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Községi tisztujitások. 
(B—y.) Az év végével lejár a vármegye 

községeiben há rom év előt t megválasz to t t 
e lől járósági t agok megbízatása . A lakosságnak 
újból megnyí l ik a joga, hogy maga je löl je 
ki lakostársa i közül azon egyéneke t , k iknek 
kezében nyugod tan lá t ja községe szellemi és 
anyagi ügyeinek vezetését és k i k e t bizalom-
mal ü l te t az elöljárói székbe, hogy abban 
három éven keresztül j o g o k a t gyakoro l j anak 
és kö te lességoke t te l jesí tsenek. 

Csekély népességű kis községekben, a 
hol a községi élet nyilvánulásai csak a leg-
szűkebb meder re szor í tkoznak, al ig bír na-
g y o b b je len tőséggel az elől járó választás. 
Minden községben van néhány módosabb, 
rendesen t isztes korú, becsületes ember, a 
kik felvál tva ke rü lnek az elöljárói ál lásokba, 
hogy o t t a minden t személyesen végző jegyző 
mel le t t mintegy bizalmi fé r f iakként szerepel-
jenek , a ki azután az ó hozzájáru lásukkal 
e l lá t ja a közigazgatás t , mely ily helyen csak 
a törvények és rende le tek végreha j t á sában 
áll a nélkül, hogy a község szellemi vagy 
anyagi élete kezdeményezőleg adna anyago t 
az e lö l járóságok, ha tóságok munká lkodásának . 

A mi vá rmegyénkben teljesen el lenkezője 
áll ennek. Községeinknek legkisebbiké is 
népesebb egy-egy felvidéki városkánál , leg-
több je egy-egy vidéki emporium, a társadalmi, 
ku l turá l i s és gazdasági élet lük te tő eleven-
ségével, minden téren a fej lődésre való igé-
nyek megszámlálha ta t lan sokaságával ós fon-
tosságával . Mindegyik községünk nagysága, 
vagyoni helyzete, lakosságának ál ta lános 
ér te lmi fe j le t tsége a legte l jesebb mérvben 
igényli a törvényben biztosí tot t önkormány-
zati j o g n a k el ismerését és g y a k o r l á s á t ; a 
közigazgatás i élet magukban a községekben 
folyik le és nyilvánul, a felsőbb hatóságok 
gyámkodó szerepe megszűnik ós inkább az 
ellenőrzésre, közvet í tésre és a fejlődés irá-
nyainak kijelölésére t e r j ed ki és azér t a 
hatósági közegek és maga a vármegye is 
szívesen respek tá l ja a község akaratnyi lvá-
ní tását , csak a l eg r i tkább esetben, szükségből 
ava tkozván be a község belső ügyeibe. 

A mi községe inkben fontos kérdés, kivel 

töl tsük be az elöljárói á l lásokat és azér t 
a lkalomszerűnek t a r t j u k figyelmeztetni a 
közönséget azon jognak je lentőségére , melyet 
a törvények az elöl járók választásában biz-
tosí tanak részére. 

Nem szabad felednünk, hogy a birói 
állásra ma már nem elégséges a tekintély, 
jól táplá l t alak, a mely az adomabeli jó bőre 
szabot t ködmönt megtöl teni képes; a tekin-
télynek a becsületességben, józan észben, 
ta lá lékonyságban és helyes í té lőképességben 
kell nyilvánulnia. 

A inai kor rohamos haladásával együt t 
kell fejlődnie községeinknek is és pedig 
minden téren kivétel nélkül. Kulturális, gaz-
dasági , egészségügyi, közlekedési és szépészeti 
téren igen-igen sok feladat vár még meg-
oldásra mindenü t t és a mely község ebben 
az ál ta lános előre menete lben nem tud lépést 
t a r t an i a többiekkel , késlekedik vagy megáll 
fej lődésében, annak lakossága mihamarabb 
érezni fogja az elmaradás káros következ-
ményei t minden, de első sorban vagyoni 
tokintel bon. A községi e löl járóságnak fel-
adata pedig, hogy ebben a. fejlődésben a köz-
séget vezesse, a r ra eszméket , i r ány t adjon. 
A községi élet minden mozzanatá t legjobban 
ismerő e lö l já róknak kell lenniök azoknak, 
kik felismerik a községnek szükségle te i t és 
leleményességükkel megtalál ják az eszközt, 
mely e szükségle teket legjobban kielégít i . 
Minden fejlődés, minden ú j í tás áldozattal 
já r , és a községi e löl járóságnak pusztán 
maradiságból nem szabad vonakodnia az 
áldozat meghozatalától , de épen legszebb fel-
ada ta o l t kérni és sürgetni az áldozatot , á 
hol az busásan fogja meghozni gyümölcsei t . 

