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Társadalmi viszonyok Békésen.
Békésvármegye alispánja minden eset

ben alkalmat vesz magának kijelenteni, 
valahányszor Békésről van szó, hogy a 
társadalmi viszonyok Békésen nem valami 
vigasztaló képet mutatnak. Hát ez úgy 
van. Az is igaz ugyan, hogy ő se valami 
sokkal járul ezen állapotok orvoslásához. 
Nem árt, ha tud erről valamit a nagy 
világ is, mely hogy nem, bizonyos dol
gokról nem szokott tudomást venni 
Békést illetőleg.

Bemutatunk ebből a vigasztalan kép
ből egy-két töredéket.

Egyik töredék legyen a kaszinói, az 
úgynevezett nri kaszinói élet. Elnöke dr. 
Hajnal István, a község egyik orvosa, 
aki jó idő óta mindenható Békésen, 
njabb időben kevésbé. Nekik volt mos
tanában egy kis kaszinói összekülönbö- 
zésük, a mi széles körben feszült figye
lem tárgyát képezte. Pöcz tanár meg
bélyegző nyilatkozatot te tt a kaszinóban 
Osváth igazgató-tanárról. Per lett belőle, 
melyben Pőcz tanárt marasztalta el a 
járásbíróság, pénzbüntetést szabva reá. 
Hogy a dolog tovább ne fejlődjék, meg
kezdődtek a békéltetések ismét, melyek

előbb sikerre nem vezettek. A békéltető 
most Hajnal orvos lett. írásbeli nyilat
kozatfal meg is le tt kötve a béke egy 
napra. Ez a békekötés lett a még na
gyobb háború forrása. Hajnal szemrehá
nyást tesz Osvátbnak, hogy megmutatta 
Pőez tanár bocsánatkérő levelét mások
nak. Megindult a hajsza Osváth ellen. 
Elitélték eljárását kaszinói gyűlésen. Az 
Ítéletet appellálta a ministeriumhoz. — 
Ekkor indítványt tettek a választmány
nál Osváthnak a kaszinóból való kizá- 
ratása iránt. Az ügy iránt előkelő egyé
nek is kezdtek érdeklődni a városon kí
vül is. És voltak, kik ngy nyilatkoztak, 
hogy Osvátbnak joga volt a levelet meg
mutatni a maga reputáeziója érdekében 
olyanoknak, kik a sértésről tudtak. A 
választmány többsége le is szavazta a 
zárási indítványt. A kaszinó még forrong.

Egy másik képtöredéket vegyünk az 
egyházi térről. I t t  a gymnáziumot építik. 
A főszereplő személyek jó részt ugyan
azok, kikkel a kaszinóban találkoztunk: 
no meg 8zegedi lelkész, a presbitérium 
és a gymnáziumi igazgató-tanács elnöke. 
A tábor úgy oszlik meg, hogy az elnök 
és az igazgató vannak egy párton, s ők 
az ostromlott felek, a többiek az ostrom

lók. A gymnázium ügye nem igen akar 
haladni. Ezért egyik a másikat okolja. 
Az első nagyobb ütközet tavaly v o lt; 
Szegedi lelkész és Osváth igazgató volt 
egy oldalon, az ellenfél Faragó tanár 
volt, akit a többiek támogattak. Faragó 
nagyon le találta dicsérni a présbitérium 
elnökét a püspökhöz irt bizalmas levél
ben, melyet azonban a püspök leküldött 
az éltes lelkésznek. Faragó az igazga
tójával is összetűzött. Hosszas vizsgálat 
következett, per, azután Faragó tanár 
egy évi szabadságot kért, idegességéből 
gyógyulást keresni. Az év most letelik 
s kezdődhetik újra az idilli állapot. De 
ez tavaly volt. Azóta a barcz az igaz
gató tanácsban folyt tovább, most már 
Faragó távollétében. Közelebb a hetedik 
osztály felállításán erőlködtek. Nem áldo
zatokkal, csak szóval. Helyiségre, meg 
pénzre lett volna szükség, de egyik ép 
oly kevéssé volt kéznél, mint a másik. 
A Hajnal-Konkoly csoport a presbitérium 
termét akarta gymnáziumi rajzteremnek, 
de a presbitérium azt mondta, hogy hát 
ő akkor hova menjen? Az ég alá? Kon
koly ügyvéd az egybáztanács határoza
tára azt mondta az igazgató-tanáes gyű
lésen, hogy megbotráukozik a felett és

T A R C Z A .
Az ara legnagyobb büszkesége.

Elbeszélés az 1848/49-iki szabadságharcz utáni idSMl. 

ír ta : Csorvássy István.

A vihar ledöntött és összetört bennün
ket, aztán szétszórt a világ minden tájé
kára.

A nagy temetkezés után, mely Világos
nál örök gyászba borította a magyar nem
zetet, igen sokan vándorbotot vettek ke
zükbe, s összetört szívvel mentek uj hazát 
keresni tengeren túl, idegen földön, messze 
világrészekben.

Inkább szerették a szabadságot, mint 
hazájokat.

Jutott aztán a kívándorlottakból a szél
rózsa minden tájékára: Amerikába és Ausz
tráliába is. És mindenütt derék, becsületes 
emberek voltak és maradtak, mindenütt tisz
telték és becsülték őket.

De hát bizony soknak közülök a szen
vedésnek nagy iskoláját kellett átküzdeniök, 
mig megbirtak állani abban a nagy tenger 
áradatban, mit életnek neveznek.

Az erős felküzdötte magát, a gyöngét 
elsöpörte a zajló hullámár.

Sok hajótöröttet véletlen segélykéz men
tett meg a bizonyos haláltól.

Koszta Márton is ilyen lehullott falevél 
volt, melyet a vihar a tengereken túl so
dort. Egy paránya a világot beragyogó me
teornak, mely midőn szétpattant, szilánk
jai szerteszét hullottak a nagy világűrben.

Hosszas vergődés után jutott ót Koszta 
Márton a szabadság óhajtott hazájába: 
Amerikába, hol állandóan letelepedni óhajtott.

Nem volt ott egyetlen ösmerőse, jó
barátja, avagy tanácsadója. Egyedül ma
gára, önerejére volt utalva.

Másfél évig volt ott, megkísértett ez idő 
alatt minden pólyát Nem válogatott a mun
kában. Egy sem nyújtott neki biztos támasz
pontot sem a jelenre, sem a jövőre nézve.

Nagy a világ gondolta magában a vál
lalkozó szellemű fiatal, másutt is van föld 
és vannak emberek. Szerencse föl 1 A bá
nyászok jelszava. Ha az egyik tárnában nem 
mutatkozik ez, ott hagyja az illető, mási
kat kezd.

Épen csak hogy annyi pénze volt, hogy 
a legelső hajóra, mely Ázsiába vitorlázott: 
felülhetett. Smyrnába indult a hajó, kis 
Ázsiának egyik nagy nevű tengeri városába, 
a hol terhének egyik részét lerakván, to
vább megy Európába.

Épen akkor folyt javában a krimi há
ború az orosz ellen. Az ő szive pedig még 
csordultig volt keserűséggel azok ellen, kik 
őket ietiporták. itt a jó alkalom, ki tombol
hatja magát. Bizonyosan talál ott valamely 
angol, vagy franczia toborzó irodát, mely 
őt felveszi egy idegen légióba. Kapitány 
volt az 55. zászlóaljnál, több csatában ki
tüntette magát, ott sem válnék szégyenére 
a magyar névnek!

Hosszú és unalmas volt tengeri útja.
Gyakran és sok időt töltött a hajó-fe

délzetén, el-el merengve a „nagy múlt" képei 
felett, melyek mint köd-fátyol-képek válta
kozó alakjai vonultak el lelke előtt.

Második helyen utazott. Szegény ember 
erszénye nem engedi, hogy első osztályú 
kabint válthasson magának valamely ten
geri útra.

A hajó első osztályú utasai között volt 
egy amerikai miss (kisasszony) egészen 
fiatal urhölgy, ki egy idősebb nő, valószí
nűleg társalkodónő kíséretében útazott.

Szép és igen kedves volt a fiatal miss, 
szőke, gazdag hullámos hajjal, mely úgy 
ragyogott, mintha aranyporral lett volna 
behintve. Ibolya-kék tüzes szemeiben sziv- 
jóság és erély tükröződött, üde arcza hó
fehérén lehelletszerü gyönge pir ömlött el.
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szégyenli, Rogy presbiter. Neki kötőm
ben szokása az ilyen megbotránkozás. 
Nem rég az egyházkerületi főjegyző el
járásában botránkozott meg, azelőtt meg 
egyszer az eperest harmadnapolta meg. 
A presbitérium — elnöke indítványára —  
rosszalását fejezte ki Konkoly ügyvéd 
ama nyilatkozata folett, hogy szégyenli, 
hogy presbiter. Mire azután ez kijelen
tette, hogy a konzekvencziát most még 
azért nem vonja le ebből a határozatból, 
mert a gymnázium ügye iránt érdeklő
dik ; ba az az ügy be lesz fejezve, le
mond a presbiterségról.

Most volt a gimnáziumi igazgató 
választás is. A kaszinó-párt ki akarta 
buktatni Osváthot az igazgatóságból s 
Pőczöt akarták betenni. De Osváth iránt 
fényesen nyilvánult a bizalom. A pres
bitériumban 32 szavazatot kapott, kaszinó
párt 3 szavazata ellenében. Ez a párt 
ngy az igazgatótanácsban, mint a presbi
tériumban, nagy kisebbségben maradt. 
Sót a tanárikar is Osváthot jelölte egyet
len szó ellenéhen.

Ismét más képtőredék. Színhely a 
kaszinó előtti korzó. Szereplő egyének: 
egy gyógyszerész-segéd, meg egy izraelita 
tanító, kaszinó tagok; továbbá beesület- 
birák, segédük stb. Harczi eszközök: bot, 
ököl, kemény szavak, heteken át folyó 
hirlapi, nyílttéri nyilatkozatok. És még 
egy képtőredék. Színhely: vasúti állomás 
irodája. Szereplő személyek: állomás
főnök és a pénztáros. Harezmodor: pofo- 
zódás, birkózás. Aki bírja, marja. Követ
kezik háromnapos vizsgálat. S majd a 
felettes hatóság Ítélete.

