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I . évfolyam. <"elelös szerkesztő és laptulajdonos: 
SZABÓ L A J O S . 40. szám. 

Az i p a r o s o k r ó l 
az iparosoknak. 

A ,,szabadság, egyenlőség és test
vériség" jelszava alatt a társadalom 
még mindég külön választja az em
bert egymástól. Osztályozza őket fog
lalkozásuk és anyagi jólétük szerint. 
És a társadalomnak ezen különböző 
osztályai között legnehezebb és leg
kellemetlenebb helyzete az iparosnak 
van, s hogy miért, annak okát adjuk. 
Az okot megtaláljuk a társadalomban 
és megtaláljuk magában az iparos
osztályban. 

A társadalom okozza az iparos 
nehéz helyzetét, azért, mert a munkát 
lealázónak, megszégyenítőnek tartja, 
vagyis nem vagyunk eléggé demokra
tikusuk. Hogy pedig az iparos hely
zete kellemetlen, ennek oka magában 
az iparos osztályban kereshető, mert 
csak igen kevés tudja kivívni magá
nak azt, hogy az úgynevezett „jó tár
sa ság ihoz tartozzék, és hogy nem 
tartozik ide, annak is meg van a 
maga oka, t. i . az iparosok nagy ré
sze még mindig nélkülözi azon mű
veltséget és tudást, amely pedig szük
séges arra, hogy elérje azon pozíciót, 
melyre független állása őt predeszti
nálja. Hisz nincs függetlenebb állás, 
mint az értelmes, müveit és szakkép
zett iparosé. Az ilyen iparos életfel-, 
tétele nem függ a nagy közönségtől, 
mert a jó és megbízható iparos nem 
keresi — magyarul mondva — a 
„kundschaft'-okat, hanem azok kere
sik fel őt. Az ilyen iparosnak nincs 
oka a panaszra, az ilyen iparost még 
az úgynevezett „jó társaság" is ma
gához vonzza. Csak a kontár, műve

letlen, megbízhatatlan, szélhámos ipa
ros fél a nagy közönségtől, mint a 
hogy a nagy közönség is tartózkodik 
tőle, de a müveit, szakképzett, szak
májában biztos és e mellett becsüle
tes iparos nyugodtan néz a jövő elé, 
mert az ő győzedelme biztos. Az ily 
iparos abból a bizonyos választó tár
sadalmi falból, ha többet nem, de 
legalább is egy téglát lerombolt. De 
hogy e fal végleg leromboltassák, 
mindenek előtt önérzetes, müveit ipa
ros osztályra van szükségünk. 

Müveit iparos osztályt pedig csak 
müveit iparos gyermeke teremthet! 
Pedig hát nagyon általánossá vált, 
különösen az iparos osztályban azon 
gondolkozási mód, hogy ha a család
ban a fiu gyermeknek úgynevezett 
„jó feje" van, azt az apa nem adja 
mesterségre, mert abból még püspök, 
vagy miniszterelnök is lehet, hanem 
az a fiu, aki szamár, tanulni nem 
szeret, vagy nem akar, azt befogja a 
pöröly vagy a kaptafa mellé, hogy 
vezesse az apja üzletét, ha majd mes
ter lesz belőle. Az a „jó fejű" gyerek 
pedig csak tanuljon mig van miből a 
költséget fedezni, mikor pedig elfo
gyott ez a pár száz korona, mit az 
apa keserves keresményéből megta
karított — de hát az úrfi még min
dég nem végzett — elúszik a pöröly 
ós a kaptafa, dobra kerül a kis há
zikó s mi lesz az urfiból — proletár. 

Mi lesz abból, akit az apa a mű
helybe fogott ? 

Jól, rosszul megtanulja ugyan 
mesterségét, de hiányozván nála a 
kellő szorgalom, talán még a tudás 
is, nem tud felemelkedni a műveltség 
azon fokára, melyet az élet megkö

vetel; nem tudja kielégíteni a vevő
közönségnek mindég finomodó ízlését; 
selejtes ismeretével beszívja a filléres 
lapokban szája ize szerint irt szoczi
alis elveknek bolondériáit, felcsap ő 
is az elégedetlenek közzé, mestersé
gét elhanyagolja s lesz a szocziális-
ták között — proletár. 

Így teremnek a félig tudós és az 
egészen tudatlan szocziálisták, kik 
áldozataikat az iparos osztályból 
szedik. 

Nem lehet tehát eléggé hangoztatni, 
azt, hogy az iparos, ha csak teheti 
gyermekét saját mesterségére tanítsa, 
mert igy biztosabban remélhető, hogy 
fia már az átöröklött hivatásbeli ér
zékénél fogva előnyben lesz mások 
fölött, sőt a családban uralkodó szel
lem fejleszti ipari érzékét, örökli a 
családi firmát, ismeri esetlegesen a 
az ipari foglalkozások családi titkát, 
melyek pedig oly előnyöket nyújta
nak különösen annak, a ki a mes
tersége mellett még egy kis iskolát 
is végzett, s a jó isten egy kis ter
mészetes ésszel is megáldotta, hogy 
nem lesz oka a panaszra, s nem jut 
ellenkezésbe sem a társadalom, sem 
pedig önmagával. 

Ha az iparos tanul, a nehézségek 
előtt nem csügged, ha az iparos pá
lyára olyanok mennek, akiket nem 
azért adtak e pályára, mert ta
nulni nem szerettek, ha az iparos 
jobb tehetségű gyermekét is mester
ségre tanítja, a kinek meg van az 
alapja, hogy a fejlődésnek induló ipa
runk vívmányaival együtt haladjon, 
akinek meg van az alapja a további 
kiképzésre, az az iparos könnyen le
dönti ama társadalmi válaszfalat, 

T Á R C Z A . 

M e s t e r e k I lonká ja . 
A Battonya és Környéke számára irta: 

Lits Antal. 
Még néhány év előtt csak pusztának 

nevezték, ma már község nevet nyert 
azaz alföldi nagy uradalom melyről még 
a nóta is igy szól: Hídvégi csárda mellett. 