Örvendetes je lenségként tapasz ta lha tó 
községeink vagyonosabb és értelmesebb pol-
gára iná l a törekvés arra , hogy mint a lakos 
ság bizalmának letéteményesei e lö l já rókká 
választassanak. Megengedhe tő és dicséretes 
személyi becsvágy PZ egyrészről és másrészt 
a t e t t r e készség és a közügyek i ránt i érdek-
lődés örvendetes nyilvánulása De ezen tö rek-
vés csak addig és azoknál jogosul t , a meddig 
és a kik h iva to t tak és képesek is az elérni 
k íván t állás betöl tésére. Az elöl járóság ma 
már nem pusztán tisztesség, dekórum, hanem 

a kötelességeknek nehéz és nagy sokasága. 
Minden jogosulat lan törekvés már kezdetben 
elfoj tandó tehát , atyafiságos vagy más tekin-
te tekből a közügy ká rá ra annak tápo t nyúj-
tani nem szabad. 

A községi t i sz túj í tás előhírnökei a most 
folyamatban levő községi képviselő-válasz-
tások, a mik nem kevésbbó fontos mozzanatot 
képeznek a községek életében. A községi 
képviselőtes tüle t az, a mely hozzájárulásával , 
határozatával a megvalósítás s tád iumába 
hozza az elöl járóság és egyesek által fe lvete t t 
eszméket és javas la tokat . A törvény korlátai 
közöt t önállólag rendelkezik a község sorsa 
folett, azér t fontos, hogy az elöl járóságok és 
képviselőtestületek közhasznú együ t tműkö-
dése biztosítva legyen. A képviselőtestület 
ellenőrzi az e löl járókat , elbírál ja javas la ta ikat , 
korlátozza czél nélküli kiadások megtételében 
és sa rka l ja oly in tézmények létesítésére, me-
lyek a közönség előnyére, a község fejlő-
désére szolgálnak. Olyan képviselőtestület , 
melynek tag ja i t a közügyek szerete te a köz-
ség ügye ié r t való lelkesedés ha t j a át, a mely 
a haladásra való tö rekvés t a józan mérsék-
let tel okosan t ud j a összekapcsolni és érvé-
nyesíteni, csak hasznára lehet a községnek 
és boldogulására a községben lakó egye-
seknek. 

Az érdeklődés mellet t azonban feltét-
lenül szükséges a képesség is és ez különösen 
áll az elől járósági t agokra nézve. A mi köz-
ségeink elöl járóságának mindegyik t ag ja egy-
e^y hivatalnok is, bizonyos fokig önálló ügy-
és munkakör re l , a mit rá te rmet t ség , elő-
ismere tek és tapasz ta la t nélkül ellátni nem 
képes. Különösen áll ez a pénzkezelésre 
h iva to t t közegekre nézve. Olyan vagyonnak 
kezeléséhez, a milyennel községeink rendel-
keznek, oly nagy állagú pénz tá rak bonyolult 
számadásainak vezetéséhez/ a milyenek min-
den községünkben vannak, nem elég a 
jóakara t , oda tudás és nagy gyakor la t i kép-
zet tség szükséges. És különöseu is felhivjuk 
er re a községek figyelmét, hogy a köz-
vagyonnak kezelését ne bízza ahoz nem ér tő 
emberekre , ne tegye ki a talán legjobb 
igyekezet tel , de ismeretek nélkül a pénz-
kezelésre vállalkozó becsületes férf iakat annak , 

hogy tudat lanságból és képte lenségből ön-
maguknak , sőt esetleg a községnek is k á r á t 
okozzák és a számadások körül önhibá jukon 
kivül t á m a d t rendet lenségekkel t iszta kezii-
ségükre és becsületességükre nézve kéte-
lyekkel, gyanúsí tásokkal legyenek i l le tbetők, 
de gondoskod janak esetleg megfelelő jobb 
fizetés megszavazásával és már sa já t érde-
kükből is, hogy a közvagyonok, pénzek ós 
számadások vezetésére ahoz ér tő egyének 
a lkalmaztassanak. 

