiatal barátom. Ezek nélkülözhetetlen ér
zelmek. Kellékek ahhoz, hogy egész em
bernek, gentlemannek tarthassa valaki 
magát. A kiben csak egyike is hiányzik 
ez érzelmeknek, vagy a kiben hiányzik az 
ezek iránti érzék, az szerintem csakis egy 
adótárgy, egy szervezettel ellátott maté
ria, de semmi szin alatt sem lehet kom
patibilis a gentleman elnevezésre. Kódexet 
csak ezzel ismerj el magad részére irány
adónak s ennek czime legyen: tHaza
szeretet, becsület.« Ha netalán kételyed 
támadna, hogy miként értelmezd a kódex 
szavait, szived, önérzeted, nemes jellemed 
és hazafiságod útba fognak igazítani. Most 
pedig egy utolsó tanácscsal zárom be po
hárköszöntőmet : Önök nem is tudják ta
lán, hogy két év óta az én fiatal barátom
nak a kedvencz nótája ez volt:

„Ha megkondul a kis templom harangja,
Minden estve „búsulok én u tána...
Ahány csillag van az égen,
Mindezektől sirva kérdem:
Minek is van szerelem a világon?*1

Kedves barátom, ne kérdezd ezt te 
többé; ne keresd fel estve az ég csilla
gait, de tekints belé a sfekete szem éj- 
szakájába< s a rád ragyogó legszebb két 
csillag megmondja, hogy miattuk van 
szerelem a világon. Boldogságtokra, ritka 
szép szerelmetek örökkévalóságira ürítem 
poharamat!

Gróf Pejacsevich Albert nejével nász
úira a Tátrába utazott.

S z í n h á z .
Végre elmúlt a hőség, hanem a színház 

azért üres maradt, nap-nap ntán üres ház 
előtt játszanak színészeink, és ez az előadá
son meg is látszik: vontatott elödás, sok 
kihagyás, stb.

Pénteken julius 6-ára hirdetett Végre
hajtó előadása közönség hiánya miatt el
maradt, s így Tapolczai vendégszereplése 
tehát abbanmaradt, amit őszintén sajnálunk,



Gyula, 1900. julius 14. BÉKÉSMEGYEI HÍRLAP.

mert az idei szezon legkedvesebb estéjét ő 
szerezte.

7- én A hálókocsik ellenőre ment s a 
csekély számú közönség jól mulatott a darab 
sikerült jelenetein.

8- án Dráma a tenger lenekén került 
szinre.

9- én pedig E szter és Hámán-1 ismé
telték elég jó előadásban.

10- én Kalmár Gyula jutalomjátékául 
E gy katona története került szinre. Csekély 
közönség nézte a darabot, pedig Kalmár, 
társulatunk ez az ügyes, ambicziózus tagja 
megérdemelt volna egy kissé telt házat. A 
darab különben jól ment, ami a jutalma- 
zandón kivül különösen Szepessy  érdeme.

11- én Tanay Frigyes a debreczeni szín
ház tagjának vendégfelléptével A  kikapós 
patikárius ment. A vendég elég jó alakítást 
mutatott be ; játéka és előadásában haladást 
tapasztalunk. A többi szereplők is jó meg
állották helyüket, különösen Kalmár, Sze- 
p esy  és Pál fi Mariska

12- én Durand-Dnrand került szinre 
Tanayval. A közönség mindig jól mulatott 
a darabon s ennek főokozója Szalkay  jóizü 
alakítása volt.

Vasárnap tartja Szalkay utolsó előadását, 
mikor társulatával Orosházára megy.

Közönség bőréből.
— Érdekes kérdés. —

Vettük a következő levelező-lapot Békés
ről, ami arra vall, hogy a békésieknek jó 
kedélyük van, s sok mindenről gondolkoznak.

Tekintetes Szerkesztő  Ur!
Nálunk a király születésnapja leg

alább a hivatalok által megünne
peltetik.