Van ebben a véghetetlen rónán el
terjedő községben uraság, tiszttartó kasz-
nárispán, irnok, gyakornok, orvos, pap 
tanító, iparosok, stb. tehát mmd oly em
berek, kikre reá fér a téli hosszú esté
ken egy kis szórakozás. 

Igy nem csoda, ha oda is elvetőd5tt 
egy Kisebb fajtájú színtársulat szórakoz
tatni a közönséget és szórakozni a közön
séggel. Menti és Lengeffy igazgató «ur 
társulatának egy darabig igen jó ment 
dolga. Folyt a mulatság előadások után, 
jobban mint az előadáson. 

Próbákra menni sohasem kellett a mú
zsa derék gyermekeinek, mert hisz egy 
minden városban ledarált repertoirból ál
lott minden tudománya a társulatnak, de 

nem is volt próbára idejök, mert a híd
végi csárdabeli tisrornyákból akkor távoz
tak haza rendesen, mikor a vén robotos 
harangozó a hajnali misére húzta a ha
rangot: azután pedig morpheus karjaiban 
pihentek délig minden bizonnyal 

Lengeffy director ur élvezve a min
dennapi murit, nagyon megszerette Hid-
véget s ott rekedt társulatával tavaszig. 
Hja ! de ilyenkor már ott hagyta Thalia 
felkent hídvégi templomát, a sok nőtlen 
ispán, irnok, gyakornok, stb. ment, kiki a 
gazdaság után nézett kötelességszerűig : 
a társulat kezdőit ugyancsak nélkülözni 
és kétségbe esni. 

De nem való volt Zengeffy ur egy 
szellemes direktor ki a kibontakozhatat-
lan labirintból is könnyen ki tud eviecz-
kélni. Ott volt az iskola mesterek egyet
len kedves és egész környéken hires szép
ségű leánya Ilonka. 

Igaz, hogy Ilonka még bakfisdók év
korában volt, tie hódolt neki szolidságáért, 
műveltségéért és főleg szépségéért min
den halandó férfi. 

Milyen óriási jövedelem lenne gon
dola magában a direktor ur, ha Hidvég 
ós környékének e szép kincse fellépne 

egy darabban éppen elég lenne a kimoz
dulásra. 

Ott is termett Lengeffy direktor ur, 
még pedig vegyes közönségbeli fiatalem
berek és színészek küldöttségével az is
kola-mester házánál és szépen kiczirkal-
mozott beszédben felkérték a szülőket és 
Ilonkát, hogy a bazafiasság és magyar 
művészet szent ige legyen jelszava és 
szerezzen a nagyérdemű közönségnek egy 
rendkívüli érdekes estét, a hídvégi színé
szetnek pedig, egy vig bucsu napot. 

Természetesen az a néhány fiatal 
ember, kik a küldöttséghez csatlakoztak, 
csak szekundáltak a direktor urnák, 
— mert hisz Ilonkát színpadon látni, felér 
egy uradalommal. 

A szülők beleegyeztek, Ilonka még 
nagyobb örömmel. Lukácsi „Vereshaju" 
népszínműve tüzetett ki. 

Me síe hire ment ennek az előadás
nak, illetve Ilonka fellépésének, 

A darab óriási sikert aratott, oroszlán 
rész persze Ilonkát illette, háromszor egy
másután kellett adni a darabot, hogy az 
a nagyszámú közönség, mely az előadásra 
előjegyeztette magát, megnézhesse Ilonka 
Zsófikáját a Vereshajubah. A siker igazán 



mely még a különböző osztályok kö
zött fenn áll. Ennek legyőzésére a 
társadalom is nyújt alkalmat de csak 
a törekvő iparosnak. Példa reá azok, 
akik a társadalommal karöltve meg
kezdették a válaszfal lerombolását, 
akik elődeik nyomdokain haladva, 
a munka által igen magas társa
dalmi pozitiot vivtak ki, s magát a 
munkát is oly magas nivóra emelték, 
melyre tisztelettel néz fel minden 
ember, még a legelső magyar ember 
is, aki a munkát a megérdemelt ki
tüntetéssel jutalmazza mindenkoron. 

Thék Endre az „asztalos" Jung-
fer Gyula, Árkai Kálmán stb. és a 
boldogult Weitzer János, lakatos és 
kovács inasokból lettek az iparosok
nak vezér csillagai. Avagy talán 
Faure Felix az egykori szegény timár, 
aki Fracziaország köztársasági el
nöki székén ült, nem e a munka di
csőítését hirdetik. 

Oly iparosokat, mi»t aminőket 
fennebb jeleztünk, ezrével kellene ne
vezni hazánk iparosai között, mert 
ugy tehetjük nagygyá, hatalmassá és 
erőteljessé nemzeti iparunkat, ha sok 
Thékkel és Jungferrel dicsekedhetünk. 

Mit is mond Madách az ember 
tragédiájába: Ember küzdj és bízva 
bízzál." 

K. 

Az uj zónadijszabás. 
(itritKditb az u tazás . ) 

A m a g y a r királyi államvasút most tette 
közzé az uj helyi személy- és podgyászdlj-
szabást, amely 1908. évi január hó l-én 
lepeléibe. Ebben az uj díjszabásban benne 
van a zónarendszer reformja is. Most. 
nában a távolsági forgalomban tizennégy 
vonalszakasz van, január 1-étől kezdve ti
zenhat lesz. A reform tehát az lesz, h o g y 

a nagyobb távolságokra való utazás drá
gább lesz, de viszont oly kedvezéstket 
nyújt, melyek eddig nem voltak meg és 
amelyek a különben sem nagy drágu'ással 
bőven fölérnek. 

Először is megdrágul az első szaftasz 
személyvonatnál az első osztályú jegy ára 
1.50, a második osztályú 1.—, a harmadik 

óriási volt. Lengeffy direktor ur c ;:k-
ugyan nem csalódott. Zsebe tele lett pénz
zel, mozdulhatott. El is ment társulatával. 
Hagyjuk is őt menni. Vele dolgunk többé 
ugy sem lesz. Hanem Ilonka, kinek fel
lépte kábulásig megzavarta a fiatalságot, 
meglepte az öregeket, sőt a sok taps, vi
rág, dicsőség, olyan mámorba ejtette Ilon
kát, miszerint hinni kezdte magáról, hogy 
hivatott a színi pályára, született tehetség, 
megtestesült kész .művésznő," igenis az 
isteni Ilus, mint a hogy már általánosság
ban hívták, teljes korekt művésznőnek 
képzelte magát. 