íme, egy-két képtöredék a felsőbb 
társadalom, a >hotvolé*, mostani életé

ből, szereplőkként azokkal, kik közül 
többen évek óta vezérszerepet játszottak 
Békésen. Kiegészíteném ezt a társadalom 
alsóbb rétegéből vett képekkel. Ott azon
ban nincs semmi érdekes. Csendes vérü 
nép ez. Legfeljebb a piacztéren, a fák 
alatt szomorúan hüsselő munkásokat fotog- 
rafálhatuám le, kik a nagy munkaidőben 
nem kapnak dolgot. Szülőföldjük, az arauy- 
kalászszal ékes rőnaság nem ád nekik 
kenyeret és szomorúan keresik a feleletet 
arra a nagy kérdésre, hogy honnan ve
szik a kenyeret télire magoknak és gyer
mekeiknek: de az ilyen kép kit érdekelne? 
Úgy látszik Lukács főispánt sem, aki 
adja a nagy szoeziális reformátort —  
papiroson és szóval, de nem valóságban 
és nem cselekvéssel. íme, most segítsen 
a szegény békési földmiveseken; volna 
it t elég alkalma és tere megmatatni, 
mily nagy népbarát ő. X.

*  *
sic

Ezt a czikket bocsátotta napvilággá 
Kasics Péter volt miniszteri tanácsos 
♦Radikális* czimü lapjában s küldötte 
le Békésvármegyébe, hogy annak lakos
sága okuljon abból s gyönyörködjék benne. 
A »Radikális* -nak második száma az, a 
mely kezembe került, kevés ahhoz, hogy 
egy lapnak erejét, irányát, akaratát meg
ismerje az ember, de elég ahhoz, hogy 
a módot, melyiyel a lap czélját elérni 
akarja, kitudja az olvasó.

A szabadsajténak nemcsak joga, de 
kötelessége is azt czélul tűzni ki maga 
elé, hogy mindenkor, mindenben és min
den körülmények között a közjót, a tör
vényes rendet és a tiszta igazságot ju t
tassa diadalra, tekintet nélkül arra, hogy 
sérti e ez egyeseknek vagy összeseknek

Megjelenése és egész magatartása előkelő 
és gazdag nőre vallott.

A fiatal miss egyedül kedvtelésből és 
népisme vágyból utazott át a nagy Óczeánon,

Ő is gyakran sétált a hajó-fedélzetén s 
tekintete nem egyszer tévedt a szép ma
gyar ifjúra.

Talán szerette volna megszólítani, de 
bizonyos szűzi szemérem mégis vissza
tartotta.

Végre is egy nagyon unalmas napon 
átment a hölgy a szomszédos másodosz
tály fedélzetére.

Koszta egy pádon ült s tárczájába je- 
gyezgetett. Annyira el volt ebben merülve, 
hogy észre sem vette a hölgy érkeztét.

Egészen meg volt tehát lepetve, a midőn 
az őt köszöntötte.

Jó napot uram!
Koszta udvariasan leemelte kalapját.
Jó reggelt kisasszonyom!
A miss bemutatta magát: „ Alice Harecourt” 

Aztán a fiatalnak egészen közelében leült 
a padra.

Martin Koszta! Válaszolt utóbbi, föl
kelve s magát meghajtva.

— Szabad kérdeznem hova utazik ön!
— Smymába kisasszony.
— Üzleti ügyben ?
— A mint vesszük.

A hölgy kevés ideig gondolkozott, az 
idegen nagyon szűkszavú volt. Szép barna 
ovál-arcza, fekete bajusza és szakála jelez
ték, hogy a keleti fajhoz tartozik.

— Török ön ?
— Nem kisasszony. Magyar vagyok.
— Ah — ah. . . Hungárián? Magyar? 

Az nagyon derék nemzet.Ismeriön Kossuthot?
— Katonája voltam.
A hölgy arcza ragyogott az örömtől és 

büszkeségtől. Milyen boldogság, hogy egy
szer ily vitézt láthat.

— Volt ön csatában ?
— Nem egyszer kisasszony! Egy al

kalommal körülvett az ellen bennünket. 
Szuronnyal nyitottunk utat magunknak.

— És talán el is estek akkor önök 
közül?

— ötvenen voltunk és csak hatan me
nekültünk meg.

—  A  többit mind elfogták ?
— Nem kisasszony. Egyet sem fogtak 

el. A többiek ott maradtak a csatatéren 
meghalva.

A villásreggelire hivó csöngettyü hangja 
szakította félbe a több mint egy óráig tartó 
társalgást,

Következő nap a miss, mint régi ösme- 
rős üdvözölte Kosztét, ismét hosszabb időt 
töltött vele.

érdekeit, vágyait. Ez tehát a kitűzött cél, 
amit a becsületes sajtótermék elérni tar
tozik. E végből joga van megvizsgálni 
mindent, mi a társadalom vagy az állam 
felügyelete, hatalma alatt áll.

Joga van éles, de tiszta bonezkéssel 
a testeket alkatelemeire felbontani s ha 
valahol kóros anyagot talál, arra rá
mutatni, annak gyógyítására gyógyszert 
keresni. Szóval joga van vizsgálatot tar
tani és a vizsgálat után bírálatot mon
dani. De ez csak akkor lesz tiszta, újság
íróhoz illő munka, ha a vizsgálat öntu
datos, minden tendenezió nélküli és az 
igazság által vezetett. Ha ettől pilla
natra eltér, azt az újságírói hatalommal 
való visszaélésnek — revolver-zsurnalisz
tikának hívják. Kasies a békésmegyei 
viszonyokat nem ismeri, azokról fogalma 
sincs, az tehát a nagy bűne, hogy lapjá
ban igaztalan hangoknak ad helyet. Nem 
foglalkozom a czik azon részével, mely 
a békési társadalmi életet pertraktálja, 
nem is akarom igazságos nívójára le
szállítani azokat a rosszakaratú hangokat, 
amelyekkel érintette a megyei élet veze
tőit, egyszerűen csak azt kérdem, hogy 
mi volt a czélja a czikk közlésével; 
mert ha czélja volt, mutassa ki, hogy mi 
az, ha bajt talál, mutasson gyógyító utat, 
de egyszerűen pellengérezni egy társa
dalmat, megróni akarni egy vármegyei 
életet anélkül, hogy megmondaná mi mó
don gondol ezen segíteni, az egy ily han
gulatos czimü laphoz, mint a »Radikális* 
nem való. Ez nem újítás, hanem után
zása a régi rossznak s jogtalan beavat
kozás oda, ahova senki sem hívta.

Dr. Z. E.

A bizalom naponkint fokozódott közöttük.
A hölgy úgy tekintette Kosztét, mint 

édes testvérét s ellátta jó tanácsokkal, hogy 
Smymában kikhez forduljon. Boldogult 
atyja üzletember volt. Összeköttetésben állott 
a világ csaknem minden nevezetesebb vá
rosában élő jobb nevű üzletemberekkel. 
Könyveiből kikeresett nehány nevet. Szíve
sen átadja azokat ajánlatával.

Más halandót talán ez a nagy bizalmas
ság elszéditett volna. Koszta azonban is
merte már az amerikai hölgyeket és semmi 
mást nem látott ebben, mint egyszerű üz
leti érdeklődést. Talán később ügynökéül 
akaija alkalmazni valamely üzletágban. 
Elébb azonban ki akaija ismerni. Ezek az 
amerikaiak valamennyien igen élelmesek s 
kitűnő üzleti szellemmel bírnak.

Midőn a hajó már közelgett Smyrnához, 
a miss élénk sajnálatát fejezte ki, hogy 
nem sokára válniok kell. Remélte azonban, 
hogy még találkozni fognak.

Koszta ezt maga is szívből óhajtotta.
Hanem most már egészen kivallattam 

önt, folytatta tovább a miss nem száraz 
üzleti, de szívből jövő bizalmas hangon. 
Atyámnak e városban sok ismerőse van, 
lássuk mire ajánlhatnám önt. Mondja csak 
micsoda üzlethez, vagy iparhoz ért?
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A z a d « r  e f o r  m.
A kormány ez idő szerint felette széles 

körű tevékenységének alig van egy ágazata 
is, mely általánosabb és nagyobb fokú ér
deklődést ébresztene a közönség összes kö
reiben, mint az adóreform előkészítése. 
Ennek daczára nem örvendeztethetjük meg 
az adózókat azzal a hittel, hogy a reform- 
munkálatok már a közel jövőben befejezést 
nyernek és az uj adórendszer — mert 
jóformán ilyenről van szó — egy-két év 
alatt életbe léphet. A pénzügyminisztérium
ban serényen folyik ugyan a javaslatok el
készítése ; az érdekelt szakosztályok vezetői 
egész junius végéig sűrűn tartottak tanács
kozásokat és intern értekezleteket, mindazon
által a reform-munkálatok nagyobb része — 
és pedig lényegesebb része — még csak az 
első elkészítés stádiumában van. A reform- 
munkálatokkal foglalkozó szakférfiak egyike 
következőleg jellemezte azon nehézségeket, 
melyekkel a pénzügyminisztériumnak meg 
kell küzdeni:

>Számitgatunk, okoskodunk, hogy a 
kecske is jóllakjék, a káposzta is megma
radjon, azaz, igyekszünk az állam fiskális 
érdekeit és az adózó közönség jogos igé
nyeit összeegyeztetni, de hogy ez nem 
könnyű munka, azt mindenki beláthatja, 
aki tisztában van azzal, hogy az állam
háztartás egyensúlyának fennmaradása köz
hitelűnk legfőbb biztosítékát képezi. A 
közönségnek tehát türelemmel kell magát 
vértezni és nyugodtan kell bevárni, amig 
a reform-javaslatok az ellentétes érdekek 
lehető kiegyenlítése alapján elkészülhetnek.«

Az eddigi tanácskozmányok a földadó-, 
házbér- és házosztályadó reformjának ki
dolgozását eredményezték. Lényegesebb mó
dosítást csak a két utóbbi adónem szenved, 
mig a földadó reformja inkább az adókive
tési módozatok megfelelő módosításában dom
borul ki.

