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BÉKÉS. 
Társadalmi és közgazdászati hetilap. 

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : Kóhn Dávid. 

Szerkesztőség: 

Templomtér, Dobay János 

kereskedése, liova a la^ 

szellemi részét illető köz-

lemények intézcndők. 

Kéziratok nem adatnak 

Előfizetési dí j : 

Egész évxe . 5 frt — kr. 

Félévre . . . 2 » 50 » 

Évnegyedre . 1 » 25 » 

Egyes szám ára 10 kr. 

Kiadó hivatal: 

Templomtér, Dobay 

Ferencz báza, és könyv-

kereskedés, hova a hir-

detések és nyiR-téri köz-

lemények küldendők. 

H i r d e t é s e k 

szabott áron fogadtatnak 

el Gyulán, 

a kiadó hivatalban. 

Nyilt-tér sora 10 kr. 

Szülők gondja. 
A jövő nemzedék reményteljes sarjai 

tiz havi szorgalmas munkálkodás után a 
nyugalom napjait élvezik. Bezárultak a tudo-
mány csarnokai s a Múzsák két hónapig 
faczéran bolyongnak erre, arra . . . 

Sutba dobva pihennek a könyvek és az 
iskola padjaiban kifáradt emberkék ártatlan 
szórakozásokkal ütik agyon a vakáczió unal-
mát az édes otthon ölén, a szeretet éltető 
levegőjében, a szülői ház csendes falai között 
gyűjtik az erőt az ujabb munkához. 

Csak a szülők nem pihennek soha, 

Vállaikon örökösen ott ül az élet gondja 

s a jelen harczával kapcsolatosan előrelátó 

tevékenységgel készítik elő a jövő alapjait 

is és megtesznek minden lehetó't az uj nem-

zedék boldogulása érdekében. 

Kiolthatlanul cl bennük is a pillangó 

ösztöne, mely petéit életerős, ifjú fák ágaira 

rakja, hogy az uj sarjak a tavasz haladtával 

rögtön megtalálhassák megélhetésük felté-

teleit. 

A szülői gondok javarésze ilyenkor vaká-

czió idején a pályaválasztás körül forog. A 

növendék nyugszik a mult tanév babérain 

és az édes apa feje a jövő nagy problémá-

ján fő. Mi legyen a gyermekből, az exiszten-

cziának nagy csoportjából melyik felel meg 

hajlamainak, tehetségének, vérmérsékletének? 

Azt hisszük senkinek sem kerülte el 

figyelmét azon látszólag örvendetes jelenség, 

hogy a szülők túlnyomó része megható 

áldozatkészséggel képezteti gyermekét a tudo-
mányos pályára. Az ipari s kereskedelmi, 

szóval a gyakorlati foglalkozások mellőzésé-

vel úgyszólván tódul az ifjuság a nagyobb 

elméleti ismereteket igénylő pályák felé. 

Hát hiszen ha ez által a jövő nemzedék 

kulturális színvonala emelkednék és a nem-

zet szellemi tőkéje gyarapodást nyerne, ak-

kor nem örvendhetnénk eléggé a jelenség 
felett. De ez az eredmény tényleg nem követ-
kezhetik be, nem legalább abban az arány-
ban, a hogy várható lenne. 

A reményteljes pályák félúton megtör-
nek, mint a sivatagba tévedt folyócska, mely 
a tengert nem tudja elérni s az ifjú az ut 
közepén elvesztve önbizalmát, a proletárok 
számát szaporítja. Mondanunk is fölösleges, 
hogy napjainkban mind sűrűbben találko-
zunk a társadalom e szánalomra méltó alak-
jaival, a szülői nagyralátás e szerencsétlen 
áldozataival. 

S a szülők a sok keserű tapasztalás 
után sem tudnak kiábrándulni a »tudomá-
nyos* láztól. Megbocsátható hiuságukban a 
reális foglalkozások felé kicsinylóssel tekin-
tenek és elfogult szemeik nem veszik észre 
a tudományos pálya árnyoldalait. 

Pedig társadalmi s nemzetgazdasági szem-
pontból tekintve a dolgot, kiszámithatlan 
előnyökkel járna, ha az ifjú nemzedék foko-
zódó vágygyal fordulna a reális foglalkozá-
sok művelése felé. 

Egy hires szakférfiú véleménye szeriut, 
iparunk és kereskedelmünk fejlődése mind-
addig nem emelkedhetik a kívánt színvo-
nalra s nem állhatja meg helyét a nyugati 
államok nagy versenyében, amig az ifjúság 
lelkületében a reális irányzat erósebb gyö-
keret nem ver és mig abban az áramlatban, 
hogy mindenki szellemi munkája után akar 
megélni, jelentékeny apadás nem áll be. 

Jó lesz tehát a szülőknek megérteni, 
hogy a szellemi munkára feltétlen ráter-
mettség szükséges; anélkül soha nem lehet 
a fiuből »ur«, (ahogy a szülők nevezik az 
íróasztal mellett görnyedő embert), csak fe-
hér rabszolga, csak szellemi napszámos, aki 
csekélyebb bérért szolgáltatja a szellemi 
munkát, mint az igazi kérges tenyerű nap-

számos a maga semmi előtanulmányt nem 
igénylő fizikai munkáját. 

Nincs nagyobb tévedés, mint a kiváló 
észbeli tulajdonokkal nem ékeskedő növen-
déket a további tanulásra erőltetni. Legtöbb 
szülő ebbe a hibába esik és egyátalán nem 
gondol arra, hogy a ki nem bír elég szel-
lemi erővel vagy hajlandósággal az elméleti 
ismeretek elsajátítására, az talán e hiányo-
kért kézbeli ügyesség és alkotó képességben 
nyert kárpótlást az anyatermészettől. És mig 
a nem neki való pályán nyomorog, addig 
valamely gyakorlatiasabb foglalkozású ágban 
kiváló helyet vívhatna ki magának. 

A szülőket tehát nem lehet eléggé figyel-
meztetni most a pályaválasztás küszöbén, 
hogy e nagy probléma helyes megoldásához 
csak akképen juthatnak el, ha nem saját 
hiuságuk szavára hallgatnak, hanem a gyer-
mek képességét és hajlamait veszik gondos 
megfigyelés alá. 

Bár a gyermek maga tárja fel a képes-
ségeket nyitott könyv gyanánt, mégis miután 
a szülői szemek kritikája soha sem elég erős 
és részrehajlatlan, helyesen teszi minden apa, 
ha a gyermek tanítóját és a család egyéb 
elfogulatlanul itélő barátait is meghallgatja. 

Elhamarkodott pályaválasztás egyenlő a 
gyermek jövőjének tönkretételével és a té-
vesztett pálya egyszersmind veszteséget is 
jelent egy más foglalkozású ágra nézve, hol 
talán kiváló haszonnal érvényesülhetett volna. 
Ezt vésse lelkébe minden szülő s akkor soha 
nem jut abba a helyzetbe, hogy a késő meg-
bánás kenyerébe harapjon. 

De vésse lelkébe azt a másik igazságot 
is, hogy a társadalom tisztelete nemcsak a 
tudományos pályán haladók köré fonódik. 
Részese annak a haza bármely foglalkozást 
iiző polgára, ha tisztességgel tölti be a kört. 
amelyet a végzőt számára kijelölt. 

A közigazgatási bizottság ülése. 
— julius 14-én — 

Ismét rövid ülése volt a közigazgatási bizott-

ságnak, melyen azonban több fontosabb tárgy ke-

rült szóba. Az ülés elején a vármegye főispánja a 

bizottság volt buzgó tagját parentálta el, majd a 

folyammérnöki hivatal uj főnöke Szarvassy Arzén 

mutatkozott be a bizottságnak, amelynek nevében 

őt az elnöklő főispán üdvözölte. Az ülés befolyá-

sáról a következő tudósítást közöljük : 

Jelen voltak : Dr. Lukács György főispán el-

nöklete alatt dr. Fábry Sándor alispán, dr. Bodoky 
Zoltán főjegyző, Somosy Zsigmond h. pénzügyigaz-

gató, dr. Zöldy János főorvos, Rezey Silvius kir. 

tanfelügyelő, Haviár Lajos és Szarvassy Arzén kir. 

főmérnökök, dr. Liszy Viktor kir. ügyész, Sárosy 
Gyula árvaszéki h. elnök, gróf Almásy Dénes, dr. 

Hajnal István, Keller Imre, Jantsovits Emi), Ladics 
György és Vidovszky János biz. tagok. 

Elnöklő főispán az ülést megnyitván, szép sza-

vakkal emlékezett meg a bizottság legutóbb elhalt 

jeles és szorgalmas tagjáról, Hegedüs Mihályról, ki 

munkás életének deléu családjának és a vármegye 

közönségének igaz gyászára elhalálozott. Indítvá-

nyára a bizottság az elhunyt érdemeit jegyzőköny-

vében megörökíteni ée a gyászoló család előtt mé-

lyen érzett részvétét kifejezni elhatározta. Bejelen-

tette továbbá a főispán, hogy Steinecker Gábor kir. 

főmérnök a gyulai folyammérnöki hivatal főnöke és 

miut ilyen a bizottságnak sok éven keresztül tagja 

és előadója a közszolgálat érdekében érdemeinek 

teljes elismerése mellett Gyuláról áthelyeztetett. 

Meleg szavakkal vesz búcsút a távozótól és szívé-

lyesen üdvözli utódját Szarvassy Arzén kir. főmér-

nököt, kiuek szerencsekivánatait azzal tolmácsolja 

hogy működéséhez, elődjéhez hasonlóan kitartást 

és sikereket kiván. (Éljenzés.) 

Szarvassy Arzén főmérnök hálás szavakkal 

mondott köszönetet a szívélyes fogadtatásért és hi-

vatali működéséhez a főispán, a hatóságok és a bi-

zottság tagjainak jóakaratú támogatásán kérte ki. 

Áttérve a tárgysorozatra, felolvasták és tudo-

Pálffy Albert emlékezete. 
Irta: Vadnay Károly. Felolvastatott a magyar tudományos 

Akadémia összes ülésén. 

(Folytatás) 

Akkoriban, i846-ban, jelent meg Pálffy 

első regénye: a Magyar millionaire. Könnyed 

francziás modorban irt, de kevés értékű munka, 

melyben csak az elbeszélés eleven hangja és 

néhány fordulat elméssége mutatnak tehetségre. 

Barátai sem valami sokra nézték, bár ezek már 

akkor is sokkal erősebb tehetségnek tartották 

íróját, mint az olvasók. 

E jó barátok akkoriban álltak össze, hogy 
megalkotva a Tizek irói szövetségét, visszavo-
nuljanak az akkor szépszámú közönséggel biró 
szépirodalmi heti lapoktól, melyekben nekik 
nem tetsző sok ósdiságot találtak. Ugy gondol-
ták, hogy teljesebben érvényesülhetnek, ha 
olyan szépirodalmi folyóiratot, tervök szerint: 
Pesti Füzeteket adnak ki, melyekbe csupán ők 
maguk irnak. Azt a nevet adták maguknak: 
magyar romantikusok s alkalmasint a Junges 
Deutschland nyomán indultak, bár nagyobb ré-
szük kizáróan a franczia ízlésnek hódolt. Azon-
ban egyetlenegy füzetök sem jelent meg s 
visszatértek a heti lapokhoz, főleg a Franken-
burg Adolf Életképjéhez, a melyben jelent meg 
aztán a Pálffy Albert ifjúkori legjelesb novel-
lája ís: a finom ízléssel és lélekrajzzal irt Báróné. 

