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A vármegye közgyűlése után. 
Az igaz és őszinte loyalitíís, a mellyel 

edd ig is k ö r ü l r a j o n g t a a magyar nemze t az 
ő Fe lséges urát , ha ta lmasan megnövekede t t 
i smét az 1848-iki tö rvények szentesítésének 
ápri l is t izenegyediki félszázados évfordulóján. 

A magya r király hymnuszát zengte 
Békésvármegye hazafias tö rvényhatósági bi-
zot t sága is a m a g y a r szabadság kivívásának 
és ötven év előt t i tö rvénybe ik t a t á sának . El -
i smer te , hogy a mai Magyarország állami 
l é t é t és jövő fej lődését ezek a törvények biz-
tos í t j ák és ezzel a fejedelmi ki jelentésével 
egészen közel fé rkőzöt t sziveinkhez, ahonuan 
fe l tö r t a lelkesedés lángja és lelkesen visz-
haugozta a zsúfolt t e r e m : 

É l j en a k i r á ly ! 
Kétszeres ünnepe volt a magyarnak . 

Z ú g t a k a harangok , a nép á j t a tos lelkese-
déssel énekel te a Halleiuját . Fe l t ámad t az 
Ur, az Igazság és a Szere te t Is tene. E l fog ja 
a sziveket az öröm s a napsugaras égbol t 
ragyogása , a rügyező fák, a nyíló virágok, 
balzsamos tavaszi szellő, min tha a nagy ter -
mészet ö r ö m é t manifesz tá lnák. 

Ez a húsvé t más szempontból is nagyon 
je len tős volt . A magyar nemzet is vég ig já r t a 
a maga kálvár iá já t , meg is feszi tet ték, el is 
teme t t ék , de mint az igazságot képviselő 
i s t en-ember fe l t ámadt ő is. Húsvét ja vol t a 
magyar nemzetnek, a mikor hosszas küzde-
lem u tán a jogait- és legfőbb kívánságai t 
m a g á b a n foglaló 48-iki t ö rvényeke t ezelőt t 
ö tven évvel a jóságos V. Ferd inánd király 
szentesi te t te . E n n e k a nagy lelkesítő evolu-
cziónak, a melyet később a véres harcz és 
a gyász napja i követ tek , ez a nap legjelen-
tősebb nap ja . 

Azok az eszmék, a melyek ama szente-
s i t e t t t ö rvényekben le fekte tve vannak, fel-
t á m a d t a k szintén, azoktak is meg volt a 

husvét jok , m e r t azok a törvények a magyar 
nemzet legszentebb igazságai t és érdeke i t 
képvisel ték. 

Április t izenegyedike azér t je lent i a 
nemzet diadalát , az t az időpontot , amikor a 
nemzet és a király egymás t megér tve , egy-
más joga i t t iszteletben ta r tva , a nemzet és 
a t rón ha ta lmát növelni h iva to t t törvénye-
ke t közös aka ra t t a l mega lko t t a . A nemzet 
tö rvényekben ado t t f o r m á t óha ja inak , a ki-
rály e napon szentes i te t te azokat . 

És visszaemlékezvén e r re a dicső időre 
most a magyarok k i rá lya elismeri, hogy 
nemhiába küzdö t t ek leg jobbja ink ezen t ö r -
vényekér t , uemhiába hul l tak el félisteneink 
a csata téren ezen tö rvények érdekében és 
uem hiába lesz a magyar szabadság t i t án -
ja inak és hőseinek emlékezete ö rök időkön 
át bevésve a m a g y a r szivekbe. 

Ne kutassuk az okoka t most, melyek 
szomorú je lentőségűvé t e t t ék ápril is t izen-
egyedikét , amikor az e napon szentes i te t t 
tö rvényeke t visszavonták. Ad junk há lá t 
az égnek, hogy van egy bölcs k i rá lyunk, 
a ki telvet te az e le j te t t fonala t és egész kor -
mányza tá t a fejedelmi elődje á l ta l k imondo t t 
elv rendi the t len t a la já ra épí te t te . Ha egyéb-
kén t nem, ennek a ko rmányza t i e lvnek dia-
da láér t érdemes volt márczius 15- ike u tán 
ápril 11-ikét nemzeti ünneppé tenni . Mer t 
azóta nagy, azóta erős a nemzet s azóta l e t t 
Magyarország a t rónnak legbiztosabb, semmi 
bajban és veszedelemben meg nem inga tha tó 
támasza, mióta az az elv érvényesül Ferencz 
József k i r á ly u r a lkodásának minden momen-
tumában . 

Hangoztassuk, k iá l t suk t ehá t dr . Lukács 
György főispán ünnepi közgyűlést- bezáró 
szép beszédének befejező szózatát , mely ápr i -
lis 11-ikén fohászképen hangzo t t el minden 
honfiú a j k á r ó l : 

É l jen a ki rá ly! éljen a haza! 

A v á r m e g y e k ö z g y ű l é s e . 
(Április 11. ) 

Husvét másodnapján a vármegye törvényha-
tósági bizottsága ünnepi közgyűlést tartott, az 1848. 
évi törvények szentesítésének 50-ik évfordulóját 
ünnepelve. 

Az 1848-iki törvények szentesítésének évfor-
dulója örökemlelcezetü lösz a magyar nemzet előtt. 
Igaz, hogy márczius 15-ike a szülő napjn, a törek-
vésnek, a hangnak, a bátorságnak, a mellyel eme 
törvények szentesítése nemzeti követelmények gya-
nánt lett oda állítva, felvetve: a tulajdonképpeni 
vívmány azonban április 11-cn történt, amikor n 
rég várt, közszükséget képező s kielégítő, általános 
és minden müveit nemzetet megillető reform törek-
vésok törvényekkel lettek tényleg szentesítve, köz-
érvényünek kimondva. S azért nagy nap az 1848. 
évi április hónap 11-ike. 

Ezt a nagy napot ünnepelte meg a magyar 
nemzet husvét másodnapján, mintegy második fel-
támadás napját a jogrend alapján történt nemzeti 
szabadságnak, felvilágosodásnak, előhaladásnak. A 
nemzettel együtt ünnepelt Békésvármegye közön-
sége is. 

A díszközgyűlés délolőtt 9 órakor vette kez-
detét. Dr. Lukács György vármegyénk főispánja, 
midőn az ülést megnyitotta, felszóltotta a szép 
számmal egybegyűlt bizottsági tagokat, hogy a róni. 
kath. templomban tartandó hálaadó isteni tisztele-
ten megjelenni szíveskedjenek, AZ isteni tiszteletet 
Gróh Ferencz prépost plébános szolgáltatta fényes 
segédlettel. Jelen voltak a vármegye tisztikara, a 
kir. törvényszék, a pénzügyigazgatóság és a hely-
beli tisztikar törvényhatósági tagjai között, számo-
san diszmagyarban. 

A7. isteni tisztelet végeztével kezdetét vette a 
tulajdonIcépeni díszközgyűlés. 

Dr. Lukács György főispán gyönyörű beszéd-
del nyitotta meg az ülést. Beszédét az alábbiakban 
adjuk: 

Dr. Lukács György megnyitó beszéde: 

Mélyen t isztel t Közgyűlés! 
A tö r t éne lem nemcsak a r ra szolgál, hogy 

t anu l ságo t mer í t sünk belőle, hanem a r ra is, 
hogy lelkesedést , a jövő m u n k á j á r a reményt , 
erőt , k i t a r t á s t , buzga lma t öntsön belénk. 

A r eménynek minő b iz ta tó melege, az 

erőnek mekkora dús forrása rej l ik abban, a 
ki ta r tás t mily ha tékonyan fokozza, a buzgal-
mat mily nagy mérvben mozdí t ja elő az, ha 
a nemzeti múlt nagy és fényes t e t t eke t , 
szilárd és dicső a lkotásokat mu ta t fel, ha a 
le tűn t események még amolyan tárgyi lagos 
mérlegelése is azzal a jótékony öntudat ta l 
tö l thet i el az élő, működő nemzedéket , hogy 
csak folytatni kell az elődök t iszteletre méltó 
munkájá t , hogy csak bá t ran és serényen kell 
k i tar tani a megkezde t t uton és a fej lődés 
nem maradha t el, a haladás a nemzeti nagy-
ság és jólét felé bizton bekövetkezik . 

Boldog ezér t az a nemzet , mely nagy 
hagyományokka l rendelkezik, mely tö r téne lmi 
múl t jában lel e rőfor rás t jövendője megépí -
tésére. 

A tör ténelmi folytonság tuda ta és az 
ezen tudatból származó biztos önérzet oly 
tényezők, melyekben a haladásnak örök ru-
gója van. 

Önérzet dagaszt ja keblünket , midőn az öt-
ven éve lefolyt nagy eseményekre, melyek 
izzó tüzében u j j á szüle te t t nemzetünk, az 
európai nagy szabadság eszméknek megfelelő 
á ta lakulás t nye r t ősi a lko tmányunk, sziklánál 
szi lárdabb ta lapza t ra he lyezkedet t nemzeti 
fej lődésünk ügye és jövője. 

Szárnyal a gondolat , magasba emelkedik 
a lélek, örömérzet tő l repes a szív a félszá-
zados nagy események hatása alatt , 

A félszázados nagy események legkima-
gaslóbb mozzanata, mely mintegy összesítve 
magában foglal ja mind azt a sok és nagy 
vívmányt , melyhez a dicső emlékezetű 1848. 
év a magyar nemzete t soha nem apadha tó 
örök hálával fűzi az 1849-ik évi korszakos 
törvények királyi szentesítésének napja . 

Ma ötven éve magyar nemzet és ma-
gya r kirá ly aka ra t ának ha rmonikus egyesü-
lése t e r emte t t e meg azt a sorozatát a nagy 
és nemes a lko tmányjog i vívmányoknak és 

TÁRCZA. 
Ida e m l é k e z e t e . 

Futó csillog voltál, mely az égről gyorsan 
Eltűnik, aláhull, lénye végsőt l o b b a n . . 
Szelíd lelked elszállt e Tőidről hirtelen, 
Alig éltél s tested már is sírban pihen; 
Álmod nem zavarja jajszó, kőny zápora, 
Testi szemmel többé nem láthatunk soha; 
Tenger bár bánatunk, de te azt nem érzed, 
Nem látod a kőny árt, mely patakzik érted. 

Miért kellett ezt is minekünk megérnünk 
Hogy gyász koporsódon megtörjön reményünk; 
A boldogság napja mért szállt sötét éjbe; 
Tavasz remény-lombnak mért lett gyorsan v é g e ? . . . 
Könytelt szemünk nézzen, tekintsen bárhova, 
üröm virágokat lát hullani porba, 
Az öröm nap fényét sötét felhő zárja, 
Zápor gyanánt omlik bánat könyünk á r j a . . . 

Tekint-e ránk menyből angyal-szelid l e l k e d ? . . . 
Vájjon minket a gyász meddig sujtol, kerget? 
Gyúl-e sötét éjben reménység csillaga, 
A vérző, sajgó seb gyógyul-e valaha ? . . . 
Senki, senki nem tud biztos f e l e l e t e t . . . 
A hit mutatja fel az örök életet, 
Ott látunk virulni öröm virágokat, 
Ott találjuk meg az elszállt angyalokat. 

Elszállt nemes lélek 1 nem volt méltó e föld, 
Hogy soká itt maradj, bolyongj rögök között, 
Túlvilági öröm jóságod jutalma, 
Idvességre juttat Istennek h a t a l m a . . . 
Zengjen hát sírodon a csalogány gyászdalt, 
Bánat köuyeinkkel mi is ott leszünk majd, 
Szomorú fűz lombja neved súgja nékünk, 
Emléked élni fog, mig eszmélünk, élünk I 

Dombi Lajos. 

D r . H e g e d ű s L ó r á n d . 
— Szabad előadás Amerikáról. — 

A „békésmegyei közművelődési egyesület" 
f. hó n-ikén kezdte meg tervbe vett felolvasá-
sainak és szabad előadásainak uj cziklusát. Az 
egyesület elnöke dr. Lukács György, Békésvármegye főispánjának fölkérésére dr. Hegedűs Lóránd 
ki két év előtt „sub auspicist regis" avattatot t 
túdornak, tartott 5 negyed órán át ékes nyelven 
és a meggyőződés hangján szabad előadást amerikai 
útjáról, tapasztalatairól és az újvilág impressziói 
nyomán keletkezett eszméiről. A mi magát 
az előadást illeti, csak sajnálkozásunknak adha-
tunk kifejezést a fölött, hogy ily magvas tartal-
mat, átszőve annyi humorral, meghallgatni kellett 
— hogy azt nem olvashatjuk. Hogy félre ne 
értessem, hangsúlyoznom kell, hogy vannak iro-
dalmi termékek, melyek ügyesen előadva nyer-
nek s viszont olyanok, melyeket csak olvasva 
lehet teljes mértékben élvezni és megemészteni. 
Minden színész tudja, hogy Shakespearet olvasni 
kell s hogy néhány franczia drámából csak a 
nagy Sarah tudott darabot csinálni. Minden 
gymnasista tapasztalta, hogy mily különbség 
van Tacitus magas szárnyalású tömörsége, melyet 
csak olvasva lehet megbecsülni és Livius egy-
szerű, népies és világos dictioja között, mely 
akkor is kielégít, ha felolvassák. Dr. Hegedűs 
Lóránd nagy mulasztást követne el önmagával 
és a közönséggel szemben, ha Amerikában szer-
zett tapasztalatait s eszméit le nem írná. 

De bennünket igy is teljes hálára kötele-
zett. A munkás életből sok uj adat, melyeket 
hiába keresnők Dirksznél, annál nagyobb érdek-
lődést keltett , mert magyar ember szerezte, 
speczialiter magyar emberektől. A közgazdasági 
viszonyok rohamos fejlődését, s az ezen fejlődés-
ből Európára és különösen Magyarországra há-

ramló hátrányokat, habár aforistikus módon, sok 
tekintetben meglepő uj világításba helyezte. De 
ami különösen szorgalmas és komoly tanul-
mányra vall az, amit a magyarországi kivándor-
lásról s azon szoczialis eszmék átalakító hatá-
sáról mondott, melyeket az Amerikából vissza-
térő munkások onnan magukkal hoznak. 

Nem akarunk belekötni dr. Hegedűs Lórándba; ahoz hiányzik nekünk a direct tapasz-
talatok azon bő tárháza, melyből ö merített. 
Csak némi megjegyzéseket füzünk előadásához. 

A munkás élet sanyaxuságait ecsetelvén 
egy filantróp hevével támadta meg a lelketlen 
ügynököket. Beszédjök csalfa, mint a délibáb, 
önző lelkük sivár, sötét és enyhe bármel}' büntetés. Kifoszt ják a tudatlanokat utolsó vagyo-
nukból, azután kitaszítják őket egy ismeretlen 
társadalomba, mely őket megveti s melyet nem 
tudnak megszokni, mert „hosszá hervadás emészti 
azt a fát, melyet nagy korában ültetnek más 
földbe át. " Sokan kifosztva bár, de kijózanodva 
hazatérnek; a legtöbb nyomtalanul és siratlanul 
elpusztul. Előadónk bizik abban, hogy a kor-
mány közbeveti magát s nem fogja tűrni ezt a 
helyzetet, hanem igyekezni fog- azt orvosolni. 