Csak egy óv mult el Ilonka Mlépe 
óta s már ott látjuk egy előkelő vidéki 
város elsőrendű szin ársulatának tagjai 
között, mint a társulat első naivája. 

Ez pedig ugy történt meg, hogy fel 
lépése után tavaszkor édes atyja elhalálo
zott, az özvegyen maradt anyja pedig haj
lott Ilonka szavára, kinek fellépte óta 
nyugta sem volt, csak a Thália dicsősé
ges temploma után vágyakozott, — az 
anyja eladván csekély kis vagyonukat, az 
uraság pedig még egy pár száz forint 
végleges kedydijjal tisztelte meg, a mama 
Ilonkájával együtt eljött a színészethez. 

Azt el kell ismerni, hogy a színészet
nél még szigorúbb felügyeletet gyakorolt 
Ilonkája felett, mint Hidvégen. De volt is 

osztályú pedig 60 fillér lesz, a gyorsvona
ton az első osztály 1.80, a második osztály 
1.20, a harmadik osztály pedig 70 fillérbe 
kerül. 

A tulajdonképeni jelentékeny drágítás 
azonban nem ebben van, hanem abban, 
hogy az utolsó XIV. zónán tul még két 
zónát, XV. és XVI. zónát is csinálnak AZ 
uj 15-ik zóna 301 kilométertől 400 kilo
méterig, a 16-ik zóna pedig 401 kilométer
től bármely távoltságra szól. 

Az árak dolgában személy- és gyors
vonatoknál egyaránt a 15. és 16. zóna az 
első kocsiosztályban 3 — 3 koronával, a 
második osztályban 2 — 2 koronával és a 
harmadik osztályban l — l koronával drá 
gul. Ennélfogva a személyvonaton a • 15. 
zóna árai 21 , 14 és 9 korona, a gyorsvo
naton 27 , 18 és 10 korona lesz a 16. zóná
ban a személyvonat ára 24 , 16 és 10 koro
na, a gyorsvonaté 30 , 20 és 12 korona. 

A drágítást Láng miniszter bizonyos 
előnyökkel igyekszik enyhíteni. Vissza
adja .°z utazás megszahithatóságánah jogát 
Az utas utazását ezentúl a I—XV. vonal-
szakaszu jegygyei ismét megszakíthat ja egy 
szer s útját az nap, vagy másnap folytat 
hatja tovább. A menettérti jegygyei az 
útmegszakítás ugy menet, mint jövetkor 
megtörténhetik. A XVI. vonalszakaszu 
jegygyei szintén meg lehet az utat egy
szer szakítani, de már komplikáltabb mó
don. Az ilyen jegygyei bíró utasnak az ut 
szakítását már a vonaton be kell jelente
ni a kalauznak, aki igazolványt ad neki. 
Ezt az igazolványt a vonaton a'á kell irnia 
s leszálláskor az állomásfőnöknek bemu
tatnia. Növeli a komplikációt még az is, 
hogy a XVÍ. vonalszakaszu jegygyei való 
útmegszakítás esetén a menetjegygyei 
csak olyan állomásra lehet utazni, amely 
. kiinduló állomástól távolabb fekszik, mint 
az utmegszakitó állomás. Kedvezmény lesz 
az is, hogy a XVÍ. vonalszakaszu jegygyei 
az Államvasutak egyik vonaláról a másik 
vonalára is átszállhat még az esetben is 
ha a közbeeső utat más vasutvonalán tet 
te meg. Ezzel az újítással leginkább azok 
nyernek, akik a Székelyföldre utaznak, 
mert jegyüka székely vasútra is érvényes 
lesz. Ezzel a XVI. vonalszakaszu jegygyei 
a Magyar Állmvasutak egvik vonaláról a 
másikra Zsolnán átszállni nem lehet. A má
sik kedvezmény az, hogy ezután a gyors 

rá oka, mert Ilonka szép volt, igen szép 
volt, mint a rózsabimbó. 

Ilonka felett a szigorú anya felügye 
lete oly tekintélyt viv_.tt ki még a többi 
szini pályatársnőivel szemben ís, jaj volt 
annak, ki az ő Ilonkája jelenlétében ka-
czérül vagy kétértelműén ólczelődött. 

A különben vidor és néha féktelenül 
szókimondó a színházi öltöző, olyan volt, 
mikor Ilonka játszott, mint a sir. Szótla
nul festette magát kiki, mert nem akarta 
magát kitenni az özvegy tanitóné komoly 
predikátióinak. 

De azért mindenki csak annyit mon
dott magában „nó-nó, lassú víz, partot 
mos." 

Ilonkának még az utczán sem volt 
szabad usy járni, „fel a fővel" mint más 
színésznőnek. Lesütötte a szemét, a világ 
ért sem nézett fel, ugy ment- a próbákra, 
mint apácza felügyelet kísérete mellett, 
valami apácza kandidátus. 

Sok tisztelője volt a városban. Min
denki szerette, különösen a hölgyek dis-
krét játékáért és főleg precis szereptudá 
sáért. 

Sok tisztelője közül kivált egy jó 
képű fess huszár kadótocska, ki némán, 
illő távolságban mindennap a színházi 
próbákra rendes időben elkísérte, anélkül, 
hogy szeméiyismerettség lett volna kö
zöttük. 

vonatokban is lesz harmadik kocsiosztály. — 
Ezentúl tehát a szegényebb ember is gyor
sabban utazhatik aránylag nagyon csekély, 
összesen két korona ráfizetéssel. 