Most már ha a trónörökös szökő  
évben február 29-én születik, mely 

„m pm .. wfísphk..,.# ...sizdb.itésq^pj,át
királylya koronáztatása után a  kö
zönséges években, a mikor február 
29-ike nincsen ?
Feltettük e kérdést szerkesztőségünk tag

jaihoz, de senki sem tudott erre megfelelni, 
igy tehát olvasóinkhoz fordulunk, feleljenek 
meg reá, hozzánk intézett levélben.

Kiadótulajdonos: Dr. Frankó László.

N y i m  é r.*)
1900. B. 173/3. szám.

ő Felsége a Király nevében !
A gyulai kir. járásbíróság mint büntető 

bíróság becsületsértés rétsége és közcsend 
elleni kihágással vádolt Fodor János és 
társa elleni bűnügyben, M isley Endre ügyészi 
megbízott és ifj. Húgyos Tógyer magán
vádló által emelt vád fölött, a Gyulán 1900. 
junius 28-ikán Szántó József jegyzőkönyv- 
vezető és dr. Berényi Ármin védő részvé
telével megtartott nyilvános tárgyalás alap
ján, a vád és védelem meghallgatása után 
következőleg

Í t é l t ;
A kir. járásbíróság 1. Fodor János gyulai 

születésű és lakos, 39 éves, r. kath. vallású, 
fuvaros, nős, nyolcz gyermek atyja, írni, ol
vasni tudó, kevés vagyonnal biró, büntetlen 
előéletű vádlottat azon cselekményéért, hogy 
folyó évi május hó 30-án délután ifj. Hódos 
Tógyer gyulai lakos magánvádlót szekerével 
a Csabára vezető műúton feltartóztatva, en
nek orrát pipaszárával verte s Ja szekérről a 
földre lehúzta, a btk. 261. §-ába ütköző be
csületsértés vétségében;

2. Szabó Mátyás gyulai születésű és lakos, 
28 éves, rom. kath. vallású, útkaparó, nős, 
2 gyermek atyja, Írni, olvasni tudó, vagyon
talan, büntetlen előéletű vádlottat pedig azon

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelt.. 
Béget a Szerkesztő.

cselekményéért, hogy nevezett magánvádlót 
a fenti alkalommal egy vaslapáttal egyszer 
fejen, egyszer meg vállán ütötte, továbbá 
kevéssel utóbb a homok-telepen disznó oláh 
kifejezésekkel illette, miután a btk. 261-ik 
§-ába ütköző becsületsértés vétségében azon 
cselekményéért pedig hogy a homok-telepen 
zsebkését kezében tartva magánvádlót »ki- 
hasitássaW, belének kiontásával. s azzal fe
nyegette, hogy aa kutyák nyalják fel a vé
rét., a btk. 41. §-ába ütköző közcsend elleni 
kihágásban bűnösnek mondja ki s ezért

1. Fodor Jánost a btk. 261. §-a alapján 
az 1892. évi XXVII. t.-czikkben jelzett czé- 
lokra fordítandó, 15 nap alatt a kir. járás
bíróságnál különbeni végrehajtás terhe mel
lett lefizetendő bebajthatlanság esetén a btk. 
53. §-a alapján 1 (egy) napi fogházra átvál
toztatandó 10 (tiz) korona pénzbüntetésre;

2. Szabó Mátyás vádlottat pedig a be
csületsértés vétségéért a btk. 261. §-a alap
ján a fenti helyen, módon és czélokra lefize
tendő behajthatlanság esetén a btk. 53. §-a 
alapján 2 (kettő) napi fogházra átváltozta
tandó 20 (húsz) korona pénzbüntetésre, a 
közcsend elleni kihágásért pedig a btk. 41. 
§-a alapján, a 21. §. alkalmazásával főbün
tetésül szintén a fent körülirt helyek és mó
dozatok mellett lefizetendő behajthatlanság 
esetén 1 (egy) napi elzárásra átváltoztatandó 
10 (tiz) korona, mellékbüntetésül pedig be
hajthatlanság esetén szintén 1 (egy) napi 
alzárással helyettesítendő 6 (hat) korona 
pénzbüntetésre Ítéli.