A Tizek szövetkezésének emléke kétség-
kívül azért maradt meg máig is, mert a korifé-
usokból fényes nevek váltak: Petőfi, Tompa, 
Jókai s a többi is mind jelentékeny számot tett 
irodalmunkban. De együtt nem igen lahetett 
volna egy iskola kalapja alá fogni őket. A 
franczia romanticismas elvei közül is csupán a 
képzelem szabadságának, a democraticus elvek 

kultuszának s a styl erős és könnyed röptének 
tanait vallották mindannyian. De például Pálffy 
Albert legkevésbbé sem követhette a párisi 
diadalmas uj iskola lángeszű fejének, Hugó 
Victornak Írásmódját, mint a ki cselekvényeiben 
alakjaiban az éles ellentéteket állította szembe, 
hatalmas képzeletével a kivételesnek, a szerte-
lennek hódolt s drámában és regényben a pat-
hósz fényes nyelvét használta: mig Pálffy mihelyt 
egyszer öntudatosan vizsgálLa a maga tehetsé-
gét, tisztába jött azzal, hogy egyszerűbb törté-
netek rajzára s egyszerűbb nyelv használatára 
van hivatva. Még mikor nem is szakított telje-
sen azzal az akkor divatos törekvéssel, melyet 
ő maga később „mondva csinált regényességnek" 
nevezett, a rikítóbb festéseket gondosan kerülte, 
érezve, hogy tollának az ilyenekhez sem elég 
merész eredetisége, sem pedig égő szinei nin-
csenek. Az Egy kastély az erdőben czimü be-
szélyében érdekesen festi a mult századi, büszke, 
vak magyar grófot, ki fiának herczegleányt 
szánt hitvesül; de mikor ez a gyanakodó öreg 
aristocrata az erdei kastélyban vaktában pusz-
títja el magát és egyetlenegy fiának boldog, de 
előtte eltitkolt családi életét, irónk a borzalmas 
katasztrófa képére siet a függönyt legördíteni. 

Második regényében: a két kötetes Fekete 
könyvben, mely az elsőhöz képest jelentékeny 
haladásra mutat s átalánosb tetszésben is része-
sült, szintén vannak még romantikus elemek s 
képzelmes különösségek is, de a melyek a mü 
tárgyához és idejéhez, a Hóra-lázadás esemé-
nyeihez eléggé illenek. De már e regényben is 
bőven fordulnak elő olyan humoros részletek, 
melyek arra mutatnak-, hogy írójuk nem a bizarr, 
a groteszk, hanem a kellemesnek színezésére 
született. 

E mü megjelenésekor, 1847-ben, lett ő a 
Csengery Antal Pesti Hírlapjának ujdonság-
irója, a mi lényeges hatással volt fejlődésére. A 
kik egykor Csengery közelében éltek és írtak, 
mind egyértelmüleg állították, hogy e rendkívül 

képzett publicista mily erős nevelő hatással 
volt a nála fiatalabb irók elméjére és ízlésére. 
Minden irányban figyelmeztette őket a tanul-
mányozni való könyvekre, a magasb szempon-
tokra s az itélő tehetség élesbitő eszközeire. 
Pálffy e komoly főnök oldalán jól érezhette 
magát, mert egyezett vele a szabad eszmék, 
modern intézmények szeretetében s a magyar 
styl újítási törekvéseiben. Egyaránt elfordultak 
a táblabirói több lcörmondatu, nehézkes és mégis 
szóvirágos írásmód sallangjaitól, az öblös, szóno-
kias ár adózástól s e helyett a rövid, velős, 
csattanós styl coupét igyekeztek meghonosítani. 
Pálffy élénken, élezetten sok ötlettel és iróniá-
val irta a lap újdonságait s hozzászólt néha 
komoly kérdésekhez is, kerülve a nagyképű 
tudákos szenvelgést, melyet nem követni, csak 
csiplcedni szeretett. Egyszersmind folyvást gya-
rapította politikai ismereteit, mert az elvék, 
pártok, nemzetek ébredező mozgalma egyre 
jobban érdekelte. Érezte a frissítő áramot, mi-
dőn uj élet és uj vívmányok felé sietett a kopott, 
avult intézményeit megunt világ. 

Természetes tehát, hogy midőn i848. tava-
szának éltető levegője Magyarország fővárosát, 
is megelevenité: Pálffy Albert együtt hevült a 
márczíusi ifjakkal, kiknek vezetői benső barátai, 
elvekben és gondolkozásban osztályos társai 
voltak. De a mozgalom külső intézésében nem 
vett részt, mert a személyi föllépést az utcza 
vagy kávéház csoportjai előtt mindig kerülte. 
Nem is született szónoknak s nyilvános beszé-
det nem mondott soha, sőt pohárköszöntést 
sem, noha bizalmas baráti körben még öreg 
korában js szeretett elüldögélni a teritett asz-
talnál, kedélyesen társalogva. Mikor egyszer 
a forradalmi csarnoknak elnevezett kávéházban 
az ő nevét is elkiáltották, hogy hallják, egy 
ismerőse e csitító szavakat mondta: „Uraim 
Pálffy Albertnek férfias lelke, de asszonyos 
hangja van. Ennélfogva nem lehet őt hallani 
soha. Őt csak olvasni lehet és kell!" Nem állt 

be az akkor sokat emlegetett választmányok és 
küldöttségek tagjai közé szm. Általában szerep-
lési vágy nem bántotta, az ünnepies pose-t 
kerülte, a személyes feltűnéstől fázott. S az 
események gyors rohama mégis ugy hozta ma-
gával, hogy rövid idő múlva ő legj'en a forra-
dalom legfeltűnőbb fiatal hírlapírója, kit öt év-
negyeden át mindenfelé csaknem an^'it emle-
gessenek, mint a szabadságharcz első szónokait 
és győztes vezéreit. 

Négy nappal az önhatalmúlag felszabadí-
tott sajtó pesti ünnepe és lelkes zaia után, 
márczius 19-dikén, indította meg eleven kis lap-
ját: a Márczius Tizenötödikét, e kategorikus 
jelszóval: Nem kell táblabíró politika! Elemé-
ben érezte magát a szabadság friss levegőjében, 
harczolva az ósdiság ellen mindennap, Íróasztala 
mellől, melynél legjobban szeretett ülni, kezé-
ben éles tollal, mely bátor tevékenységre és 
izgalmas munkakedvre ösztönözte. 

A legelső számot alig több, mint harmincz 
sornyi felhívás nyitotta meg — a Polgártársak-
hoz. Bejelenté abban, hogy „e lap a márczius 
15-diki nap dicső eseményeiből emelkedik föl." 
A „legszerényebb zászlóu-nak nevezte, mely „az 
európai újjászületés ünnepélyes diadalmenetéhez 
csatlakozik." Nem számított országos hatásra s 
kijelenté, hogy főleg a főváros közönségére 
kiván hatni s azon „lelkes fiatalság házi orgánu-
mául" ajánlta magát, mely első föllépésével ki 
tudta vivni a sajtó szabadságát. Határozott pro-
grammul hangoztatta, hogy küzdeni fog azon 
elavult eszmék ellen, melyek a márczius 15-diki 
dátumnál korábbiak". Arra törekszik, — úgy-
mond, — hogy hazánk „az európai nemzetek 
családjai közül egyik, a többihez hasonló legyen". 
Hangoztatja a „rendtt-et, „béké"-t, melynek fenn-
tarthatását akkor még hitte. Végszavai a nagy-
forradalom hármas jeligéje: „Szabadság, egyenlő-
ség, testvériség." 

(Folyt, köv.) 



másul vették a vármegye alispánjának időszaki je-
lentéséií, melyet térszüke miatt csak lapunk jövő 

szómában fogunk közölni. 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint az 

állami adó befizetésnél junius hóban 35392 frttal 

kedvezőbb az eredmény mint u múlt év hasonló 

szakában. Jelenti továbbá, hogy több helyről jég-
károkat jelentettek be, melyek az adóelengedés ér-

dekében hivatalból szemlo utján felvetettek, vala-

mint hogy a csabai és gyulai kir. adóhivatalban 

váratlan vizsgálat tartatott, molynek során mindent 

rendben találtak. A jelentést tudomásul vették. 

Dr. Zöldy János főorvos szerint a közegészség-
ügy mult havi állapota kedvezőnek mondható. A 

fertőző betegségek közül a legtöbb csak szórványo-

san fordalt elő. Több megbetegedés történt kanya-

róban, holott ezen megbetegedések száma is jelen-

tékenyen csökkent és 13 községben fordult elő, me-

lyek közül Békés 11, Csaba 14, Csorvás 61, Mező-

Berény 89, Nagy-Szénás 24 és Doboz 10S esetlel 

szerepelnek. Hólyagos himlő fordult elő Csorváson. 

A tracliomás betegek száma 102. 

Rezey Silvius kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a 

mult hóban a vármegyo több községében részt vett 

az iskolák záróvizsgálatain és általában kielégítő 

eredményt, talált, annak daczára, hogy sok helyen 

a ragályos betegségek inintt az iskolák egyideig 

zárva voltak. A mult tanévet tekintve a közokta 

tásügyet fokozatosan és öntudatosan fejlődőnek 

mondja. Elismeréssel emliti fel Szarvas községet, a 

mely a közoktatásügy fejlesztésében eddig is tanu-

sitott áldozatkészségének ez évben is tanúbizony-

ságát adta azzal, hogy az iparostanoncz iskola ré 

szére egy szép uj épületet emelt. Az iskolák belső 

munkálkodásában elért eredményt tekintve kiemeli 

a csabai minta polgári iskolát, mely minden tekin-

tetben, do különösen a kézi munka tanitás terén 

kiváló ered -lényeket mutatott fel, miért Haan 
Emma kézi munka tanítónőnek különösen is kife-

jezte elismerését. A jelentést örvendetesen vette a 

bizottság tudomásul. ^ 

Haviár Lajos kir. főmérnök a közlekedési'/gy 
állapotáról következőkben számolt be: A transoer-
sális út öcsödi szakasza hengerelés alatt áll, a bal-

czóhalmi szakaszon a póthengerelés befejeztetett. 

A szarvas-kondorosi 3zakaszon az anyagszállítás 

van folyamatban. A körös-tarcsai hídnál a jobbparti 

hidfő és pillér befejeztetett, valamint a balparti 

hídfő kútalapja is készen van, a balparti pillér ala-

pozása pedig megkezdetett. Miután az alapépítmé-

nyeknek augusztus 1-ére készen kell lenniük, n 

vállalkozó a munkálat szorgosabb folytatására fel-

hivatott. 

A kigyósi uradalomnak a cselédek után kirótt 

adó ügyében beadott felebbezését Ladics György, 

Keller Imre, dr. Hajnal István és az alispán fel 

szólalásai után ügyelembo vették és az adót azon 

czimen, hogy a kérdéses cselédek mezei munkások-

nak tekintendők, töröltetni rendelték. Hasonlókép 

helyt adott a bizottság Harsányt Sándor orosházi 

lelkész adó ügyben beadott t'elebbezésének is. 

Saskó Kálmán volt csabai végrehajtó felobbe-

zését, melyben állásába való visszahelyezést kérte, 

elutasították. A Jantsovits-féle fegyelmi ügyben a 

lemondott Liszy Viktor helyett dr. Fábry Sándor 

alispánt bízták meg a vizsgálat vezetésével. 

Elfogadták ezután a közkórházi bizottság azon 

javaslatát, hogy a kórház zsúfoltságára való tekin-

tettel a természetbeni lakással ellátott gondnok és 

segédorvos bérlakásba költöztessenek át és az eként 

nyert helyiségek kórszobák czéljaira szereltesse-

nek fel. 

A szeghalmi járásbirósági fogház vizsgálatára 

az elhalt Hegedűs Mihály helyett dr. Hajnal Ist-

vánt küldötte ki a bizottság. 

Végül a gróf Wenckhcim testvérek csorvási 

birtokán teivezett mezei vasút közigazgatási bejá-

rásának határidejéül juiius 20 án tűzték ki ób a 

bejárás vezetésével dr. Bodoky Zoltán főjegyzőt 

bizták meg, moghiván arra az összes érdekelteket. 

A tárgysorozat befejeztetvén, az ülés még a 

délelőtt folyamán véget ért. 

T a n ü g y . 

A polgári iskolaszék s a községi óvodai fel-

ügyelő bizottság folyó hó 10-én Jantsovits Emil 

elnöklete alatt ülést tartott. A polgári iskola jövő 

tanévére szóló tantárgyboosztás elfogadtatott; az 

üresedésben levő tanítói állásra, melylyel a latin-

magyar nyelv és történelem tanítása lesz egybe-

kötve, az elnök pályázat hirdetésére kéretett fel. 