A kivándorlást nem megakadályozni, hanem 
szabályozni kell, mondta már Carlyle vatjy5° évvel 
ezelőtt, s igaza volt. Az embernek elévülhetlen 
joga kenyerét ott megkeresni, a hol megtalálja. 
Mivé zsugorodik a politikai szabadság, ha ezen 
jogától megfosztják az embert! De más szem-
pontból is végzetes tévedés a kivándorlás kor-
látozása, mert teljes megakadályozásról ugy se 
lehet szó. A ki megunta hazáját, keressen mást, 
mert jobb nekünk is, neki is, ha honvágygyal 
megy idegenbe, mintha gyűlölettel marad itthon. 
Jusson eszünkbe Cromvel l ! Talán nem emlékez-

nek ? Majd elmondom: Cromvell farmer volt s 
elégedetlen. Elhatározták sógorával Hampden 
Jánossal, hogy kivándorolnak. Pénzzé tet tek 
mindent s hajóra szálltak. Az elindulás előtt 
néhány perczczel kihirdették I. Károly rendele-
tét, mely megtiltotta a kivándorlást, hasonló 
okokból, mint a melyekre mi is szoktunk hivat-
kozni. Néhány évvel később ugyanezen Cromvell 
állott az angol forradalom élén s ö volt az, 
egyedül ő, ki I. Károly fejét vétette. 

Ugyan mit nyer a magyar haza és a ma-
gyar nemzet azokkal a tótokkal, kiket a határ-
ról erőszakosan visszakergetnek ? Azt, hogy 
mind a két fülüket fogják megnyitni a pánszláv 
agitátoroknak. Nem megakadályozni, hanem 
ellenőrizni, szabályozni, sőt bizonyos elemekkel 
szemben elősegíteni kell a kivándorlást. Ha nem 
volna nevetséges és lehetetlen, be kellene hoz-
nunk a Kleisthenes ostracismusát s Amerikába 
száműzni mindazokat, a kik a haza elleni izga-
tások miatt a haza egységére veszélyesekké 
lettek. Csakhogy ezt nem engedik n~eg azok a 
liberális és demokratikus elvek, melyekért dr. 
Hegedüs Lóránd oly szeretetre méltóan lelkese-
dett. Annyi hévvel és buzgósággal ajánlotta a 
magyar bourgeoisienak ez elveket és annyira 
uralta velők a kedélyeket, hogy czélozni sem 
merek arra a tényre, hogy a demokratikus 
Amerikában ép ugy halnak éhen emberek, mint 
másutt, a hol nagy a struggle for life, és hogy 
a durch und durch demokratikus Unióban ép 
ugy lehetett büntetlenül 22 munkást lelövetni, 
mint akár az államilag teljesen szervezetlen 
Rhodesiaban. 

Dr. Hegedüs Loránd remek előadásában 
fáradhatatlan ékesszólással és Mark Twain hu-
morával festette le nekünk a földrajzi, kereske-

Gyula ilíi f i n tt és ttép 
n a . o g j e 1 e n t . 
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in tézményeknek, melyek tö rvénykönyvünk-
nek a rany be tűkke l i ro t t kincsei. (Tetszés. ) 

Csoda számba megy, mélyen tisztelt 
uraim, hogy ez a maroknyi magyar nemzet , 
egy csöpp a népek tengerében , százados vi-
harok, mostoha sors, viszontagság daczára 
és közepet te nemcsak hogy el nem t ű n t az 
élők sorából, hanem erősebb, edzet tebb, mű-
veltebb és t e t t r e készebb mint valaha! 

Meg ta r to t t a fiainak törhet len honszerelme, 
haladás vágya, a lkalmazkodása a kor fej lődő 
igényeihez. Ez t ö r t én t 48-ban is, midőn 
megér te t te a magyar nemzet az idők je lé t 
és a lkotmányát , in tézményei t , melyeket a 
fejlődő kor szelleme megha lado t t józan fel-
világosultsággal, i í ju te t te rőve l a lakí to t ta át . 
(Tetszés. Éljenzés. ) 

Csak az imént r e b e g t ü n k hálát a te rem-
tőnek, hogy nemze tünke t nngy t e t t ek re , dicső 
v ívmányokra képesí te t te . Hálát ad tunk , hogy 
nagy te t tek , dicső vívmányok napja inak em-
lékét nekünk u tódoknak megérnünk , meg-
ünnepelnünk engedte . 

Még szivünk ihlettel telve, még füleink-
ben zengenek a templom szent zsolozsmái, 
le lkünk még túlvilági sphaerákban mozog. 

Ez az emelkede t t hangu la t az, mely 
képesí t a nagy eseményt kellő mél ta tására , 
melyre a mai napon egybegyűl tünk . Ám 
hal l juk a nagy nap méltatását . Hadd lelke-
sedjék r a j t a szivünk, hadd erősbödjék hon-
szerelmünk, hadd gyarapod jék ragaszkodá-
sunk k i rá lyunkhoz és h a z á n k h o z ! (Zajos 
tetszés és éljenzés. ) 

A szép beszédet többször éljenzés szakította 
félbe, s a vngén is lelkes éljnnzés hangzóit fel. 

A nap jelentőségét, történelmi nevezetessé-
gét, ünnepélyes voltát, nz ünnepély inegturtásának 
indokait Oláh György tiszti főügyész ismeriotte, ma-
gasröptű beszédében, mely tartalma, tömörsége, szer-
kezete s érdokcsség tekintetében mély meggyőző-
dés, alapos tudás !» a történelmi tények részletes 
ismerete, b különösen a nnp jelentőségének helyes 
felfogása által a legkiválóbb beszédek egyike volt. 
A szónoki hatássarelmondott beszédet egész terje-
delmében a következőkben közöljük: 

Oláh György diszbeszéde: 
Tekintetes vármegye! 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! 
Ott, hol a hitregék szerint az emberiség 

bölcsője ringott, a Tigris ós Eufrát hullámai 
által öntözött dús tenyészetű rónaságon elterült 
ősnépek vallási, társadalmi ós politikai ólcto, az 
áldást árasztó lőny forrása, a nap istenségének 
imádása körül forgott. 

A napimádás „szent törvénye11 a zend-
avesta tanítja, hogy a nap a világ rendszert, a 
nagy mindenséget lentartó ős kormányzó erők 
összesége, mint istenség fentart és igazgat min-
deneket. 

A keleti ősnépek ezen vallási eszményéből 
eredt azon irányelv, melyet állami életük beren-
dezésénél követtek. A mint a nap a vilá" rend-
szer, a nagy mindenség határtalan birodalmában 
az uralkodó erő, ugy az emberiség társadalmi 
és politikai alkotásaiban a fentartó és kormányzó 
legfőbb hatalom: a törvény. 

A történetírás ősmostere Herodot örökéletű 
„musái" taní t ják; de az őskor Párisa: Ninive s 
Londona, Babylon és Ur, Szippar, Larissza az 
őskori magas műveltség ezen Athénéi, Rómái 
romjaiból felszínre került ékiratos történeti táb-
lák is hirdetik, hogy a kelet ősnépei a legfőbb 
isteni hatalmat az állami legfőbb hatalommal 
szorosan összekapcsolták. 

A törvény, jog, igazság és a legfőbb isten-
ség elucvczóscit egy szótőből származtatták. 

A pontusi skythák Szernek nevezték a na-
pot, s mint legfőbb istenséget imádták ós szer-
nek nevezték a törvényt s annak, mint állami 
legfőbb hatalomnak hódoltak. 

Őseink, a magyarság a keleti népek kebe-
léből eredett s szorvbzkcdctt nópraj, a világosság, 
a fény forrása a nap istenségének emelt oltáro-
kon áldozva szerzetté törvényeit, s igy szentelte 
meg azok uralmát államában. 

Hitregéink tanítják, hogy a Nap lekülcló 
icnyót az emberek köze, s az ott mint Yitózscg 
Hűsóg, Igazság, Szabadság ós Hazaszeretet ól. 

S a világosság az, mely mint a szép és jó 
Szelleme, az emberi lelket a teremtmények és 
emberek egymás közötti viszonyainak szervezé-
sére, törvényekkel rendezésére képesíti. 

Ezt a szellemet, ezt az erkölcsi ós politikai 
eszményt hozták elődeink az ázsiai őshazából. 
Ezt örökítették át a z , utódokra. Ezt tartották 
fen azok mindenha. És ez az eredete annak, 
hogy a magyar nemzet minden intézményeit a 
törvényesség szelleme lengi át. 

Ha végig pillantunk ezredéves nemzeti ló-
tűnk nagy eseményein, lá t juk a honfoglalásra 
képesítő nemzeti erőt törvények által tömörülni 
s kifejlődni; lát juk az államalkotás nagy mozza-
natában a nemzeti átalakulásnak törvényekben 
letett szilárd alapjait, ós lá t juk századokon át 
az államkormányzati intézmények kiképzésénél 
törvényeink formáló, fentartó nagy erejét. 

Nemzeti létünkért, állami önállóságunkért 
vivott küzdelmeink: a törvényesség küzdelmei. 

Fennmaradásunk, alkotmányos kifojlőclósünk: 
a törvényesség diadala. 

Szabadságunk, alkotmányunk, nem más, 
mint maga: a törvény. 

A történelem szelleme arra tanít, hogy ha 
valamely nemzet a fejlődés oly fokára emelke-
dett, mclylycl jogviszonyai, állami és társadalmi 
intézményei összhangzatban nincsenek: át kell 
azokat fejlődésének követelményei szerint ala-
kítania, — vagy csak tengődve ól ós elvész. 

A fejlődés ezen törvénye állott nemzetünk 
elé e század hajnalán, átalakulást követő hatal-
mával és legjobbjaink megértve a korszellem s 
nemzeti géniuszunk intő szózatát: hazaszeretet 
lelkesedésével ós buzgalmával készítették elő 
az átalakulás talaját. 

A történelemből tudjuk, hogy minden gyö-
keres nemzeti átalakulás forradalmi kitörés ered-
ménye volt. 

A mi nemzeti nagy átalakulásunk 1848-
ban váljon a szolga nép forradalmi kitörésének 
eredménye volt-e? 

Váljon a szabadság, s az alkotmányos jogok 
minden állampolgárra való kiterjesztésének szük-
ség érzete, a szolga nép lelkében kelt-e életre? 
s a szolga népet ragadta-e forradalmi kitörésre, 
mint ha jdan a szenvedés Dózsa népét? 

S a véráldozat, melyet az átalakulás mégis 
követelt, a szolga nép szabadság vértanuságának 
megszentelt áldozat-c ? 

Nem! A mi harczunk nem volt forradalmi 
harcz. A mi harczunk a törvények védelmének 
harcza volt. 

Mi, Magyarok a nemzeti átalakulás nagy 
feladatát 1848-ban, nem pillanatnyi kitöréssel, 
de egy negyed század munkásságával lerakott 
szilárd alapokon: törvényekkel oldottuk meg. 

S a nemzeti átalakulás szükség érzetétől, 
a hazaszeretet ihletétől áthatott az a nemzet 
rósz állt ki elsőnek a törvények védelmére, —mely 
a téveszmékkel eltelt véreinket s ellenünk törő 
atyánkfiait az alkotmányos szabadság bástyáira 
szeretettel emelte lel, és ez a nemzet rész igye-
kezett véráldozatai özönével is a közszabadság 
törvényeinek érvényesülését kivívni. 

Ez a vértanúság1 a mi erősségünk s ez aj 
hit az, mely áldozatainkat megszenteli 

Nem a harcz borzalmas vége az, mely nem 
engedte nemzeti vértanuságunk sebeit teljesen 
behegedni; de az, hogy oly sok időn át kétségbe 
vonatott kikényszeríttetett küzdelmünk jogszerű-
sége és nemzet átalakító törvényeink szentsége 
s a szentesítésnek beí'olyásolatlan szabadakarat-
ból folyó fejedelmi ténye. 

Az lajt nekünk kimondhatatlanul, s az nem 
engedte nemzeti örömünneppé 1848. April 11-ét 
emelkedni, hogy nem tudott bizonyos forradalmi 
homályból, még alkotmányos u j életünk derű-
jétől sem, kibontakozni nemzet átalakító törvé-
nyeink fénye. 

S most félszázad multán, mi az, mi öröm 
mámorba ringathat o napon? S mi az, mi nem-
zeti ünneppé avatja, s a törvényesség nemzeti 
szellemének védő szárnyai alatt örök életűvé 
teszi e napot? 

Az 1898. évi V. törvény! 
És mit jelent ez ? 
Azt, hogy a mindenható cg jóságos ke-

gyelme felónk forditá egész teljességében a 
király szívót. 

Azt, hogy megáldott Istenünk oly uralko-
dóval, ki törvénynyel oszlatta cl nagy nemzeti 
átalakulásunk küzdelmeire s törvényeink szent-
ségére boruló homályt ; k i törvónynycl hirdeti 
nekünk s a világnak, alkotmányunk szilárdsá-
gát, törvényeink uralmát. 

Ez a törvény a mi alkotmányunk legna-
gyobb erőssége. 

S ezen tudat s lélekemelő érzelem vezérel 
Hozzád, igazságtevő nagy Isten e napon. Buzgó 
imával esdve kérünk: 

Áld meg a királyt! 
Araszsz törvényeink szentségéből eredő fényt 

nemzetünk életére, s engedd, hogy ezen fény 
legyen fentartó, áldást árasztó erőnk örökkön 
örökké. Amen. 

A szép beszéd után felhangzó taps és éljen 
zés közbeu állt fel szólásra dr. Fábry Sándor alispán, és a következő gyújtó hatású lendületes beszédet 
mondotta: 

Dr. Fábry Sándor alispán beszéde: 
Az imént elhangzott elemi hatású szép 

beszéd markans vonásokkal ecsetelte a magyar 
nemzetnek törvényeihez, alkotmányához való 
törhetlen ragaszkodását és a mellett alkotmá-
nyos uralkodójához való hűségét. 

Tényleg a magyar nemzetnek mindenkori 
jellemvonása volt e kettős hűség: a törvényes 
alkotmányhoz és az alkotmány szerint uralkodó 
fejedelemhez való ragaszkodás, mely hűség való-
jában egy, mint csak egy lehet a hazaszeretet 
és a mint a magyar közfelfogás szerint, az állam-
hatalom teljességének symboluma is e g y : a fel-
kent király fején tündöklő szentkorona! 

A nemzet ezen jelleméhez képest, — mint 
ezt ünnepi szónokunk kifejté — tényleg alkotmányos uton kívánta biztosítani nemzeti törek-
véseit 1848-ban is, midőn forradalom lángjába 
borult egész nyugat Európa s csak midőn a már 
szentesitett törvények hatályát, az ország füg-
getlenségét s erejét akar ta megsemmisíteni a 
külső behatások alatt felidézett erőszak; raga-
dott fegyvert a nemzet — törvényes képvisele-
tének határozata szerint — a szentesitett törvé-
nyek s önállósága védelmére. 