E munkálatok már annyira elkészültek, 
hogy úgyszólván csak az utolsó simítás van 
hátra és ennek megtörténtével a tervezetek 
az egybehívandó nagy ankét elé terjeszthetők. 
Tervbe volt, hogy az egyes adónemekre vo

— Tehát mindig csak az üzlet! Gon
dolta az ifjú magában.

— Szóljon egész nyíltan és őszintén 
kérem!

— Értek a kertészethez, fákat, virágo
kat szemzeni, oltani, nemesíteni és gondozni.

— Jó, először tehát kertész.
— Tovább. . .
Értek a lovak ápolásához, idomitásához, 

kitűnő urasági lovász válnék belőlem.
— Ez sem rossz, tehát lovász.
— Nem épen utolsó zeneértő vagyok. 

Meglehetősen jól játszom a hegedűn, amint 
ezt talán néha éjjelenként hallani méltóztatott,

A miss kedvesen volt meglepetve.
ön volt az, igazán nagy élvezetet szer

zett nekem.
— Tehát zenetanár. Pompás! Tud még 

valamit ?
— Értek a fényképészethez is. Ez idő 

szerint azonban hiányoznak műszereim
— Ez is ér valamit. Lezárhatjuk az üz

leti könyvet.
— Még nem. Értem a német, magyar 

és lat n nyelvet, s képes vagyok ezeket ta
nítani is gyermekeknek és felnőtteknek egy
aránt.

— Tehát nyelvmester. Remélem, hogy 
ezen túl már nem megyünk.

— De igenis. Kintahiában létem alatt

natkozó reformjavaslatok külön-külön terjesz
tetnek e czélból egybehívandó ánkétek elé, 
de ezen eszméről a pénzügyminiszter — úgy 
látszik — lemondott s illetékes körökben 
valószínűnek tartják, hogy az adóreformo
kat tárgy azó ankétot csak az összes adó
ügyi javaslatok elkészítése után hívják  
egybe és pedig olyképen, hogy a széles
körű tanácskozásban az adózók minden osz
tálya megfelelően lesz képviselve.

A kereseti és jövedelmi adókra vonat
kozó reformmunkálatok azonban még igen 
hátra vannak, úgyszólván csak a kezdet stá
diumában állanak. E munkálatok czéljára 
folyvást újabb adatok beszerzése szükséges s 
e részben nemcsak a pénzügyminisztérium, 
hanem az ennek alárendelt hatóságok is 
jelentékeny munkával terhelvék. Miután az 
illető osztályvezetők most már többnyire 
szabadságukat élvezik, a fent említett adó
nemekre vonatkozó reform-munkálatokhoz 
majd csak az ősszel fognak ismét hozzálátni. 
Mindazonáltal remélhető, hogy a pénzügy
miniszter az 1891. évi állami költségvetés 
előterjesztése alkalmával már azon helyzetben 
lesz, hogy az adóreform-munkálatok stádiu
máról is nyilatkozhatik.

A kereseti és jövedelmi adók reformját 
különben illetékes körökben nem tartják 
sürgős teendőnek. A III. osztályú kereset
adót ugyanis csak imént három évre vetették 
ki s arról szó sem lehet, hogy ezen kive
tési cziklus lejárta előtt az uj adórendszert 
életbe léptesék. De a késésnek — a fentebb 
említett októl eltekintve — oka az is, hogy 
a kontemplált uj adókivetési és beszedési 
rendszert a mostani közigazgatási adminisztrá- 
czió keretébe nem tartják beilleszthetönek, 
miből aztán az következik, hogy az adó
reform-javaslatok törvényhozási tárgya
lását — mindenesetre azonban életbe
léptetését — a közigazgatás államosí
tása valószínűleg meg fogja előzni. Ennél 
fogva szó sincs és nem is lehet arról, hogy 
a vonatkozó törvényjavaslatokat a mostani 
képviseíőház letárgyalja, de annál valószí
nűbbnek tartják illetékes helyen azt, hogy

egykori századszabómtól megtanultam a 
férfiruha-szabást és varrást is.

— Ez már felséges, ebből magából is 
meglehet élni akár hol a nagy világon. Va
lami jó helyen üzletet nyit ön, felírja czim- 
jét, folytatólag „Szabó úrnak számára"! 
Mind messzelátszó nagy arany betűkkel. Ha 
van önben némi üzleti szellem, rövid idő 
alatt milliomossá lehet Gratulálok!

Koszta enyelgésnek vette az egészet. 
Hogy valaki ilyen üzletet nyithasson, ahhoz 
legalább is nehány ezer dollár szükséges; 
neki pedig alig van annyija, hogy pár na
pig is megélhessen belőle.

Elérték végre valahára Smyrnát.
A missnek volt még pár szava az ifjúhoz
— Maradjon ön itt a hajón, mig vala

mely alkalmazást, vagy üzletet talál, a ki
rakodás eltart legalább 8—10 napig. Az 
utasok tartoznak ugyan a hajót 24 óra alatt 
elhagyni, de én kifogom az ön részére az 
engedélyt eszközölni.

Az ifjú melegen köszönte ezt meg. Er
szényének tartalma nagyon is fogyatékán volt.

— Még egyet, hol fog ön ebédelni?
Koszta csaknem zavartan mondta,- hogy

ezt még nem tudja.
— Ajánlok önnek jó helyet, hol olcsón 

és kitünően lehet ebédelni a „Hotel Vasching- 
tontu Vendéglőse derék gentleman és ki

az 1091-ben végbemenő képviselő-választások 
után egybeülő uj országgyűlés első és leg
fontosabb teendői közt az adóreform-javasla
tok fognak helyet foglalni. Mindent egybe
vetve, az uj adórendszer legnagyobb való
színűség szerint 1903-ban lép életbe, 
feltéve természetesen, hogy az előterjesztendő 
adójavaslatok nyugodt letárgvalását előre 
nem látható incidensek nem késleltetik, illetve 
nem akasztják meg. Ilyen inczidens volna a 
kiegyezés válsága, és még inkább a közigaz
gatási reform-javaslatok tárgyalásának hosz- 
szabb időre kiterjedése, mert mint fentebb 
már hangsúlyoztak, az nj adókivetési és 
beszedési rendszer sikeres keresztülvitele leg
főbb biztosítékának a rendezett, modern köz- 
igatásí szervezetet tekintik.

Az eddigi reform-munkálatok azon alap
elveken épültek fel, melyeket a pénzügy
miniszter ismertetett expozéjában kifejtett. 
Ezen elvek lesznek irányadók a kereseti és 
jövedelmi adók reformja tekintetében is, de 
nincs kizárva, hogy a megtartandó tágabb 
körű ánkét alkalmával felmerülhető azon 
észrevételek is figyelembe fognak vétetni, 
melyek nem involválják az államnak az 
egyenes adókból való bevételei lényegesebb 
csökkenését. Különösen azonban az adókive
tés és beszédes módozataira nézve várnak 
illetékes körök a megtartandó ankéttől gya
korlati becsű eszméket, minélfogva a reform- 
munkálatok ezen ágazata körébe tartozó ja
vaslatok valószínűleg csak az ankét megtar
tása után fognak véglegesen szövegeztetni. 
Arról azonban szó sem lehet, hogy a pénz
ügyminiszter által kifejtett alapelvek bár
mely ike is mellŐztessék, hogy megváltoztassák, 
mert a javaslatoknak ily irányn módosítása 
az egymással összefüggő, szerves egészet 
képező munkálatok összekuszálását s az nj 
adórendszer zavarossá válását eredményezné, 
főleg pedig problematikussá tehetné az 
állam egyik fő jövedelmi forrásának azon 
mértékben való kimenthetését, melyet az 
állam pénzügyi egyensúlya igényel.

tűnő üzletember. A kiszolgálat kifogástalan, 
az étkek Ízletesek és jutányosak. Én is ren
desen ott szoktam étkezni és a mi legfőbb: 
a vendéglős hitelt is szokott nyujtni jóra- 
való idegeneknek. Mutassa ön be neki ma
gát. Nagyrabecsüli a magyarokat.

Koszta mindezt készséggel megigérte. 
Az bizony nem lesz rossz, különösen jelen 
körülményei közt.

Három napon járt-kelt az ifjú emigráns 
a nagy világ-városban a nélkül, hogy leg
csekélyebb reményt is nyert volna üzleti 
alkalmaztatása iránt.

A miss mindennap pontosan megjelent 
hat órakor a Hotel Vaschington étkező ter
mében a dinéhez, s mindég a Koszta asz
talánál étkezett.

A hotelier és pinczérek a legnagyobb 
tiszteletet tanúsították irántok, bár Koszta 
csak „fölirásra étkezett' A vendéglős, mi
dőn magát bemutatta korlátlan hitelt nyír 
tott számára. Parancsoljon vele minél hosz- 
szabb ideig. Szerencséjének tartja, hogy egy 
derék magyar embernek szolgálhat.

Negyedik este a miss nem jött el. A 
pinczér levélkét nyújtott neki, melyben a 
hölgy névjegye volt, tudatván ebben, hogy 
házuknak egy régi ismerőse hívta magához, 
reméli, hogy a diné után találkozni fognak 
a hajón.
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— A gyulai kaszinó házvételi ügyében a 
vasárnap délután tartott rendkívüli közgyűlés 
sem hozott érdemleges határozatot- Szó
beszéd folyt ugyan egyik-másik alkalmasnak 
látszó épület é8 telek megvásárlásáról, de 
miután az ehhez szükséges pénz még nem 
gyűlt egybe, az érdemleges határozathozatalt 
deczemberre halasztották. A közgyűlés ki
mondotta, hogy előbb a törzsrészvények ér
tékét kell teljesen befizetni és erre nézve 
határidőül f. évi deczember hó 10-ét tűzte 
ki, a mikorra is be kell folynia az egész 15,000 
koronának, mert annyit jegyeztek a házvételi 
alapra. Ha a kívánt pénz együtt lesz, akkor 
végképen döntenek a házvétel, vagy a ház
építés ügyében. Elhatározták azonban, hogy 
a Miskolezi-féle házat, melyben jelenleg van 
a kaszinó, semmi esetre sem fogják meg
venni. A közgyűlésen betöltötték a Fekete 
József lemondásával megüresedett igazgatói 
állást, és pedig egyhangúlag Tholt István 
törv. bírót választották még, kiben igen agilis, 
szorgalmas és odaadó embert nyertek meg 
igazgatónak.