A polgári iskola mult tanévi számadása helyesnek 

találtatván dr. Follmann János gondnoknak pontos 

és hü kezeléséért jegyzőkönyvi köszönetet szavaz-

tak. A jövő tanévi költségvetés 4955 frt 27 kr. 

bevétel 7211 frt szükséglettel és 225G frt 04 kr. 

fedezetlen hiánynyal elfogadtatott és a kir. tan-

felügyelő utján a vallás és közoktatásügyi miníster-

liez terjesztetik fel. A tanyai tanítók kérelme foly-

tán az iskolaszék Drevenyák Tamás p.-szabadkai 

tanítót Ajtoxfalvára, Szedlacsek István p.-eperjesi 

tanítót pedig Szabadkára helyezi át, ezzel kapcso-

latban megbízza az elnököt, hogy az ötödik tanyai 

tanyai tanítói állásra pályázatot hirdessen. Az óvoda 

felügyelő bizottság ülésén igazgató jeelentése foly 

tán, hogy az óvodák április 1-eje óta még mindég 

zárva vannak, a tanács megkerestetik, hogy az 

óvodák megnyitása ügyében tegye meg a szüksé-

ges intézkedéseket. A Harmadik óvónői állásra ok-

tóber elsejéig pályázatot hirdetnek. A községi óvo-

dák jövő évi költségvetése 2710 frt bevétellel, 

2871 frt G6 kr. kiadással és 161 frt 6G kr. fedezet-

len hiánynyal megállapittatott. I 

A gyulai r. kath iskolák értesítője (huszon-

negyedik évfolyam) a napokban küldetett szét. Az 

értesítő, mely Diósy Lajos elhunyt tanító necrolog-

júvnl kezdődik, magában foglalja az iskola mult 

tanévi bcléleténnk főbb mozzanatait s mindazon 

adutokat, melyekből az általános eredmény és mun-

kásság megítélhető. Feljárt ez iskolákba összesen 

982 tanuló, kikből a tavaszi időszak beálltával 66 

miwadt k i ; ezek többnyire szegénységük miatt szol-

gálatba állottak; elköltözött IS , meghalt 3 tanuló. 

Anyanyelv szerint 710 magyar, 261 német és 11 

román tanuló volt ; vallásra nézve pedig 94S róin. 

kath. 16 református, 17 görög keleti és 1 izraelita. 

A v:selctct illetőleg az általános erodmény ;o-nak 

mondható, valódi rossz tanjegye csakis 4 tanulónak 

volt. A szorgalomra nézve meg kell jegyeznünk, 

hogy ez a tanulók legnagyobb részénél (30°/u) vál-
tozó, mely után következik kellő tanjpgygvel 26n/„ 

és 20u/„ szorgalma kitartó. Az általános "előmene-

telnél már kedvezőbben alakulnak a számok, ameny-

nyiben 34u/0 jó, 2S% jeles, és 18°/o kitűnő osztály-

zatú, az elégtelennel osztályozottak hányada 10%. 

Az összes feljárt tanulóknak 92% tudott az év vé-

gén írni és olvasni, a hiányzó 8%-ot az első osz-

tály kezdő tanulói képviselik. 

H í r e k . 

A vármegye rendkívüli közgyűlése ügyeinek 

előkészítése c/.uljából a pénzügyi cs jogügyi szakosz-
tályok csütörtökön délután, az állandó választmány 
pedig dr. Fábry Sándor alispán elnöklete alatt teg-

nap délelőtt tartották ülései kot, megállapítván n 

közgyűlés ele terjesztendő határozati javaslatokat. 

A 37 pontból áíló tárgysorozatban csak kevés 

száiuu közérdekű ügy foglaltatik, melyeket röviden 

a következőkbon ismertetünk : Az üresedésben levő 

közigazgatási bizottsági tagságra, melyre titkos sza-

vazás utján ejtik meg a választást, Horváth Károly 

orosházi közjegyző nevét hallottuk emlegetni, a 

kinek megválasztatásával az orosházi járás is kép-

viselve lenne a bizottságban. A telefon hálózat ki-

bővítésére vonatkozólug a közigazgatási bizottság 

tett lépéseket, minek folytán a kereskedelemügyi 

minister kijelentette, hogy hajlandó a kibővítést fo-

ganatosítani. ha a vármegye a szabályszerű hozzá 

járatást megszavazza. A kiegészítés a távbeszélő-

nek eddig észlelt hiányait lenne hivatva pótolni az 

által, hogy Gyula és Csaba, valamint Mezőberény 

és Szarvas között egy uj bronzáramkör feszíttet-

nek ki, mely a Csaba ós Mezőberény között már 

meglevő bronzvezotékbe bekapcsoltatnék és ez ál-

tal a szarvasi járás községei rövidebb utón ús köz-

vetlen összeköttetésbe jutnának a központtal. A 

terv másik része szeriut a gyula-szeghalmi áram-

kör Mezőberényben kottészakittatnék és Békés 

közvetlen összeköttetést nyerne Gyulával, a mi ál-

tal a kapcsolásból előálló időveszteség és akadályok 

megszűnnének. A z állandó választmány azt java-

solja a közgyűlésnek, hogy a terv czélazerü voltára 

való tekintettel a 2500 frtban megállapított hozzá-

járulási összeget a közúti alapból szavazza meg. 

Az elmegyógyintézet ügyében a közgyűlés feladata 

leend a lapunk más helyén ismertetett árlejtés ered-

ményének és a megkötött szerződéseknek jóváha-

gyása, valamint a bolügyministerhez leendő felter-

jesztése. A békés-csanádi h. é. vasutnak azon kérői-

mét, hogy a társaság székhelye Gyuláról Buda 

pestre helyeztessék át, miután a vármegye csuk 

azért kívánta a székhelynek Gyulán való tartását, 

hogy ez által itt az idegen forgalom növekedjék, 

ezen czél pedig el nem éretett, miután csupáu a 

közgyűlésekre és akkor is csak néhány egyén egy 

napi tartózkodásra jön Gyulára, — az állandó vá-

lasztmány teljesitoni javasolja. — Még néhány 

szabályrendeletnek kisebb módosítása közérdekű 

tárgya a közgyűlésnek, mely valószínűleg gyorsan 

és viták nélkül fog lefolyni. 

Az arad—békési telefonösszeköttetés létesítése 

iránt az aradi kereskodelmi és iparkamara újból 

mozgalmat indított. Az ügyet a közigazgatási bi-

zottság hétfői ülésén is szóba hozta gróf Almásy 
Dénes, ki felvetette a kérdést, nem lenne-e szük-

séges, hogy Békésvármegye is kinyilvánítsa e törek-

véshez való hozzájárulását? A kérdésre dr. Fábry 
Sándor alispán válaszolt, előadván, hogy mikor a 

békésmegyei távbeszélő létesíttetett, ő abban a 

feltevésben, hogy a két vármegyének Kétegyházán 

és Eleken át való összekapcsolásával u vármegye 

Aradon át a székes fővárossal ju t összeköttetésbe 

személyesen tárgyalt Aradvármegye alispánjával. A 

lefolytatott tárgyalások során Aradvánnegyu részé-

ről nyilatkozatot vett, hogy a szomszédos törvény-

hatóság, miután az összekapcsolást csak Békés-

vármegye és Arad város érdekei kívánják, nem 

járul hozzá a költségekhez. De Arad város sem 

vállalt magára semmi hozzájárulást, jóllehet a vá-

rosnak és különösen kereskedőinek nagy előnyére 

volna Békésvármegye bekapcsolása. így a vár-

megye a költségek viselésében magára hagyatván 

azért is megszakittattak a tárgyalások, mert idegen 

területen kellene építkeznünk és mert a kétegyháza-

eleki vonallal még a Budapesttel való összeköttetés 

biztosítva nem lenne, annyira tul van terhelve az 

arad—budapesti áram az eddigi bekapcsolásokkal, 

hogy az tovább meg nem terhelhető, öokkal czél-

szerübb volna szerinte Szolnok és Pestvármegyé-

vel érintkezésbe lépni, hogy közvetlen irányban 

létesíttessék az összekapcsolás. Haviár Lajos fő-

mérnök fenntartaná az arad—békési összekapcsolás 

tervét, a mely megvalósulhat, ha az aradi tényezők 

hozzájárulása biztosíttatik. A fővonali összeköttetés 

iránt több várossal — köztük először Dcbreczen-

nel — kellene érintkezésbe lépni, hogy az együtte-

sen létesíttetnék. A közigazgatási bizottság a kér-

dés tanulmányozásával ós javaslattétellel Haviár 

főmérnököt bizta meg. 

Uj mezei vasút. Gróf Wcnckheim Antal örökö-

sei csorvásí birtokukon 300 holdon a ezukorrépa 

termelést honosítván meg, a csorvási nagymajortól 

a vasúti állomásig egy lóvonatu mezei vasutat 

szándékoznak építeni. A vasút közigazgatási bejá-

rását a közig, bizottság julius hó 16-ára tűzte ki 

meghiván arra az államvasutak igazgatóságát, Csor-

vás községet és az összes érdekelteket. A bejárást 

dr. Bodoky Zoltán vármegyei főjegyző fogja vezetni. 

Ha a vasút engedélyeztetni fog, azonnal megkezdik 

az építkezést, hogy az őszi ezukorrépa szállításhoz 

már használható is legyen. 

Küldöttség a bíboros püspöknél. Az elmegyógy-

intézettel és egyéb tervbe vett kibővítésekkel meg-

nagyobbodó kórházban az ápolói teendőkben pótol-

hatatlan irgalmas nővérek száma jelentékenyen 

szuporittatni fog és ezek, valamint a betegek lelki 

szükségleteinek ollátására állandó róm. kath lelké-

szi teendők végzése lesz szükséges. A kórházi bi 

zottság határozatából kifolyólag dr. Lukacs György 

főispán, dr. Fábry Sándor alispán és dr. Zöldy 
János főorvos e hó 15-én dr. Schlauch Lőrincz bíboros 

püspöknél Nagyváradon jártak, hogy küldöttségi-

leg felkérjék őr, hogy uz elmegyógyintézetben el-

helyezendő diszes kápolna helyiség egyházi felsze-

reléséről és a lelkészi teendőknek a közkórházban 

való ellátásáról gondoskodjék. Az áldozatkész fó 

pap szívesen látta a küldöttséget 03 kijelentette, 

hogy a vármegye óhajtásának a szükséges költsé-

gek viselésével eleget tesz. 

Hivatalok vizsgálata. A vármegye főispánja 

az elmúlt héten az orosházi főszolgabírói hivatalt 

látogatta meg és ott hivatalos vizsgálatot tartott; 

egy alkalommal körutat tett n járás néhány köz-

ségében, hol az aratás menetéről és a munkások 

magatartásáról teljesen megnyugtató tapasztalatokat 

szerzett. Dr. Fábry Sándor alispán pedig a hét 

folyamán Békésen járt, hol a főszolgabírói és köz-

ségi hivatalokban tartott vizsgálatot. 

Csák György kir. tanácsos pénzügyigazgató 

hat heti szabadságra utazott el. Szabadaágideje 

alatt Somossy Zsigmond p. ü igazg. h. helyettesíti. 

A vármegye közegészségügye junius hó folya-

mán a hivatalos jelentések szérint kedvezőbbre for-

dult. A fertőző botegségek közül junius folyamán 

a következők fordultak elő: Roncsoló toroklobban 
beteg lett 15, meghalt 3 egyén, vörhenyben megbe-

tegedett 130, meghalt 32 egyén, kanyaróban meg-

betegedett 325, meghalt 22 egyén, hólyagos himlő 
1 betegülés és 1 halálozással fordult elő. hasi hagy-
mádban 10 beteg közül meghalt 1, szamár hurut-
ban megbetegedett 35, meghalt 6 egyén, vérhasban 
megbetegedett 3, meghalt 1 egyén. A trachomások 

száma 102, szaporulat. 10. A fertőző betegülések 

havi összegéből 12.6 százalékot tesz ki a halálozás. 