Váltóhamisitó földbirtokos. 
( F a i f e l e n t é B az üKylBzséghez . ) 

Egy battonyai földbirtokost jelentet
tek a héten föl váltóhamisítás bűntettének 
elkövetése miatt a szegedi királyi ügyész
séghez. A följelentéshez csatolva van két 
váltó, amelyexet a birtokos több vagyo
nos makói lakos nevére hamisított. A föl
jelentést a b a t t o n y ú takarékpénztár igaz
gatóságának megbízásából a takarékpénz
tár ügyésze: Bech Róbert dr. battonyai 
ügyvéd tette meg a birtokos ellen, aki 
a vizsgálatot teljesítő csendőrség előtt 
már be is ismerte a bűnét. 

A battonyai takarékpénztárnál ez év 
szeptember havában megjelent Korcsog 
Balázs ottani birtokos és egy háromszáz 
koronáról kiállított váltót nyújtott be le
számítolás céljából. A váltót mint jótállók 
Arvay Mátyás és Varga Boldizsár battonyai 
jómódú gazdálkodók if ták alá, miért is 
a pénzintézet a 300 koronát akadály nél
kül ki is fizette. 

Egy hónappal később egymásik vál
tót is nyújtott be a birtokos. Ez 150 ko
ronáról volt kiállítva. Ezen mint jótállók 
Korcsog János és Árvay Mátyás szere
peltek. A pénzintézet gyanútlanul leszá
mítolta ezt a váltót is és a 150 koro
nát kifizette Korcsog Balázs kezeihez. 

Az első váltó a napokban lejárt és 
azt senki sem újította meg. Ennek köve 
keztében a pénzintézet, hogy követelé
sét érvényesítse, megóvatoltatta a váltót 
és igy kiderült , hogy a váltók hamisak, 
az aláírásokat Korcsog Balázs hamisította. 
Vizsgálat alá vették a másik váltót is 
és kiderült arról is, hogy az aláírások 
azon is hamisak. 

A pénzintézet a hamis váltókat kiadta 
Bech Róbert dr. takarókpénztári ügyész
nek, aki a hamisításról jelentést tett a 
battonyai csendőrségnek, amely azonnal 
kihallgatta a birtokost. Az töredelmesen 
bevallotta bűnét és mentségére azt hozta 
föl, hogy a hamisításra a szükség birta reá. 

A takarékpénztár ügyésze a két da-

Harmadik hónapban már gyakran le
hetett látni a kadetocskát Ilonkával a sé
tányon, páiyatársnői súgták is egymás 
közt, hogy a jég megtört. 

Fentiek után hat hónap multán egy 
reggelen a nap lapok szomorú és szenzá
ciós hírt közöltek, a hir a következő volt: 

Rejtélyes öngyilkosság. 
Megdöbbentő és titokban burkolt ön

gyilkosság történt ma reggel városunkban. 
H. Ilona színtársulatunk ifjú, tehetséges 
és szépségéről ismert tagja, ma reggel la
kásán, még özvegy édes anjja távol volt, 
kis forgópisztolyával halántékon lőtte ma
gát és szörnyet halt. Az asztalon hagyott 
papírlapra egy sziv volt rajzolva, tör által 
átdöfve. 

Sem levél, sem irat, melyből rejtélyes 
tettesek o k á t meg lehetne magjarázni, 
nem hagyott hátra. Állítólag boldogtalan 
és czéltalan szerelemnek lett áldozata. 

Özvegy édes anyja iránt városszerte 
általános a részvét. 

A fáma azt regéli, hogy a kadótocska 
Ilonkával a viszonyt megunva szakított 
vele, s ez volt oka, hogy önkezűleg dobta 
el magától fiatal és reménységteljes életét. 

Ez volt Mesterek szép Ilonkájának 
története. 
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rab hamisított váltót beküldötte a sze
gedi kir. ügyészséghez, amely a bat
tonyai birtokos ellen már folyamatba is 
tette a büntető eljárást. 

H Í R E K . 
— UJ évre. Lapunk hasábjain a pár 

nap múlva lefolyó 1902 ik évben már nem 
találkozunk az olvasóinkkal, belső és kül
ső munkatársainkkal; ennek folytán az 
eddigi szives önzetlen pártfogásért köszö
netünket kifejezve a bekövetkező 1903 ra 
boldog uj évet kívánunk. 

— Házasság. Reichsman Adolf vin-
kovczei kereskedő és a kedves özv. Jenő 
Ferenczné szül. Szécsényi Malvina urnő 
Battonyán a f. hó 25-én Baksa Béla batto
nyai községi közigazgatási jegyző, mint 
kerül, állami anyakönyvvezető előtt házas
ságra léptek. Tanuk voltak : a menyasz-
szony részéről Stern Rezső nagybátya, ma
kói kereskedő, a vőlegény részéről Steiner 
Lázár battonyai kereskedő. 

— Eljegyzés. Fodor István battonyai 
községi biró és neje Parázs Rozália derék 
leányát Amáliát eljegyezte ifjabb Parázs 
Lajos battonyai kisbirtokos. 

— A Kossuth szobor bizottság. A 
Kossuth Lajos szobor alapot szervező ren
dezőség megválasztotta a „Kossuth szobor 
bizottság" elnökeit, általában tiszti karát 
és 108 tagu választmányt, írásosan felkór
vén őket, hogy a megbízást elfogadni s a 
továbbiakra intézkedni szíveskedjenek. 
Hisszük, hogy a felhívásnak eleget tenni 
mindenki sietni fog, igy a végrehajtó bi
zottság megalakítása mielőbb remélhető. 

— Tűzoltóink tánczvigalma. A batto
nyai Önkéntes tűzoltó-testület az általunk 
már emiitett bálra a következő meghívást 
bocsátotta k i : 

Meghivó. A bittonyai önkéntes tü<.oltó 
testület 1903. évi január hó 11 én Hász 
Sándorné úrasszony védnöksége alatt, a 
Korona-szálló dísztermében, saját felszere
lési alapja javára, tombola játékkal egybe
kötött zártkörű tánczvigalmatrendez, mely 
re kivül czímzett urat és becses családját 
tisztelettel meghívja a parancsnokság. Be 
léptidij személyenként 1 korona, család 
jegy 2 korona 50 fillér. Kezdete este 8 
órakor. Felülfizetéseket köszönettel foga
dunk s hirlapilag nyugtázunk. A meghivó 
felkérésre előmutatandó. Minden tombola
jegy nyer. 