Kötelezi továbbá a kir. járásbíróság vád
lottakat, hogy 15 nap alatt különbeni vég
rehajtás terhe mellett magánvádlónak 22 
korona költséget egyetemleg fizessenek meg, 
kötelesek végül vádlottak a netán felmerü
lendő bűnügyi költséget a m. kir. kincsár
nak az 1890. évi XL. t.-cz. értelmében meg
téríteni, e költségek azonban egyelőre be- 
hajthatlanoknak mondatnak ki.

A kir. járásbíróság Fodor János ellen a 
btk. 41.§-ába ütköző közcsend elleni kihágás 
miajtt , fqlyajíjatba. tftljt, eljárást megszünteti,

Ifj. Hógyos Tógyer viszonvádlottat a vád
lott által a btk. 261. §-ába ütköző becsü
letsértés vétsége miatt emelt vád és követ
kezményeinek terhe alól a B. P. 326. §. 2. 
pontja s a btk. 79 §-a alapján felmenti.

Sértett képviselőjének munkadijait a kir. 
járásbíróság 22 koronában, dr. Berényi Ármin 
védőjét pedig 12 koronában állapítja meg.

Végül a kir. járásbíróság magánvádló ké
relme folytán a btk. 277. §-a alapján elren
deli, hogy ezen Ítélet egész terjedelemben a 
Gyulán megjelenő »Békésmegyei Hírlapi
ban vádlottak költségén egy Ízben közzé- 
tétessék.

Gyulán, 1900. junius 28.
Eszenyi, albiró.

Vasúti menetrend.
— Érvényes május hó 1-től. —

Arad—Budapest k. u. p.

Arad ind. 5*10 8 *1® 11*23 4*21 3 56 9-35
Kétegyháza 6-14 g«01 12*31 5*04 5-39 10-54
Csaba 6-47 0-23 1-19 5-26 7-27 11-39
B.-Földvár 7-02 1*37 5-38 7-46 U  58
Mező-Berény 713 9-43 1-49 5-49 8 04 i2*n
Gyoma 7-43 lü’08 2 21 ft-13 8-48 1 2 47
Mező-Tur 8*13 10-28 2-57 0*35 9*28 1*2
Szajol 9*08 11-00 3-44 7*09 10*95 2-16
Szolnok H-19 4 13 7*32 12*io 249
líjszász 11-38 4-38 7*50 12-49 3*15
Rákos 12-59 7*03 9*28 4-32 5-52
Budapest érk .. 1-10 7-20 9*40 5-oo 6-Tő

Budapest k. u. p.—Arad.
Budapest ind. 6-50 8*10 2*15 10-ou
Uj szász 8-28 10-33 3.38 12*3®
Szolnok 2*55 8-53 U  -07 4*22 4*33 1-30
Szajol 3*19 0-07 11-28 4*35 4 52 1 50
Mező-Tur 4-22 0-39 1217 5-04 5*43 2 36
Gyoma 5-3010-04 12-59 5-29 6-19 3*14

Mező-Berény 6-0910-24 1-26 5-5o 6-46 3 41
B.-Földvár 6-25 . 1-40 . 6»« 3*«
Csaba 7 09 10-49 2 23 0-13 7-«S 4-32
Kétegyháza 7 47 H-07 2 54 0-31 7 455 OS
Arad érk. 9-10 H-51 3-55 7-11 8‘«8 6 05

Kétegyháza— Mezőhegyes.
Kétegyháza . . . .  ind. 5-ts 3-04

Medgyesegyháza ...................... 5*61 3*44
Mezőhegyes . . . .  érk. 7  04 5 0 8

Mezőhegyes—Kétegyháza.
Mezőhegyes . . . . ind. 8*55 6*50
M edgyesegyháza ...................... 10 24 8-29
Kétegyháza . . . érk. 10-56 9-05