Az elmegyógyintézet épitöi. Vasárnap, julius 

hó 10-én volt meg a vármegyén az elmcgyógyinté 

zct építési munkálatainak biztosítása czóljából az 

árlejtés, mely iránt a vállalkozók körében oly élénk 

érdeklődés mutatkozott, hogy a vármegye nagy 

terme a sok érdeklődő megjelenése folyán egy ki-

sebb közgyűlés képét mutatta. Délelőtt 10 órakor 

bontotta fel a dr. Fábry Sándor alispán elnöklete 

alatt egyiitteseu ülésező közkórházi és árlejlező 

bizottság a beérkezett 20 zárt ajánlatot. Ajánla-

tot tettek : 

I. A 171540 frt 49 krral előirányzott összes 

épitési munkálatokra N. Szabados József (Gyula) 

7Wo, Robelly Aladár (Szeged) 5°/io°/o és a Csabai 
épitő iparosok (Wagner és társai) 4% árleengedéssol, 

I I . Az épitési munkálatok egyes csopörtjaira 

és pedig: a) a 13665 frt 11 krral előirányzott 

ács munkákra Budai János és társa (Szentes) 

52/io°/o; b) a 3243 frt 81 krral előirányzott cserép-
fedő munkára l'assy Károly (Debreczen) 5 % ; c) 
a 4570 frt 49 krral előirányzott bádogos munkákra 
Kolui József (Arad) 7u/io%, Blau R . (Szeged) UVio% 

árleengedéssol ; d) a 40576 frt 68 krral előirány-

zott asztalos, lakatos, mázoló és üveges munkákra. 
Stoll Béla (Arad) 3%, Gergely I., Kalocsa I. és 

Schmidt Gyula (Gyula) 10%, Brauchler J . és társai 

(Szabadka) 7-7S%, Sebesi Eerencz és társai (Arad) 

7 4°/o, Süle Jenő és társa (Orosháza) 4% árleenge-

déssol ; e) a 1S3 frttal előirányzott szobafestő mun-
kára Süle Jenő és társa (Orosháza) 5%, Kaudersz 
Sámuel (Gyula) 25°/o árleengcdéssel; f) a 465 frttal 

előirányzott kályhás munkákra Süle Jenő és társa 

10°/o, Schmidt Gyula (Gyula) 12% árleengcdéssel. 

I I I . A 3970S frt 55 krban előirányzott fűtési, 
szellöztetén, vízvezetéki, konyha és closett-bercndezési 
munkálatokra: Körtni B. és E , (Budapest) 11%; 

Keller József (Budapest) 19%; Knuth Károly (Buda-

pest) részben 14'M'o, részben 1S%, Zellerin M.-féle 

r. t. (Budapest.) 11%; a l-7a/scr-féle szivattyú és 

gépgyár r. t. (Budapest) 9%o%; Bergmann Erich 

(Arad) Sc/io% ál-leengedéssel, ezen kívül a Zellerin-

féle r. t. egy külön tervet és annak kivitelére vo-

natkozó ajánlatot nyújtott be. 

A bizottság zárt ülésben határozott a beadott 

ajánlatok felett és az épitési munkákra vonatkozó-

lag — a csoport munkákra beadott ajánlatok mel-

lőzésével N. Szabados József gyulai lakos 7V-i0/o-os 

ajánlatát, a fűtési és egyéb berendezési munkákra 

vonatkozólag Keller József budapesti mérnök vál 

lalkozó 19% os ajánlatát, mint legelőnyösebbeket 

fogadta el és elhatározta, hogy a szerződéseket 

ezen vállalkozókkal köti meg. 

Az elfogadott ajánlatok szerint nz épitési 

munkálatok 159,103 frt 81 kr. a fűtési és egyéb 

berendezési munkálatok pedig 32750 frt 41 kr. 

költsi'gbe kerülnek, a mi az elirányzatba felvett 

211,249 frt 04 kr. összeggel szemben 19,894 frt 

S2 kr. megtakarítást mutat. Az árlejtés eredménye 

tehát már anyagi szempontból is igen kedvezőnek 

mondható, de különösen örvendetes körülménynek 

tartjuk azt az eredményt, hogy a munkálatok túl-

nyomó részét gyulai építő iparos, a jó nevű és 

miuden tekintetben megbízható N. Szabados József 

nyerte cl, ki kétségtelenül az összes munkálatokat 

helybeli munkások által végezteti és így a nagy-

szabású intézet létesítéséből városunk lakosai jut-

nak munkához és hosszú időre biztos keresethez. 

Véglegesítés. A vármegye főispánja Kaudersz 
G. Sándor vármegyei könyomdászt ezen állásában 

véglegositette. 

Jóváhagyott alapszabály. A belügyminiszter 

a gyulai kölcsönösen segélyzö fiú és leánykiházasitó 
társulat módosított alapszabályait bemutatási zára-

dékkal ellátván, jóváhagyta. 

A fehér kereszt-egylet sorsjátékán nyeretle-

nül maradt és el nem szállított tombolatárgyak a 

rendező bizottság által folyó hó 24-ikén, vagyis a 

jövö vasárnap délután 4 órakor fognak a népkert-

ben az egylet jótékony czéljára elárvereltetni. 

Az aratásra a lefolyt hét alatt ha nem is 

abszolút jó, de hasonlirhatlanul jobb időjárás volt, 

mint a megelőző hetekben. Voltak esős napok is, 

mindazonáltal ötödfél nap munkanapszámba e3ett, 
ugy hogy kis gazdák az aratást be is fejezhették. 

A munkától eltekintve, az időjárás azért mondható 

kedvezőnek, mert a késői búzát az érés végstádiu-

mában nem érte hőség, ugy hogy az hiba nélkül 

tökéletesen megérett. Sok kis gazda már megkezdte 

a nyomtatást is ; a gyulai határban az eddigi tapasz-

talatok szerint, tanyai homok vogyülékü földeken 

egy 1100 • öles holdon 6—7 vontató, réti földe-

ken 8—9 vontató van, és egy vontató hozadéka 

körülbelül egy métermázsa, természetesen ez csu-

páu ama földékre vonatkozik, ahol a buza meg 

nem dőlt és sem a rozsda sem a jég nem tett 

számbavehető károkat. Ahol a búzát valamelyes 

csapás érte, ott a termés holdanként csak 3—5 

métermázsa, szerencsére ez kisebb területekre szo-

rítkozik, ugy hogy a gyulai határban az ösztormés 

átlaga holdanként 6 métermázsára becsülhető, a mi 

viszonyaink — között — jó középtermésnek felel meg. 

Természetesen további jó, nevezetesen legalább is 

e hó végéig száraz időre volua szükségünk, hogy 

ez a jogos aggodalmak után váratlanul szerencsés-

nek mondható eredmény tényleg megvalósuljon. 

Két kedvező hét alatt ugyanis nemcsak az aratás, 

hanem az összehordás és nyomtatás is nagyjában 

be volua fejezhető, nagyobb gazdaságokban pedig 

a cséplés is folyamatban volna. A lapunkhoz be-

folyt tudósítások szerint a gyulaihoz hasonló ter-

més mutatkozik Békésvármegye többi községeiben 

is. Az árpa s zab szintén középtermést ád, a ten-

geri a sok esőzés következtében oly buján fejlődik, 

mint már évek hoszu sora óta nem volt rá példa. 

Igen kedvező az idő a veteményekre, s a legelőre 

s a kaszálókra, ellenben a szöllŐkben a tulnedves 

idő nagyon kifejlesztette a. peronosporát., a perme-

tezett tőkéken majdnem oly mértékben, mint a 

melyek permetezetlenül maradtak. 

Tüz. E hó ll-én a reggeli órákban a /ész-

harang zúgása riasztotta fel a várost. — Lángban 

állott a Dr. Márki János közjegyző telkén épült 

mosókonyha. A tűzoltóság ugyan a vészjelzés után 

rögtön kivonult, de mégis későn, mert addigra mig 

oda értek, a törvénykezési palota munkásai lerán-

tották a lángoló tetözotet. — Az igazság kedvéért 

konstatálni kell, hogy a tűzoltóság; ebben az eset-

ben ártatlan, hanem a tüzőr a liibás, nevezetesen 

későn vette észre a tüzet. Az égés oka ismeretlen. 

Az épület biztosítva volt. 

A gazdasági szakosztály a gyula barakonyi 

vasút segélyezése ügyében, dr. Bene Ödön és 

Környei Lajos előmunkálati engedélyesek kérvé-

nyét tárgyalás alá vévén, ama javaslatot teszi a 

képviseleti közgyűlésnek, hogy Gyula városa, a 

tervben levő vasút vonalat 50000 forint áru törzs-

részvény vásárlásával segélyezze. Egyben wegein 

litjük, hogy ííagy-Zerind község képviselő-testülete 

20000 forint törzsrészvény vásárlását elhatározta. 

Házasság. Dr. Pándi Ká lmán orvos, kedden 

délelőtt vezette oltárhoz Budapesten kedves aráját 

Dömötör Izabellát. Az uj házaspár u. délutáni gyors-

vonattal haza érkezett Gyulára. A szerelemkötötte 

frigyhez legjobb szerencsekivánatuukat fűzzük. 

Az „Erkel Ferencz dalkör1*, mint értesülünk, 

aug. 6 vagy 7-én dalestélyt és nyári tánczvlgalmat 

rendez, melynek részleteit a napokban állapítja 

meg a rendezőség. 

Halálozás. A gyulai tekintélyes régi családéi-

nak a harminczas és negyvenes években a társa-

dalmi életben kiváló szerepet viselt alakja Kövér 
Anna, élte 82-ik évében Szegeden, hol rokonai lá-

togatására utazott, rövid szenvedés: után meghalt. 

A boldogult nő évtizedek hosszú sora óla férjétől 

elváltán, magányosan élt Gyulán és halálát kiter-

jedt előkelő család fájlalja. Temetése pénteken dél-

után 4 órakor volt nagy közönség részvételével. A 

halálesetről kiadott családi gyászjelentés a követ-

kező : Számos rokonok szomorodott szívvel tudat-

ják felejthetlen kedves nénjüknek özv. Tessedik 
Károlyné szül. gyergyó-szent-miklósi Kövér Anná-

nak folyó év és hó 12-én este 7 órakor életének 

82-ik évében történt gyászos elhunytát. Az elhunyt 

drága hült tetemei folyó hó 15-én délután 4 óra-

kor a róm. kath. szertartás szerint a Szent-Három-

ság temetőben a családi sírkertben örök nyuga-

lomra tétettek. Az engesztelő szent-mise-áldozat 

lelke üdvéért folyó hó 16-ikán reggeli 8 órakor a 

róm. kath. nagytemplomban az ég Urának bemu-

tathatott. Áldás és béke hamvaira! 

„Ne menj el, maradj itt, majcl meglátod jobb 

lesz itt" . . . gyakran húzta ezt a nótát Tóth Jóska, 

de nem követte a tnuácsot még sem. Elment ban-

dáéiul Tusnádra s ott látta csak be, hogy igaza 

van a nótának. Most azután haza jött és itthon 

van a banda. 

Zongorahangoló. Régen érzett h'ányossága volt 

városunknak az a körülmény, hogy a zenekedvelő 

közönség lehangolt zongoráinak nem volt helyben 

lakó hangolója. Badé János, a Pista bandájának tehet-

séges czimbalmosa, e hiányt pótolandó, elhatározta 

magában, hogy: —Kitanu lom én a stimmelést! — sugy 

is tett. Most már felhívjak a közönség figyelmét a 

tehetséges, fiatal muzsikusra, a ki a stimmelésen 

kívül szorény feltételek mellett czimbalomórák 

adására is vállalkozik. (Lakása: Szerecseu-tér 532. 

sz. a. van.) 

A nyári vásár majd nem novemberies idő-

járással köszöntött be. A sertésvásíir — amint már 

megírtuk — a vész következtében almaradt, ugy 

hogy a vásár tulajdonképen csütörtökön kezdődölt 

juh felhajtással. És pedig nyári vásáron csaknem 

példátlanul nagyszámú á r u : mintegy 15,000—20,000 

darab volt, amely épen ezen okból nyomott árakon 

kdlt el. —Várakozáson felüli volt a szarvasmarha 

felhajtás is. míg a lóvásáron nagy mennyiségű áru 

volt ugyan, de várakozáson alul maradt. A részletes vá-

náritudósitást különben lapunk más helyén közöljük. 