—■ Eljegyzés. N agy  Béla gyulai kir. 
törvényszéki joggyakornak jegyet váltott 
Biharmegye Madarász községében az ottani 
hölgyközönség szép tagjával Nagy  Erikával.

— Petőíi-finnepély Mezűberényben. A 
Petőfi religuiák városában Mezőberényben, 
az ottani diákság Petőfi halála és az emlék
tábla leleplezésének évfordulója alkalmából 
vasárnap, (holnap) délelőtt 11 órakor nagy
szabású fényes ünnepélyt rendez. Az ünne
pély műsora a következő: 1. Szózat. Énekli 
a mezőberényi iparos dalkör 2. Petőfi. Irta 
Endródi Sándor. Előadja Bleuer László. 3. 
Beszéd. Mondja BelenczéresiDezső. 4. Yan-e 
egy marok föld. Irta Petőfi Sándor. Előadja 
Braun E. Gyula. 5. Részletek Petőfi »Salgó«- 
jából. Előadja W olf József. 6. A nemzethez. 
Irta Petőfi Sándor. Előadja Stein  János. T. 
Hymnusz. Énekli az iparos dalkor. — Ugyan

Koszté borús kedély-hangulatban volt. 
Egész nap járt-kelt üzletekben, birtokosok
nál alkalmazást keresve. Tudakozódott va
lami toborzó-iroda után, senki nem tudott, 
nem hallott róla. Bekopogtatott egy pár ta
nárnál is nyelvtani órák ndhatása iránt. 
Sehol nem nyert biztatást.

Kedvetlenül ült le szokott asztalához. 
Nem csak hogy semmi alkalmazást nem ta
lált, de még adóssággal is terhelve lett, 
melyet nem tudja, hogy miképen fog tör
leszteni

A szomszéd asztalnál tiszt urak ültek, 
nagy garral beszélgetvén a hadjáratról, me
lyet valamely lázadó néptörzs ellen foly
tattak. Nem ügyelt reájuk. Az ilyen szájas- 
kodó hősök legtöbbnyire gyáva, henczegők 
szoktak lenni.

Hanem egyszer aztán egy nevet hallott 
említeni, mely lángra lobbantotta vérét. A 
honvéd név volt ez. A hősködök osztrák 
tisztek voltak, részt vettek az 1848/49-iki 
szabadságharczban, mim a lázadók ellen 
küzdött császári hadsereg vitézei, mindegyik 
szétvert vagy legalább egy-egy sereg láza
dót, meg sem mertek később a gyávák 
előttük állani, többnyire az első egy pár 
ágyú-szóra szétfutottak, a derék kurasszi- 
rok és svalizsérok alig bírták őket utolérni.

De már ez több volt, mint a mennyit 
egy vitéz honvéd kapitány elszivelhetett 
volna.

csak vasárnap este a >Petőfi-ház« alapja 
javára műkedvelői előadás lesz, melyen színre 
kerül Belenczéresi Dezső fiatal poéta egy 
felvonásos színmüve: »A halálba — halha
tatlanságba-e A színmű személyei: Petőfi 
Sándor—Wolf József; Pelőfiné Szendrey 
Jnlia—Berthóty Erzsiké; Petrics Sámuel, 
berényi közgyám—MockovcsákGéza; Mariska 
leánya—Piltz Emmuska; Orlai Soma festő, 
fia—Bleoer László; EgreBsy Gábor—Stein 
János; Kiss Sándor ezredes—Belenczéresi 
Brnnó, Pusztai, berényi jegyző—Stein János. 
Történik Serényben 1849, julius végén Pet
rics Sámuel házában. — A színi-előadást 
táncz követi, ügy a hazafias népünnepélyre, 
mint a szini-elöadásra Mezőberény lelkes 
közönsége nagyban készül s a nemes czél, 
melyért a fiatalság fáradozik, megérdemli a 
pártolást. A színi-előadás kezdete fél 9 éra
kor. Belépti-dij az előadásra és tánczmulat- 
ságra: korszák 2 korona, zártszék 1 korona 
60 fillér, földszinti álló 1 korona.

=  Halálozás. Egy derék iparos családot 
borított gyászba a halál. Gyászukról a kö
vetkező jelentést adták k i: Mogyoróssy 
Sándor és neje Bekker Czeczilia gyermekeik
kel ; Mogyoróssy Ferencz és neje Tar Irma 
gyermekeivel ; özv. Uferbacb Rezsöné szül. 
Mogyoróssy Klára gyermekeivel, valamint a 
kiterjedt rokonság és számos jó ismerős ne
vében, mélyen szomorodott szívvel jelentik 
a felejthetetlen jó anya, szeretett nagyanya 
és jó rokon özv. Mogyoróssy Jánosné szül. 
E nyiozkey Rámer Teréziának folyó hó 
24-én délután 5 érakor, súlyos szenvedés és 
a halotti szentségek áhitatos felvétele után 
életének 86-ik évében történt gyászos el
hunyták A megboldogult földi részei folyó 
év és hó 25-én délután fognak a helybeli 
Szent-Háromság temetőben a családi sírbolt
ban, a róm. kath. egyház szertartásai szerint 
eltemettetni s az engesztelő szent-mise áldo
zat pedig folyó hó 27-én reggel fél 7 órakör 
fog az ég Urának bemutattatni: Áldás és 
béke hamvaira!

Föl állott. Izgatottan odalépett a tíszt- 
urak asztalához, s bemutatta magát, mint 
az 55-ik honvéd-zászlóalj kapitányát s utóbbi 
időben zászlóalj parancsnokát, ki ott volt 
Szolnoknál, Isaszegnél, Nagy Sallónál és 
Vácznál, hol mindenütt futva-futottak előt
tük a császári seregek. Fölhívta aztán az 
elbeszélő tiszt urat, hogy vonja vissza a 
honvédeket sértő és meggyalázó gyáva 
szavait.

Azok a meglepetés első pillanatában 
zavarba jöttek, egyetlen hangot sem voltak 
képesek szóiani.

Hanem amikor látták, hogy ez a velők 
szembeszálló csak egy maga van és min
den fegyver nélkül, nekik pedig élesre kö
szörült kardjaik ott függenek a mellettük 
levő ruhatartón: azonnal visszatért bátor
ságuk.

A nagyhangú, henczegő szólalt meg 
először, tetőtől-talpig végigmérvén az illetőt.

— Ah! . . .  ah 1 Ön tehát osztrák alatt
való és lázadó honvéd volt.

— Magyar és szabadságharezos.
— Tehát még mindig az osztrák állam 

kötelékébe tartozik.
— Épen nem. Amerikai polgár vagyok. 

New-Yorkból jövők.
— Akkor jelentse föl sérelmét az ame

rikai konzulnak.
(Vege következik.)

— Serdülő ifjak műkedvelői előadása.
A gyulai középiskolai ifjúság Gyulán, 1900. 
évi augusztus hó 4-én, a Göndöcs népkerti 
pavillon termeiben, a gyulai nőegylet javára 
jótékonyczélu zeneestély- és műkedvelői elő
adással egybekötött tánczvigalmat rendez a 
következő műsorral: I. 1. F. Mendelssohn : 
„Rondo capriccioso.'‘ E. moll. Op. 14., 
zongorán előadja: K ovalszky  Róbert. 2. 
Magyar népdalok, czimbalmon előadja: 
Weisz Imre. 3. „A  potyajegy, “ Gabányi- 
tól. Magánjelenet, előadja: Hoffmann Pál. 
4, A  magyar ábránd, zongorán előadja: 
Kovalszky Róbert. II. Tavasz. Idill 1 fel
vonásban. írták: Hevessy és Hetényi. Szerep
lők : Helén—Szarvassy  Mariska ; Sophi— 
Bárdos Hona; Andor—Dubányi Lajos; 
Egy káplár—Márky Barna; Egy katona— 
Schrőder Imre. Kezdete este 8 órakor. 
Belépő-díj személyenként 2 korona, család
jegy 5 korona. Felülfizetéseket köszönettel 
fogad és birlapi utón nyugtáz a rendezőség.

— Halálozás. Szép kort elért nő hunyt 
el Gynlán szombaton este: Miskey Jugovics 
Katicza távozott el mindörökre, ebből a 
siralomvölgyből, melynek 83 éven át volt 
lakója. A tisztes nő, ki egész életén keresztül 
megmaradt hajadonnak, Gyulán született, itt 
élt s itt fejezte be földi pályafutását. Régi 
előkelő nemesi családnak volt egyik sarja. 
Temetése hétfőn délután impozáns részvét 
mellett ment végbe.

— Megint betörés. Gyulaváros képviselő
testülete a napokban tartott közgyűlésén, 
tudvalevőleg leszavazta a rendőrség szapo
rítására vonatkozó javaslatot — elég hely
telenül. Hogy a rendőrséget tényleg szer
vezni kell és pedig első sorban a legénység 
létszámának a fölemelésével, arra megtanít
hatta volna a képviselőtestület bölcs (?) 
többségét, a közbiztonsági állapotok mai si
ralmas volta. Betörések hétről-hétre anél
kül, hogy a tettest sikerülne csak egyszer 
is elcsípni. Nem a rendőrség ennek az oka, 
a2 mindig híven teljesiti nehéz feladatát, 
hanem az, hogy kevesen vannak s az éjjeli 
szolgálatot egy-két embernek teljesíteni 
olyan városban mint Gynla, teljes lehetet
lenség. A héten ismét történt egy betörés 
s mi cseppet sem csodálkozunk rajta, hogy 
a jómadár zavartalanul végezhette munká
ját s kikerülte a rendőrség éber szemét, ez 
mindaddig igy lesz, míg a szervezés kérdé
sét, a szükséghez képest nem oldják meg, 
a mi — úgy látszik — egynéhány vaskalapos 
ember csökönyösségén szenvedett legutóbb 
is hajótörést. Az említett betörés színhelye: 
Engel Józsefné kakastéri üzlete, honnan 
éjjeli behatolás alkalmával 20 koronát vit
tek el az ösmeretlen tettesek.