Mező-Tur—Szarvas -Orosháza.
Mezőtőr . . . ind. 2-46 12-40 5 10
Szarvas . . , 3-39 1*51
Kis-Szénás . . . . 4*31 2-43
Orosháza . . . érk ’ 5-45 3-49

Orosháza--Szarvas Mezőtúr.
Orosháza . ind. 5-55 11-57
Kis-Szénás . 7-32 1 05
Szarvas . . . . .  8-44 1-5812-10
Mezőtúr . . érk. 9-30 244 1-00

K.-Szénás—Kondoros.
Kis-Szénás . ind. 4-41 7-45 2-48
Kondoros . érk. 4 66 8 00 3*03

Kondoros—K.-Szénás.
Kondoros . . . ind. 6*60 12-30
Kis-Szénás . . érk. 7-05 12-45

Békés-Földvár—Békés.
B.-Földvár . ind. 4 <» 7-13 1-52 7-28
Békés . . . érk. 4-25 7-30 210 881

Békés—Békés-Földvár.
Békés. . ind. 6 00 1 2-45 5-00 n-15
B.-Földvár . érk. 6-n  l  os 5 20 n-36

Nagy-Várad—Dévaványa—Gyónta.
lY agy-V árad...................... ind. 5-so 200
Vésztő ......................................  9 44 6-10
Szeghalom ......................................  10 34 5-55
K.-Ladány............................ . 11*00 6*1
D é v a v á n y a ........................ 12*03 6*65
Gyoma ........................... érk. 12*45 7*39

Gyónta—Dév aványa—Nagyvárad.
Gyoma . . 2-30
Dévaványa . . . . 4-37 3*26
K.-Ladány . . 4-06
Szeghalom . . , 5.40 4.38
Vésztő . . . . . . .  6*1*4 5 2 2
Nagyvárad . . . . . érk. 9-20 9*05

Nagy-Várad -  Szeged-Bőkus.
Nagy-Várad ind.. 10*20 4-30 7-oo
Szalonta 1 1 -26 5-44 8*46
Kötegyán 1146 6 05 9*10
Gyula 8.40 12-21 644 10-01
Csaba 2*10 7*41 4-44
Orosháza 3*10 9*io 5*50
H. M.-Vásárhely 4-00 10 02 7-60
Szeged-Bőkus érk. 4-35 10-55 7*55

Szeged-Rókus -  Nagy-Várad.
Szeged-Bőkus ind. 3-40 10-25 6*40
H.-M.-Vásárhely . 4*38 11-05 7*50
Orosháza 5*41 11*54 9*20
Csaba 7 00 2-38 4-50
Gyula 7-27 3-05 5 26
Kötegyán 7-57 3 39 6-io
Szalonta 8 23 4 10 6*47
Nagyvárad érk .. 9-32 5-30 8*31
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layton & Shuttleworth

PÉNZKÖLCSÖNT
kaphatnak, leggyorsabban minden elfogadható visszafizetési 

feltételek mellett:
Katonatisztek, köztisztviselők, hivatalnokuk, nyugdíja

sok. kereskedők, gyógyszerészek, orvosok, nagyiparosok, 
kisiparosok, földbirtokosok, háztulajdonosok és minden 
hitelképes egyén; továbbá minden jogi személy; városok, 
községek, egyletek és társulatok.

Jelzálogkölesönök és konvertálások kieszközöltetnek. 
--------------------• --------------------

F Ö L D B I R T O K
------ ?ételele és eladása az ország bármely részén. --------

Továbbá:
földbirtokoknak budapesti kórházakra való eleseréiése
lelkiismeretesen, leggyorsabban minden előzetes költség nél

kül lebonyolittatnak.
Földbirtokok megvétele kevés tőkével vagy a terhek ren

dezései elvállaltalak a legpontosabban az :

„ÁLTALÁNOS FORGALMI ÉRTESÍTŐ ‘
által

BUDAPEST, VIL, Erzsóbet-körút 20. szám.
Mutatván)szára 50 fillér. (Bélyegekben is beküldhető.)