Diszes esküvő volt e hó 5-én Dobozon. Nagy 
Lajos békési tanár ekkor e»küdölt örök hűséget 

bájos arájának, Kéry Margitnak, Kéry Elek jegyző 

leányának. 

Kétegyházán nagy tüz volt folyó hó 12-én 

délután 1 órakor. A tüz Freisinger vendéglős ud-

varán keletkezett, onnan belekapott a háztetőbe, 

moly teljesen leégett. A szél a tüzet a szomszéd 

Kirileszku házra is átvitte, a térő ott is lángba 

borult, de ott sikerült a lángokat megfékezni; a 

6zélső utczában Muntyán János zsúppal fedett háza 

azonban egészen leégett. A tüz nagyobb veszedel-

met is okozhatott volna a nagy szélben, annyival 

is inkább, mert a szorgos aratási munka miatt 

kevés volt a mentő kéz. 

Orosházán Szendi Horváth István gazda há-

zába e hó 8-ra virradóra ismeretlen tettesek betör-

tek s onnan 217 frt aru holmit elloptak. — Csü-

törtökre virradóra pedig Junászka János kereskedőt 

tisztelték meg látogatásukkal ismeretlen alakok s 

onnan 10 frt értéket emeltek el. 

Hirtelen halál. Borgulya György elókelő szarvasi 

gazda jul ius 1-én az esti órákban háza előtt beszél-

getett egy ismerősével. Elérkezvén a vacsora ideje, 



elbúcsúzott a szomszédjától 8 befordult a kapun. 
A l i g tett azonban par lépést, összerogyott, meghalt. 
Halálát szívszélhűdés okozta. Temetése 3-áu volt 
nagy részvét mellett. 

Drága szállóhely a csabai vásártér: szomorúan 

konstatálta ezt az axiómát Tóth Albert békés-

szent-andrasi fuvaros. Lóval , kocsival Csabán volt 

egy kis dolga. Ráesteledett az idő s hogy a korcs-

mai helypenzt megspórolja, a vásártéren lovait 

kifogva, a kocsi alá feküdt pihenőre. Hajnalban 

felneszelvén, rémülten vette észre, hogy 80 frtot 

tartalmazó tárczáját valami élelmes einbor elcsente. 

A csabai egyetemi hallgatók augusztus G-án 

az alumneum javára tánczczal egybekötött nagy-

szabású hangversenyt rendeznek. A rendezőség a 

mulatság diszelnökének Beliczey Istvánt kérte fel, 

ki az ifjúság kérelmének szivesen engedett, s ez 

már maga biztositéka az estély sikerének. 

A mező-berényi ev. ref. lelkészi állásra hirde-
tett pályázat julius 1-én járt le. Az állásra 30 
lelkész pályázott s a presbyterium a pályázók 
közül hármat jelölt. 

Az orosházi takarékpénztár, vidéki fiókjainak 

ellenőrzésére és azapáczai takarékpénztár igazgató-

ságának Gerlai József volt pénztárnokot nevezte ki. 

Békésen a mult vasárnap a vidéki hírlapírók 

javára nagy hangverseny volt, mely ugy anyagilag, 

mint erkölcsileg jól sikerült. Az érdekes ós váltó 

zatos programm két kiemelkedő pontja Hirsch 

Kornélia és Morvay Erzsike inonologjai. Az előbbi 

bájosan szidta a férfiakat a „Milyenek a férfiak" 

cziinü monologban, Morvay Erzsike pedig kedves 

természetességgel töprengett „Férjhoz menjek-e?" 

A hangversenyt tánczinulatság fejezte be, melyben 

résztvettek: Asszonyok: Morvay Mihályné, Popovics 

Szilvesztemé, özv. Rózsa Károlyné, Osváth Fe-

renczné, Terney Ferenczné, itj. Vigh Ferenczné, 

Váry Sándorné, Borbély Gáborné, Hirsch Mártonné, 

Andrássy Jánosné. — Leányok: Morvav Erzsike és 

Mariska, Petrucz Mariska (Seprős), Mezey Laura. 

Rózsa Piroska és Szeréna, Osváth Esztike, Terney 

Bella, Vigh Irénke, Konsiczky Bella, "Váry Róza, 

Borbély Gizella, Hirsch Kornélia és Nelli, Andrássy 

Ilonka, Szathmáry Piroska. Pásztor Tinka. 

Uj pénzintézet Békésen. Még a folyó év tava-

szán mozgalom iudult meg a békésiek körében, 

hogy egy uj, a helyi körülményeknek megfelelő, 

czeltudatosan vezetendő, modern pénzintézet alapi-

tassék, mely pénzintézet a Békésen meglehetősen 

elmaradt gazdasági életet hathatósan fejleszteni cs 

a jogosult hiteligényeket olcsón kielégíteni volna 

hivatva. Ez a közgazdasági tekintetben igen fontos 

mozgalom — mint lapunknak irják — most már 

czéljának eléréséhez közeleg, mert eddig is uagy 

érdeklődés mutatkozott az üdvös vállalat iránt, 

ugy Békésen, mint több megyekeli községben és 

nagy, nem is remélt számmal jegyeztettek részvé-

nyek; most pedig az „Aradi Ipar ós .Népbank." is 

az alapítók közé lépvén, a tervezett pénzintézet 

megalapításának munkájában a kezdeményezőket 

hathatós támogatásban reszesitendi. Az alapítóknak 

e^y küldöttsége f. hó 10-én az „Aradi ipar és 

Népbank" igazgatóságával tárgyalt ezen ügyben és 

pedig a lehető legjobb eredmenynyel, a mennyiben 

azt a biztosítást nyerte, hogy u szeptember hó 

1-éig netán nem jegyzett részvenyek az igazgatóság 

által saját érdekeltségi körében el fognak helyez 

tetni. Bőhm Adolf vezérigazgató, a napokban lent 

is volt ebben az ügybeu Békésén s már a helyiség 

is kijelöltetett az uj pénzintézet részére. így már 

most remélhető, hogy az uj pénzintézet „Békési 

Takarékpénztár" czég alatt a közeli szeptember 

hónapban üdvös működését meg is fogja kezdeni. 

Az alapítási tervezetből közöljük a következő részt: 

Az 50 — ötven évi tartamra alapítandó péuzintézoi 

15U,000 — százötvenezer korona alaptőkével ter-

veztetik. H a az aláirás záridojéig legalább 100,000 

korona (50,000 frt)-nyi részvény jegyeztetett, a 

részvénytársaság ezen alapon is megalakul. A rész-

vénytőke 100 korona (5l) frt) névértékű részvé-

nyekből alakittatik és ezen alapítás alkalmával leg-

alább 1000, s legfeljebb 1500 drb ily részvény 

bocsáttatik ki. A részvény aláíráskor, ann.ik 30 

százaléka 30 korona — harmincz korona — vala-

mint részvényenkint 2 korona — 1 frt — mint 

alapítási költség készpénzben fizetendő, a további 

befizetések batáridejét az alakítandó takarékpénz-

tár igazgatósága fogja megállapítani, s a részvény 

aláírók kötelezik magukat ezen további befizetése-

ket teljesiteui. A részvény aláírások zárideje 1S98. 

évi szeptember hó elseje. Az alapítók fenntartják 

magoknak, az aláírásokat túljegyzés esetén arány-

lag leszállítani, valamint fenntartják magoknak azon 

jogot is, hogy az igazgatóságot a részvénytársaság 

működésének első három évére ők nevezik ki. Az 

alapítók: „Az aradi ipar- és népbank" Varjassy. 

Bőhm. Dr . Igaz Pá l ügyvéd. Oláh Mihály gazdál-

kodó. Lőwy Jakab kereskedő. Kecskeméti Ferencz 

ev. ref. lelkész. D r Sarkady Mór orvos. Fürst 

Ignácz gazdálkodó. Baky István földbirtokos. Benczúr Samu iparos. Henc?. Antal ipartestületi elnök. 

Konsiczky János gőzmalom-tulajdonos. Környei La-

jos ügyvéd. Jantyik József földbirtokos. Grünwald 

Lajos nyugalmazott honvéd-százados. 

Birtokvásárlás- Sváb Lajos földbirtokos, a 

kirátysági 1278 kat. hold birtokot 205,000 írtért 

megvette gróf Károlyi Imrétől. 

Tagos í tás Szeghalmon- A tagosítási munkálat 

komoly, mondhatni döntő stádiumba jutott Szeg-

halmon. A napokban ugyanis dr. Nyisztor Adorján 

törvényszéki kiküldött bíró elnöklete alatt az érde-

keltség közgyűlést tartott, amelyen megválasztották 

a 24 tagból álló úrbéri bizottságot, mely utóbbi 

elhatározta, hogy pályázatot hirdet a műszaki tago-

sitási munkálatokra. A közgyűlésén résztvettek a 

szomszéd községek elöljáróságai, a vármegye ré-

széről dr. Kóhn Mór tb. alügyész, a bosszutoki 

társulat igazgatója s a nagybirtokosok részéről 

dr. Papp József és Csánky Béla ügyvédek. 

Csaba község képviselő-testülete folyó hó 11-én 

tartott közgyűlésében elhatározta, hogy a község-

háza balszárnyát kiépíti. A toldás 12200 forinttal 

van költségelve és az uj helyiségben a rendőrseg, 

mérnöki hivatal és a most szervezett községi árva-

szék fog elhelyezést találni. Az elöljáróság meg-

vette a szarvasi ut mentén levő Szucsu-féle 7 hol-

das területet 6000, a Simay-féle 3700 D-cl terü-

letű telket 5900 forintért. Továbbá Pérchy Petro-

nellától 1100 Q-öles telket 1028 írtért, Vantara 

Mátyástól a Jaminában 2150 öles homokterűietet 

ölét 80 krajczárjával. A Szucsu féle torületbol <20 

házhely fog kijelöltetni, ép ugy a Pérchy telek is 

házhely lesz és szegényebb emborekuek három évi 

törlesztésre adatik e l ; mig a Siuiav telken a köz-

ség utczát szándékozik nyitni. Az "idegen házalók-

éi tiltására alkotott szabályrendeletet a közgyűlés 

elfogadta, a csabai ipartestületnek a kiállítás ren 

dezése költségeihez 50 frtot, a jegyzők országos 

árvaliázánuk szintén 50 forintot szavazott meg 

Szalay József tiszteletbeli árvaszéki ülnök ebbeli 

megbízatását cl nem fogadván, a közgyűlés helyette 

Kiss Lászlót választotta meg tiszteletbeli ülnöknek. 

A komédiás szerelme. Ki ne emlékeznék Gyu-

lán a Lódi czirkuszáitt, s a Lódi czirkuszának leg-

csinosabb tagjára, a gömbölyű, kecses kis Lódi 

Vi lmára? A szép czirkuszi primadonna legutóbb 

lorök-Szent-Miklós közönségét szórakoztatta, az édes-

apja társulatánál. A dicsőségben osztozott vele 

Angyal Károly, a vakmerő légtornász. Az akrobata 

szerelmes volt a szép primadonnába, ki azonban 

nem viszonozta az érzelmeit-. Ez annyira kétségbe-

ejtette Angyal Károlyt, hogy elhatározta, hogy 

előbb a leányt, azután önmagát meggyilkolja. — 

A minap előadás előtt Angyal a legdíszesebb 

ruhájába öltözve, kezében forgópisztollyal Lódi 

Vilma elé lépett, ismételten is megkérdezte-

hogy szereti-e őt ? A leány nnemtt-mol vála-

szolt, mire a szerelmes akrobata kétszer rálőtt 

a leányra, kinek az egyik golyó a karját, a másik 

>neg tüdejét futta át. Mikor a gyilkos szerelmes 

magu előtt látta a vérben fetrengő leányt, eldobta 

magától a pisztolyt s jelentkezett a rendőrségnél. 

Beszállították a szolnoki iijryészség fogházába. Lódi 

Vilmát pedig a szolnoki kórházba. 