Ha valaki tévedésből meghívót nem 
kapott volna és arra igényt tart: a testü
leti parencsnokságnál kéretik jelentkezni. 

— „A battonyai dalkör" szilveszter es-
télye nagyon látogatottnak mutatkozik, a 
kibocsátott iveket számosan irták már 
alá ; ha valakinél még meg nem fordult 
volna, az is szíveskedjék a rendezőségnél 
vagy a karnagynál reklamálni. 

-~ Fejedelmi botrányok. Nemcsak a 
„minorum gentium" kőzött, hanem a na 
gyoknál, a fenséges udvaroknál is fordul 
nak elő elitélendő botrányos cselekedetek 
Most a szász udvarnál van nagy zavar, 
hogy'Lujza szász trónörökösné, toskánai 
nagyherceg leánya egy nyelvmesterre 
megszökő t férjétől, elhagyva még ötgyer 
mekét, a királyi udvar fényét, minden ra 
gyogásával. Pár nap múlva követte őt a 
ezökósbon fivére Lipót Ferdinánd főher
ceg is, a ki egy bécsi színésznő kedvéért 
és barátságáért adta oda múltját, rangját, 
mindenét, a mi családjához s az uralkodó 
házhoz fűzte. 

— Weinbaum Keresztély fuvola mü-
vész hangversenye. A budapesti m. kir. 
Operaház volt első fuvola művésze Wein-
baum Keresztély karácsony első napján a 
Korona-vendéglő éttermében czigány zene 
kiséret mellett hangversenyt rendezett. 

A hangverseny programmjából kikeli 
e uelnünk a művésziesen előadott hang-
kettőzést, az előadoH darabokból pedig re
mekül eljátszott Velenczei Carnevált, 'Ro
mán pásztor dalt, Ocskay brigadéros, Ku-
rucz nóták, Rákóczi egyveleg, Bánk Bán, 
Tisza jelenet. Repülj fecském, Weinbaum 
Keresztély művészies játéka minden kri
tikán felül áll, tetőtől-taipig művész. Az 
ország egész sajtója elismeréssel emlékszik 
meg róla. 

Sajűos, hogy a battonyai közönség 
ismert negligálásával, ismét visszatartotta 
magát a hangversenytől, nem csodálnók, 
ha kóbor zenger brettli truppról volna szó, 
de egy ily tehetséges művész több pártfo
gást érdemelne. 

— Iparhatósági megbízottak választása. 
A battonyai iparosok és kereskedők f. hó 
2i-én d e. 9 órakor a községháza nagy
termében a battonyui j írási főszolgabíró-
sag, mint í. fokú iparhatóság mellé 20 
iparba!ósági megbízottat választanak. 

— Szent a béke. A battonyai izr. hit 
községi adó kivetése miatt etneit 13 rend
beli sérelmet a hitközségi e.őljáróság e hó 
24-ón tartott ülésében orvosolta s ajánlása 
mindenkinek megelégedésével találkozott. 

— A „törik-szakad asztaltársaság" ka
rácsony este meglepetó-ben részesült, a 
a társaság jéizü titkára Lits Antal csak 
ugy hirtelen egy kis karácsonyfát állított 
fel, mely nemcsak az agglegény társtago
kat, hanem a komoly családapákat is de
rült hangulatba hozta. A társaság tagjai 
az alapszauálybeli kötelezettséghez híven 
azonnal a szegényekre gondoltak, fülé-
renkint 13 kor. 00 fillért adakoztak össze, 
mely összeg más napon tíz szegény kö
zött kios: látott. 

— . matláb leszállítás. A „Battonyai 
Önsegélyző Egyesület .mint Szövetkezet" 
igazgatósága f. é. deczember hó 20-in 
tartott üléee határozata folyán a kamat
lábat 1903. januír hó 1-től kezdődőleg to
vábbi intézkedésig 7°/ 0 ra szállította le. 

— Vigyázni kell a fegyverre. Még a 
nyáron történt, a mikor arról meg is em
lékeztünk, hogy Kántor János battonyai 
lakos tanyáján az alacsony helyre tett 
fe-yvérét egyik kis öcscse, ugyancsak 
Kántor János 15 éves fiu lekapva tréfá
ból játszótársára Pusztai Juliannára sü
tötte. A leány megsebesült súlyosan, de 
az orvosi tudomány megmentette őt az 
életnek. A szegedi kir. büntető törvény
szék ezért az esetért mindkét Kántort 
vád alá helyezte gondatlanságból okozott 
súlyos testi sértésért s a nagy Kántor 
János 40 korona fő- és 20 -korona mellék
büntetésre, a kis Kántort 10 korona fő-
és 5 korona mellékbüntetésre Ítélte. A 
vádlottak felebbeztek. 

— Dohánybeváltás. Az 1902 ik évben 
termelt dohány beváltása a battonyai m. 
kir. dohánybeváltó hivatalnál 1903. év 
január hó 2-án megkezdve február hó 
18 ig tart. 

— Lóvásár. A szegedi m. kir. 3. hon
véd huszárezred pótlovazó bizottsága az 
1903. év január hó 27-én délelőtt Batto 
nya községházánál lóvásárt tart. A 4—8 
év közötti koros, rövid, széle3 erőshátu, 
elég hosszú, megfelelő járású, jó nyaka-
tartásu, szervei nagy csoothibáktól men
tes, általában alkalmas lovat 650 koronáért 
veszik meg. 

— Állatbetegségek. A megye központi 
járásához tartozó Ambrózfalva községben 
a száj és körömfájás betegség lépett fel. 
Ennek folytán a vármegye alispáni hiva
tala vészkerületet szervezett, a melybe a 
szomszédos Alberti, Pitvaros, N.-Majláth, 
Mezőhegyes községek és Makó város is 
bevonattak. 