A forradalom is jogos, ha az a törvényho-
zástól ered, mondja a nagy franczia állambölcs 
Thiers, s ha volt ekként valaha jogos nemzeti 
küzdelem, a miénk az volt. Éppen ezen jogos-
ságon alapszik, hogy a 4S-as törvények hatályát 
— bár 18 évi intervallum után — maga az uralkodó ismerte el s ime e törvények szentesíté-
sének ötvenedik évfordulóján ugyan ez az uralkodó törvénnyel szentesíti nemzeti ünneppé a 
48-iki törvényes vívmányok jubileumát s ezzel 

nagy szive szerint tesz tanúbizonyságot az ötven 
év előtti törvény alkotás jogosságáról s a ma-
gyar nemzet és királya között fenn álló egy-
ségességről. 

Ez a mai ünnepnek nemzeti jelentőségű, 
fenséges motívuma. 

Hosszú évszázadok óta — mióta idegen 
dynastia viseli szent István koronáját — tör-
vényhozásunk összes munkálkodásának jellege 
az volt, hogy a nemzet ujabb és ujabb törvényekkel féltékenyen igyekezett körülsánczolni 
alkotmányát. És ime a százados bizalmatlanko-
dás, tényleges sérelmek és küzdelmek után, a 
magyarok gondviselő Istene áldással tetézi az 
alkotmányhoz, a szent koronához való kitartó hűséget, megerősíti a nemzetet függetlenségében, erejé-
ben, öntudatában s megáldja oly fejedelemmel, 
ki százados törekvéseinket érvényesiti, alkotmányunk fenntartója, őre, s alkotmányos alaptörvényeink ünnepén ma velünk ünnepel. 

Ha Rákóczy, Bercsényi felélednének mohos 
sírjaikból, csodálat és hála könnyeitől ragyogó 
tekintettel haj tanák meg jobbágyi hódolatra a 
Szűz Máriás forradalmi zászlókat a legalkotmá-
nyosabb uralkodó előtt!! 

Elvetve minden bizalmatlanság uralkodó 
és nemzet közöt t ! Törvényeink, alkotmányunk 
védbástyái tiszteltek, s azok tiszteletében első 
az uralkodó, a legelső magyar ember, a király, 
a ki népével búban, örömben együtt érez, a ki 
nemzeti, anyagi fejlődésünkben gondviselő szel-
lemünk, ki jóságos kezekkel befödte és meg-
gyógyította a nemzet sajgó sebeit. 

A legelső magyar ember a k i rá ly! A ki-
nek jóvoltából hirdeti nemsokára hazánk nagy-
jainak emlékét, a király ajándéka, a tíz szobor; 
a magyar katonai nevelő intézetek, melyeket 
egy század óta sürget és hiába az országgyűlés, 
az idén megnyílnak; hadverő Mátyás fényes ki-
rályi laka még fényesebben megújulva fogadja 
lakójául a magyar udvartar tás t vezető k i rá ly t ; 
a ki magyar szive érzését követi, midőn az Árpád vérbeli temetetlen fejedelem királyi sírját 
alkotja meg kegyeletes kezekkel ; a ki feledve 
minden félreértést, összeütközést, két oldalú sok 
szomorú tévedést, mindezekből csak népe jó-
voltára von következtetést s a nemzet legfőbb 
javának alkotmányát ösmervén el, annak ün-
nepén népével együtt ünnepel. 

Hódolat a királynak, a jóságosnak, a bölcs-
nek, az igazságosnak, a legalkotmányosabbnak! 

Indítványozom, hogy a mai ünnep alkal-
mából hódolatunkat, mélyen érzett ragaszkodó 
szeretetünket fejezzük ki ö Felsége a koronás 
király iránt s érzelmeink kifejezését feliratban 
juttasuk a trón zsámolyához. 

Az alispán gyújtó beszéde után ujolag a főispán vette át a szót, mondott emlékezetes, lelke-
sült szónoklatot a lefolyt ünnepségről, ínég egyszer 
megemlékezett a mai nap jelentőségéről, buzdítva 
a jelen voltakat, hogy ama szép idők, nagy napok 
emlékét soha sziveikből elmúlni ne engedjék, s 
örökítsék át azt a késő utókorra, is, hogy áldó 
imádságként mondhassuk mindig „Éljen a haza, él-
jen a király" Beszéde különben a következő volt: 

Dr. Lukács György zárbeszéde: 
Mélyen tisztelt Közgyűlés ! Lerót tuk szent 

kegyeletünk adóját. Teljesítettük azt, mire szi-
vünk hő vágya késztetett a nevezetes évfordulón. 

Megelevenültek lelki szemeink előtt nem-
zeti újjászületésünk dicső eseményei. Jól esett 
elmerengenünk az emlékeken, melyek örökre 
nagyok és magasztosak maradnak. 

1848 emlékéhez fűződik az uj Magyarország létének, fejlődésének, boldogulásának min-
den mozzanata. Országgyűlési népképviselet, 
parlamenti felelős kormány, a jobbágyság meg-
szüntetése, közös teherviselés, a sajtó szabad-
sága, Magyarország és Erdély egyesítése által 
a haza egységének visszaadása: ime rövid sza-
vakban kifejezve legfőbbjei azoknak a vívmá-
nyoknak, melyeket 1848-nak köszönünk. Mind-

delmi és társadalmi Amerikát. Felsorolta mind 
azt, a mit Amerika adott, a mit elvett és a mi-
ben lefőzte a vén Európát és ezen expositio 
gazdag volt Magyarországra vonatkozó adatok-
ban. Fölemlítette a többi között, hogyan szorí-
totta ki az elmúlt évtizedben búzánkat s hogyan 
teszi tönkre a jelenben gyümölcstermelésünket. 
De hogy is n<» tenné tönkre! Mig mi hosszú kísérletezés után végre hozzáfogunk holmi Hun-
niákkal és Eclairekkel segítségére sietni elha-
nyagolt, hanem kormánytámogatásból némileg fej-
lődő de már alig versenyképes gyümölcstermelésünknek, addig a fáradhatatlan energiával bíró 
yankee gőzgépekkel védi meg termését, melyek 
oly tömegekben szórják a növényüditő és rovar-
pusztító permeteget, mint a mi tüzifecskendőink 
a vizet. Hogy munkája ne legyen felületes pénz-
pazarlás és idővesztegetés, hanem jól kamatozó 
hasznos befektetés, 4—5 méteres vaslétrát erősit 
a pertező gőzgéphez, melyen a gyümölcs fák 
magassága szerint 2—3 munkás áll egymás fölött 
ugy, hogy az első a fák alját, a második a fák kö-
zepét és a harmadik azok koronáját locsolja. 
Négy, hat ökör húzza a gépet a sorok között 
föl és alá; ha az idő engedi éjjel nappal. Mily 
perspectíva! Evvel szemben a mi gyümölcstermelőink eljárása gyermekek szeszélyes játéka. 
Tévedés azt hinni, hogy Amerika kedvezőbb a 
Gyümölcstermelésre, mint Európa. Ellenkezőleg-, 
több ott a pusztító féreg, mint nálunk; csakhogy 
a yankee sikra száll az apró, gyakran láthatat-
lan, de annál veszedelmesebb ellenséggel szem-
ben, mig mi keleti fatalismussal türjülc a pusztítást. Eddig igy is megvoltunk, de hogy mit 
fogunk csinálni, ha megérkezik a legújabb amerikai vendég, azt nem tudom elképzelni. Pedig 
jön; már uton van a San Jósé s mi törökök, ille-
tőleg magyarok, ép oly semmittevő nyugalom 

mai fogadjuk öt, mint őseink a tatárokat. Por t 
Arthur és Vai-Hai-Vai híre eljutott az utolsó 
kunyhóig, pedig annyi közünk van hozájok, mint 
a Marson levő kikötőkhöz. A San Jósé hire 
alig jutott el a m. k. földmivelésügyi ministerium 
fényes palotájáig, pedig annyi közünk van hozzá, 
mint Cubának Spanyolországhoz, mely ki akarja 
szipolyozni életerejét. Már a fiillokszera is nagy 
csapás volt, habár valóságos istenáldás a San 
Joséhoz képest. A fillokszera megelégszik a 
szőlővel s annyira inyencz, hogy a vadat nem 
eszi. Vizbe belefúl; a szénkéneg füstje megfojtja 
s a homokban nern tud megélni. A San Jósé 
egy paizstetü. Paizsa biztosabban védi meg 
drága életét, mint az Achillesé az övét. Falánk-
sága és szaporodása, mely autogenesis által tör-
ténik, nagyobb, mint a fillokszeráé, de nem oly 
válogatós. A hol fellép és elszaporodik, letarolja 
az összes erdei fákat, az összes gyümölcsfákat, 
az összes cserjéket kivétel nclkül. s ha ilyenek 
nem volnának, szerényen megelégszik bármely 
évelő növénynyel. A német pomologiai egyesü-
letek kényszeritették a német kormányt, hogy 
minden amerikai gyümölcsszállitmányt megvizs-
gáltasson. desinficziáltasson s ha gyanús, meg-
semmisíttessen. Mi nem tettünk még semmit. 
Be fogjuk várni, hogy csakugyan igaz-e mindaz 
a rémhír, a mit erről az igénytelen kis állatká-
ról beszélnek. Csak késő ne legyen aztán! 

Dr. Hegedűs Loránd az aktualitás kedvéért 
kedvesen engedelmet kért, hogy a cubai kérdésről 
is szólhasson. Legyen megengedve nekünk is a 
tárgyra vonatkozólag reflexiókba bocsátkozni. 

Ha ugy egy archimedesi pontról tekinthet-
nők a földi dolgokat, azt látnók, hogy mindent, 
a mi történik, két faktor i rányi t : a természet és 
az ember. Az utóbbi gyermeke az előbbinek, de 

majorens. Nagykorúsága tudatában, független-
sége érzetében, tevékenységének iránya gyakran 
széthúzó, néha ellentétes ősanyja tendencziáival. 
Darvin mondta, vagy talán Huxley, nem emlék-
szem már biztosan, hogy „a természet tetszeleg 
magának sokféleségekben". S tényleg igy van. 
Az egész organikus világban, a növényeknél, az 
állatoknál s ép igy az embereknél örökös, szün-
telen, vég és határnélküli megoszlás észlelhető, 
kisebb kategóriákra, egymástól különböző indi-
viduumokra. Az ember, részint mert nem ismeri 
a természet kifürkészhetetlen czélzatait, részint 
mert fátyolozok, rövidlátó tekintetével önzésé-
nek hasznot, kényelmet vél biztosítani, ellenté-
tes irányban halad s mindenütt összesit. Sehogy 
sem tetszik neki, hogy 320 féle rítuson - és 960 
féle nyelven dicséri faja Istenét. Ép azért min-
den időben azon voltak és ma is azon vannak 
azok, kikben nagyobb az energia, hogy nyelvö-
ket, vallásukat, szokásaikat és intézményeiket a 
legkülönbözőbb ürügyek alatt ráoktrojálják azokra 
kik bármi okál fogva gyengébbek. Igy kelet-
keztek a támadó hadjáratok, ez az oka minden 
hóditásnak. Ha a hódító energiája hosszab tar-
tamú volt, akkor bekövetkezett a legyőzött népek es vallások assimilatiója. A mint a hódító 
energia meglazult, bekövetkezett a dissolutió, 
akár volt erre valami különös ok, akár nem. Ez 
a történelem logikája, a politikai események tör-
vénye. Applikáljuk már most e törvényt a szó-
ban forgó kérdésre. Spanyolország örökölte a 
mórok erélyét és erényeit, melyekkel meghódí-
totta a félvilágot. Bizonyos okokból, melyeknek 
kutatása és feltárása e sorok keretén tul esnek, 
Spanyolország elvesztette minden energiáját, 
következőleg el kell vesztenie minden hóditmá-
nyát s ha az állami és faji dekadenczia 
meg nem szűnik, meg fog szűnni Spanyol-

ország bármily védett fekvése. Azt mond-
ják, hogy Cuba azért lázong, mert kizsákmá-
nyolják. Há t én nem tudom, mi igaz ebből, de 
meg vagyok róla győződve, hogy Cuba a mai 
Spanyolországtól akkor is igyekeznék elszakadni 
ha a spanyolok ráfizetnének. Hogy Cuba a győzelem után egyesülne a Unióval, azt nem hiszem; 
a népek nem azért vívják függetlenségi harczai-
kat, hogy azután más államokhoz csatlakozzanak, 
hanern azért, mert természeti törvény a szét-
bomlás kisebb egyedekre. 

De hogy az elejtett fonalat újra felvegyük, 
visszatérünk Dr. Hegedüs Loránd ur conclusió-
jához. Az elragadtatás hangján, szinte átszelle-
mülve magasztalta az amerikai demokratismust 
s minden előnyt, minden sikert, az összes ten-
geren tuli vívmányokat ennek tulajdonítva, lel-
kesedést kel tve kötöt te lelkünkre, a magyar 
bourgeoisi lelkére, hogy ne engedjük, ne tűrjük, 
hogy a visszatért kivándorlók ' által becsempé-
szett demokratikus és sociologiai eszmék ellenünk 
győzedelmeskedjenek, hanem hogjr azokat befo-
gadva, megszeretve s viszonyinkhoz átalakítva, 
diadalra segítsük. Há t mi köszönettel és öröm-
mel csatlakoznánk Dr. Hegedűs Loránd ur lel-
kesedéséhez, ha ragyogó előadása folyamán be-
bizonyította volna nekünk, hogy az Unió demokratikus intézményei több altruismust öntenek, 
az emberekbe mint a mi institutióink. De miu-
tán ezt nem tet te s ily rövid előadás folyamán 
talán nem is tehette, ne vegye rosz néven tő-
lünk, ha a viszontlátás reményében újra hang-
súlyozzuk, hogy egy ily nagy és fontos themát 
csak egy terjedelmesebb könyv meríthet ki. 

Scherer Benedek. 



Melléklet a „Békés" 1898. 16-ik számához. 
egyik külön külön korszakos alkotás. Együt t 
p : dig az alkotások oly kincses bányája, ami-
lyet egy nemzet eletében csak egyszer lehet 
feltárni. 

Nemzeti létünk ily drága kincsei meg szer-
zésének emlékét ünnepli ma minden magyar sziv. 
Ünneplésünk magasztos voltát hatványozza, hogy 
velünk érez, velünk örvend, velünk ünnepel az 
is, a kinek fölkent fejét szent István koronája 
diszesiti, a ki t a legelső magyar ember büszke 
jelzőjével tisztel meg a köztudat, a közérzés: a 
Király. Hő ragaszkodás, forró szeretet és hála 
a nagy királynak, a ki nemzetével együtt ünnepli 1848 örök alkotásait! (Zajos tetszés. ) 

Lélekben erősbödve, érzésben öre^bedve, 
hazafiasságban gazdagodva hagyjuk el ^vármegyénk ősi közgyűlési termét. Midőn e teremből 
kivonulunk, áldozzunk még egyszer érzelmeink-
nek, éltessük azt, ami nekünk magyarnak leg-
drágább . hangoztassuk egy szívvel, egy léi ik-
ke l : 

Éljen a K i rá ly ! 
Éljen a Haza! 
Jelen voltak az ünnepélyes közgyűlésen n 

vármegye minden községéből megjelent bizottsági 
tagok, a vármegyei tisztikar teljes számmal, a holy-
beli és vidéki előkelőségek, igen sokan közülök 
diszmagyarban s nagyszámú hallgatóság. A karza 
tot diszes hölgyközönség töltötte meg. A közgyűlés 
11 órakor ért véget. 