Tesbér Józsi kerestetik. Egy anyának szivtépö 

aggódása keres vigasztalást. T-sbér Józscfnének, az 

aradi gimnázium első osztályába járó tiz éves nö-

vendékének az anyja, a ki remegve várja, hogy 

kicsi fiáról hirt kapjon, mert a Józsi gyerek 

szőrin szálán elveszott. Hétfőn délben a uagyanyja 

Orosházáról bekísérte Csabára, hogy útnak indítsa 

Budapestre, a hol már várta az édesanyja, a ki a 

nógrádmegyei Pi l in községben postamesternő. A 

uiigyanya az aradi vonat kalauzának adta át a fiút 

s nyugodtan hazautazott. A post-amesterné hétfőn 

este tiz órakor ért csak Budapestre, tehát három 

órával később, mint a hogy az aradi vonat Csaba 

felől megjött. A kis Józsinak persze nyoma so volt 

â  pályaudvaron. Egy rendőr emlékezett rá, hogy 

látott egy kis fiúcskát, a ki útitáskát s egy bádog 

locsolót hordott a kezében, de azt a gyermeket egy 

asszony vezette, a postamesterné rögtön táviratozott 

Orosházára, a honnau csak másnap jütt meg a 

válasz : „Józsi hétfő a délben indult. Lajos* A kis 

fiút azóta keresték a rendőrségnél, de eddig semmi 

hír sincs róla. Az elveszett fiu karcsú, barna, élénk 

szemű gyermek, arcza kissé hosszúkás. 

S z i n h á z -
(Yarúzsgyüríi. Snnyiiró Vendel. Ördög mátkája. Az öreg 
Trilby. Diplomás kisasszonyok, liörugér. Kék asszony. Gyiinesi 

vadvirág.) 

Egy szinházi hétnek műsora ez, a molylyel 

Hulrnay Imre városunkban időző társulata szolgált 

a színművészet múzsájának. A inüsor maga nem 

mondható változatosnak, amennyiben az előadott 

darabok mindegyike a könnyed, játszi genreből 

való és a bohózatok, víg operettek és népszínmű-

vek sorozatában hiányát éreztük a drámai költé-

szet komoly tárgyú termékeinek. — Kötelességünk 

azonban koustatálni, hogy ezt nem róhatjuk fel az 

igazgató ós müvezetőség hibájául, hanem tisztán 

azon körülménynek tudjuk be, hogy a társulat 

hősnője betegség miatt az egész héten nem lép-

hetvén fel, az előzetes műsor betartható nőin volt. 

A közönség és kritika egyaránt nem térhet 

ki Halmayékuak önkénylelen jövő összehasonlítása 

elöl a par hét előtt itt időző Leszkay-félo társu-

lattal. És ez az összehasonlítás nem válik Halmay 

társulatának hátrányára. Sőt valóságos csoda számba 

vehető, hogy akkor, a midőn a vidéki társulatok 

mindegyikében a fővárosi uj színházak felállítása lcö 

vetkeztében bizonyos hanyatlás észlelhető, Halmay 

társulata ugy a szini erők, mint a társulat gazda-

sági erejét kifejező külső előállítás tekintetében 

mult évi itt léte óta egy lépéssel előre, haladt 

Határozottan olőnye pedig Halmayékriak első éne-

kesnőjük kiválósága és azon körülmény' hogy le-

hetőleg nagyra épített színpadon sok szép díszlettel 

mutatják be darabjaikat, mig az aradi társulat kor-

rekt előadásai sokat veszítettek a színpad kicsiny-

sége és az Aradról közvetlenül Kassára szállított 

díszletek hiánya miatt. 

Szombaton „A varázsgyiirü.a nak kedves zené-

jébon ós igen jó előadásában gyönyörködött a né-

zőterot egészen megtöltő közönség. A társulat éne-

kesnői közül Léuay Sárika (Micholette), a társulat 

temperamentumos subretteje és Tordayné (Reneé) 

szerepeltek, mig a férfiak közül Torday Béla (De 

la Garde) a tavalyról ismert tenorista ée a kitűnő 

baritonista Juhász Sándor (iíicolas) töltötték be az 

énekes Hzerepeket. Le'oay Sárikában jeles erőt- bir 

u társulat, kedves játékával és bár gyenge, de jól 

iskolázott hangjával ismételten kivívta a közönség 

tapsait. Különösön tetszett a Juhászszal együtt éne-

kelt tréfás galamb-kcsa akuplet, mit meg is ismé-

teltettek. Tordayné az elmúlt egy évot hasznos 

munkára használta fel. A tavaly még alig észrevott 

scgédszinéáznőt, mint igen használható énekesnőt, 

láttuk viszont. Hangja erőben és hajlékonyságban 

sokat fejlődött és játéka is teljesen megfelelő. Az 

eddigihez hasonló igyekezettel még sokra haladhat, 

Halmay XV . Lajos alakját találóan állította elénk. 

A többi szerepben Nagy Gyula (D'e Chavannos), 

Tisztay (Valpinson) és Juhászné (Leocadiu) j ók 

voltak. A harmadik felvonásban Tóth Erzsi és 

Újvári Rózsi ügyesen lejtették a menüettet. 

Vasárnap délután telt ház nézte végig a 

„Sanyaró Vendelu czimü életképet és mulatott a 

szabó családapát alakító Tisztay és Halmay (Sanyaró) 

mókáin. Este Géczi István népszinmüvo az „Ördög 
mátkája" szép számú közönség előtt került szilire 

a czimszorepben (Vernes Judit) Halmaynéval, kiről 

hogy banálisnk ne legyünk, csak azt mondhatjuk, 

hogy a régi jó , játékának, hangjának és énektu-

dásának művészi teljességében. A naiv fiatal sze-

relmes párt Juhász (Pál Miklós) és Tordayné (Boricza) 

kedvesen alakították. Tuboly Klementin (Anna) 

kezdődő betegsége daczára drámai erővel játszotta 

meg a mostoha fiába szerelmes asszony szerepét. 

Kiváló alakítást nyújtott Tisztay Hirös Firtos Est-

ván karakterisztikus szerepében, mig Déry Béla 

(Andor) hálátlan szerepében és Halmay (Botár) 

Juhászné mint Hirös Firtosnak siránkozó felesége 

szintén jók voltak. Ki kell emelnünk a darab ki-

válóan szép díszleteit ós különösen a harmadik fel 

vonásban bemutatott törőmalmot, a melyek az igaz-

gató áldozatkészségéről és rendezői ízléséről tettek 

tanúságot. 

Hétfőn kisebb számú közönség előtt Feld Má-

tyás bohózata az „Öreg Trilby" került színre, mely-

ben Tisztay mint Stern Rómeó pomádé gyáros, 

Nagy Gyula Svengali paródiájával és Juhászné a 

czimszerepbeu kaczagtató mókákat mutattak be, 

mig a többiok a legjobb igjekezottel működtek 

közre, hogy a darab lehetotlen badarságait élvez-

hetőkké tegyék. 

Kedden Kövesy életképe „a diplomás kisasz-
szonyok" ment. Hogy a darab maga nem tetszett, 

annak oka az, hogy a cselekmény már az elsó fel-

vonásban véget ér, a két másik felvonást pedig 

csak azért irta liozzá a szerző, hogy egy estét ki 

töltsöu. A szerepőlk közül Lévay Sárika, Tóth 
Erzsi és Szepesy mutatták be a jövő század diplo-

más kisassonyait, kik a férfiak közül Tisztay (Lip-

kay Fridolin) JNagy Gyulával (Faragó) Dériyvel 

Halmayval és az oroszlánszeliditö Palotayval dere-

kasan buzgólkodtak, hogy az élénken induló, de 

azután teljesen ellapult darabba életet öutsonek. 

Strauss szép zenéjü operettje „a bőregér" töl-

tötte be a szerdai estét. A jól ismert szép ének-

számokat, igen szépen interpretálták Ilalmayné 
(Rozalinda), Lévay Sári, (Adél) ki kedves volt 

a nyelves szobalány szerepében, Torday (Alfréd) 

Halmay (Eisenstein) és Juhász (Falkej. Déry Béla 

(Frank) Tordayné (Orlovszky herczeg) és Nagy 
Gyula (Froscli) ügyes játékukkal járultak hozzá az 

est. sikeréhez, a miben nagy része volt a kar jól 

összevágó énekének. — Tóth Erzsi ós Újvári Rózsi 

ügyesen mutattak be egy cseh tánezot. 

Csütörtökön gyéren látogatott ház előtt a 

„Kék asszony" czimü operctte került előadásra, a 

czimszerepbeu Halmaynéval. Az előadás pedig na-

gyobb érdeklődést érdemelt volna, mert különösen 

e darabban tűnt fel. mily előnyt biztosítanak na-

gyobb szinpad'cs a megfelelő díszletek. A sikerült 

előadásban Tisztay a báró szerepében, Torday (Mi-

ramol). Juhász (Pierre), Lévay Sári (Teréz), Nagy 
Gyula (Kantló) és Tordayné (Mariole) vettek részt. 

Különösen tetszettek az első felvonásbeli „Aludni 

menjünk" kezdetű kardal és Halmaynénak má-

sodik felvonásbeli keringője. 

Pénteken zsúfolásig telt ház előtt adták Géczi 

István szép népszínművét a „gyimesi vadvirág". 
A szereplők közül Halmayné Magda szerepében, 

Halmay mint Prezsmer Péter, Déri Béla, mint Ba-

lánka Imre igen jó alakítást nyújtottak, Törpe 

Csura, a részeges harangozó alakját Nagy Gyula, 

fiáét pedig Tisztay mutatták be igen ügyesen. Lévay 
Sári egyéniségéhez Mária drámai alaphangú szerepe 

nem való és az az álpátosz, a mit igyekezete ki-

folyásának tudunk be, mindig kétségben hagyott 

az iránt, hogy komolyan beszél-e, vagy gúnyolódik. 

Jó volt Fábián Gyurka szerepében Juhász Sándor, 

bár a határozottabb drámai jelenetekben erősebben 

kellett volna színeznie. 

Tegnap este az „Ezer év" látványos alkalmi 

szinmü került szinre, a melyről jövő számunkban 

referálunk. 

A hét repertoirja a mai színlapok szerint a 

következő : 

Vasárnap: délután „Ludas Matyi.", este meg-

ismételtetik „jEzer év." 
llétfőn : fél helyárakkal : „Lumpaczius Vaga-

bundus." 
Kedden : Molnár Rózsika, n budapesti vig 

szinház tagjának első felléptéül : „Trilby." 
Szerdán : Molnár Liózsika második vendég-

játékául : „Váljunk el." 
Csütörtökön : Molnár Rózsika utolsó vendég-

játékául : „A nők barátja" 

Gyulai élet. 
A z t hiszem, nem . . . Megvagyok győződve 

róla, hogy ismert önök előtt Petőf inek az a köl-

teménye, a melyet egyszer ka tona korában írt, 

a mikor csikorgó hidegben si lbakolt valami 

magazinum előtt s a melynek két sora így 

hangzik ; 

— Ho l a bo ldogság mostanában? 

— Bará tságos meleg szobában . . . 

Va l am i ujságiró ur ezt a verset, tekintet 

tel a. nyá r i időre, igy t ravestá l ta : 

— H o l a bo ldogság mostanában? 

— Barátságos, hűs uszodában I 

Ennek az urnák igaza van. 

D e van, helyi szempontból Ítélve két bi-

bije a do lognak s ez az időjárás és a viz. T. i. 

m ikor meleg az idő, a mikor a hőségtől eltik-

kadt verebek Iep0t3'0gnak a fáról , midőn minden 

nap napszúrást kapo t t emberről regél F á m a 

istennő, — kegyes patronusutik, — akkor az 

élő (?) viz csatornában vagy nincs viz, vagy 

meg van ha lva az emberiség fürdőt venni szán-

dékozó fele számára, mert ál lott . H a pedig vi-

har fe lhők rohannak végig az égboltozaton, s 

méhökben v i l l ám s dörgés születnek, mikor te-

há t azok a fürdőzők a k ik Hen r y marquis elle-

nében : k i nem á l lhat ják a dörgést s vi l lámot, s 

ha az élővizet söpri a szél, — szobájukba hú-

zódva remegnek a természet haragjátó l , — ak-

kor v igan ereszti a Poirée rendszerű duzzasztó 

a friss Körös-vizet az élöviz csatornába. "Vihar-

ban senkinek nincs kedve fürdeni , ha szép idő 

van, akkor meg nincs viz. — í gy tehát váro-

sunk falai közö t t nem honol a boldogság, mert 

nincs barátságos hűs uszoda. — Ezért nem bol-

dog a gyula i magyar I 

Vá j jon nem lehetne ezen, egy kis jó aka-

rattal segíteni I 

* 

A hét fo lyamán a „Po lgár i körben" nagyobb 

társaság v i tatkozott azon, hogy melyik é letpálya 

a legkiadóbb. A társaság egyik része a mellett 

kardoskodott , hogy ez a kérdés olyan á l ta lános, 

hogy specziálisan nem lehet az egyes p á l y ák jó, 

vagy rossz vol tá t megállapítani . A vi tatkozás 

mind szélesebb medret vett, Lojzi bácsi és Lajos 
al ig győzték a sok friss csapolást hordani , mig a 

déli harangszó fel nem riasztotta a békés család-

apáka t az asztal mellől. 