— Szerencsétlenség a gyulai vásárban. 
Ritka vásár múlik el a nélkül, hogy egy
két baleset ne tegye azt az illetőkre, vagy 
családjukra nézve gyászos emlékűvé. Végze
tes baleset történt szombaton is a gyulai 
országos vásárban. Lóvásár volt ezen a na
pon s Tokai István baji illetőségű, koros 
lóesiszár is eljött kereskedni, azonban sze
rencsétlenségére, mert egy nagyobb kocsi
torlódás alkalmával két kocsi neki ment, s 
úgy elütötte a gyenge öreg embert, hogy az 
most a gyulai közkórházban a halállal vívó
dik. A szerencsétlenséget előidéző kocsi haj
tok ellen vizsgálatot indítottak.

— Tűz Hétfőn éjjel a gyulai határban, 
a Lencsés-nt mentén leégett Mecz Antal 
600 koronára biztosított tanyája. A tüzet a 
gyulai tűzoltóság lokalizálta.
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Fokról-fokra. A Baeh-korszakban híres 
református papja volt Gyulának, Gonda 
Lajos, ki császári kitüntetésben is részesült 
s ki később tábori lelkészszé neveztetett ki 
s mint őrnagyi ranggal nyugalmazott lel
kész, vetett véget a mait években életének 
gyilkos golyó által. A család már 30 éve 
elkerült Gyuláról úgy, hogy csak némelyek
nek emlékében éltek már, különösen Gon
déról nem emlékeznek rokonszenvvel, mert 
úgy vélik, hogy szolgálatában állott az 
akkor uralkodó rendszernek. Most a napok
ban egy magas alakn, kopottas eleganczíá- 
val öltözködött nő jelenik meg, merész 
fellépéssel Gynlaváros úri családjainál, s 
mindenütt Gonda Emmának, Gonda lelkész 
leányának mutatja be magát, elég szíves
séggel fogadják s megvendégelik, szána
kozva rajta. Gonda Emma azonban nagy 
kellemetlenségbe került, mert igaz, hogy 
Williger cselédszerzőnéi jelentkezett, hogy 
neki szakácsnői helyet keressen, de mivel a 
számára helyet rövid napok alatt nem ka
pott, beállított Schwim mer fuvaros irodá
jába s alkudozni kezdett az iránt, hogy 
mennyiért szállítaná őt Battonyára, hol 
neki rokonai vannak, s ezen alkudozás köz
ben a Schwimmer asztalán beverő kilencz 
forintot egy vasúti szállitó-levéllel együtt 
zsebre tette. E miatt tartóztatta le a rend
őr-ég a jó családból való leányt s miután 
az előnyomozatot befejezte, Márkus helyet
tes rendőrkapitány áttette az ügyet a gyulai 
kir. járásbírósághoz, hol E szenyi aljárás- 
biró azonnal tárgyalást rendelt el, meg
idézvén az összes érdekelteket s a letartóz
tatva levő Gonda Emmát. A kis tárgyaló
terem megtelt hallgatósággal, akik érdekkel 
várták azt, hogy mi történik a sugár ter
metű úri asszonynyal. — Vádlott megtörve 
jelent meg bírája előtt, tagadta az ellene 
emelt vádat s védelmére a következő be
szédet terjesztette elő könyek között, át
adva magával hozott keresztlevelét: »Nézze 
meg bíró ur, az én apám református főpap 
volt, keresztapám pedig Békésvármegye fö- 
kormányzója, én bűnt nem követtem el.* A 
hallgatóság meghatva nézett a szerencsétlen 
asszonyra, a bíró pedig, — mert a lopás 
ténye bizonyítva nem volt — felmentette, 
annyival inkább, mert a budapesti rendőr
ség is azt táviratozta, hogy múltjában semmi 
erkölcsi folt sincs.

— Vásári verekedés. Hétfőn este 7 óra 
tájban két elzüllött alakot kísértek be a 
gyulai rendőrségre, kik a vásárban nagy 
csődületet okozva, véresre verték egymást. 
A bekísért egyének a vásárban működő 
egyik-másik komédiánál voltak alkalmazva. 
Másnap illetőségű helyeikre tolonczolta őket 
a rendőrség.

— Diákbál Szarvason. A Szarvason időző 
tanuló ifjúság jnlius hó 18-án vagyis ma 
este a »Tanulói Segélyegylet* javára az 
»Erzsébet«-ligetben zártkörű nyári mulatsá
got rendez; kedvezőtlen idő esetében az 
•Árpád* szálloda kerti helyiségében tartják 
meg a bálát.

— Lawn-tennis estély. Vettük a követ
kező meghívót: A „Tnrkevei Lawn-Tennis 
Egylet* 1900. éri augusztus hó 4-ikén a 
népkertben tánczmulatságot rendez, melyre 
t. czimet és családját tisztelettel meghívja a 
rendezőség. C'zibat Károly elnök, dr. Nagy 
István elnök, dr. Endrédi Pál titkár, dr. 
Nagy Sándor orvos, ifj. Kenéz Béla pálya- 
felügyelő, Frankó Gusztáv pénztámok, Czibat 
Károlyné, Frankó Konstantin, Kenéz Béláné,

Bemetey Rezsőné, Ungár Erzsiké, Végh 
Irénke, Gajzágó Salamon, Győrffy Elek, Hajdú 
Béla, id. Kenéz Béla, Kenéz Mihály, Kovács 
László, választmányi tagok. Belépti-díj: sze
mélyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. 
Kezdete délután 6 órakor,

— Eljegyzés. Dr. Margócsy Miklós békés
csabai ügyvéd eljegyezte özv. Félix  Andrásáé 
leányát, Erzsikét.

— Öngyilkos asszony. Csemus Istvánné 
szt-andrási asszony, vasárnap délben — még 
férje a templomban volt — felakasztotta 
magát. Mikor a gazda ebédhez ült volna, 
holtan találta az asszonyt. Csernusné 54 éves 
volt s nem tudják miért lett öngyilkossá.

— Kntba fnlt fin. Egy tizenöt éves 
ó-kigyósi kanász fiú: Kozma Dömötör vasár
nap délelőtt belefuit egy tanyai kútba Vizet 
akart mentem s a veder magával rántotta a 
korlát nélküli kútba.

— A tesívérgyüiölet. Évek óta nagy a 
gyülölség a Pusztaföldváron lakó C zé té n y i  
testvérpár között. Állandó hadilábon állot
tak, folytonosan keserítették, bosszantották 
egymást s nem egyszer megtörtént, hogy 
véres verekedés folyt le közöttük. A múlt 
héten is hevesen össze tűztek s ekkor az 
egyik testvér Czétényi Lajos halálos boszut 
esküdött a másik testvérnek, Mihálynak. 
Bűnös fogadalmát csakhamar be is váltotta. 
Vasárnap délután megint találkoztak az ut- 
ezán, Lajos szó nélkül bicskát rántott Mihályra 
és össze-vissza szurkálta, azután mint a ki 
jól végezte dolgát, nyugodtan odébb állott. 
Összesen nyolcz súlyos sebet ejtett rajta. A 
megszurkált emberben még volt annyi erő, 
hogy elvánszorogbatott a községi orvos laká
sáig. Itt azonban eszméletét vesztette s 
összerogyott. Kocsin kellett hazaszállítani. Se
bei igen súlyosak, mindamellett remélhető, 
hogy életben marad. A jó testvért elfogták.

— Rejtélyes bűntény Vágy-Szénáson. 
Birkáé Erzsébet bánfalvi széletésü 20 éves 
eselédleáuy hónapok óta titkos szerelmi vi
szonyt folytatott Rákóczi István, János 
fiával, — e viszonynak reá nézve szégyenle
tes eredményét, hogy elhárítsa, valamely a 
most folyamatban levő vizsgálat által kideri- 
tendő asszonynak tanácsára, folyó hó 14-én 
mérget ivott. — A beteg, a segélyt nyújtó 
községi orvosnak elmondta, hogy azért vette 
be a mérget, hogy szégyenletes helyzetétől 
megszabaduljon. Másnap a leányt szülei 
hazavitték Bánfaivára, hol rövid kínlódás 
után meghalt. A nagyszénás! orvos jelentése 
folytán a járás föszolgabirája elrendelte a 
hivatalos vizsgálatot ez ügyben, mely a kora 
szülött hulláját már meg is találta s egyút
tal az anya bullájának felbonczolásával hi
vatva lesz megállapítani azt, vájjon csak 
ugyan erőszakos magzat elbajtás forog-e tenn 
s ha igen, ki adta a tiltott szert a szeren
csétlen áldozatnak?

— Halálos szerencsétlenség. Szarvason 
Engel Izidorné ottani bnzakereskedő neje 
ki már régen eskórban szenved, kedden fel
ment lakásának padlására, hogy az ócska 
ruhákat lehozza, a lépcsőn az 56 éves nőt 
elfogta a betegaége s oly szerencsétlenül 
esett le, hogy 24 órai kínos szenvedés után 
meghalt.

— Tűz. Szt-Andráson a múlt csütörtö
kön éjfélkor ismeretlen okból kigyuladt 
Kerekes Mihály háza és leégett. A kár 
1400 korona. Az épület biztosítva volt

— Az ügyvédi kamarából. Dessián P. 
Simon kisjenöi ügyvédet, mintán az ügyvédi 
gyakorlattal felhagyott, az aradi ügyvédi

kamara törülte az ügyvédek névjegyzékéből. 
Dessián P. Simon mint halljuk, N.-Bogsándra 
költözik, boí helyettes közjegyző lesz.

— Felfüggesztett mérnök. A szarvasi 
főszolgabíró — mint ottani tudósítónk írja — 
H a ltn a y  Ödön városi mérnök ellen, az elöl
járóság feljelentése folytán, fegyelmi vizsgá
latot indított s ez időre felfüggesztette 
állásától. Halmay felebbezést jelentett be a 
főszolgabíró határozata ellen.