• T a n ü g y . ^ -
A polgári iskolaszék Jantsovits Emil elnöklete 

alatt folyó hó 9-én ülést tartott, amelyen Pivár 
János igazgatónak a tanulók létszámáról, a tanitások rendes folyásáról, a tanulók szorgalma s 
előmeneteléről szóló jelentése, úgyszintén a IH-ik 
időszaki órarend javaslata tudomásul vétetett. — 
Ugyancsak tudomásul vették és alkalmazkodás vé 
gett kiadták az igazgatónak Rezey Szilviusz kir. 
tanfelügyelő, — lapunkban már közölt — felhívását, 
április 11-én az 1848-ki törvényhozási alkotások 
emlékére tartandó iskolai ünnepélyekre nézve. Az 
iskolaszék a tanyai iskolákban tartandó vizsgák 
határnapjait a következőkben szabta meg: Gyürkehelyen április 30 án, Szabadkán május 4-én, Far-
kashalmon május 7-én, Eperjesen május 11-én; n 
vizsgák látogatására Dutkay Béla polgármester, 
dr. Follmann János, Sal József, Stefánovícs Péter 
és Ludvig Mihály iskolaszéki tagok kéretvén fel. 
A tanyai iskolák költségvetése, az Ajtóson felállítandó ötödik iskolával változás alá jővén, az ujabb 

1898/9-ik. tanévi költségvetés 3016 frt 66 kr. szük-
séglet. 2425 frt fedezet és 591 frt 66 kr. fedezetlen 
hiánynyal elfogadtatott és a hiánynak államsegély 
utján leendő fedezése végett Drevenyák Tamás és 
Városy Imre tanitók öt éves pótlékának kiutalványozása iránt benyújtott kérvényeik csatolása mel-
lett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fel-
terjesztetnek. Még néhány kisebb érdekű ügyet tárgyaltak le s ezzel az ülés befejeztetett. 

Az iskolák megnyitása. Gyulaváros közegész-
ségügyi bizottsága április 14-dikén látogatott ülést 
tartott. A bizottság elnökévé Gróh Ferencz prépost, 
jegyzővé Hof fmann Alajos választatott meg. A gyűlés egyedüli tárgya volt a városban járványszerüleg 
fellépett kanyaró elleni védekezés; hosszas és ki-
merítő vita után a bizottság kimondotta, hogy 
amennyiben hivatalosan csakis J05 kanyaró és 31 
himlő eset állapitható meg, s a megbetegedések 
szünőben vannak, a kellő fertőtlenítés elrendeltetett 
s az iskolák megnyithatása iránt a vármegye alispánja megkerestetett. Az elemi iskolák eszerint a 
hét közepén, a polgári fiu-iskola pedig már április 
18-án megnyittatnak. 

A békésmegyei ált. tanító egyesület folyó hó 
11-én délután tartotta Orosházán a polg. iskolában 
rendes igazgató bizottsági ülését Nagy Lajos elnök-
lete alatt. Elnök jelenti, hogy az 1897. junius 30-án 
tartott közgyűlésen elfogadott és módosított alapszabály tervezőiét a minisztériumhoz felterjesztette. 
Folyó évi márczius 8 án visszakerült az alapsza-
bálytervezet, de a jóváhagyási záradék nélkül, mert 
egy-két pont kifogásoltatott. Az igazgató bizottság 
nem módosítja a kifogásolt pontokat, mert azok az 
1881. évi 12196. sz. miniszteri rendeletben kiadott 
hivatalos szervezetnek teljesen megfelelnek és az 
alapszabály tervezetet változatlanul felterjeszteni 
határozza. Elnök bematatja az 1897. évi 22151. sz. 
miniszteri rendeletet, mely szerint a megyei tanító-
egyesületek igazgató választmányának tagjai a választmányi ülések alkalmából is igényelhetnek napi 
és fuvardijakat. Békésvármegye alispánja értesiti 
az egyesületet beadott kérvényére, hogy a tanitók 
napi° és fuvardíj megállapítása az iskolafenntartó 
községek kizárólagos önkormányzati joga lévén, e 
tekintetben ő egységes dijat meg nem állapíthat. 
A szarvasi járáskör megalakult. Tagjainak száma 
33. Szíjgyártó Albert az egyesület pénztárosa a 
megye területéről távozván, állásáról lemondott. Az 
igazgató-választmány a végleges intézkedésig, a 
pénztár kezelésével Fabriczy Pált bízta meg. Verner 
László , Tanügyi karczolatok" czimü műve az egyesület könyvtára részére beszereztetni határoztatott. 
Szathmáry síremlékére az igazgató-választmány 5 
frtot szavazott meg. Kimondotta az igazgató-választmány, hogy a békésvármegyei általános tanító egyesület rendes tagul belép a „Magyarországi Tanitók 
Országos bizottságába. " 

H í r e k . 
Ünnep után. Leteltek az ünneplés magasztos 

napjai, melyek alatt elpihentek az örök harcz küzdelmei, hogy átengedjék a lelket azoknak a titok-
teljességök mellett is boldogító édes vágyaknak, 
melyekben uz ember üdülést talál, erőt nyer vívni 
tovább a lét nehéz harczát. A hit, melyot ma a 
bomladozó erkölcs, a folytonos ingadozás világá-
ban sokszorosan szomjaz a nyugtalan, vívódó lelek, 
ismét beszállt a szivek mélyére, hogy nyújtson egy 
szilárd pontot az ezerfelől ostromlott gyönge embernek A különböző felekezetek templomai ünnep 
első napján olyan látogatottak voltak, hogy alig 
fogadhatták be a buzgólkodók sereget ünnep 
másodnapjának estélyén pedig a pavillonban újvárosi olvasó körben látogatott néptánczvigalmak 

fejezték be húsvét ünnepét. 

Áthelyezés és előléptetés. A földmivelési miniszter Steinecker Gábor kir. főmérnököt, a gyulai 
m. kir. folyammérnöki hivatal főnökét, hasonló 
tisztségben a zombori folyammérnöki hivatalhoz 
helyezte át s h e l y é r e . Szarvassy Arzén kir. főmérnököt nevezte ki a gyulai hivatal főnökének. -
Amilyon őszinte örömmel fogadjuk Szarvassy Arzén-
nak tehetség és szorgalom kiérdemelte előlépte-
tését, époly sajnálattal vosszük Steinecker Gábor 
áthelyezését. Ugy ő, mint szeretetreméltó bájos 
neje, közkedveltségü tagjai voltak társadalmunk-
nak. előkelő s élénk részt véve ugy a társasélet 
élénkítése, v-ihmint jótékony czélok istápolása 
körűi kifejtett mindennemű törekvéseinkben, akik-
nek körünkből való távozása határozott veszteség, 
mely igen széles körökbon kelt őszinte sajnálatot. 
Szívből kívánjuk, hogy uj otthonukban Í6 mielőbb 
amaz igaz szeretet- és rokonszenvre találjanak, 
mint amelyben Gyulán volt megérdemelt osztály-
részük. 

Kinevezések. A belügyminiszter a jaminai 
megüresedett anyakönyvvezető helyettesi állásra 

ideiglenesen Kolpaszky László helyettesitett jaminai 
jegyzőt nevezte ki teljes hatáskörrel, — Továbbá 
Körös Ladány községi anyakönyvi helyettesé kinevezte Kalandra Gyula községi Írnokot. 

Helyettesítés, Rolkó Béla jaminai elhunyt 
községi jegyző helyére oz állás végleges betöltéséig a csabai járás főszolgabírója Kolpaszky László 
csorvási községi másodjegyzőt helyettesitette, Kolpaszky László állását el is foglalta. 

A törvényszéki palota s fogház építési mun-
kálatok, bár a sürü esőzések következtében nein 
épen kedvező munkaviszonyok között, serényen 
folynak és haladnak előre. A falrakást az egész 
építési vonalon folyamatba vették, és biztos kilátás 
van rá, hogy a vállalkozó czég abbeli kötelezett-
ségének, mely szerint a monumentális épületet őszre 
tető alá kell hoznia, meg fog felelhetni. 

Április tizenegyedike, illetőleg a negyvennyol-
czas törvények ötven éves szentesítésének ötven-
éves évfordulója alkalmából a vármegye székhelyén 
Gyulán tartott ünnepélyen kivül a vármegye csak-
nem tnindon községében voltak hálaadó istenitisz-
teletek és az iskolákban ünnepélyek, amelyekről a 
vármegye sok községéből, különösen tanférfiaktól 
vettünk tudósításokat, de azok közléséről, részint 
térszüke folytán, részint azért, mert körülbelül 
azonos tartalmúak, sajnálatunkra le kell mondanunk, 
miért a szives tudósítók elnézését kérjük. 

Körös folyóink, mint lapunk mult heti számá-
ban jeleztük, a nagyhét végén lassú apadásnak 
indultak. Az apadást a hét elején volt nagyobb 
esőzések következtében ujabb áradás váltotta fel, 
de ez az áradás nem lőti oly nagymérvű, hogy 
védekezés szüksége merült volna fel, annyival 
kevésbé, mert a hét végén rohamosabb apadás 
állott be és az árviz veszély összes folyóink men-
tén teljesen megszűnt. 

A vármegye közkórházi bizottsága tegnap délu-
tán 3 órakor Dr. Fábry Sándor alispán elnöklete 
alatt ülést tartott, amolyen a következő fontosabb 
ügyek merültek fel. A belügyministor jóváhagyta 
azon 96 frt tulkiadást, melyet a kórh. igazgató a 
kórszobák újra festési és takarítási költségűire for-
dított. A kórházi házi gyógytár ügyében a közigaz-
gatási bizottság nem tette magáévá a kórházi bizott-
ságnak a mult év végén hozott azon határozatát, 
hogy a kórházban házi gyógyszertárt állit fel; a 
kórházi bizottság ülésén a közigazgatási bizott-
ság határozatát tudomásul vette, azon észrevétollel, 
hogy a házi gyógytár létesítése iránti lépésok meg-
tevését akkorra halasztja amikor a tervozett elme 
gyógyintézet cs a közkórház kibővítése létesítve 
lesznek. A kórházi szolga személyzet, valamint 2 
ápolónak azon kérelmét, hogy tekintettel a rossz 
gazdasági viszonyok folytán beállott drágaságokra, 
nokik u folyó évre fizetésük 10% a drágasági pót-
lók képen megadassék, a kórházi bizottság méltá-
nyossági szempontból teljositendőnele véli, s ily ér-
telemben teszi meg felterjesztését, a közigazgatási 
bizottsághoz, illetve a belügyministerhez. Dr. Kun 
Pál oszt. orvosnak 6 heti szabadságot ad a bizott-
ság, a tiszti orvosi képesítés megszerezhotése czél-
jából. Egyben örömmel veszi tudomásul elnöklő 
alispán azon jelentését, hogy Dr. Pándy Kálmán 
helybeli gyak. orvost, a főispán tiszteletbeli osztály 
orvossá nevezte ki a közkórházhoz, ki is a hivatalos 

esküt letévén, a kórházban, az igazgató főorvos 
előterjesztéséhez képest, az elmegyógyászati osz-
tály vezetését már át is vette. A gyűlésnek legfon-
tosabb tárgya a tervezett elmegyógyintézet ügye volt. 
K bizottság elnöke bejelenti, hogy a tervek és 
költségvetések most már készen vannak, ugy, hogy 
azok műszaki elbírálás és miniszteri jóváhagyás 
czéljából felterjeszthetők a kormányhoz. Az összes 
költségek mintegy 285 ezer forintot tesznek ki, a 

felveendő kölcsön tehát 300, 000 frt lesz, mely ösz-
szeget 50 év múlva maga az intézet fog a kölcsönt 
adó banknak visszafizetni. A bizottság a jelentése-
ket tudomásul vette azzal, hogy a torvek haladék-
talanul terjesztessenek fel elbírálás illetve jóváhagyás végett a kormányhoz. Ezután Haviár Lajos 
államépitészeti hivatali főnök terjesztette elő, azon 
jegyzőkönyvet, melyet dr. Berkes Sándor kórház 
igazgató főorvossal együtt vett fel, s u mely a közkórház kibővítési terveiről ad jelentést. Az alispán 

előterjeszti, hogy a tárgyban nem kívánna ma ha-
tározatot hozatni, mert ez ügyben a kórházi igaz-
gatóval folytatott beható tárgyalások után épen a 
napokban tett részletes ós terjedelmes jelentést a 
belügyminiszterhez, melyben a valósághoz hűen 
ismerteti u közkórház nyomasztó viszonyait, kérve 
a minisztert, hogy engedje ineg, hogv a közkórház 
saját kibővítésére 100, 000 frtos kölcsönt vehessen 
fel ugy, hogy annak annuitásait ápolási dijaiból 
fizethesse vissza 50 óv alatt a közkórház. A bizott-
ság örömmel tette magáévá a tudomásul adottakat, 
s egyben felkérte az alispánt, hogy ez ügyben 

személyesen is utazzék fel a fővárosba, hogy szó 
beli informatióval is támogassa a felterjesztésében 
felhozottakat, — mit az alispán megígérvén, a 
bizottsági ülés az elnök éltetésével véget ért. 

A Gyula-barakonyi h. érdekű vasút. Említet-
tük, hogy Bene Gyula ügyvéd ós Könyei Lajos 
mérnök, budapesti lakosok, Gyuláról kiinduló, 
Gyulavarsándot, Nagy-Zerindet, Miskét, Vadászt ós 
Apáti községeket érintő s Barakonyig terjedő helyi 
érdekű vasútra előmunkálati engedélyt kértek ós 
kaptak a kereskedelmi minisztertől. Most ugy ér-
tesülünk, hogy a tervezett vasút műszaki előmun-
kálatai serényen folynak. Fog c valósulni a vasút, 

vagy nem? azt nem tudjuk, de annyit ismételten 
is konstatálhatunk, hogy ha már ugy Gyula városa 
mint az aradi Lunkavidék roppant hátrányára s 
kárára az állami transversális kőutnak az eredeti 
tervezetben kontemplált Gyula-nagyzerindi útrésze 
nom épült ki, a tervezett vasúti vonal, sokban 
kárpótolná az elejtett kőutat. Nemcsak, hanem az 
utóbbi évtizedben létesített viczinális vasutak kö-
zött a leguagyobb fontosságú s a leghasznosabb 
volna Gyula városára nézve, mely az aradi Lunka-
vidéknek évszázadot meghaladó idő óta piacza volt, 
és a vasút által móg inkább azzá válna. A tervezett vonalat azért a legnagyobb rokonszenvvel 
fogadjuk és Gyula város közönsége a mnga részé-
ről minden lehetői el fog követni, hogy az tényleg 
megvalósuljon. 

Névváltoztatás. A belügyminiszter Rolfes Ármin 
endrödi állatorvos vezetéknevének Dományi-ra 
leendő átváltoztatását engedélyezte. 