Józsi bácsi egyszer csak nagyot csap az 

öklével az asztalra, s igy k i á l t fe l : 

— Ne veszekedjetek! Megmondom én, hogy 

k inek, vagy jobban mondva k iknek megy leg-

jobban a soruk ; a korcsmárosoknak ! Más em-

bernek csak egyszer van egy esztendőben szü-

retjük, s az is tekintettel a filoxerára meg a 

peronospórára, semmit sem ér 1 A korcsmáro-

soknak pedig négyszer, mert négyszer van vásár 

eay esztendőben, egy gyula i vásár pedig mind ig 

felér három gyengébb szürettel. 

I t t a vásár, i l l ik tehát erről az egyetlen 

alkalomról , a mikor hét vármegye embere meg-

fordul a vásárban , — megemlékezni. — 

Vás á r n ak vásárok a mostani vásárok is, 

de másképpen volt az ha jdanában, mikor még 

nem tette tönkre konda számra a sertéseket a 

vész, egész héten nem szakadt k i a muzsika a 

„Kirá ly"-ból , s a vásár tér sem volt olyan üres 

mint most, hanem ember ember há tán tolongott, 

hogy a t iszántul össze hajtott á l la ta ibó l s a 

szebbnél szebb, s j obbná l jobb, összehalmozott 

iparcz ikkekből szükségleteit fedezze. Olyan vá-

sárok estek itt ha jdanában, hogy ha valaki , 

természetesen jó sok pénzzel el látva, gya log 

egy szál fehér ruhában ment k i a vásárba, ötös 

fogaton diszmagyarban jöhetett vissza. 

Ebben az időben tette meg a hires Hőg3'e 

— hazánk ponyva i rodalmának ékes szavazatu 

vándor apostola — azt a zseniális fogást, a 

melylyel Pünkösdkor kétszáz darab „Alföldi kalen-
dárium"-on tu l adott. 

— H ő g y e ur a téli vásárokon a fentebb 

jelzett ka lendár iumokon nem tudott tul adni. 

Nagy busán k íná lgat ja tehát Pünkösd i vásárkor 

a naptárakat , de persze nem akadt hunezut, a 

k i pünkösdkor naptár t vegyen. Dé l ig csak ál-

lotta H ő g y e a nép közönyösségét a kalandári-

umok i rányában , de délben, — gondolt meré-

szet és nagyot, nyakába vette a vásár t és az 

összes kasza köveket , a mi csak a vásárban ta-

lá lható volt, — megvette. V i g a n tér vissza a 

nap tárak közé, s kezdi a kasza köveket áru ln i . 

A z aratásra készülő nép csak ugy hemzsegett a 

ponyva körü l , mert kaszakő kel l , másutt p ed i g 

nem vol t kapható . Hőgye ravaszul mosolygott 

magában , mikor megkérdezte az egyik vevőt : 

— M i tetszik? 

— Kas z akő kéné l 

— Tessék választani ! A polgártárs vá-

laszt, s k é r d i : 

— M i t kós tá l ? 

— Harmincz krajezár az á r a ! 

— Nem lehet az uram, vélekedik vevő, 

másutt 25 krajezárért ad ják 1 

— H á t akkor vegyen ott, a hc l 25 kraj-

ezárért ad j ák 1 , 

A polgártárs persze h iába szaladgálja össze 

kaszakőért a várost és a vársárt , nern k ap sehol 

sem, mert Hőgye mind megvette. Visszafordul 

tehát nagy busán Högyéhez, kiolvassa nagy ne-

hezen a három hatost s igy szól : 

— N a ! H o l van a lcü.?! 

— J a ! Bará tom, válaszol Hőgye , ennek a 

kaszakőnek csak akkor három hatos az ára, ha 

ka lendár iumot is vesz kend, kü l önben hatvan 

krajezárért adom. 

M i t tegyen a polgár , veszi a kalendári-

umot, s még ő örül , hogy kaszakövet kapot t . 

Estére kelve nem volt egy szál naptára 

sem Hőgyének . 
^ * * * 

Most , merje va lak i nekem mondani , hogy 

a magyar emberben nincs kereskedő szellem ! ? 

— ri. 

Országos vásár i jelentés. 

Szerda : julius 13-án sertésvásár, a:s újból fel-

lépett serlésvész következtében a város zár alá vé-

tetett és igy sertésfelhajtás nem volt. 

Csütörtök-, julius 14-én juhvásár, felhajtás va-

lamennyivel meghaladt a 15000 darabot, inely nagy 

részt eladatott, a vásár élénk volt. Elkelt j ó vágni 

való kos páronként 15—16 írtig, bárány 6—S frtig, 

meddő anya birkáért első osztályú 12—14 írtig, 

, másod osztályú 8—10 írtig, külföldi szállításra al-

kalmas hízott jó ürüért 15—16 forintig kivételesen 

18 forintig, 

Péntek: Julius 15-én szarvasmarha vásár, fel -

hajtatott mintegy 8000 darab, túlnyomó része ki-

tűnő minőségű és jó árak mellett talált vevőre; 

erdélyi származású ökrök 860—400 frtig páronként, 

másodrendű 280—340 frtig és harmadrendű 220 

írttól 260 frtig keltek. Erdélyi borjuk 120 írttól 

140 frtig. Fejős telienok 60 forinttól 180 fosintig 

darabonként. 

Szombat: Julius 16-án lóvásár, felbajtatott 

circa 10,000 darab. Elkeltek ménlovak 300 frttó! 

500 frtig darabonként; luxus hintó lovak páronként 

600—800 frtig; uradalmi gazdasági lova* 300—600 

frtig; igás lovak 180 írttól 300 frtig; közönséges 

fuvaros lovak 100 forinttól 160 forintig páronként; 

kövér mustra ló a bécsi vágóhidra nagyobb szám-

ban lett vásárolva. 



Nyilt-tér.) 
Mindazok, kik íelejthetlen testvérem 

Kardos Károly váratlan elhunyta alkalmával 
temetésén megjelentek, de különösen a hely-
ben állomásozó m. kir. honvéd tisztikar, 
bajtársai, jó barátai fogadják ez utón is 
bálás köszönetemet. 

Szolnok, 1898. julius 14. 
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Nyilatkozat. 
Alulírott, mint a görbersdorli t üdőbe tegek 

klimatikus gyógyintézetének tulajdonosa, segiteni 

akarván a szenvedő emberiségen, örömmel hozom 

nyilvánosságra, hogy gyógyintézetemben a 

M a r g i t 6 6 g y ó g y f o r r á s t 

( B e r e g m e g y e O 

1879. óta állandóan a legjobb eredménynyel alkalma-

lom a légutak hurutos bántalmainál. A legtisztább 

lelkiismerettel ajánlom ezen kiváló gyógyvíz alkal-

mazását orvostársaimnak és a mellbajokban szen-

vedő emberiségnek is. 

A görbersdorfi gyógyintézet tüdőbetegek számára 

i4o 4-6 D r . R ö m p l e r T ó d o r . 

HIRDETÉSEK. 

Eladó könyvek. 
Olcsón eladók a következő müvek: 

1. Gracza szabadságharca 5 kötet 

2. Prevost a félszüzek . 1 „ 

3. Herczeg mutamur . . 1 „ 

4. Almanach 1S9S. . . 1 „ 

5. Bartha »Haugulatok« . 1 „ 

Ozim szívességből a kiadóhiva-

talban. 200 2—2 

35S. szám. — 1S9S. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó nz 18S1. évi L X . 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 

hogy a gyulai leír. törvényszék 189S évi 2201, 

számú végzése következtében Dr. Berényi Ármin 

gyulai ügyvéd által képviselt |. Gyulavárosi taka-
rékpénztár javára Makay Lajos és társai gyulai 

lakosok ellen S50 frt — kr. s jár. erejéig fogana-

tosított biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 

901 frt 60 krra becsült házi bútorok, gazdasági 

eszközök és lábas jószágokból álló ingóságok nyil-

vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésen a gyulai kir. járásbíróság 

2212.—1S9S. számú végzése folytán S50 frt — kr. 

tőkekövetelés, enneh 189S évi |anuár hó 5-ik nap-

jától járó 6% kamatai és eddig összesen S9 frt 97 

krban bíróilag már megállapított költségek erejéig 

Makay Lajos alperes lakásán leendő eszközlésére 

1898. évi julius hó 21-ik napjának délelőtti 9 órája 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 

oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 

ingóságok az 1S81. évi L X . t.-cz. 107. és 108. § a 

értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé-

rőnek becsáron alul is el fognak adatni. 

Kelt Gyulán, IS9S. évi julius hó S-ik napján. 

Tar Gyula, 
20G 1—1 kir. jbirósági végrehajtó. 

Tüdőbetegségek 
(ebronikus katarrhusok és tüdősorvadás) 

g y ó g y í t h a t ó k 

e kitűnő hatású teljesen ártalmatlan 

„Glandulen" használata által. 
Glandu len a legjobb szer búrmilyeii nemű tüdő-

betegségeknél. Bámulatos sikerek régebb és előre-
haladottabb tüdőbetegségeknél ; bizonyittatnak 
gyógyult betegek és hírneves orvosok által. 

G l andu len a legbiztosabb ismert szer, minek 
segítségével » természet a testben gyógyiijn a 
tüdőbetegségeket. — A szervezet Glanduleu 
hiányával megbetegszik. Glandulen czélszerü 
használata fokozza a természetes gyógyulást. 

G l andu l en nem mesterséges uton előállított vegyi 
szer, melyeknek többnyire nem kívánt kellemet-
len mellékhatásai vannak, teljesen ártalmatlan, 
huzamosabb használatnál is. 

G l andu l en előállittatik Dr. Ilofmann utóda állal 
Meeraue [i'á) vegyi gyárálnn egészséges állatok-
nak tüdőmirigyeiből.^ Tablettákban, kellemes és 
alkalmas alak bevevésre. Mindeu e?yes tabletta 
tartalmaz 0"25 Ulr.dulcn-nek megfelelő 005 be-
sűrített mirigyanyagot és 0"20 izjavitó tejezukrot. 

G l andu len törvényileg védve és szabadalmazva 
van, utánzatoktól óvakodjék — Változatlan alak-
ban minden gyógyanyagot tartalmazó ülandulen 
kapható minden gyógyszertárban : 1 üveg 2 frt 
75 kr (100 drb.) és 1 frt 50 kr (50 drb.) — Ott, 
hol nem kapható, forduljon e főraktárhoz: 

Diana gyószertár, 
Budapest, Károly-körut 5. szám, 

hoDnan kívánatra terjedelmes ismertetés és hasz-
nálati utasítás orvosoknak, valamint betegnek bér-

139 7—10 mentve küldetnek. 

Hirdetmény. 
Békés község képviselőtestületének 158./S9S. 

kgy. számú határozata értelmében a község tulaj-

donát képező 

2329. kat. hold bélmegyeri földbirtok 
vadászati joga 

folyó évi októbor hó 1-től számítandó hat évre, 

Békés községházánál folyó évi julius hó 31-ik nap-
ján d. e. 9 Órakor tartandó nyilvános árverésen ha-

szonbérbe fog adatni. 