Kisebb-nagyobb mér tékben áll ez a kí-
vánalom minden elöljárói állásra nézve, me r t 
a képésségek nélkül szűkölködő előljáró nem 
hasznot, de kár t csinál, t eher és nyűg társai 
nyakán, a kik j ó a k a r a t t a l t ámogatva őt, 
akadályozva vannak saját m u n k á j u k végzé-
sében. 

Olyan képviselőket válaszszunk tehát-, 
kik szivükön viselik a község ügye i t és olyan 
elöl járókat , kik a m u n k á b a n ta lá l ják a tisz-
tességet és a k iknek van képességük és erős 
aka ra tuk is, hogy ál lásuknak igyekezet te l ós 
becsületesen megfelel jenek. 

T a n ü g y . 
A polgári iskolaszék s a községi óvódai felü-

gyelő-bizottság vasárnap délolőtt Jantsovits Emil el-
nöklete alatt ülést tartott, amelynok főtárgya a tiz 
pontból álló igazgatói jelentés volt, amely tudomá-
sul vétetett. A jelentés szerint szegény tanulók 213 
fit 70 kr. tnndij elengedésben s 47 tanuló könyv-
segélyben részesültek. Az 1898/9. tanév első idő 
szakára szóló órarendet jóváhagylák. Szabó Ferencz 
nagybecskereki plébános és a a Lampel Róbert 
könyvkiadó czég által adományozott könyvekért kö-
szönet szavaziatik. A polgári is.kola építkezési ala-
pítvány s 1897/98. tanévi számadás megvizsgáltat-
ván helyesen vezetett volt s kellően okmányoltnak 
találtatván dr. Follmann János gondnoknak pontos 
és hü kezelésért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. 
Ugyanily jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott Ko-
valszky József tanárnak a községi tanyai iskola 
számadás pontos kezeléseért. A vallás és közokta-
tásügyi minister által a folyó tanév költségeinek 
részbeni fedezésére adott 44 frt pótállamsegély beT 
vételül utalványoztatott. Kürtösy József farkashalmi 
tanyai tanitó áltásáról leköszönvén, az igy ürese-
désbe jött taniiói állásra pályázat lesz hirdetve. A 
községi tanyai s ismétlő iskolákról szóló igazgatói 
jelentések tudomásul vétettek és miután az óvodai 
felügyelő-bizottság is néhány folyó ügyet végzett el, 
az ülés befejeztetett. 

T Á R C Z A. 
„Cine mintye". 

A nap éppen most búj t ki. 
Amint előre tolja vérpiros korongját, las-

sanként felvidul az egész táj . 
A pacsirta a magasban repkedve énekli 

hálaadó imáját, a fürj a mezőben pitypalatyol. 
Harmatban úszik az egész mező. 
Minden egyes füvön, virágon levő harmat-

csepp százszoros visszatükrözője a nap suga-
rának. 

Most hallható a tücsök czirpelése, amely 
amint összevegyül a madarak danolásával és a 
gulya kolompjával, sajátságos kellemes zenévé 
válik. 

Friss ózontartalmu levegő árad szét min-
denütt . Üditő hatása vetekedik a hegyvidék 
levegőjével. 

Nagy élvezet az ilyen pusztai reggel. 
Az aszatolásra menők vig dalától vissz-

hangzik a környék. Leányok, legények mennek 
egy naay csoportban, hogy az árpa és buza 
vetéseket megtisztítsák a dudvától. Enyelegnek, 
tréfálnak egymással. 

Bogár Imre meg Szabó Évi visszamaradt. 
Mintha hangját vesztette volna az egész 

sereg egyszerre megszűnik a vig nóta. 
Hol vagy Évi? kérdik most többen. Nincs 

aki vezesse á nótát. De mihelyest hátratekintve 
meglátják Bogár Imrével, elhallgattak. Tudták 
hogy az a szeretője. 