Április hónapja régi maxima szerint akkor 
kedvező, ha esős, de az idén egy kissé több is ki-
jutott a jóból, mint amennyi kellene s gazdáink 
óhaja egyelőre száraz napok volnának. Száraz és 
főleg melegebb napok, mert a folytonos hideg a 
mult hóban szépen előro fejlődött vegetácziót meg 
akasztotta. Laposabb helyeken belvíz is mutatkozik, 
a buza vetés 6ok helyen gyérül és pusztul, az árpa 
szintén, a tengeri alá való szántás pedig késedel-
met szenved. A sok cső s hideg napok kedvezőt-
len hatását legiukább sinylik a gyümölcsfák, külö-
nösen a baraczk, alma, szilva, molyekről már most 
megállapítható, hogy kis termésük lesz; aránylag 
jobban mutatkozik cseresznye s megy, különösen 
ott, ahol a hernyózás lelkiismeretesebben történt. 

Dr. Hegedüs Lóránd. A lezajlott hét esemé-
nyeinek piece de resistance-a dr. Hegedüs Lóránd 
nak, közművelődési egyesületünk vendégének ünnep másodnapján délután tartott szabad előadása, 
mellyel érdemileg lapunk tárczarovatában foglal-
kozik Scherer Benedek, a tanúságos előadásra re-
Hekszióit is megtévén. A szabud előadás keltette 
hatásról itt is konstatálhatjuk, hogy az olyan volt, 
aminőt a jeles előadó teljesen megérdemelt ugyan, 
de amely az ő jogos anibiczióját is egészen kielé-
gíthette. A vármegye dísztermében egyetlen fel-
olvasáson — a közegészségin sem — láttunk oly 
nagyszámú díszes közönséget, mint ezúttal. Cse-
kély kivétellel ott volt Gyula városa teljes intclli-
gencziája s a gyulai hölgykoszorú társadalmi kü-
lönbség nélküli legszebb virágai, a nép leányait is 
beleszámítva, s az ifjú előadónak talán legszebb és 
legnagyobb sikere, hogy az előadás az egyszerű 
paraszt asszonyokat és lányokat is elejétől kozdve 
végig le birta bilincselni. Midőn Hegedüs Lóránd 
pillanatnyi mogszakitáB nélküli ötnegyedórai be-
széd után a rögtönzött pódiumról lelépett, a Icö 
zönség lelkes óváczióban részositotto. A hölgyek is 
perczekig éljeneztek és tapsoltak s a közművelődési egylet elnöke, dr. Lukács György főispán alig 
tudott szóhoz jutni, hogy az egyesület és a hallga-
tóság köszönetét lerójja dr. Hegedüs Lórándnak., 
ki Gyulán nagy időkre feledhetlennó totto nevét és 
szimpatikus egyéniségét sok tanúságot és teljes műélvezetet nyújtó szép előadásával A közművelődési 
egyesület uj aerájának czíklusát alig nyithatta meg 
szerencsésebben, mint Hegedüs Lóránddal, aki fé-
nyesen bebizonyította, hogy ami tanúságos és érté-
kes, annak nem kell szükségszerűen nehézkesnek 
és unalmasnak is lennie. 

Nem hagyta jóvá. A vármegye februári közgyűlésén a kézi munkára nevelő országos egyesület 
czéljaira egy 100 frtos alapítvány létesítését szavazta meg a folyó évi házi pénztári maradvány 
terhére. A belügyminiszter a vármegye ezen határozatát azzal az indokolással, hogy a házi pénztár 
megtakarított összege csupán közigazgatási czélokra 
használható fel, nem hagyta jóvá. 

A községek pénzkezelésének szabályozása czél-
jából a vármegye egy általános szabályrendeletet 
szándékozik alkotni. Mielőtt a szabályrendelet és 
tervezet végleges szövegezése megtörténnék, a vármegye alispánja a vármegyebeli községek pénzkezelésének tanulmányozására Schmidt Iván várm. 
alszámvevőt kiküldte, a ki a tervezet szövegezését 
ezen tanulmánya alapján fogja előterjeszteni. 

Még egyszer a saecularizaczió. A Nagyvára-
don megjelenő „Tiszántúlu pénteki számában a 

következő czikk jelent meg: „ A csabai saecularizáczió. 
Egy hónappal ezelőtt többször irtunk a békésmegyei 
gazdasági egyletben felmerült és a napirendi öl 
csakhamar le is került szerencsétlen indítványról, 
mely az egyházi vagyon saecularizálásán akarta meg-
kezdeni a társadalom felforgatását. Megírtuk akkor 
azt is, hogy az igazgató-választmány ülésén, mely-
ben a memorandum először szóba jött, Geist Gyula 
elnökölt. Az elnök ur csodálatos módon csak ápril 
13-án értesül arról, ami a „Tiszántúl" márcz. 
15 iki számában megjelent és hosszabb roctificátiót 
küldött be hozzánk, a melyben védekezik a reá 
háramló gyanú ellen; hivatkozik arru, hogy ő 
a memorandum elkészítésére kiküldött szűkebb 
bizottság ülésén részt nem vett, a nyilvános gyűlésen pedig már nem került tárgyalás alá a famozus 
indítvány, mert akkorára Beliczey visszavonta azt. 
Levelét a következő szavakkal végzi: „Határozottan 
tiltakozom tehát az alapos tévedésből nekem tulajdonított szereplés ellen, mert nekem sem egyéni 
meggyőződésem, sem jellemem, sem tisztességér-
zetem, sem társadalmi állásom nein engednék meg 
az ilyen szoczialista ízű, társadalmat, fel forgatással 
fenyegető eszmének feltevését, vagy bárminemű 
támogatását. Kérem ezen tiltakozásomat becses lapjában közölni. Görbed, 1898. ápril 13 án. Geist 
Gyula. 11 Nagvrabecsüljük ezt a nyílt férfias valló 
mást — de szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
mi egyáltalán nem gyanusitottuk Geist urat, hanem 
csak annyit irtunk róla (s egyenesen kijelentettük, 
hogy a „Békés" közlése alapján), hogy az igazgató 
válaszmány ülésén Geist Gyula elnökölt és hogy 
az ülésen csak dr. Hajnal István szólt a javaslat 
ellen. Sajnáljuk, hogy a „Békés* nem jegyezte fol, 
hogy az elnök is szót emelt ellene. Szívesen megírtuk volna ezt is. auiiut most is készséges öröm-
mel közöljük a görbedi bérlő ur tiltakozását. " 

Miután tisztelt laptársunk sajnálja, hogy a 
„Békés" nom jegyezte föl, "hogy Geiszt Gyula alelnök is szólt a javaslat ellen, mi a fölötti saj-
nálkozásunknak adunk kifejezést, hogy nem voltunk 
oly helyzetben, mely szerint ily felszólamlást konsta-
tálhattunk, amit pedig — ép ugy, mint a dr. Hajnal 
Istvánét — örömmel megtettünk, há arra Geiszt 
Gyula alkalmat adott volna. JdJp az volt a hiba, 

hogy azon a választmányi ülésen, amelyen az al-
bizottság fa mozus javaslatát előterjesztette, azt nem 
részesítették rögtön abban az elbánásban, a minőt 
az megérdemelt volna; nevezetesen amint már 
megírtuk, most is csak azt mondjuk, hogy a mon-
struózus eszmét az első választmányi ülésnek egy-
szerűen agyon kellett volna ütni, a mi pedig nem 
történt meg. Ezen a választmányi ülésen Geist Gyula 
elnökölt, akiről — ha nem mondaná s — hisszük, -
tudjuk, hogy „sem egyéni meggyőződése, sem jcla 
leme, sem tisztességé rzete, sem társadalmi állást 
nem engedik a szoczialista ízű, társadalmat felfor-
gatással fenyegető eszme támogatását de arról 
nincs tudomásunk, hogy ezen eszmének az albizott-
ság részéről történt felvetésével szemben a nyilat-
kozatában körvonalozott álláspontot az ülésen azon-
nal kifejezésre is juttatta volno. A „Békés" tehát 
nem konstatálhatott olyan dolgot, u mi nem történt 
meg. 

A harmadosztályú kereseti adó kivetésésének 
három esztendeje ez év vógén járván le, az adókivető bizottságok ez évben is csupá. 3 a mult esztendőben keletkezett adóköteles üzletek ós vállalatok adóját fogják megállapítani. Az adókivetési 
napokat a gyulai kir. pénzügyigazgatóság a követ-
kezőleg állopiiotla meg: a szarvasi kir. adóhivatal 
területén (kincstári előadó Blaur Gyula s. titkár) 
április 15-én Kondoros, 16-án Öcsöd, Szent-András, 
18 és 19 én Szarvas; a békési kir. adóhivatal területén (kincstári előadó Novák Antal számtiszt) 
április 25—30-ig; az orosházi kir. adóhivatal területén (kincstári előadó Blaur Gyula s titkár) ápril 
27-én N. -Szénás és P. -Szt. -Tornya, 2S-án Tót-Kom-
lós, Szabad-Szt. -Tornya, Bánfalva, 29-én P. Földvár, Sámson, 30-án Orosháza; Csabán (kincstári 
előadó Somossy Zsigmond h. pénzügyigazgató) má-
jus 4—12-ig; a gyulai kir. adóhivatal területén 
(kincstári előadó Petykó Géza titkár) május 2 án 
Gy. -vári, Doboz, Kétegyháza, 3 án Gyula városa. 

A szarvasi járásban megtartott sorozás eredménye. Felhívtak összesen 797 védkötelest, kik 
közül besoroztatott összesen 226, a hadsereghez 
póttartalékba helyeztetett 3S, a honvédséghez osz-
tatott be 3, a honvédség póttartalékába 2. Családi 
tekintetekből a szolgálat alól felmentetett 2, tanító 
volt 2. Felülvizsgálatra küldetett 9. Visszahelyez-
tetett összesen 3ó4, ezek közül fegyverképtelen 104. 
Távolmaradt 41 hadköteles. 

Lázár Sándor. Katonai s polgári körökben 
egyaránt őszinte s mély rész-

vétet keltett húsvét ünnepe alatt köödi Lázár Sándor ezredes, a gyulai 2. honvéd gyalogezred parancsnokának halálhíre. De nemcsak mély részvétet, hanem amennyiben halálnál szó lehet róla: 
megnyugvást is keltett, mert orvosai, tiszttársai s 
jó barátai már hónapok Óta tudták, hogy a derük 
férfiú inenthetlenűl el van veszve, anélkül, hogy az 

orvosi tudomány megmenthetné öt az életnek, vagy 
csak enyhíthetné is a ráváró roppant fájdalmakat*. 
Az életerős, mindösszo57 évet élt férfiú egy év óta 
nyelvrákban szenvedett; szerencséjére nem volt 
tudomása betegségéről és férfiassága s energiája 
mellett csakis ezen körülméuy s a felgyógyulásá-
ban élte utolsó perezóig mog nem ingatott biza-
lom képesítették roppant kinjai elviselésére, melyek 
alul a halál feltámadás szent napján igazán meg-
váltotta őt. Lázár Sándor tetőtül talpig katona s 
gavallér ember volt, nemes jellemű, erős köteles-
ségérzetű. Katonai szolgálatát még 1862. évben a 
hires don Miguel ezredben kezdte uieg, részt veit 
és kitüntette magát Olaszországban a custozzai ütközetben, majd a m.. kir. honvédséghez helyeztet-
vén át, évek hosszú során keresztül parancsőrtiszt i 
minőségben József főherceg oldalán teljesített szolgálatot, akinek azután is kedves embere maradt. 
A gyulai 2. honvédezred parancsnokának három 
évvel ezelőtt neveztetett ki s férfias kiváló tulaj-
donságainál fogva nem ugyan zajos népszerűségre, 
haneui őszinte s általános tiszteletre s rokonszenvre 
tőn szert polgári körökben is. A külső megjelené-
sében is katonás, magas impozáns alokú derék ember — mint megírtuk — egy év óta betegeskedett 
cs négy hóval ezelőtt ujra felment Budapestre az 
országos vörös-kereszt-egylet kórházába magát 
gyógykezeltetni. Tudtuk, hogy nem fogjuk többé 
viszontlátni, bögy inenthetlenűl ol van vesztve s 
filantrópiából azt kellett kívánunk, hogy vajha men-
nél hamarább kiszenvedno s mégis! előre várt halálának bekövetkezett ténye megdöbbentette s mély 
részvéttel tölti be sziveinket. A lesújtó gyászhír 
vételekor a Gyulán állomásozó honvédtisztikar rög-
tön értekezletre jött össze, s elhatározta, hogy testületileg vesz részt elhunyt parancsnokának végtisztességén. így is történt. A temetés kedden dél-
után volt Budapesten teljes katonai gyászpompával. 
József főherczeg díszes koszorút tétetett az elhunyt 
ravatalára s képviseltette magát a végtisztességen. 
Ott voltak Forinyák táborszernagy, báró Fejérváry 
Géza honvédelmi miniszter, Lobkovitz herczeg hadtestparancsnok, Bernolák és Orgonás tábornokok, 
továbbá a honvédség és a budapesti helyőrség szá-
mos tisztje. Legyen könnyű a föld a sokat szenve-
dőit derék katona hamvainak, áldás emlékére. A 
gyulai m. kir. honvéd gyalogezred tisztikara által a 
lesújtó halálesetről kiadott gyászjelentés a következő: 
A m. kir. gyulai 2-ik honvéd-gyalogezred tisztikara 
mélyen szomorodott szívvel tudatja forrón szeretett 
ezred parancsnokának köödi Lázár Sándor m. kir. 
honvéd ezredes urnak, a katonai érdemkereszt, a 
hadi érem, 3-ad osztályú tiszti katonai szolgálati 
jel, a porosz királyi II. osztályú vörös sasrend és 
a szerb királyi IV. osztályú Takova rend tulajdo-
nosának, folyó hó 10-én délben, életének 57-ik évé-
ben hosszas szenvedés után történt gyászos elhunyt 
tát. A boldogult hűlt tetemei folyó hó 12-én dél-
után 4 órakor fognak a római "katholikus egyház 
szertartása szerint Budapesten a cs. és kir. 17-ik 
helyőrségi kórházból örök nyugalomra tétetni. Az 
engesztelő szent-mise áldozat folyó hó 19-én d.; e 
9 órakor lesz a gyulai róm. kath. templomban a 
Mindenhatónak bemutatva. Gyula, 1898. április 10. 
Áldás és béke lengjen porai felett. 

Eltűnt tajtékpipa. Nagy Pál panaszt emelt a 
rendőrségnél,, hogy mult hónap 13 án a lakásáról 
egy, 5 frt értékű tajtékpipája eltűnt. A nyomozás 
folyamán sikerült a pipát- Kelemon István gyulai 
lakos birtokában megtalálni, ki azt állítja, hogy ő 
azt egy, névleg ösmeretlen gyulai paraszt fiútól 
egy zsebóráért cserélte. — A vizsgálat folyik.. 

Talált szalonna. Folyó hó 9-én a Szerecsen-
téren 120 deka szalonna találtatott s az a rendőrkapitányi hivatalba beszállittatott, hol igazolt tu-
lajdonosa átveheti. 