— .Vyngalouilmonuló tanár. A szarvasi 
fögimnázinmnak egyik kiváló tanárát Chorán 
Károlyt, a kultuszminiszter folyó éri szep
tember hó 1-től kezdődőleg, saját kérelmére, 
nyugdíjazta.

— Halálozás. Súlyos csapás érte Szabó 
Józsefet, a gyulai kir. törvényszék hivatal
nokát, lapunk munkatársát: nővére Matild, 
Szabó Benő nyugalmazott szeghalmi tanító 
angyali lelkületű jó  leánya elhunytával, kit 
a legszomorubb betegség, a tüdővész vitt 
korai sírba. A letört virág temetése Szegha
lom község intelligencziájának impozáns rész
véte mellett folyt le.

— Tanárválasztás, A b.-csabai Rudolf 
főgimnázium kormányzó bizottsága a napok
ban ismét két uj tanárt választott. A klasz- 
szika filológiai szakra Eisert Józsefet, a 
magyar-latin tanszékre pedig Magyar Józsefet 
választották meg. Az előbbi eddig a szarvasi 
gimnáziumnak volt tanára.

A T. (város) h á z b ó l .

A rekkenő meleg, a takarás s a nagy 
munka idő sem volt képes visszatartani a 
város atyákat attól, hogy felöltsék kékbelijö- 
ket s megjelenjenek a közgyűlésen — úgy 
látszik, hogy a közügy többet ér a kenyér
nél. A hangulat már kezdettől fogva nagyon 
komor volt, mert arról volt szó, hogy egy 
helyettesített tisztviselő fizetési pótlékot kap
jon: Dolgozik munkakörén túl is ingyen, 
hiszen az az igazság, hogy a munkát díjazni 
nem kell. Hanem én szerintem csak akkor 
volna az igazság teljes és tökéletes, ha az
tán a város érdekében mindenki ingyen és 
díjtalan szolgáltatásokat tenne. Példán), ha 
azok a képviselő urak, a kiknek kocsijnk és 
lovuk van, kijelentenék, hogy ne tartson fu
varost a város, hogy ez is kiadás, hanem 
majd mi fölváltva teljesítjük a szükséges fu
varokat, van nekünk lovunk és kocsink majd 
megcsináljnk mi ingyen. Tessék jelentkezni. 
Kiváncsi vagyok hányán fognak kopogtatni 
a polgármester ajtaján. Majd közölni fogjak 
a neveket. Az hiszszük egy petit sor sem 
kell. De sok petit sorban kellene megirni 
azt a botrányt, a mi különben csak termé
szetszerű folyománya volt az-fddigi súly
talan állapotnak Olyan botrány, olyan tisz- 
teletlen jelenet, hogy minden tisztességes 
embernek arczába kergette a vért. Egy em
ber, a ki közéletében soha egyebet nem tett, 
mint zavarta a tanácskozás rendjét, harsogó 
hangjával rendetlenséget csinált, a mostani 
gyűlésen oly botrányt okozott, hogy a sok 
támadást megszokott képviselőtestület is 
megsokalta a dolgot s egy tagja indítvá
nyozta megbüntetését. A büntetéstől való 
félelem elrekesztette hangját, bocsánatot kért 
s hirtelen a képviselői mandátumról le is 
mondott. A közgyűlés, elég kár — kegyel
mes lett s nem alkalmazta a törvényt. Az 
az egy haszon mégis van, hogy végre vala- 
bára megszabadult tőle a közgyűlés.

A közgyűlés részletes lefolyásáról külön
ben tudósítónk a következőket jelenti:
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Gyulaváros képviselőtestülete hétfőn dél
előtt rendkívüli közgyűlést tartott D utkay  
Béla polgármester elnöklete alatt. A közgyű
lésen csak közepes számmal jelentek meg a 
képviseleti tagok. Első tárgya lett volna a 
közgyűlésnek a Józsefvárosi hid melletti 
épület eladására vonatkozó javaslat, ezt azon
ban határozatképtelenség folytán, az augusz
tus 27-én megtartandó közgyűlésre tették 
át. Zajos vitát idézett elő a tárgysoroza 
második pontja: a rendőrség szervezésére 
vonatkozó javaslat. A tanács azt indítvá
nyozta, hogy egy uj alkapitányi állás szer- 
veztessék, a gyalog-rendőrség létszámát pe
dig négygyei emeljék föl. A javaslat felett 
megindult vita folyamán Eisele József kép
viseleti tag több Ízben felszólalt, de a józan 
és intelligens elemek legnagyobb megbot
ránkozására, durva és illetlen szavakkal tá
madta a javaslatot, úgy hogy az elnöklő 
polgármester ismételve rendrentasitotta s 
végül — midőn az intések daczára is még 
jobban belemelegedett a legotrombább kife
jezések használatába — megvonta tőle 
a szót.

Erre következett azután az a botrány, 
melyhez foghatót talán csak Bécs hirhedt 
községtanácsa tudna produkálni.

— A rendreutasitott Eisele dühösen az 
asztalra csapott öklével s mellét kidülesztve, 
torka szakadtából kiabálni kezdett:

— Hiába csenget a polgármester ur, ne
kem nem parancsol senki, nem parancsol 
nekem a megye, nincs jogosítva az elnök s 
egy tisztviselő sem rendre utasítani s szólási 
jogomtól megfosztani.

Irtózatos lárma keletkezett az utóbbi sza
vakra. A gyülésterem képe egyszeriben meg
változott s a képviselők, kik eddig megtudták 
őrizni hidegvérüket, felugráltak a helyeikről 
s nagy zajjal követelték a botrányhős meg- 
fenyitését.

Az általános zűrzavarba belesivitott a 
polgármester osengetyüjének a hangja, de a 
csendet nem lehetett többé helyreállítani s 
mikor látta, hogy az izgatottság nőttön nő, 
azzal vetett véget az általános felfordulásnak, 
hogy az ülést felfüggesztette.

Öt perez alatt valahogyan lecsillapultak 
a kedélyek. Ekkor az ülés újból megnyílt.

Egy pillanatra kinos csend szállta meg a 
termet, a mit dr. Follmann János szavai 
törtek meg először. Mély csendben szólalt 
fel az ülés megnyitása után dr. Follmann 
János, 8 miután Eisele eljárásával az 1886. 
évi XXII, t.-cz. 59., illetve 60-ik §-ainak 
rendelkezését súlyosan megsértette, indítvá
nyozta, hogy a képviselőtestület Eisele Jó
zsef városi képviselőt a hivatolt törvény 50. 
§-a alapján széksértés miatt 100 korona 
rendbírságban marasztalja el.

Az indítvány előterjesztése után első sor
ban maga a deliquens jelentkezett szólásra. 
Most már egész nyugodt hangon beszélt s 
miután kijelentette, hogy sajnálja a történ
teket, és a képviselőtestülettől bocsánatot 
kér az általa elkövetett illetlenségekért, le
vonva magára nézve a további konzekven- 
cziákat, lemond képviselői állásáról. — Erre 
Follmann is visszavonta indítványát, a kép
viselőtestület pedig a polgármester tapinta
tos felszólalása után, melyben arra intette a 
közgyűlést, hogy a mai sajnálatos eseten 
okulva, a jövőben kerüljék ki az összetűzé
seket, tudomásul vette Eisele lemondását, s 
ezzel a kinos inezidens fölött napirendre tértek.

A rendőrség szaporítására vonatkozó ja

vaslatot szótöbbséggel elvetették, helyébe 
Keller Imre indítványát fogadták.

E szerint a legénység létszámát nem 
emelik, nem szerveznek alkapitányi állást. Ha
nem Gubás írnokot 200 korona fizetés javítás 
mellett fogalmazó irodatisztté léptették elő 
s elhatározták, hogy a rendőrkapitányi hi
vatalban még egy dijnoki állást rendszere
sítenek.

Dr. Márkus Mihály árv. ülnök, helyet
tes rendőrkapitányt, ki a rendőrkapitányi 
teendők elvégzéséért 70 korona pótdijazást 
kért, ezen kérelmével elutasították. A ta
nács 60 korona tiszteletdijat javasolt, de 19 
szavazattal 14 ellenében ezt is leszavazták.

W eisz Mór és társai kérelmére a kép
viselőtestület a város nevében a gyulai kötő, 
szövő-gyár részvényeiből a pénzügyi szak
osztály és a tanács javaslatára hatvan da
rabot je g y ze tt , de azzal a kikötéssel, hogy 
a város polgármestere tagja legyen az igaz
gatóságnak.

Minthogy pedig a jegyzett részvények 
értékének fele s az alapítási dijak összesen 
3060 korona rövid idő alatt lefizetendő, e 
czélra az »Erzsébet« ápolda vétele és át
alakításából megmaradt 2000 korona, fel
szaporodott kamataival, valamint a városi 
adósságok konvertálásából még meglevő 
914 kor. 60 HU. fordítását határozták el, 
olyként, hogy a még fedezetlen összeg a 
közpénztár előre rém láthaló tételeiből fizet
tessék ki. A mennyiben a részvények érté
kének másik felét is befizetni elhatározná a 
részvénytársaság közgyűlése, az erre szüksé
ges pénzösszeg a közpénztári költségvetésbe 
fog annak idején felvétetni.

Tudomásul vette a közgyűlés Békésvár
megye törvényhatóságának határozatát Ágos
ton Mária szülésznő felebbezése s a közigaz
gatási bizottság határozatát Endrődy Géza 
lakositási ügyében.

A kerékpározás megrendszabályozását 
ezélzó, szabály rendeleti javaslatot, mely 18 
pontból áll s igen szigorú intézkedései van
nak, elfogadta a közgyűlés.

A lemondás folytán megürült tisztelet
beli árvaszéki ülnöki állásra dr. Khón Mórt 
választotta meg a közgyűlés

Végül még bemutatták a városi pénztárak 
vizsgálatáról s a junius havi közegészségügyi 
állapotokról szóló jelentést, miket vita nél
kül tudomásul vettek, s ezzel véget is ért a 
közgyűlés.