Ir igy szemmel is nézte a többi legény. 
Nem volt , a faluban oly szép és víg leány 

több mint az Évi. 
Igaz ugyan, hogy Bogár Imre sem ijedt 

meg a maga árnyékától, de hát azért nem kezd-
tek ők el vele. Szép szálas legény volt. Hej 

de bolondulásig is szerette az Évit. Talán 
az is őt. 

Haladtak tovább vigan. Nem törődtek töb-
bet velők, hisz nekik is volt tnár választottjuk. 

Csak egy oláh legény vált ki közülök. 
Hatalmas egy alak volt, valamennyi között a 
legerősebb. Nem is hivták máskép, csak a 
medve. 

Tulajdonképen már ő nem is volt oláh, 
csak a neve, meg az apja volt az. Ö már tör-
delve, alig alig beszélt oláhul. Csak mikor hara-
gudott, vagy káromkodott, jött ki oláh szó a 
száján. De az aztán borzasztó lehetett. 

Lehorvasztott fővel haladt előre és most 
is egyre mormogott. 

Hiába t réfál tak vele nem válaszolt, látszott 
rajta, hogy nagyon busul. 

Tudták a többiek, hoey őtet is megigézte 
a Szabó Évi szeme, csakhogy nski nem igen 
ragyogott. 

— Te Évi —szólt most Bogár Imre — sze-
retsz te engem. 

— Hát tudom is én, talán, válaszolt a leány 
pajkosan. 

— Mindig csak játék aszó a szádban. Mond 
igazán, kérte tovább a legény. 

— Majd mindjárt megkérdezem a lajbim gomb-
jától. Igen . . . nem . . . igen . . . nem . . . na itt 
hiányzik egy gomb, máskülönben „nem" maradt 
volna. Hát nem tudom biztosan, de azt hiszem 
igen. 

— Hát ha szeretsz, mit akarsz attól a medvé-
től? Miért csalogatod azt is? Tán annak is 
megígérted, hogy hozzámész feleségül ? 

— Ejnye de ugy vallat, mintha már a hites 
felesége lennék, duzzogott a leány. Majd ha az 
leszek, akkor lehet féltékeny. Addig pedig azt 
szeretek, a kit én akarok. 

Azzal neheztelve ott hagyta a legényt. 
— Jó, jó, csak meg ne bánd 1 kiáltott utána az. 
Utána nézett egy kicsit, a.ítán szomorúsá-

gában nagyot ütött a kezében levő aszatolóval 
a földbe. 

Az pedig egyszerre vigan szaladt előre és 
isinét danolni kezdett, mintha semmi sem lett 
volna. Pedig hát lehet, hogy érezte ő is, hogy 
most rosszul bánt Imrével, de hát durczáskodott. 

A többiek mindjárt észrevették Bo«ár Im-
rén, hogy nincs rendben a szénája. Nagyon 
szomorúan haladt előre. 

A leány odament a medvéhez. 
Rámosolygott és az öklével nagyot ütött 

a hátába. 
Há t magát mi lelte, min busul, Gligor? 

kérdezte pajkosan. 
Az mintha megkönnyebbült volna, felnézett. 
— A te szemeden busulok Évi! Azon. 
Ugyan hogyan busulna maga az én szeme-

men. Hisz a földön áll, azon busul. 
— Ne tréfálódj mindég, válaszolt a medve. 

Ugy tudsz te mindenkivel játszani, a hogy te 
akarsz. Bolondod neked akire egyszer ránézel. 
Hozzád van szőve annak akkor már a szive. 
Látod velem is ugy tettél, pedig tudom, hogy 
nem szeretsz. 

— Hát ugyan honnan tudná? szólt a leány. 
A medvének felcsillant a szeme. 
— Hát szeretsz ? Igazán ? 
A leánynak tetszett, hogy e/, az otromba 

nagy ember, a kinek olyan ereje van, mint egy 
medvének, neki ugy fogad szót, mintha kutyája 
lenne, hát rámondta: „Hogyne!" 

A többiek is nevettek rajta, de az a nagy 
boldogságában észre s-.m vette. 