A bérletre vonatkozó feltételek nz elöljáró-

ságnál a hivatalos órákban megtekinthetők. 

Kelt Békésen, 1S98. jul ius 9. 

Békés község elöljárói: 

Nagy Gábor , Nagy Sándo r , 
számügyi jegyző. 202 1—1 bíró. 

4028—1898. A szeghalmi járás föszolgabirájától. 

Pályázati hirdetmény. 
A F.-Gyarmat községben ujonan szer-

vezett s évi 400 frttal javadalmazott köz-
ségi Í r n o k i á l l á s r a pályázatott hir-
detek. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények 
a JÖVŐ hó 5-ig bezárólag hozzám adandók 
be. A később beadott kérvényeket figye-
lembe nem veszem. 

A választás a jÖVŐ hó 6-án F.-Gyarmat 
község közháznnál lesz. 

Szeghalom, 1S9S. julius 12. 

Csánk i Jenő , 
209 I —3 főszolgabíró. 

7675 -1S98. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyula város tanácsának felügyelete alatt álló 

Gróf Wenckhe im Frigyes a lapí tványi 
ösz tönd í j r a ezennel pályázat nyittatik. 

Az ösztöndíjra igényt tarthatnak azon gyulai 
születésü és illetőségi ifjak, kik a gyinnasium vagy 

reáliskola V - ik vagy magasabb osztályába járnak, 

valamint azok kik a jogi, orvosi, bölcsés/.eti, tech-

nikai. gazdasági va>ry felsőbb kereskedelmi tanfo-

lyamot hallgatják, teljesen vagyontalanok s az előző 

iskolai évről jeles osztályzatú bizonyítványt képe-

sek felmutatni, 

Az ösztöndíj évi 250 forint mi fél évi utóla-

gos részletekben fog az ösztöndijjnsnak a félévre 

vonatkozó iskolai bizonyítvány bemutatása mellett 

kiutalványoztatni. 

Felhivatnak a pályázni kívánók, miszerint az 

iskolai bizonyítvány, erkölcsi, vagyontalansági és 

születési bizonyitványnyal felszerelt kérvényeiket 

folyó évi augusztus hó 8-ik napjáig Gyula város 

tanácsához adják be. 

Gyulán, 189S. évi julius 6-án. 

Dutkay Béla, 
211 1—3 polgármester. 

Amerikai 

o j t o t t é l e t k é p e s s z ö 11 ö- tőkék 
száraz és nyers állapotban 

7—8 k r a j e z á r é r t 
kaphatók: 

Smaligyin K. szöllőtelepén 
2071-2 M a g y a r á d o n . 

3107./189S. A békési járás föszolgabirájától. 

Pályázati hirdetmény. 
Békésvármegye békési járásához tartozó KörŐS-

T a r c s a nagyközségben rendszeresített évi 600 frt 

fizetés, szabályrendeletileg megállapított látogatási, 

vágatási stb. dijakkal javadalmazott 

állatorvosi állásra 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom pályázókat, hogy életkorukat, képe-

sítésüket, eddigi működésűket igazoló okmányok-

kal felszerelt kérvényeiket hozzám folyó évi julius 

30-ig beterjesszék. 

A választás Körös-Tarcsán 1898. augusztus 
l-én d. e. 9 órakor fog megtartatni. 

Békés, 1S9S. julius 8-án. 

Popovics Szilveszter, 
203 1—2 íoszolgabiró. 

4S1. és 498, szám. — 189S. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1SS1. évi L X . 

t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 

hogy n nagy-vnradi, soproni és gyulai kir. járás-

bíróság 189S. évi 5008., 6313. és Y. 122./1., 125./2. 

számú végzése következtében, Bródy Adolf, Dr. 

Berényi Ármin, Schröder Kornél és Dr. Kólin Mór 

gyúlni ügyvédek által képviselt Sziládky és társa, 
Klaber Mór, Fraller István és Reisner és Wolf czég 

javára, Huszka Ferencz gyulai lakos ellen 890 frt 

63 kr. s jár. erejéig foganatosított biztosítási és 

kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 653 frt 36 

krra becsült üzleti áruk, állványok és bútorokból 

álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a gyulai kir. járásbíróság 

V. 59/2. és 125/3. 1898. számú végzése folytán 890 

frt 63 kr. tőkekövetelés, ennek kamatai és eddig 

bíróilag már megállapított költségek erejéig alpe-

res üzletében leendő eszközlésére 1898. évi julius 
hó 22-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül ki-

tüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-

jegyzéssel hivatnak meg, hogy nz érintett ingósá-

gok az 1SS1. évi L X . t.-cz. 107. és 108. §-a ér-

teimébon készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé-

rőnek becsáron alul is el fognak adatni. 

Kelt Gyulán, 1898. évi julius hó 8-ik napján. 

T a r G y u l a , 

205 1—1 kir. jbirósági végrehajtó. 

360. szám. — 1898. 

Árverési hirdetmény, 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi L X . 

t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, 

hogy a gyulai kir. törvényszék 1897. évi 8984. 

számú végzése következtében Dr. Zöldy Géza 

gyulai ügyvéd által képviselt Fürdők Lujza férj. 

Tóth Béláné gyulai lakos javára, Kovács Lajos 
gyulai lakos ellen 1477 frt 34 kr. s jár. erejéig 

foganatosított kielégítési végrehajtás utján felül fog-

lalt és 692 frt — krra becsült házibutorokból álló 

ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a gyulai kir. jbiróság N. 14./1. 

1898. számú végzése folytán 1477 frt 84 kr. tőke-

követelés, ennek 1S96. évi február hó 15 ik nap-

jától járó 5"/0 kamatai és oddig összesen 35 frt 

60 krban bíróilag már megállapított költségek ere-

jéig alperes lakásán leedő eszközlésére 1898. évi 
julius hó 23 ik napjának délelőtti 9 ó r á j a határ-

időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozik oly 

megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-

ságok az 1881. évi L X . t.-cz. 107. és 108. §-a értel-

mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő-

nek becsáron alul is el fognak adatni. 

Kelt Gyulán, 1898, évi julius hó 11. napján. 

Tar Gyula, 
201. 1—1. kir. jbírósági végrohajtó. 

1797—1898. elu. 

Árlejtési hirdetmény. 
A gyulai kir. törvényszék és az ennek 

területén levő kir. járásbíróságok hivatali 
helyiségeinek világítására a folyó év Ií-ik 
felében és a jövő év I-ső fölében mintegy 
800 bécsi font hazai gyártmányú, legjobb 
minőségű stearin gyertya szükségeltetvén, a 
szállítás biztosítása végett árlejtést hirdetek 
és az árlejtés határidejéül a folyó évi julius 
hó 25 ik napjának délutáni 3 óráját, heiyí-
ségeiil pedig a törvényszék elhelyezésére 
szolgáló épület 4. számú tanácstermét tű-
zöm ki. 

Az árlejtésben részt venni szándékozók 
20 frt bánatpénz, illetőleg biztosítékot tar-
toznak letenni. 

Az árlejtési feltételek a, törvényszéki 
irodaigazgatónál a szokásos hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Gyula, 1898. évi julius hó 11-én. 

Novák Kami l l , 
204 1—1 elnök. 

3560. — 1898. 

Árlejtési hirdetmény. 
Szeghalom község elöljárósága részéről 

ezennel közhírré tétetik, hogy a Szeghalmon 
építendő egy emeletes vendéglő munkáinak 
biztosítása iránt f. évi julius hó 24-én dél-
előtti 10 Órakor a községházán zárt ajánlati 
verseny tárgyalás tartatik. 

Ezen föld és kőmives, kőfaragó, vas, 
ács, asztalos, üveges, mázoló, bádogos és 
különféle munkából álló vendéglő épitési 
költsége 22960 frt 35 krral irányoztatott elő. 

Felhivatnak vállalkozni kívánók, hogy 
kellően bélyegzett és ^Ajánlat a szeghalmi 
egy emeletes vendéglő építésére * felirattal 
ellátott Írásbeli zárt ajánlataikat, melyekhez 
a számított összegnek 5°/0-a, azaz 1150 frt 
(egyezeregyszáz ötven forint) mint biztosíték 
csatolandó, s a folyó évi julius hó 24-én 
d. e. 10 Óráig alulirott előljáróságn<U nyújt-
sák be. 

A terv, előmérték, költségvetés, az ár-
lejtési és épitési feltételek a község I-ső 
jegyzőjének hivatalos helyiségében minden 
hétköznap 9—12 és délután 3 —5 óráig meg-
tekinthetők. 

Szeghalom, 1898. julius hó 14-én. 

Kovács Gyula, Godán Ambrus, 
jegyző. 208 1—1 biró. 

Millenniumi kiállítás 1896: Nagy millenniumi érem. 

S T A H E L é s LENNER Budapest , 
T r i e u r - é s J e m e z l y u k a s z t ó - g y á r . 

Gyár: Katona József-utcza 8. sz., Margithid és nyugati pályaudvar közt. 
Ajáuljuk az általunk gyártott legjobb minőségű: 

Tr ieu rök i a konkoly és bükkönynek a búza, árpa vagy 

rozs közüli kiválasztására. 

Tr ieurök s a zabnak vagy árpának a buza közüli és a 

gömbölyű magvak kiválasztására, 

a L e n c s e t i s z t i t ó és osz tá lyozó t r i eu r ök s az 

l ' / j í / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ m L árpa kiválasztására és a lencse osztályozására. 

I I I I Osztá lyozó-Trieurök. 

S z abada lmazo t t Tr ieur és osz tá lyozógépek 

minden gabonafaj tisztítására és tetszés szerinti osztá-

lyozására. Elvállalunk Gutjahr és Müller, illetve Mayer 

rendszerű trieurök csekély költséggel a trieur beküldése mellett ezen szabadalmazott trieu-

rökké átalakítását. 

Malom-Trieurbengerek vagy burkolatai. 1 84 5—10 

Lyukasztott vagy has i tot t l emezek tetszés szerinti nagyságban ipari vagy gazda-

sági czélokra. 

Árjegyzékek vagy mintakönyvek ingyen ós bérmentve küldetnek. " 3 K 3 

§ Nincs többé lábfájás! 

sem tyúkszem, sem i z zadós láb , sem bő rkeményedés , 
sem l ábdagana t , sem fagyos l áb , sem l ábégés , rövid idei 
viselés után megkönnyebbü l a j á r á s a annak ki czipőjét d r . Högyes-
fé le a z egész v i lágon s z abada lmazo t t Asbest ta lpbélés-

sel l á t ja el. Párja egyszerű 60 kr. Kettős szövésű 1 frt 20 kr. 
Az Asbestli talpbélés kitűnőségét a legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. közös hadsereg-

nek és a magy. kir. honvédségnek eddig 225000 pár szállíttatott. 

Szétküldés csakis után vétellel, vagy a pénz; előleges Tbekiildésc és külön 10 
kr . frauvo. Felvilágosítások, prospectusok és köszönetnyilvánítások ingyen. 

Általános Asbestáru-gyár betéti társaság-
i t 10-50 I t U D A F l í S T ; V I . , S z iY-u tczs i 1 8 . 

i f f ' Kapható Gyu lán : Deutsch J a k a b ke reskedésében . ' W 

C s a k 
f iatal 

e m b e r e k e t 
érdekelheti tudui, hogy a 

páris i Dr. BOITON 
In ject io Or ientá l 

már néhány nnpi használat után elmulasztja még a 
legrégibb bántalmakat is, fölösleges leliát s a n t a l 
o l a j vagy c o p a i v a b a l z s a m m a l kísérletezni, 
mert ezek csak a gyomrot rontják és a bajt nem 

gyógyítják meg. 

I üveg Boiton Injectio ára I forint. 
Magyarországi főraktár: 

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

V., Nagykorona-utcza 23. (Széc, enyi-tér 
sarkán.) 

Kapható minden nagyobb gyógyszertárban. 

Postai megrendelések czinie: 

Zol tán gyógyszer t á r Budapes t . 
Főraktár Gyulán: Bodok i M ihá l y 

gyógyszertárában. 

G y u l á n , 1 8 9 8 . cl k i a d ó t u l a j d o n o s D o b a y J á n o s n y o m d á j a . 