Eljegyzés. Grünfeld Jakab gyulai törekvő 
fiatal asztalos iparos jegyet váltott Simándon 
Reich Herminával. 

Esküvő. Kocsis Sándor fiatal szabó iparos folyó 
hó 12-ikén délután vezette oltárhoz a róm. kath. 
főtemplomban Kolozsi Péter, a gyulai bőranyag 
beszerzési szövetkezet jegyzőjének bájos leányát 
Etelkát. 

Eljegyzés. Braun Rózsikát, Braun Hermann 
csabai gőzmalomtulajdonos leányát eljegyezte Blumberger József egri kereskedő. 

Fogorvos Kovács J- Budapestről, ki már óvok 
óta városunkba ellátogat, megérkezett rövid idő-
tartózkodásra. Fölkéri azokat a fogbajosokat, kik-
segélyét igénybe akarják venni, hogy minél előbb 
legyon szerencséje, mert vannak műtétek (plombi-
rozások és fogbetétek), melyek több időt vesznek 
igénybe. (Lakása mint máskor, „Komló" szállodá-
ban 4-ik szám. ) 

Hirtelen halállal mult ki Rolkó Béla, Csaba 
városának 20 éven keresztül volt jegyzője. Húsvét 
első napján rokonánál Gécsnél volt, ahol vidám 
hangulatban megebédelvén, a „Fiume" kávéházban 
töltötte a délutánt. Egy perczre elhagyta a kávéházat, de többé nem tért vissza. Két gazdalegény 
vette észre a vendéglő egy félreeső részén s sietve 
bevitték egy szobába. Itt dr. Reisz Miksa községi 
orvos aether injectiókkal igyekezett a megbénult 
szivet működésre bírni, de fáradozását nem kö 
vette siker. Temetése kedden volt a Jamina külvárosban óriási közönség részvétele mellett. Hiva-
taltársai gyűjtést indítottak egy síremlékre s a 
gyűjtés már eddig is szép összeget eredményezett. 

Öngyilkos katona. Horváth Sándor nagyszénási 
illetőségű csabai méntelepi katona, e hó 13-án felakasztotta magát. Mint hírlik, azért vált meg az 
élettől, mert- szerelmes volt egy sz. -andrási leányba, 
a ki érzelmét nem viszonozta. 15 én temették el a 
szegény szerelmes katonát. 

Gyászhír. Garzó Gyuláné, Garzó Gyula gyomai 
ev. ref. lelkész s egyházmegyei tanácsbirónak neje, 

Miskolczy Ida, f. hó 11-én négy napi súlyos beteg-
ség után, életének 33-ik, házasságának 2-ik évé-
ben meghalt. Meg<zü; it dobogni a nemesen érző 
sziv, halál álmára csukódtak a jóság, szelídséget 
tükröző szemek, elszállt a fenkölt lélek s porrá 
lett az, mi porból vétetet t . . . A Megváltó halálá-
nak emlékünnepe szenvedések harczára hívta az 
áldott lelkű nőt s enyhülőt csak akkor követke-
zett, midőn a feltámadás dicső emléknapján az 
örök élet kapui nyiltak fel a nemes lélek befoga 
dására. midőn a halál angyala meglebbentette sö 
tét szárnyait, enyészet szelét fuvallva a betegnek 
arczára. Üresen, betöltbetlenül maradt ama hely, 
honnan; i hőn szeretett s szeretetben gazdag ifjú nő 
eltávozott, halálával mély gyászt borítva övéi szi-
vére. Hajlott kom szülők, testvérek, férj, rokonok, 
barátok, lelki ogére ült bánat fellege s sze 
mekbe bú harmata, mert mind az, ki őt ismerte: 
fájlalta, siratta, s bár test szerint megszűnt lakója 
lenni e földnek, de áldott emlékezete bizonyára 
élni fog sokaknak szívében Ugy halt el, mint hű 
harczos a csatatéren, mint ki követte a biblia 
amaz intését: „Rendezd el a te házadat, mert 
meghalsz ós többé nem élsz !" Mint gondos házi 
nő kertjét, lakását teljesen rondbe hozta, az ün-
nephez előkészült s ekkor döntötte őt ágyba a 
halált liozó betegség hirtelen, váratlanul, mint 
mikor a derült égen gyorsan átszáguld a villám, 
mint inikor a ragyogó csillag sommisógbe tűnik 
el. A gyászszertartás Gyomán április 13-án dél-
után 2 órakor volt. A halottas háznál gyönyörű 
gyászimát tartott Kálmán Farkas gyomai lelkész, 
fájdalom könycseppjeit ültetve a szemekbe. Azután 
a templomba ment a halotti gyülekezet, hol Dombi 
Lajos gyulai ev. ref. lelkész s egyházmegyei ta-
nácsbiró, — mint a gyászoló családnak több mint 
két évtized óta ismerőse, barátja, a meghaltnak 
eskftő papja, — tartott mélyen megrendítő gyász-
beszédet, imát, bánatos szivéből fakadt szavakban 
szólva a bánatos szivekhez Ha valaha, ugy ez 
alkalommal toljesen igazolva lett e homitécikai 
szabály helyes vol ta : , . 8i vis me flere, dolendum 
ipsi tibi prímum est!" Egyetlon szem aligha ma-
radt szárazon, hallgatók és szónok együtt sirtak, a 
szivek fájdalmi könnyekben tört b . — A halott 
Felsőbányára szállíttatott e', a boldogultnak ré-
gebben is, de betegsége alkalmával ismételten kifejezett óhajtásának megfelelően, hogy pihenjen a 
rokon-, testvérperek közelében, hogy ott dombo-
rodjon sirja, hol gyermekjátékait játszotta, ifjú-
sága ábrándképelt szőtte, a neme; érezek hazá-
jában, hol m': ltóképen találhat nyugvó helyet a 
nemesen érző sziv rgybeomlott porsátora. Felsőbányán április 14 én délután temettetett cl a vasúton oda szállított halott, Gergely Károly, nagy-
bányai ev. ref. lelkész s egyházmegyei tanácsbiró 
által tartott remek gyászbeszéd után. A gyászoló 
család többi tagjain kívül Bányán is ott volt 
a bánatos fúrj Garzó s leánya Bella s az elhunytnak gyulai lakos nővére, Róza. Ugy Gyomán, miként Felső-Bányán, nagy számmal voltak 
a temetésen s a részvét könyei hullottak. Legyen 
csendes síri álma a korán sirba költözött derék, 
ifju nőnek; a miatta búsongó lelkekre adjon 
enyhet Istennek jósága, kegyelme! A család által 
kiadott gyászjelentés a következő: Garzó Gyula, 
gyomai ev. ref. lelkész a saját, valamint az összes 
rokonság nevében, mély fájdalommal jelenti sze-
retett neje, Géresi Miskolczy Ida Janka elhunytát, 
ki f. évi április hó 11-én délután 5 órakor, rövid 
szenvedés után, életének 33-ik és boldog házassá-
gának 2-ik évében jobblétru szenderült. A gyászszertartás f. hó 13-án délután 2 órakor az ev. ref. 
paplak, illetve templomban fog megtartatni, mely 
után a boldogult iák pormaradványai a felsőbányai 
családi sírboltba leendő elhelyezés végett a vas-
úthoz szállíttatnak. Gyoma, 1898. április hó 18-án. 
A boldog feltámadás reménye alatt nyugodjék békében! Garzó Gyula, mint férj. Olga, Bella, mint; 
gyermekek. Nagy Dezső, mint vő s gyermekei. 
Géresi Miskolczy Márton és neje. Papp Juliánna, 
mint szülök. Dr. Géresi Miskolczy Sándor és neje. 
P. Szathmári Aranka s gyermekeik; továbbá Róza. i 
Irma, Kamilla, mint testvérek, 

Hitelszövetkezet Nagyszénáson. Már említet-
tük, hogy Nagyszénáson az értelmiség egy hitelszövetkezet létesítésén fáradozik. Örömmel vosz 
szüle tudomásul, hogy a terv sikerült, hogy a nagy 
szénási hitelszövetkezet m galakult és czégjét° a 
törvényszéknél már bo is jegyeztette. A szövet-

kezet elnöke Dáni József tiszttartó, igazgatósági 
tagjai ped g Klár Béla, Orbán János, Menyhárt 
Zsigmond. Birkás Mátyás, Poór Lajos és Torkos 
Kálmán, végül pénztáros Göndöcs Bálint lettek. 

Két -tót leány. -1 Egy nap, de két helyen tör-
tént, t. i. a csabai műkedvelők és a mezőberényiek 
is ezt a darabut választották, hogy húsvét másod-
napján jótékony czélra előadják. Csabán az elő-
adásnak oly nagy hatása volt, a milyenre még a 
legöregebb műkedvelők sem emlékeznek. Különö-
sen kivált a két főszereplő, t. i. Kollár Juliska 
(Ilanka), és Saguly Pál (Bandi), ugy alakításuk, 
mint hangjuk egészen olyan volt. a milyen kell 
hogy legyen. Feltétlen elismerés illeti a rendezői 
Miklós Gyulát is, gondos s figyelmes munkássá-
gáért. Mezőberényben a műkedvelők Buday Alajos 

rendező vezetése alatt ugyancsak a „Tót leányu-t 
adták elő húsvét másod napján. A siker itt is 
nagy volt. A főszerepeket Csernok Mariska é-

Hurta András játszották. Az előadás után tánczra 
kerekedett a derék szinitrupp s tánczolt reggelig. 
Befolyt összesen 216 fit 80 kr.. Ennek fele tiszta 
jövedelem gyanánt jótékony czélra fordittatik. 

A csabai nőegylet felolvasásainak első czik-
lusa húsvét hétfőjén ért véget. S a kik ott voltak 
az utolsó felvonáson, bizonyára igen jol mulattuk. 
A délután programmja igen érdekes és változatos 
volt. Badics Ilona, a csabai társaság e kedves 
alakja, Sas Ede „Czigány lakoma" czimü humoros 
tárczájat olvasta fel Fried Mórné, Kiss József 
„Rabasszony" czimü balladáját szavalta nagy ha-
tással. Faragó Mátyás remek czimbalomjátékával 
érdemelte ki a közönség foltétlen elismerését — 
fieco de rcsistanco azonban We i s z Lajos dr. szel-
lemes csevegése volt, a társadalmi félszogségekről. 
A felolvasót és a felolvasást zajos óvácziókban ré 
szesitotték. 

Öngyilkosság egy lóért- Békésen hétfőn reg-
gel kötélen függve és megkékülve találták Csatári 
Gábor békési földmivest. Élete megmentéséről szó 
sem lehetőit. A nekibusult embert vajmi kis ok 
kergette a halálba. A legutóbbi vásáron 93 frton 
lovat vett a keresztkomájától. A ló nem felelt meg 
a hozzáfűzött várakozásoknak 8 azért Csatári sok-
szor kérte a keresztkomáját: Vedd vissza a lovat, 
mort ha nem veszed vissza komám, meglásd fela-
kasztom magamat. A komája tréfára vette a s hajt-
hatatlan maradt. De Csatári nem tréfált s húsvét 
ünnepére tényleg felakasztotta magát. 

Fület fülért. Húsvét első napján sok atyafi 
sütkérezett a községháza előtt Kétegyházán a tavaszi verőfényben. Közöttük volt Tulkán János, a 
ki az ünnep tiszteletére jól bo_ volt már kapaczi-
tálva. Oda jött a csoporthoz Árgyelán János, Tulkán mostoha fia és szemrehányást tett neki, miért 
verte meg előtte az anyját. „Másokat beszélsz még 
téged is megverlek" ijeszté Tulkán, de a legény 
nem ijedt meg és a kihívást elfogadva birokra kel-
tek. Tulkán, a ki amúgy sem állt egész szilárdan a 
lábán, csakhamar a földre esett és dühében leha-
rapta ellenfelének a jobb fülét Ez vérző szivvel 
és füllel haza ment és elbeszélte anyjának, hogy 
az ő mostoha apja mily csúfot űzött belőle, mire 
az asszony bosszút forralt Tulkán ro bene gesta haza 
ment. hogy mámorát kialudja, az asszony már várta 
egy éles késsel és mintha centiméterrel kimérte 
volna, akkorát kanyarított le a jobb füléből, mint 
a mennyit ő le harapott a fia füléből. Igy bosszulja 
m c S egy antik római, akarom modani egy kétegyházai anya, a fián ejtett csorbát. 

Szédelgés osztrák koronákkal. Különös pénz 
szerzési módot eszelt ki egy csabai trifolium, a 
mely működésének idejéül a nagyhetet választotta 
ki. Pomutz és társai azt eszelték ki, hovry ők 
osztrák koronákból karperecet készítenek és 
gyűjtik a sasos koronákat. Mig azután a kisze-
melt áldozat apró pénze között a sasos koronákat 
keresgette, addig a jeles három kompánista meg-
dézsmálta a félrerakott apró pénzt. Kokavecz ba-
romfikereskedőt 11 frt, Bleyer szatócsot pedig 
3 frt 50 kr. erejéig csapta be a jeles szövetkezet. 

A váltók áldozata. Frankó András szarvasi 
paraszt gazda f. hó 13 án padlásán felakasztotta 
inagát. — Mint hirlik tettének oka az volna, hogy 
váltóira kezeseket nem kapott, s e bajon olykép 
segített, hogy maga irt alá néhány nevet a váltón. 
— Lelkiismerete azonban nem soká engodte nyu-
godni, s önként vetett életének véget. 

öngyilkos mérnök. Kutka Elek m kir. állam-
vasuti osztálymérnök Szarvason e hó 14—ón szörnyű 
módon vetett véget életének. Egy élesre fent he 
gyes tőrrel többször mellébe szúrt, ez azonban a 
kivánt eredményre nem vezetett, majd elvánszor-
gott az udvaron levő kútig, maga után vérnyomokat 
hagyva; — Ott abba beleugrott, hol is aztán ször-
nyet halt. — Holttestét a kórházba szállították. — 
Tettének oka ismeretlen. 

Kondoros községben 10280 frt 57 krral létesí-
tendő orvosi lakház és melléképületeinek fölépítése 
tárgyában az elöljáróságnál márczius hó 31-én versenytárgyalás volt. Ajánlatot tettek: Rohoska Pál 
(Szarvas; 9118 frt 87 krral, Bányász János (Szarvas) 8532 frt SC krral, Lauko Soma (Szarvas) 
9552 frt 52 krral, Titz István (Gyula) S635 frt 
69 krral. Frei Márton (Békés) 9252 frt 52 krral, 
Major László (Orosháza) 9458 frt 13 krral, Popják 
György (Szarvas) 9252 frt 72 krral. A község képviselő testülete Rohoska Pál szarvasi építő mester 
ajánlatát fogadta el. 

A magyar kir. szab. osztálysorsjáték igazgatósága lapunk mai számában közzéteszi a II. sorsjáték tervezetét, melvre tisztelt olvasóink figyelmét 
felhívjuk. 