— M. kir. állampénztárak. Abból az al
kalomból, hogy a vármegyék 1903. évi 
január l-től kezdve megszűnnek vagyon 
és pénzt kezelni, a törvény megszünteti 
a kir. adóhivatal elnevezését és helyette 
a m. kir. állampénztár eimmel látja el az 
adóhivatalokat. A pénzügyminiszter azon
ban körrendeletet ÍBtézett a kir. pénzügy-
igazgatóságokhoz, hogy a törvény ezen 
intézkedését 1903. évi január 1 -tői kezdve 
még életbe nem lépteti, vagyis a m. kir. 
a d ó h i v a t a l o k - továbbra is v i se l ik a régi 
elmet. 

— A belga király vigasztalódik. Mint 
a brüsszeli „Peuple" irja, Lipót király min
denképen rajta van, hogy vigaszt találjon fe
lesége halálán való bánatára. Legközelebb 
Villafrancába utazik, ahonnan nagyobb tengeri 
ú t ra indul. Az u 'ra már minden előkészület 
megtörtént . A tengeri utat „Alberta" nevü 
yachtján, a Földközi tengeren fogja megten
ni és útjában Olaszországban ós Egyiptban 
is kiszál l Visszauuizóban Görögország partját 
érinti és végül Nizzában fog partraszállni , s 
remélhetően még idején fog odaérkezni, ugy, 
hogy részt vehet a farsangi ünnopekon, melyek
re a párisi fó'világi hölgyek is orősen ké
szülődnek, még pedig, mint a „P leupe" mond
ja , — éppen Lipót király kedvéért . 

S c h w e i d e l J ó z s e f i f júkora. 
( K i u i r r U i i i lulitioli n v l r t snurAl . ) 

Bács-Bodrogmegye székhelyén Zom-
borban hazafias mozgalom indult meg uz 
aradi vértanuk egyike: Schweidel József 
emlékének megbecsüléséért. Szülőházát 
emléktáblával örökítették meg, s most 
Vértesi Károly, a neves iró vezetésével 
bizottság alakult, a melynek az a rendel
tetése, hogy Schweidel Józsefnek Zombor-
ban szobrot emeljen. 

Az aradi vértanuk között talán ép 
Schweidel József az, a kinek életéről lag-
kevesebbet tud a közönség. Damjanich 
életének legkisebb epizódjai meg vannak 
örökítve, a többiek életrajza is teljes: 
Schweidel Józsefé csak onnét ismeretes, a 
mikor a császári csapatoktól magyar had
seregbe lépett. 

Schweidel életrajzát most nagy után
járással, szorgalommal összeállította Trisch-
ler Károly, bács bodrogmegyei tisztviselő. 
Ennjk az életrajznak nevezetesebb részei 
eiek : 

Schweidel József Antal Zomborban 
született 1796. évi május hó 18. napján. 
Édesapja szintén József, édesanyja Hiltl 
Teréz. 

Apjának előkelő hivatali állása volt. A 
Bács Bodrog vármegyei kincstári javadal
mak igazga'ásával és kezelésével megbí
zott u. n. kincstári kamarai hivatalnak 
aszeszorja volt. Jázsef születésével nagy 
öröm költözött a családi bizba. Két leány
gyermek utin megszületett a várva-várt 
fiu. AZ újszülöttet még ugyanazon napon 
megkeresztelték a zombori plébánia temp
lomban. Kere ztszülai voltak: Kiss József 
és neje nemes Meltzer Anna. A keresz
telésben a „József Antal" nevet nyerte. A 
keresztség szentségét Szlatkovits Máté zom-
boriplébános adta fel. 

Az eredeti k e r e s z t l e v é l igy szól: 
Extractus Matriculae Baptisatorum 

Ecc lesia Parochialis Liberó ac Regiae, Gi • 
vitatis Zoroborionsis in Achí Dioacesi Co-
locensi Comitatu Bacsiensi sitae de Ann-
no 1796. pag. 76. ut sequí tur . Anno 
Domini Millesimo Septingentisimo Nona 
ge8imo Sexto die decima Octava, Monsis 
May ; Ego Matheus Slatkovits Parochus 
Zomboriensis baptisavi infantom praefata 
die natum, e Goaiugibus Spuoiabili Domi
no Josepho Schweidl Gameralis Admi
nistrations Zomburionsis Assessoriet Thero-
sia nata Hilt l inpositis ei nominibus Jos-
ephi et Antonii levantibusspoctabili Do
mino Josepho Kiss Inclyto Societatis Ca-
nalistico Directore et Spectabili Domina 
Anna Meltzer Zomboriensibus. Qaem Ex-



tractum Protocollo Originale in omni
bus conformem esse, his ce in fidem 
Subscriptus testor. Zomborini die 5. No-
vembris Anno 1826. A p e c s é t v ö r ö s vi 
aszk. A közepén a S z e n t - H á r o m s á g . Kör
irat (Sig . Paroch. Ecc l e s ia Reg . Civ . 
Zombor. 1826 ) Pranciscus Wagner Paro 
chus Zomboriensis. 

A Schweidel-család azon időben e l ő 
k e l ő helyet foglalt el a zombori társas
életben. Volt a családnak k é t szépséges 
v i r á g s z á l a : Anna é s Vilma. Feltűnő szép
ségű két nővér volt. A város előkelő pol
gár ifjai, a v á r m e g y e n e m e s u r a i é s a vá
rosban á l l o m á s o z ó d r a g o n y o s t i s z t e k , k ö z 
t ü k egy herceg Lichtenstein, u d v a r o l t a k 
a l e á n y o k n a k , kik a z akkori báloknak a 
k i r á l y n ő i "oltak. 

Kiváló müveit, okos leányok vol
t a k é s mindketten fiatalon mentek férjhez. 
Annát borsodi és katymári Latinovits Bé
ni vármegyei vice nótárius, majd k é s ő b b 
alispán vette nőül. Alig egy é v r e Anna 
férjhezmenetele után bajsai Vojnits György 
b á c s m e g y e i nagybirtokos vezette oltárhoz 
Vilmát. 

Schweidel József tizenhét éves koráig 
élt é s tanult a szülői házban. Ekkor szive 
vágyát követve, a katonai pályára lépett 
a 4 ik huszárezredbe, melynek ezredese a 
vitézségről világszerte hires Simonyi obes-
volt, ter a hol csakhamar főhadnagy lett és 
lengyelországba helyeztetett. 