K ö z g a z d a s á g .
TenjészmarhakiiUlitás és vásár. Vettük

a következő értesítést: A »Békésmegyei 
Gazdasági-Egylet» a nagyméltósigu ma
gyar kir. földmivelési miniszter ur tá
mogatása mellett díjazással egybekötött 
tenyészmarhakiállitást és vásárt ren
dez. A kiállítás s az azzal egybekapcsolt 
tenyészállatvásár B.-Csabán, 1900. szeptem
ber 22-én d. e. 10 órakor kezdődik s tart 
23-án d. u. 6 óráig. A birálat 22-én d. u. 
ejtetik meg s másnap d. e. 9 órakor a ki
állítás a közönség részére megnyittatik. — 
A látogatás teljesen ingyenes. Dijaztatnak: 
1. Tenyészbikák, (magyar és nyugoti faj.) 
Ezüst és bronz érmekkel, arany, ezüst és 
bronz oklevelekkel. II. Tehenek, a) Magyar 
fajták: I. díj 200 kor. és ezüst érem. II. 
díj 100 kor, és bronz érem. III. dij 40 kor. 
és bronz oklevél. IV. dij 30 kor. V. dij 20 
kor. b) Nyugoti fajták ; I. dij 100 kor. és 
ezüst érem. II. dij 50 kor. és bronz érem.
III. dij 30 kor. és bronz oklevél. IV. dij

30 korona. V. dij 20 korona. III. 1—3 
éves magyar és nyugoti fajta üszők: I. dij 
60 kor. és ezüst érem. II. dij 50 kor. és 
bronz érem. III. dij 40 kor. és bronz ok
levél. IV. Tejelő tehenek versenye: I dij 
200 kor. és ezüst érem. II. dij 100 kor. és 
bronz érem. III. dij 50 kor. és bronz ok
levél. — A versenyben résztvenni óhajtók 
teheneiket 21-én reggel tartoznak behozni 
és takarmánynyal ellátni. V. Pásztor-dijak. 
Községi bikák kiváló gondozásáért: I. dij 
40 kor. II. dij 30 kor. III. dij 20 kor.
A bejelentések szeptember hó 15-ig a tit
kári hivatalnál szóval vagy Írásban eszkö- 
zőlhetők. Bizalommal fordulunk úgy nagy- 
mint kisbirtokos társainkhoz kérve, hogy 
ezen szarvasmarhatenyésztés és tejtermelés 
fokozása érdekében rendezendő kiállítást és 
tenyészállatvásárt minél számosabb tenyész
állat kiállításával érdekessé és a közérdek
ben hasznossá tenni szíveskedjék. — Az el
adásra szánt állatok utolsó árát a bejelentés 
alkalmával a titkári hivatallal közölni kér
jük, hogy a jelentkező vevőket tájékozhassuk 
s esetleg az eladást közvetíthessük. A ki
állító nem tartozik feltétlenül eladni a kiállí
tott állatját. B.-Csabán, 1900. évi julius hó. 
Békésm egyei Gazdasági-Egylet.

A búza ára. Hazánk termésében még 
mindig a búza viszi a vezérszerepet, még 
mindig buza-termelő ország vagyunk.

Épen azért aktuális most a búza ára, 
mert ez adja meg az egész termésünknek az 
irányzatát, ez határozza meg, hogy vájjon 
termésünk jó, közepes, avagy rosz-e ?

A búza ára sokkal nagyobb fontosságú, 
mint a mennyisége, mert a gazda jobb sze
reti, ha 10 mm. 8 forintos búzája termett, 
semmint 12 mm. 6 forintos.

Ha a búza jelenlegi tőzsdei árát tekint
jük, egy csodálatos jelenséggel találkozunk. 
Az idén bár egy millió métermázsával ke
vesebb búzánk termett, a búza ára még is 
jóval alacsonyabban áll, mint tavaly. Mi az 
oka ennek? Talán a külföldi búza alacsony 
ára nyomta le a miénket ? Nem, hiszen a 
külföldön mindenütt, de főleg Amerikában 
a búza ára egyre emelkedő tendentiát mu
tat. Még az után itt volna a három korona 
védvám, mely megakadályozza az ausztriai 
búza beözönlését. Hogy történhetik még is, 
hogy daczára a rosszabb termésnek és a 
külföldi búza emelkedő irányzatának, pál
lunk a búza napról-napra vészit az árából.

Ez tisztán egy nehány nagyobb tőzsdei
üzér, de különösen a kartellirozott malmok 
manővrirozása a gazdák érdekei ellen. A pa
piros és szerb-buzával az árakat lenyomják, 
hogy ez által a gazdáktól a búzát olcsó áron 
beszerezhessék. Itt lépjen fel. erélyesen a 
kormány és mutassa meg, hogy törődik a 
gazdák érdekeivel; hisz tán csak nem olyan 
hatalmasak azok a jó urat, hogy né lehetne 
velük bírni ? Ne engedje, hogy a súlyos ter
hektől már amúgy is roskadozó gazda ilyen 
tőzsdei üzérkedések által megfosztassék vé
res-verejtékének egyetlen gyümölcsétől a 
mindennapi kenyerétől is.

— Állataink ápolásáról. Köztudomású do
log, hogy a rendkívül hasznos és értékes 
igavonó és luxus állataink a legnagyobb 
ápolást és gondviselést igénylik, nemcsak 
beteges, hanem teljes egészségben levő ese
tekben is. Ennélfogva minden gazdának és 
lótenyésztőnek saját jól felfogott érdeke, 
hogy állatainak munkaképességét növelje és 
azok életét ez által meghosszabbítsa. Hogy 
hasonló eredményeket elérhessünk csak is a
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kipróbált és legjobban bevált szereket hasz
náljuk, m elyek közül a legelső helyet a 
Hotter-féle állatgyógykészitm ények fog
lalják el.

Elismert tény, hogy Hotter-féle Frai- 
ning-Fluid (palaczkja 2 korona 40 fillér) el- 
vitázhatatlanul a legjobb edző és erösitő- 
szer lovak és szarvasmarhák részére, meg
becsülhetetlen hatású, bénulások és merev
ségeknél. Hotter-féle Agril (csomagja 1 ko
rona 60 fillér) elsőrendű táppor a takarmány
állat egészségének és erejének fenntartására ; 
óvszer mindenféle vese, máj, hólyag és ideg 
bajok ellen. Hotter-féle Absorbinol mosdó- 
viz (üvegje 7 korona) mindennemű szépség 
hiba eltávolítására ; u. m. daganatoknál, pók
nál, patabütyöknél, szücsomóknál stb. Hotter- 
féle Holttetem kenőcs (1 egész tégely 4 
korona '/a tégely 2 korona 40 fillér) a leg
rövidebb idő alatt eltüntet minden csont- 
nyujtványt és holttetemet; Hotter-féle Kó- 
lika-szer (3 korona) lovak és marhák kóli- 
kájánál és puffadtságánál kiváló szolgálatot 
tesz. Ajánljuk tehát Hotter állatgyógykészit- 
ményeit t. olvasóinknak előforduló esetek
ben való használatra s meggyőződésünk, ki 
ezen szerekkel egyszer kísérletet tesz, azok
nak állandó vevője leend. Felhívjuk még 
szives figyelmüket a czikk védjegyére. Ló- 
féj R H monogrammal, s csakis Hotter-féle 
készítmények kérendők, bármily néven-neve- 
zendő utánzatok vissza utasitandók. — Fő
raktár Magyarország részére : Dr. Budai 
Emil városi gyógyszertárában Budapest, Yá- 
rosház-tér. Dr. Egger Leó és Egger J. Ná
dor gyógyszertárában Budapest, VI. Yáczi- 
körut 17. és Török József gyógyszertárában 
Budapest, VI. Király-utcza 12.

Törvényszéki csarnok.
A gyulai királyi törvényszék elnöki ügyei

nek vezetésével Fekete József kir. törvény- 
széki biró bízatott meg.

Törvénykezési szünet. A rendes törvény
kezési szünet az összes bíróságoknál meg
kezdődött. A bírák nagy része szabadságon 
van, úgy, hogy csak az úgy nevezett szü- 
neti tanács működik, mely arra van hivatva, 
hogy a legsürgősebb esetekben hozzon ha
tározatot.

Plész Sándor, igazságügyminiszter nem
rég leiratot intézett a budapesti ügyvédi 
kamarához, a melyben hangsúlyozza, hogy 
az ügyvédi nyugdyegyesület létesítésé
nek eszméjét nem csak hogy nem vetette el, 
de ígéri, hogy azt újból megfontolás tár
gyává teszi és ebből az okból hívta fel az 
egyes kamarákat jelentéstételre.

J e g y z é k e .
A gyulai kir. törvényszéken 1900. julius 

hó 25-én nyilvános ülésben előadott pereknek.
Előadó; dr. Tbolt.
1. Simonka Péterné felperesnek -  Csol-

tyán Mária alperes elleni örökösödési pere.
2. Homoki Imréné felperesnek — Ho

moki Ferencz és társai elleni örök pere.
3. Anyaskó  János és társa felperesnek 

özv. Anyaskó  Andrásáé elleni pere.
Előadó: Fekete József.
1, Mogyoróssy Sándornak Uílerbach 

Bezső elleni rendes pere.
Előadó: Gálbory József.
1. Bunkó Juditnak Nyemcsok  Mihály 

elleni váló pere.
2. Meliska Dorottyának Mitykó András

elleni váló pere. V

Így kis meglepetés.
Végtárgyalás.

Az elnök (a vádlotthoz) Üljön nyugod
tan; ne fészkelődjék!

A vádlott: De mikor ügyész ur úgy 
fixiroz.

Az elnök: Hallgasson 1 a közvádló ur 
senkit se szokott fixirozni.

A vádlott: Mboh! fixirozzon, ha neki 
úgy tetszik.

Az elnök: Lépjen elő! Neve?
A vádlott: Követtséggel legyen mondva; 

Rindvíeh Áron.
Az elnök : Született ? . . .
A vádlott: Igen.
— Ne komédiázzon! Mikor született?