8 2—3

mezőgazdasági gépgyárosok (?)
által a  legjutányosabb árak mellett ajánltatnak

Budapest V402l-karüt
5 )
;őpí 

63. sz.

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek sV.&hnakazalozók,
továbbá JárR iny-csépIösrépek , lóhere-cséplők , tisz tító -ro s ták , konkolyozók. kaszálód és 

a ra tó g ép e k , szé n ag y ü jtő k . bo ronák .

„Columbia-Driir
leg jobb  so rve tőgépek , 

szecskavágók , répavágők . 
kukoricza-m orzso lók , 
d ará ló k , ő rlő-m alm ok, 
egye tem es ac z é l-e k é k .

2 - és 3 -v a sű  ekék  és m inden  egyéb  gazdaság i gépek .

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil- és cséplőgép-gyára.

9 3-13
Békésvármegye alispánjától.

12289—1900.

Pályázati hirdetmény.
A békés vármegyei közkórházival

rendszeresített 2  b e n la k ó  k ó r 
h á z i  o r v o s i  á l l á s r a  pályázatot 
nyitok, s felhívom mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy képzett
ségüket erkölcsi viseletűket, s eddigi 
működésüket igazoló okmányaikkal fel
szerelt kérvényüket, hozzám jnlins hó 
26-ig terjeszszék be.

A kórházi benlakó orvos fizetése 400 
frt készpénz, élelmezés, mely azonban 
200 írtért megváltható s természetben 
való szállás. A benlakó orvos köteles
ségeit a kórházi szabályrendelet Írja elő.

A kinevezett orvos köteles állását 
augusztus 1-én elfoglalni. A kinevezés 
ideiglenes, s egy év tartamára szól. 

Gyulán, 1900. junius 29-én.
Alispán helyett;

Dr. Bodoky Zoltán,
15 2—2 vára. főjegyző.

xxxxxxxxxxxxxx
A Göndöcs-népkeríben

minden nap

fagylalt és jegeskáYé
k a p h a t ó .

Hiiszka József,
12 3—3 vendéglős.

xxxxxxxxxxxxxx

— = = = =  A lapittatott 1880. évben. -- —
Délnragyarország első és legnagyobb kerékpár és  varrógép  

főraktára
K E M É N Y  L A JO S  Hddiuezö-Yásárhely.

Fiók-raktár Gyulán, Sugár-ut 1044. szám.
' Á l l a n d ó  n a g y  r a k t á r :

»A d r ia ',  „M onarch-D efiance ' és „T he  L igh t Cycle Co.“ a m erika i kerékpárokbó l. 
Ajánlja továbbá a legújabb rendszeri!

„B  e e s t  o n“  
„N aum ann ' 

. P r e m i e r '  
„E xce ls io r" 

„K  a y s e r “

Rössler és Jauernig 
„ M e t e o r '  

„S ty r ia '
„G r  i t  z n e r “ 

„Cham pion'

*

„S in g e r'
„G r itz n e r '
„M in e rv a '
„P h ö n ix '

„W íb ra t in g '

¥

■k.

Am erika i
12-ös „W hee ler és W ils o n ' 

„H ow e“
„C ylinder C o lib r i'

cz lpéüzek  r é s z é r e

*

csolnakos és karikaha jós  va rrógépe it csa lád i és ipa ri czé lokra , 5 évi jó tá llá s  
a legolcsóbb á ra k  és kedvező ré s z le tfize té s i fe lté te le k  m elle tt.

Dús választék kerekpár és varrógép felszerelési czikkekben.
Szakszerű nagy javítóműhely kerékpárok és varrógépek részére.

6 2-3_______________Árjegyzék ingyen és bérmentve._______________________
Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában, liynlán 1900.