A szép, daliás főhadnagyot előkelő 
tiszti állásában nagyon szerették a lengyel 
uri körökben. A magyar huszárt szeret
ték a lengyelek — mindkét nemzet vér
zett a szabadságért és a közös nemzeti 
ideál közel hozta egymáshoz a lengyelt 
és a magyart; és ez természetesen meg 
volt a tisztikar ós a polgárság Schweidel 
is részt vett a társadalmi élet szórakozá 
saiban ós ekkor látta meg Bilinszky mice
llát . egy kiváló szépségű, finom művelt
ségű, előkelő nemes lengyel család le
ányát. Megszerette — ós szerelme viszon
zásra talált. 

Nőül vette, A Z esküvő a tarnopoli 
székesegyházban folyt le nagy fónynyel és 
pompával. Násznagyok voltak a vőlegény 
részéről: tohoniczai Fluck Vilmos a k i r . 
gubernarhtm titkára és Blaha Lajos a 
táborszernagyi hivatal igazgatója. Az es-
ketési szertartást Andrezojeveszky Máté, a 
székesegyház adminisztrátora celebrálta 
é s á l d t a meg az ifjú párt Fontos kérdés 
volt a házasságban, mint minden tiszti 
h á z a s s á g n á l , a kaució kérdése. S c h w e i d e l 
apja lekötötte zálogjog l a g e r r e a célra 
zombori házát, mely most Széchényi Jó
zse f tulajdona. 

Császári katonai pályája alatt állom's 
helyeivoltak : Lemberg, Tarnopol, Bruck és 
Temesvár. 

Zomborban érte kapitányi kinevezése. 
A verbung parancsnoki tiszt alul fölmen
tették és századparancsnokul Lembergbe 
helyezték át. Az 1843 évben őrnagya lett. 
őrnagy korában is hosszabb időt töltött 
otthon, Zomborban. Zombori tartózkodása 
alatt újította meg Bácsmegye közönsége 
magyar nemességét ós az adomány levelet 
kihirdette. Egyúttal megválasztotta a vár 
megye közönságe megyei táblahiróvá. E Í a 
választás a negyvenes években egy császári 
főtisztre nézve nagy kitüntetés volt. 

A vármegye Schweidelt 1845. évi de
c e m b e r hó 14 napján tartott közgyűlésén 
iktatta be táblabírót székébe. A k ö z g y ű 
l é s e n almási Rudits József főispán elnö
költ és magasz'.aló szavakkal ecsetelte 
Schweidel József kiváló katonai érdemeit, 
A közgyűlés navy lelkesedéssel iktatta be 
táblabiráinak fényes sorába. 

A beiktatási okmány igy szól. 
„ A legköielebb letűnt tisztikar válasz

tása alkalmával méltóztatott e vármegye 
főispánja almási Rudits József ur őnagysága 
Schweidel József urat, a Cesarevits Sándor 
orosz koronaörökös nevét viseló 4-ik hu
szárezred őrnagyát e vármegye táblabirájává 
kinevezni. 

Eíen okmányt Knézy Antal alispán 
adta ki és irta alá és erről a bécsi csá
szári udvari haditanácsot is értesítette, 
mely a Lembergben 1846. évi február 
hó 22 én kelt diplomájával megengedi, 
hogy Schweidel a táblabírói rangot visel
h e s s e . 

Lembergben együtt szolgált b á r ó 
Haynauval, ki ott gyalogsági őrnagy volt. 
A két főtisz-tet benső barátság fűzte e g y 
máshoz. Mindkettő geniális főtiszt volt. Bi

zonyára még akkor nem gondoltak arra. 
hogy ezt a barátságot az aradi Golgotha 
fogja megsemmisíteni és ebben Haynau lesz 
Schweidel ítélő bíróságának az elnöke. 

A Sándor huszárezredet 1848 . évi 
március havában, mikor Bécsben a már
ciusi forradalom kiütött, Bécsbe a székvá
rosba rendelték és ott tette le az esküt 
a magyar haza és alkotmányra. Kinevez
ték az ezred parancsnokává és a hazába, 
Pécsre helyezték át. 

A többi már a magyar szabadságharc 
történetéhez tartozik, amelynek lapjain 
már nemismeretlen Schweidel József neve. 

Vértesi Károly, a Shcweidel József 
szobor-bizottság elnöke, a kinek utján cz 
adatok hozzánk jutottak, lelkes felhívást 
csatol a Schweidel József t-zoborra való 
adakozás érdekében. 

K ö z g a z d a s á g 
Az idén szokatlan korán beköszöntött 

a tél, még pedig oly kemény hideggel, a 
milyen a legutóbbi tiz esztendőben nem ie 
volt, szerencse, hogy a vetéseket elegendő 
hótakaró fedi s igy abban nem eshet 
könnyen kár. 

A gabona üzlet menetére is nagy ha
tása lehet a korai télnek, első sorban or
szágunkban majdnem minden folyó befa
gyott s igy az uton levő gabonás uszáh ok 
bennt rekedtek, tehát tavaszig azok onnét 
nem mozdulhatnak ki, emiatt a budapesti 
malmok vasúton kénytelenek fedezni szük
ségleteiket, mind a mellett ezen inpulsus 
nem érvényesülhetett ez ideig teljességé 
ben a gabona áralakulás előnyeire, mert 
tekintettel arrs, hogy év végén vagyunk, 
malmaink, hogy zárlataikat elkészíthessék 
ilyenkor gabona készletüket ki szokták 
őrleni és a vásárlással szünetelnek; tehát 
csak újév utánra lehet számítani nagyobb 
áremelkedésre, ha a hidegek tartósak ma
radnak. 

Piaczi árak: 
Buza I . 7.40 
Árpa 5 . — 
Zab 5.50 
Rozs 5 40 
Tengeri uj 4 .80 

Á r a k koronaórtókben 50 kgr.-ként, ér
tendők. 

Minthogy év vége felé közeledünk 
mi is szükségesnek tartjuk visszapillan
tást vetni az elmúlt év érdekesebb üzleti 
mozzanataira. 