, — A kiegyezéskor ; 1867-ben.
— ön múlt évi augusztus hó 19-ón este 

»A szerb király«-hoz czimzett kávéházból 
egy idegen felöltőt vitt el.

— Fölebbezek.
— Mi ellen ?
— Kérem átossággal: a nagyságos ur 

úgy beszél, mintha már minden be volna 
igazolva ellenem, következésképen biztosra 
veszem, hogy elitéinek, azért már előre 
felebbezést jelentek he. (Derültség.)

— Csendet kérek! Tehát ön tagadja, 
mintha a kérdéses felöltőt elvitte volna ?

— Sőt ellenkezőleg beismerem.
-— És mit hozhat fel mentségére?
— Hogy a felöltő az enyém volt.
— Kohn Számi felismerte benne az ő 

tulajdonát.
— Jaj kérem, ismerni kell a Kohn Számit. 

Minden szava hazugság.
— Kivel tudná bizonyítani, hogy az a 

felöltő az öné volt?
— Hát magával Kohn Számival. Tessék 

csak szembesíteni velem.
Az elnök: Nos Kohn Számi, mit szól a 

vádlott előadásához ?
A panaszos: Hazudik, mintha nyomta

tásból olvasná.
A vádlott; Mondd a szemembe!
A panaszos: Hát igenis a szemedbe 

mondom.
A vádlott: És ha szabad kérdeznem, 

hol vetted azt a kabátot?
Az elnök : Az nem tartozik önre!
A vádlott: Már hogy ne tartoznék rám 

tekintetes törvényszék! Bizonyítani tudom, 
hogy Kohn Számi a felöltőt a Krügel-féle 
vendéglőben lopta. Senki sem vette észre, 
csak én. Utána mentem s láttam, amint 
betért a »Szerb királyiba egy pikkolora. 
Na — mondok magamban — megtréfállak! 
És egy alkalmas pillanatban leemeltem a 
fogasról a kabátot. Megloptam a tolvajt s 
azt hiszem, nem vagyok büntethető. Mert a 
(kabát igazi tulajdonosát nem én loptam 
meg, hanem Kohn Számi, ez pedig mint 
tolvaj nem panaszkod hátik; mert hiszen ő 
nem károsodott.

A panaszos: Hazudik!
A vádlott: Mondd a szemembe!
A panaszosOlyan alávaló vagy, hogy 

nem nézhetek a szemedbe.
Az elnök : (Felmutatja a bünjelkeut őr

zött felöltőt.)
A védő: Nini! Hiszen ez az én felöltőm! 

Tekintetes királyi törvényszék! Kérem a 
tárgyalás elnapolását s Kohn Számi ellen a 
bűnvádi vizsgálat meginditását.

A vádlott: Gratulálok önnek, ügyvéd 
ur! Enuél szebb eredményt egy védő sem 
mutathat fel!

A törvényszék a tárgyalást elnapolta.

Kiadótulajdonos: Dr. Frankó László.

Vasúti menelrend.
— Érvényes májuR hó X-töl. —

Arad—Budapest k. u. p.

Arad ind. 5-10 8*18 11*20 4*21 3 56 9-35
Kétegyháza 6-14 0*01 12*31 5*04 5-39 10-54
Csaba 6-47 #•23 1*19 5-26 7-27 11-311
B -Földvár 7-02 1*37 5*38 7-46 11-68
Mező-Berény 7*13 #•43 1-49 5-49 8-04 12-n
Gyoma 7 43 10-oe 2 21 0*UJ 8-48 12-47
Mező-Túr 8*13 10-28 2*57 0*35 9*28 1-22

Szajol 9*08 ll-oo 3-44 7-09 10-25 2*16
Szolnok 11-18 4 13 7*32 12*10 2 49
Ujszász 11-86 4-38 7*50 12*49 3-tó
Rák ős 12-59 7*03 9*28 4-32 5*5
Bndapest érk .. l-io 7*20 0-40 5-W 6-íö

Budapest k. i .  p.—Arad.
Budapest ind. fi-50 8-10 2-15 10-00
Ujszász 8-28 10-33 3.M 12-38
Szolnok 2-55 8-53 1 | 07 4-22 4*33 1*30
Szajol 3*19 #•07 11-28 4-35 4 52 1 50
Mező-Tur 4-22 9*39 12-17 5-04 5*43 2 36
Gyoma 5-30 10-04 12-59 5-29 6*19 3*14
Mező-Berény 6 ‘>9 [0*24 1*26 5*50 6 45 341
B. Földvár 6-25 1*40 . 6-56 3 54
Csaba 7 09 10*49 2 23 0*13 7-18 4*32
Kétegyháza 7-47 |1*07 2 -54 0*31 7 456 •03
Arad érk. 9*10 11-51 3*55 7*n 8-48 605

Kétegyháza—Mezőhegyes.
Kétegyháza . ind. 5*10 3*04
M e d gye 8 egy h á z a 5*51 3*44
Mezőhegyes . érk. 7 04 5*08

Mezőhegyes—Kétegyháza.
Mezőhegyes . . . .  ind. 85& 6-so
Medgyesegyháza ................... 10 24 8-29
Kétegyháza . . érk. 10*56 9 oő

Mezö-Tur—Szarvas—Orosháza.
Mezőtúr . . . ind. 2-46 12-40 5 10
Szarvas . . . . . 3-69 1-51
Kis-Szénás . . . . . á-31 2*43
Orosháza - . érk. 5*36 3*49

Orosháza—Szarvas Mezőtúr.
Orosháza . . ind. 5’55 11-57
Kis-Szénás . . . 7-32 1 05
Szarvas . . . . . 8-44 1*6812*10
Mezőtúr - . érk. 9*30 2 44 1-00

K-Szénás —Kondoros.
Kis-Szénás . . . ind. 4*41 7*45 2 48
Kondoros . . . érk. 1 5S 800 3 03

Kondoros- K.-Széuás.
Kondoros . . . ind. 6-50 12-30
Kis-Szénás . . . érk. 705 12*45

Békés-Földvár— Békés.
B.-Földvár . ind. 4*^ 7-13 1-52 7*28 
Békés . . . érk. 4*25 7-30 2*10 881

Békés—Békés-Földvár.
Békés. . ind. b'OO 12-46 5-00 11-16
B.-Fötdvár . érk. 6-n 1-03 5-20 11-36

Vésztő—Kötegyán—Hollód.

Vésztő . . . ind. 4*45 5-27
Okány . . . 5*49
Gyauté . . . . 607
Sarkad-K-.tnr . . . 5*36 6*13
Méhkerék . . . . . 5-5Í 6*36
Kötegyán . . . . . . 6*16 6-57
Tenke . . . . . . 8*15 9 03
Holtod . . . . érk, 901 9*57
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H I R D E T É S E K .

j e r  Amateiirök
nem találnak megbízhatóbb vételi forrást

fényképészeti czikkekben
mint

BXaOOM A. ARADON,
fénykép-ezikkek, papír- és műkereskedése, saját 

modern berendezésű könyvnyomda.
240 oldalra terjedd képes árjegyzék 60 fillér portó
mentesen, mi az első rendelésnél visszatérittetik.

Fizetőképes vevőknek fizetési kedvez
mények. Hivatásos fényképészeknek ár- 
kedvezmények. Laboratórium az üzlet
ben. Első oktatás ingyen. Kidolgozások 
és sokszorosítások jutányosán. Minden 
fénykép czikk friss minőségben raktá
ron. Kodak, Schleussner, Kurtz, Non- 
pareille és egyéb czikkek. — Naponta 

pontos expeditió. 
Összeköttetéseim az elsőrendű gyárakkal bármely más 
28 í—io rzéggel versenyképessé tesznek.

w

-S L

Hagy bútor eladás.
Rendkívüli olesó árak !

JELINEK B. L  é s  FIA
butor-árúházában

B u d a p e s t ,  VH. kér., Kerepesi-nt 8. szám,
1------  földszinti helyiségek. ■■

R e m i n g t o n i s t a 29 1 - 1

ügyes, szakképzett, jó kézirásu, különböző iro
dákban már alkalmazva volt, jelenleg köz- 
igazgatásnál vau, írnokul, esetleg gyakor
nokul ajánlkozik. Czim a szerkesztőségnél.

H I R D E T É S .
Friedenstein-féle kereskedelm i iroda

BUDAPEST, VII. kér., Damjanies-nteza 33. az.
Megszerzi a legelső külföldi ezégek képviseletét 

és ajánl alkalmas képviselőket. Megbízható informa- 
eziók ezégek és magánosok felett. Kétes és molt köve
telések behajtása. Kutatások.

Bővebbet 10 fillér beküldése ellenében portó
mentesen. 23  2 —6

PÉNZKÖLCSÖNT
kaphatnak, leggyorsabban minden elfogadható visszafizetési 

feltételek mellett:
Katonatisztek, köztisztviselők, hivatalnokok, nyngdija- 

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

Jelzálogkölcsönök és konvertálások kieszközöltetnek.

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

Továbbá:
földbirtokoknak budapesti bérházakra valö eleserélése
lelkiismeretesen, leggyorsabban minden elózetes költség nél

kül lebonyolittatnak.
Földbirtokok megvétele kevés tőkével vagy a terhek ren

dezései elvállaltalak a legpontosabban az :

„ÁLTALÁNOS FORGALMI ÉRTESÍTŐ 4
által

BUDAPEST, VII , Erzsébet-körút 20. szám.
Mutatványszám 50 fillér. (Bélyegekben is beküldhető )

8  3 —3

Jő  házból való és  polgári iskolát járt 
fiuk fizetésse l

t a n o n c z u l
felvétetnek.

Czim a kiadóhivatalban.mM
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O V K .  E C Y E T E M
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FÜSZERKERESKEDÉSEKBErt 
V E M O É C L O K 8 E M  

ÉS /“VIMDEM VASÚTI  
É T K E Z Ő  K O C S I B A N .

Kapható Gyulán : Zuzmann János, Fercntzy Alajos 
és ifj. Kohimann Ferenc/ füszerkereskedésében.

13  3— 12
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Nyomatott Dobay János könyvnyomdájában, liynlán 1900.