Gyula i élet. 
A húsvét elmúlt. Pár nappal az olőtt még a 

nagybőjti ünnepségek költői szépsége hatotta meg 
a keresztények sziveit, ünnepi hangulat ömlötto el 
az emberekot, do most már elmúlt ez is s újra 
visszatértek a köznapok, újra vissza koll térni a 
hivatalokba és körmölni, hogy a legközelebbi ün-
nepekre megint legyon a gyereknek uj ruha, az 
asztalon pudig pecsenye, 

Do hiszen nem a megélhetés nehézségeit va-
gyok én hivatva megénekelni, nem is csolnakásom 
tovább ezen a zónán,, mert valószínű, hogy a gyulai 
élet kevés számú olvasói olpártolnának tőlem. 

Átcsolnakázom tehát arra a zónára, a mely a 
húsvéti ünnepek alatt történt szellemi élvezetekről 
ós mulatságokról szól. Nohogy azonban azt mond-
ják, hogy fogadatlan prókátor vagyok, a midőn 
ezen a hasábon a Hegedüs Lóránt szellemes, ér-
dekfeszítő előadását, kellemes hangját dicsérem, 
nem is akarom ezt tenni, inert ezt úgyis mindenki 
tudja, de azt már nem állhatom meg. hogy a ka-
színóestélyről meg ue emlékezzem. 

Előre kell bocsájtanom, hogy a kaszinóestély 
a jelenvolt hölgyek bevallása szerint jól sikerült, 
már t. i. annyiban, hogy soupé után igen kedélyes 
és családias lott s a német is azt mondja : „linde 
gut, alles gut!" 

De az eleje! Óh! 
Az olyan volt, hogy nem lehet prózában el-

mondani, hanein csak versben. — Hallják, illetve 
olvassák tehát. (Csendes részvét és koszorúk mel-
lőzése kéretik. ) 

Húsvét ünnepére 
Zúgunk a harangok, 
Kaszinó estélyre 
Mennek a leányok. 

Történik a dolog 
Gyula városában, 
Gyula városának 
A főutczájában. 

Bemennek a lányok 
Termébe a bálnak, 
De óh 1 ördög, pokol, 
Legényt nem találnak. 

Egész kaszinóban 
Nincs táncos csak kettő, 
Ebben a nagy bajban 
l(i le3z a megmeutö? 

Jönnek a fogatok 
Tánczosnőket hozván, 
De tánczos csak nem jön 
Az egesz nagy utczán. 

T. 13. idegesen 
Pedri selymes bajszát, 
És kileauz órára 
Tűzi a zárórát. 

Hölgyeim, de uram! 
És megrozzen hangja, 
Nyolca és egy tol órát 
Mutat most az óra. 

Kilenczig meg várunk 
Tánczosok jöttére, 
Kilcncz után megyűifc 
A thea estélyre. 

Ugyanis ha lesznek 
üly jók, s helybenhagyják, 
Kilcncz óra után 
Szervírozunk theát. 

A leányok busán 
Suttognak egymással, 
Hogy ne hisz a thea 
Nem ér fel a tanczczal. 

Marom lotály k i l c n c z . . . . 
És meg most sincs tánc/. o s . . . 
Szomorú nz eset 
Mit csináljunk már most. 

Kiloncz óra tájban 
Csak felkiált Béla, 
üli édes Istenem ! I I 
Mért lettem oly inéin I I ? 

Hamar egy fogatot I 
Az Erkel fiukért, 
Robogjon valaki 
A bál prestigzseert. 

Szólítsák fel őket 
S hozzák minden áron, 

Bélát, Rudit, Lajost I I 
Jó lánczos o három. 

Itobog a fiakker 
De soká jön vissza, 
Béla a theáját 
Szomorúan issza. 

Kilencz óra tájbnu 
Szivünk nagyot dobban, 
Az Erkel gyerekek 
Jönnek szépen, sorban. 

Meg van a bál mentve 
Van öt darab tánezos, 
Uraim, hölgyeim tessék angazsálni 
Az első csárdáshoz. 

És az öt tánczos ugyan buzgólkodott a hölgyek tánczoltatásában és mulattntásában s látva a 
jó Isten a szegények abbéli erőfeszítéseit, hogy az 
estélyt megmentsék, megkönyörült rajtuk ós be-
küldött még 6 fiatal embert. Ekkor már megvolt 
a kaszinóestélyek szokott tánczos létszáma is s az 
estély végén a hölgyek szívesen ismerték be, liogy 
az estély várakozásaikon felül fényesen sikerült. 

Jelen voltak. Asszonyok: Gallacz Jánosné, 
Kliment Gyuláné, Kiss Gyuláné, Endrődy Gézáné, 
Ondrus Cyrillné, Fábry Sándorné, Liszy Viktorné, 
Leányok: Kiss Giza és Anna, Kliment Márta, 
Gallacz Sarolta, Erkel Margit, Endrődy Ilonka, 
Rétvölgyi Antónia. 

A muzsika—mint mindig— nagyon jó volt, 
Pista és bandája, ha az anyagi sikerrel nem is, de 
nz erkölcsi sikerrel mindenesetre meg lehetnek 
elégedve. 

Irodalom. 
Az e rovatban közlött müvek kaphatók D O B A Y 

JÁNOS könyvkereskedésében Gyulán, hol minden bel-
és külföldi lapokra előfizetések is elfogadtatnak. 

Az Olcsó Könyvtár uj sorozata. Közel két 
évtized óta szolgálja immár e kitűnő vállalat a 
magyar irodalom érdekeit, jeles hazai és idegen 
nemzetbeli irók munkáinak olcsó kiadásával. Most 
pedig, mióta uj sorozata 10 kros füzetenkint jelenik 
meg, méltán rászolgált az „olcsó« nevére. Gyulai 
Pál avatott keze kitűnően válogatta meg a legújabb 

számokat is. Kezdődik az uj sorozat George Elliot 
híres regényével a Vizi malommal (1041—1052. 
szám), melyet Váczy János ültetett át. A nagy an-
gol irónő, mélységes lélektani festésével mely az 
emberi lélek rejtelmeit, a társadalom fonákságait 
oly mesterien és egy minden részleteiben érdekes 
mese köretében állítja elénk, azon írók közül való. 
a kik fölött az irodalmi izlés váltakozó hullámai 
nyom nélkül szállnak át. Az ő regényei az idő 
multával csak nyernek értékökben. - - Jósika Miklós gyönyörű novellája, Bornemissza Anna (1053) 
méltán sorakoz: k melléje. Erdély történetéből egy 
változatos, szingazdag kép, melyen Apaffy Mihály 
heroikus lelkű felesége, nagysága egész mivoltában 
jelenik meg előttünk. — Tacitus Agricola élete 
(1054) a római történetírás mesterének egyik ra-
gyogó essayje, melynek Csiky Kálmán avatott tolmácsa. A következő számban egy egész uj műfajt 
mutat be a magyar irodalomban. — Lazarilso de 
Tormes élete (1055—46) a spanyol picaresca regények megalapítója és századokon át a latin népek 
egyik legkedveltebb olvasmánya volt. Érdekesség 
dolgában a világirodalom kevés alkotása veteked-
hetik e munkával. — A középkori magyar irodalom 
egyik legszebb költői mondáját Sziládi Áron bo-
csátja közre. Ráskay Gáspár Egy szép história a 
vitéz Franciscorul és az c feleségéről (1057) mélió 
arra, hogy az irodalomtörténeti oktatás segédköny-
vül válassza és hogy a nagy közönség is mepia-
merkedjék vele. — Almásy Tihamér egyik nép-
szerű szinmüve Czigány Panna tölti be az 105S-59. 
számot, mig a következő — Fazekas Mihály naiv 
szépségével soha el nem évült kis époszát a Ludas 
Matyit közli uj lenyomatban. Emelik c kiadás ér-
tékét az első kiadásból lenyomott képek Érdekesek 
és tanulságosak Tóth Rezső bevozetése és a műhöz 
irt magyarázó jegyzetei. Yégül berekeszti az uj 
sorozatot — Kemény Zsigmond Két boldog czimü 
beszélye (1061—62. sz) a nagy regényíró kisebb 
munkái közül kétségtelenül a legszebb, M/csoda 
mesterien megirt történet ez és rövidségében is 
milyen hatalmas korkép! Az Olcsó Könyvtár uj 
sorozatának egy egy száma 10 kr. A Franklin-
Társulat nyomdája e kis köteteket is finom Ízléssel 
állította ki. 

Nyilt-tér., 

Alapíttatott 1841. évben. 

A 

Pesti magyar kereskedelmi bank váltó-üzlete 
BUDAPEST 

V., Dorottya-utcza I. 

elad a D- i t sorsjátélr l-só osztályára c m i i y c s 

Magy. osztálysorsjegyet 
'A 6 frt, y2 3 frt, '/4 frt 1. 50, '/s 75 kr. 

a pénz beküldése, vagy utánvétel mellett. 
Minden vásárló megkapja a hivatalos tervezetet 

A7. ezen intézetnél vásárolt sorsjegyek a 
bank bélyegzőjével vannak ellátva. 

A megrendelések postafordultával kéretnek, mert 
91 2—6 a készlet máris fogytán Tan. 
Köztudomású, hogy az első sorsjátéknál a leg-
több fö- és melléknyeremény az ezen intézet-

nél vásárolt sorsjegyekre esett. 

Törvényszéki csarnok. 
Novák Kamill kuriai biró, a. kir. törvényszék 

elnöke 14 napra Abbaziába utazott. Távolléte alatt 
az elnöki teendőket Balogh Samu kir. törvényszéki 
biró látja el. 

A garázda mezőőr. Todorán Bolga Jánosnak 
1897. augusztus 23-án agyakorlatra kellett mennie. 
Mint ilyenkor szokás, jól berúgott, s az elemózsiát 
nehezére esott vinni. Barátja Rajki András mezőőr 
kisérle, ki látván Bolgának állapotát, ugy akart 
rajta segíteni, hogy bement vele Eliás Ferencz 
orosházi tanyai lakos tanyájára, s ott Éliás Ferenczet arra akarta kényszeríteni, hogy az ittas Bolgát az őrházig kisérje el és a kenyeret vigye utána, 
kijolentvén, hogy ezt ő mint mezőőr parancsolja, 
kinek mindenki engedelmeskedni tartozik. Eliás 
persze nem volt hajlandó a mezőőri parancsnak 
engedelmeskedni, ós sikerült is neki a garázda 
ficzkókat két izbon a tanyából kituszkolni. Azonban 
ezek harmadszor is visszajöttek, s ekkor Rajki ismé-
telte előbbi követelését. Miután pedig Eliásnak 
nem sikerült őket ezúttal kitu?zkoIni, elindult, hogy 
segítséget kores, de alig tett pár lépést, midőn neje 
sikoltását hallotta. "Visszatérve látta, hogy Bolga a 
kapuban családját csúful szidalmazz: ! és fenyegeti, 
Botot ragadott végre, s egynehányszor végig vágott 
Bolgán. Majd összementek és sikerült is Eliásnak 
Bolgát a földre leteperni. Ekkor azonban közbo-
lépett a hős mezőőr, Eliást Bolgáról lehúzta, s mi-
dőn ez védelmére egy < vasvillát felkapott, Rajki 
töltölt revelverét az Eliás balszemének szegezve, 
őt négyszer pofon ütötte. Szegény Eliás most már 
hajlandó volt a kenyeret a tartalékos után vinni, 
de felesége, kiben több volt az önérzet, rá szólott, 
hogy „nem bolond rend, hogy vigye. " Eliás hát 
még sem engedelmeskedett, az asszony — mert a 
dolog éjjel történt — átindult a szomszédba segít-
ségért, Rajki azonban, hogy rá ijes&zen, revolveré-
vel utána lőtt. Időközben aztán átjött Szemenyei 
Ádám, ki Rajkinak addig beszélt a lelkére, mig 
végre lecsendesedett és elmentek. Igy lett vége az 
éjjeli harcznak. Folytatása már a törvényszék előtt 
volt, ahol a garázda mezőőr magánlak sértés bün-
tette és közcsend elleni kihágás miatt 1 évi börtönt, Todorán Bolga János pedig 6 hónapi bör-
tönt kapott. 



„ G R A P H I C " 

a világ legjobb és legolcsóbb 

ÍRÓGÉPE 
K A P H A T Ó : 

Dobay János könyvkereskedésében 
G Y U L Á N . 

103 2 - 3 

A debreczeni első takarékpénztár 
jelzálogi bekebelezés mellett, 40 évi, vngy 

rövidebb lejáratú 

k é s z p é n z - v a g y z á l o g l e v e l e s 

törlesztéses kölcsönöket ás 
v á l t ó h i t e l t e n g e d é l y e z 
a lcgiuéltáiiyosalib kamat Os feltételek mellett. 

Megkeresésre összes üzletágainkra vonatkozó 
értesítést készséggel szolgálunk. 

A bekebelezési ügyletek gyors és jutá-
nyos keresztül vitelére ajánljuk takarékpénztárunk bizalmi ügyvédjét Des Combes Henrik 
urat (lakik Debreczen, Piacz utcza 2145. sz. ) 
ki is a takarékpénztár által megállapított leg-
jutányosabb dijtariffa számítása mellett, az őt 
megkereső feleknek szolgálatára áll. 98 2—C 

Szőlőtulajdonosok figyelmébe! 
A permetezés időszakának közeledtével 

felhívom a t. szőlőtulajdonosok figyelmét 
sa já t készitményü 

peronospora permetezőimre. 
Készítményeim nem csak olcsóbbak, ha-

nem lényegesen erősebbek is ö, többnyire 
külföldről hozato t t permetezőknél , mit külö-
nösen az által értem el, hogy a könnyen 
romló gummi-szelepek helyet t réz-szelepeket 
alkalmaztam. 

A t. szőlőtulajdonosok becses pár to lásá t 
kéri, 

S a l I s t v á n , 
110 1—3 bádogos Gyulán. 

A nagyszebeni földhi tel intézet tu la jdoná t 
képező s a gyulai 2604. számú telekjegyzőkönyvben A + 1. sorszám a la t t felvett , 
Gyulán a nagy vásár tér közelében levő 

„ M a g y a r k i r á l y " s z á l l o d a 
szabad kézből eladó vagy bérbeadó. 

É r t ekezhe tn i 

H a á n B é l a , , 
ügyvéddel B. Csabán, 

102 2—3 Apponyi-utcza 891/5 h. sz. alatt. 

Bérleti hirdetmény. 
Az Á r p á d u t c z á b a n 112. s z á m ú ház 

közvetlen az újonnan folyamatban levő Tör-
vényszéki palota tőszomszédságában lévő, 
pál inka , bor, sör, Dohány t ő z s d e és pos ta 
g y ü j t ö - s z e k r é n n y e l összekötöt t s z a t ó c s 
ü z l e t h e l y i s é g haszonbérbe azonnal is 
kiadandó, ér tekezhetni az ottani háztulajdonosnál. ior> 2—3 

9-es s z á m ú „ Z u c k e r i n " . 
Adagtablettekbcn oly édesítő erővel bír, hogy 

V', k i ló c z u k o r édesség i é r t é k e EEEEE— 
— E = = E c s a k 3 és fé l krajcárba kerül. . 