Tudjuk azt, hogy az 1901-iki termés 
országunkban nagyon gyenge volt azért a 
kenyérmagvak fokozatosan emelkedtek ugy 
hogy ez év február hónapjában már elér
tük Budapesten a 10 frton felüli árat, de 
tovább az árak nem emelkedtek, mert nagy 
mennyiségű román és szerb buza özönlött 
be hozzánk sőt a csehországi malmok már 
tetemesebb mennyiségű amerikai (cansas 
vidékéről) búzát vásároltak, igy ezen ár 
csak rövid ideig tartotta magát, lassankint 
sülyedt lejebb, mert hozzá járult az is, 
hfgy malmaink üzemüket redukálták, igy 
csakhamar elérték ismét a 8*/j koronás 
árat, ez az állapot tar.ott márczius április 
hónapokban, mert május hónapban érez
hető volf az áruhiány, amiatt az áruk is
mét emelkedni kezdtek, hozzájárult még 
azon körülmény is, hogy az ország több 
részéből panaszok érkeztek, hogy az uj 
termésben több hibák mutatkoznak, igy a 
törzsgomba, rozsda stb., de hála Istennek 
ez mind felfujt dolog volt, már június és 
július h napokban az üzlet az uj termés 
hatása alatt volt, az első miniszteri kimu
tatás circa 10 millió mótermázsával ked 
vezőbb volt a tavalyinál, az egész vil g a 
legközelebbi record termésről beszélt és 
e miatt az októberi buza curzusa hamaro
san l ' / j koronával 50 kgr. alább szállt. 
Ezen tetemes áresést a termés túlbecslése 
okozta, mind a mellett ebbe az időjárás 
szeszélye is beleszólt, amennyiben az ara
tás a hűvös időjárás miatt 2 héttel meg
késett, a malmok pedig nagyon csekély 
készlettel mentek az uj termésnek és tel
jes erővel hozzá láttak a vásárláshoz, 
mind a mellett csak leszorított árak mel
lett, mert a nagy termést tartották szem 
előtt, és későbbre még alacsonyabb árakat 
vártak, de csakhamar bekövetkezett a 
csalódás, mert a gazdák az alacsony árak 
miatt tartózkodtak az eladástól, a hozata
lok nem feleltek meg a várakozásnak, a 
liszt üzlet pedig kedvezően alakult, igy az 

árak is lassanként emelkedtek, ugy hogy 
már deczember elején Budapesten elértük 
a M. s 50 jegyzést, a jelenlegi állapotok
kal pedig fentebb foglalkoztunk 

5 5 8 4 - 1 9 0 2 . tkv. s z á m . 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A battonyai kir. járásbiróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Boros A n d r á s és t s a végrehaj tatónak özv-. 
Bánfi Gáborné végrehajtást szenvedő e l l e n i 
3 0 2 kor. — fillér tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a szegedi kir. 
törvényszék (a b a t t o n y a i kir. járásbiróság) 
területén lévő, A p á c z a községben fekvő az 
apáczai 503 . számú tjkvben f e lve t t A + 70. 
hrsz. ingatlanra 718 korona kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, ós hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1903. é v i j a n u á r 
h ó 23 napján d. e. II ó r a k o r Apácza 
kö7sógházánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megálllapitott kikiáltási áron 
alól is eladatni fog. 

Á r v e r e z n i szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 1 0 o / o á t , vagyis 71 
k o r . 10 fii.-t készpénzben, vagy az 1881. é v i 
LX. t. cz. 42 . §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november l-én 
3 3 3 3 . sz. a. kelt m. kir. igazságügyminisz
teri rendelet 8. §ában kijelölt óvadékké
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez l e 
tenni, a v a g y az 1881. LX. t.-cz. 170 § - a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállitott szabály
szerű elismervényt átsz Jgáltatni. 

Kelt Battonyán, a kir. járásbiróság, 
mint telekkönyvi hatóság, 1902. évi no
vember hó 12. napján. 

Hajdu, 
kir. albiró. 

1 1 9 0 — 1 9 0 2 . végrh. sz. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a battonyai kir. 
járásbiróság V. 3 7 9 — 1 9 0 2 . számú végzése 
által vb. Ring Zsigmond csődtömege vég
rehajtató javára, lak. Aradon, végrehajtást 
szenvedett Szitás Ferencz ellen, lak. M. -
Dombegyházán 82 korona 24 fillér tőke, 
ennek 1902 . évi november hó 1. napjától 
számítandó 6% kamatait és eddig össze
sen 68 kor. 81 fillér perköltség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával bíróilag lefoglalt és 2 2 1 0 kor. 
becsült egy 8 ló erős cséplőgép garnitúra 
teljesen felszerelve, 3 ló, 2 lóra való szer
szám, valamennyi hitelező kielégítésére is, 
amennyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna, álló ingóságok nyilvános 
árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a V. 379 /4 . számú 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén, vagyis M.-Dombegyházán alperes laká
sán és Újhelyi pusztán leendő eszközlésére 
1902. évi deczember hó 30 ik napjának dél
előtti II órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen — az 
1881 . évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében 
— a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak. 

Az 1881. évi LX. t.-cz. 111. S-a értel
mében, kik az árvereltetni rendelt ingó
ságok vételárából a végrehajtató követelé
sét megelőző kielégítéshez tartanak jogot, 
amennyiben az, hogy részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett, a végrehajtási 
iratokból ki nem tűnik, elsőbbségi beje
lentéseiket az árverés megkezdéséig alul
írottnál egy példányban Írásban beadni, 
vagy pedig szóval bejelenteni tartoznak. 
Végre kötelesek bérbe vagy haszon bérbe
adók az 1881 . évi LX. t.-cz. 112. §-a 
értelmében azon követelés összegét, — 
melyre nézve törvényes zálogjogot igé
nyelnek, az árverés megkezdéséig alul-
írottnál bejelenteni. 

A Z elárverezendő ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. cz. 108. §-ában megál
lapított feltételek szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Battonyán, 1902. évi november 
hó 28. napján. 

G r ó f f K . 
kir. jbirósági végrehajtó. 