Egy krajczárert 6 csésze kávét lehet megédesíteni. Olcsóbb tablettek is kínáltatnak, azonban 

csak kizárólagosan „ZUCKERIN1" tabletteket kérjünk. 
Kapható vegyesáru üzletekben. — Raktárakat létesít: 

D Á V I D J Ó Z S E F A R A D O N -
1091-10 Ügynökségi és b izomány i üz le t . A M a u t h n e r - f é l e 

hírneves 

konyhakerti- és virágmagvak 
zárt és h a t ó s á g i l a g - v é d e t t c s o m a g o k b a n , 

a t ö r v é n y e s e n b e j e g y z e t t 

medve-véd jegygye l 
valamennyi nagyobb 

fűszer- és vaskereskedésekben 
32 a-s k a p h a t ó k . 

A Budapesten Andrássy-ut 2; 5. szám alatt létező 
Mauthner Ödön czég csakis olyan csomagoknál vállal teljes 
jótállást egészen friss és valódi magvakért, amely cso-
magok ragasztva, a medve-ábrával és a Mauthner névvel 

jelölve, ugy a mint a mellékelt rajz is mutatja. 

1. 000, 000 K o r o n a 
Egy mi l l i ó 

nyerhető. 

A 2 - i k magy. k i r . s z a b a d , 
o s z t á l y s o r s j á t é k 

5 0 0 0 0 n y e r e m é n y é n e k 
j e g y z é k e . 

A 2-ik magy. kir. szab. 

osztálysorsjátékban 
a sorsolási programm szerint egy millió koronát, 
tehát hatalmas összegű készpénzt, nyer a legnagyobb 
nyeremény a játékterv 9. szerint; ennélfogva ezen 
osztálysorsjáték nagyon előnyös nyerési esélyeket 
nyújt; és pedig 

A sorsjegyek felének nyernie kell. Az összes 
50. 000 nyeremény a mellette álló jegyzékben fel van 
sorolva és a kormány ellenőrzése mellett hat egymás-
után következő rövid időközben kisorsoltunk, midőn 
is a nyert összeg u szerencsés nyerőnek készpénzben 
kifizettetik. 

Eredeti sorsjegyeket következő ercdeLí áron 
adunk el: 

Egész eredeti sorsjegy (5 frt — kr. 
Fél „ 3 „ - „ 
Negyed » 1 „ 50 „ 
Nyolczad „ „ 0 „ 75 „ 

Az összegnek postautalványon való vétele után 
azonnal megküldjük a rendes eredeti sorsjegyet, az 
első húzásban! érvénynyel. Kívánatra utánvéttel is 
küldjük a sorsjegyeket. 

Minden sorsjegyküldeményhez az eredeti huzási 
programmot is megküldjük és minden húzás után 
vevőink azonnal megkapják az eredeti huzási lajstromot. 

Gyakran ezreseket koczkáztatnak merész vállalatokba, a midőn a kilátásba helyezett nyeremény 
nagyon kérdéses. Ennélfogva koczkáztassunk egy sorsjegy vételével aránylag oiy csekély összeget, amely 
által hirtelen na<*y tőkét nyerhetünk. 

Sors jegy készletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk, hogy a 
rendelménynyel no késsünk és kérjük azokat, lehetőleg azonnal, azonban mindenesetre 

l e g f l £ é s ő " t o " b f - é . á p r i l i s 2 5 - i g : 
hozzánk beküldeni. 

Fehér Lajos és t á r s a , : 
a m. k. szab. osztálysorsjátek föelárusitói. 

B U D A P E S T , Gizella-tér 5. sz. 

Z a c h e r l i n 
B á m u l a t o s h a t á s ú ! p u s z t í t , m i n t s e m m i m á s s z e r 

minden férget és azért mindenütt mint e tekintetben egyedüli szer ismertetik cl és kerestetik. 
Ismertető jelei : 1-ször a lepecsételt üveg, 2-szor a „ Z A C H E R L " név. 

K A P H A T Ó : 

Gyulán: 
Deutsch József, 
Féhn István, 
Ferentzy Alajos, 
i f j . Kohlmann Ferencz, 

Lusztig Adolf, 
Reisner és Wolf, 
Zuzmann János. 

Békésen: Féhn Rezső. 
Csabán: 

Grósz Ignácz. 
Décsey József, 
Fekete Sándor, 
Fischer M. H., 
Fried Lipót, 
Rasofszky Miksa, 

Silberstein Ignácz. 
Kuhn József. 

Gyomán: 
Klein Vilmos, 
Róth Lajos, 
Scheiber Adolf, 
Schwarcz Mór, 
Szilágyi István. 

Kis-Jenőn: 
Messer Lipót. 

M. -Berényben: 
Herzberger Dániel, 
Pilz Márton. 
Öcsödön: Zich Testv. 

Szeghalmon: 
Weidinger György. 



Legnagyobb nyeremény 
l egszerencsésebb esetben 9 1 3 _ G 

1 . 0 0 0 . 0 0 0 k o r o n a . 
Az összes 50, 000 nyeremény 

JEGYZÉKE. 
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb 

esetben 

1. 0 0 0 , 0 0 0 korona 
A nyeremények részletes beosztása a következő: 

A második nagy magy. kir. osztálysorsjáték nemsokárn 
ismét megkezdődik ós 

jut, vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az összes 
sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog. 

A nyerési esélyek tehát, amint már általánosan ismere-
tes, óriásak. 

Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sorsjegyeket a 
tervszerű eredeti árban és pedig: 

egy egész I sü oszt. eredeti sorsjegyet 6. —frt 
„ fél „ „ „ „ 3. - „ 
„ negyed „ „ „ „ 1. 50 „ 
„ nyolczad „ , , „ „ —-75 „ 

küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése 
ellenében. 

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a Hivatalos huzásí jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul 
állanak előre is rendelkezésre. Amint ismeretes, a húzások a 
magy. kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosak és azoknál 
mindenki megjelenhetik. 

Kiváló szerencse 
kedvezett föárudánknak az I. magy. kir. osztálysorsjátékban, a 
mennyiben már az előző osztályokban (az első öt osztályban) 
100, 000, 30, 000, 5000, vr>lamint számos 2000, 1000, 
500 és 300 koronás nyereményt nyertek főárudánk ban 
melyeket a szerencsés nyerőknek ki is fizettünk. 

Ajánlatos ennélfogva n II-ik magy. kir. osztálysorsjáték 
1-ső húzásához a megrendeléseket mielőbb hozzánk juttatni. 
Emlékeztetünk az első sorsjátéknál hangoztatott azon többszöri 
figyelmeztetésünkre, hogy röviddel az első osztálya húzás elölt 
az első osztályú sorsjegyek elkelnek; és igazunk is volt, mert 
még közvetlen az első osztály huzása elölt u bel- és külföld 
elárasztott bennünket rendelményekkel olyanynyira, hogy a későn 
érkezüket legnagyobb sajnálatunkra már nem eszközölhet lük. 

Kérjük tehát a rendelményeket az első osztályhoz mielőbb, 
mindenesetre azonban legkésőbb 

április hó 21-éig 
hozzánk beküldeni, mert csak ez esetben Ígérhetjük ezek biztos 
eszközlásét. 

Török A. és TSA 
a m . kir. s z a b . o s z t á l y s o r s j á t é k 

főelárusitói 

B u d a p e s t , V., Váczi-körút 4|A. 

Csnk akkor valódi, ha a bárom-
szögű palaczk az ilt levő szalag-
gal (vörös és fekete nyomás sárga 
papíron) van elzárva. 

Eddig 
fSBiilmulhataf lan! 
Maager Vilmos-féle 

valódi, tisztított 

M Á J O L A J 
Maager Vilmostól 

Bécsben. 
Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű emészt-

hetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánl tátik és rendeltetik mind-
ama eseteknél, melyeknél az orvos az egész testi szervezet, különösen a 
mell és tüdő erősítését, a testi súlyának gyarapodását, a nedvek javítását, 
valamint általában a vér tisztítását olakarja érni. — Egy üveg ára I forint 
és kapható a gyári raktárban Bécsben 111/3. ker., Heumarkt 3. v: ilnmint az 
osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 

G Y U L Á N : Reisner és W o l f , F e r e n t z y A . , i f j . K o h l m a n n 
F e r e n c z f ü s z e r k e r e s k e d é s é b e n . 

Főraktár ós főelárusitás az osztrák-magyar monarchia részére: 297 IS— IS 

M a a g e r V i l m o s . B é c s , I I I / 3 . , H e u m a r k t 3 . 

RÁTH MÓR kiadásai Budapest (Haas-palota) 
Korszerű müvek. 

1898 I I . törvényczikk. A munkaadók és a mezőgazdasági munkások közötti jogviszony sza-
bályozásáról, a vonatkozó cseléd-, büntető-, kihágási-, végrehajtási-, erdő és egyéb törvények 
határozmányainak figyelembe vétele mellett, jegyzetekkel és magyarázatokkal ellátta dl*. Krejcsi 
Rezső, a budapesti keresk. és iparkamara másodtitkára. A végrehajtási rendelettel és eljárási 
szabálylyal 60 kr. — Ugyanaz az 1S76 évi cseléd és gazda közötti viszonyról, a gazd. munkásokról és napszámosokról szóló törvénynyel, 1 frt. 

Dr. Márki József: Dózsa György és forradalma. Jutalm, pályamű 2 frt. 
Báró Eötvös József: Magyarország 1514-ben. (Dózsa lázadás kora. ) Regény 2 kötet, 3 forint. 
Horváth Mihály. Magyarország függetlenségi harczának története. Ezen classikus műnek a 

nagy napok 50-ik évfordulója alkalmával kiadott rendkívüli jutányos teljes kiadása. 3 nagy kö-
tőt. Ára csak 5 frt. — Mészáros Lázár 1848-as hadügyi miniszter emlékiratai. 2 kötet. 6 frt. — 
Élete és külföldi levelei. 2 frt. 

Papp Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban. Az első képviseleti országgyűlés 
részletes naplókönyve. 2 kötet. Leszállított ára 6 frt 50 kr. helyett i frt 50 lcr. 

Arany János eddig ismeretlen műve, az összes és hátrahagyott munkák diszkiadásának új 
befejező kötete: Katona J. Bánk bánja. Arany János jegyzeteivel és tanulmányával és A. L. be-
vezetésével 2 frt. Az összes munkák kötéseihez hasonló diszkötésben. 3 frt 20 kr. 

Arany János ÓS Petőfi Sándor levelezése. Petőfi Aranyhoz intézett levelének és Arany vá-
laszának hasonmásával. Arany Petőfire vonatkozó költeményeivel és Arany László előszavával 1 
frt 60 kr. Diszkötésben 2 frt '60 kr. 

Arany János. Rákócziné (1848. Augusztus) Zichy Mihály rajzaival. Fényes facsimile kiadás. 
Pergament borítékban; -> frt. 

Petőfi Sándor. A hóhér kötele. Gyémánt kiadás. 60 kr. Diszkötésben 1 frt 50 kr. 
Coriolanus. Irta Shakespeare. Fordította Petőfi Sándor. Illustrált díszkiadás. Csiky G. bevezető 

tanulmányával és magyarázó jegyzeteivel 90 kr. Ugyanaz kis S° kiadás 40 kr. Díszes köt. SO kr. 
Megrabolta a természet minden szépségét, mi csak azt szedegetjük, mit olt hagyni épen kedve volt. Petőfi 
Petőfi S. A hóhér kötele. James. Robin Hood. Fordította Petőfi S. Egy kötetben. 1 frt 40 kr. 
Jókai Mór: Életemből. Díszkiadás 2 frt. Diszk. 3 frt. Ezen Jókai lángeszével oly fényesen 

és megragadóan megirt visszaemlékezések legnagyobb része a szabadságharcz és Petőfi életéből 
vannak merítve. — Horváth Mihály. 25 év Magyarország történetéből 1823—1848. 3 nagy kötet, 
3-ik javított kiadás. Ezen hazánk újjászületésének classikus története ideiglenesen 10 frt bolti 
ár helyett 6 frt rendkívül leszállított áron kapható. 100 2—3 

E z e n művek k a p h a t ó k : D O B A Y JÁNOS k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n Gyulán. 

252-1898. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t. -cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a bpesti kir. keresked. és váltó tszék. 1897 évi 
10S3S4. számú végzése következtében Dr. Berényi 
Ármin gyulai ügyvéd által képviselt Dodrecht életbiztosító társaság bpesti czég- javára Gyovai János 
gyulai lakos ellen 154 frt 60 kr. s jár. erejéig foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján felül foglalt 
és 483 frt 50 krra becsült házibutorok és virágokból 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Hely árverésnek a gyulai kir. jbíróság 20S9 
1898, számú végzése folytán 154 frt UO kr. tőkekövetelés, ennek 1897. évi szept hó 15-ik napjától 
járó 6" „ kamatai és eddig összesen 31 frt 20 krban 
bíróilag már megállapított költségek erejéig alperes 
lakásán leendő eszközlésre 1898- évi április hó 28-ik 
napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t. -cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igérőnek becsáron alul is 
cl fognak adatni. 

Kelt Gyulán, 1898. évi április hó 13-ik napján. 
T a r Gyu la , 

112 1—1. kir. jbirósági végrehajtó. 

Bérleti hirdetmény. 
Nagy forga lmú ú t mel le t t (Nagymalom-

utcza 612. szám alat t) tel jes szerszámmal 
vagy anélkül egy k o v á c s m ű h e l y azon-
nal haszonbérbe k iadó. 

Értekezhetni az ottani tulajdonosnéval 

m i _ i özv. L indenberger I s t v á n n é . 

Csak 
fiatal 

embereket 
érdekelheti tudni, hogy a 

p á r i s i Dr. B O I T O N 
Injectio Orientál 

már néhány napi használat után elmulasztja még a 
legrégibb bántalmakat íp, fölösleges tehát santal 
olaj va^y copaiva balzsammal kísérletezni, 
mert ezek csak a gyomrot rontják és a bajt nem 

gyógyitják meg. 

I üveg Boi ton In ject io á r a I f o r i n t . 
Magyarországi főraktár: 

Zoltán Béla gyógyszertára 
B U D A P E S T , 

V., Nagykorona-utcza 23. (Széchenyi-tér 
sarkán. ) 

Kapható minden nagyobb gyógyszertárban. 
Postai megrendelések czime: 

Zoltán gyógyszertár Budapest. 
Főraktár G y u l á n : Bodoki Mihály 

gyógyszertárában. 

HIRDETMÉNY. 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminister ellenőrző közegei a Második magy. kir. szab. Osztálysorsjáték 
I. osztályára szóló sorsjegyekot felülvizsgálták, azok a főelárusitóknak cláusitás végeit kiadattak. — A Magyar Kir. Pénzügyministerium 

által jóváhagyóit sorsolási terv itt következik: 

A Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve. 
ÍOO. OOO sorsjegy 50. 0 0 0 n y e r e m é n y 37-. 

Az I. osztály huzása 189 . május hó 11. és 12-én lesz. A húzások a Magyar királyi ellenőrző hatóság és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a Vigadó termeiben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kapható. 

Budapest, 1898. április 15-én. Magy. Kir. Szabad. Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
113 1—1 Lónyay 3 r . H a z a y . 

Gyulán, 1898. a. kiadótulajdonos Dobay János nyomdája. 