— Te — szólt — ha engem- igazán szeretnél 
a kutyád tudnék lenni. Uj;y szolgálnálak, mint 
a királyt szolgálják. Meg tudnám ölni érted az 
apámat. De ha csak hitegetsz, akkor „Cine 
mintye lu 

A leány nem- értette, hogy ez mit jelent 
és rámondta kaczéran: „Hogyne, hogy!" 

Az sem tudta, hogyha euy magyar leány 

igazán szeret, azt csak titkon szokta megsúgni; 
mások előtt pedig tagadja. 

Végre egy buza táblához értek, hol az 
aszatolást megkezdték. 

A medve egész nap nem lelte helyét, mindig 
ott volt Évi körötte. Mindig nevetett és tréfált. 

Estefelé azonban felhagyott vele. Fáj t neki, 
hogy Bogár Imre egész n a p nem szólt hozzá. 
Egészen megkomolyodott. 

Hazamenet odament hozzá. 
— Haragszik még? kérdezte hizelgően? 

Ugy-e nem? Hiszen csak tréfáltam magával. 
A legény ugy tett mintha észre sem venné, 

hogy hozzá szól. 
Megint megszólította. 
— „Hát fáj az magának, ha én tréfálok ma-

gával, vagy mással? Jól van, nem teszem többé!" 
Az csak hagyta beszélni. 
A nap már rég lement. Sötét pste lett 

mire a csapat a folyó hídjához ért, mely a falu 
határát képezi. Az ég be volt borulva, ugy, 
hogy alig lehetett előre haladni. 

I t t a leány egészen belekapaszkodott a 
legény kar jába és a füléhez súgva kérdezte: 
„Haragszik ? ugy e nem? Hiszen nem szeretek 
senkit sem ugy a világon, mint magát. Magáé 
vagyok egészen és csak a magáé akarok lenni." 

A legény átfogta a derekát és hosszasan 
megcsókolta. 

Nem is vették észre, hogy jön valaki 
utánuk. 

Hirtelen nagyot villámlott. 
Ijesztő arezot lát tak maguk előtt. A szem 

é^ett, homlokán, melyről csorgott a verejték, 
kidagadtak az erek és mikor mellettök elrohant 
csak azt hal lot ták: „Cine mintye!" 

A medve volt. 
Ha azt a szót értették volna! 
Másnap megint vigan mentek az asz-ito-

lásra. A medve nem jött el. 
Nem is lát ták a faluban többet. 



H i p e k. 
Az „Otthon" a Békés ingyenes mellékle-

le tének harmadik , deczember i pé ldányát küld-
j ü k mai számunkkal azon fc. előfizetőinknek, 
kik a r ra igény t szereztek. Azon t. előfize-
t ő n k e t kik még ezután t a r t anának igényt az 
Otthonra, é r tes í t jük , hogy az október , novem-
beri füze t eke t még mindig m e g k a p h a t j á k . 

Deczember másodikán a mely nnpon Fölséges 
Királyunk uralkodása kezdetének 50-ik évfordulóját 
ünnepelte, városunkban is ünnepélyes istentisztele-
tek tartattak. Reggel 8 ómkor az evang. reformá-
tus templomban volt a hatóságok és honvédség kép 
viselőinek jelenlétében istentisztolet, n melyen szép 
tartalmú és buzgó imában Dombi Lajos kórt áldást 
ós hosszú életet a legalkotmányosabb uralkodóra. 
Tiz órakor ünnepi miso volt a lóm. kath. nagy-
templomban. a melyen Groh Ferencz prépost-plébá-
nos czelebrált toljes segédlettel. Jelen voltak a mi-
sén a várraegye, a város, törvényszók, pénzügyigaz-
gatásig ós a többi hivatalok személyzetei, valamint 
n Gyulán állomásozó honvéd gyalog- és huszártisz-
tikar tagjai teljes számmul. A mise alatt Takácsy 
kántor ós az apáczák vezetése alatt iskolai leánykák-
ból álló énekkar fölváltva énokeltek igen szép egy 
házi énekeket, a főtéron pedig teljes számmal ki-
vezényelt honvéd legénység, mely felett Nagy 
Arthur alezredes parancsnokolt, sortüzeket adott. 
Délolőit 11 órakor podig az izr. lomplomban volt 
isteni tisztelet. 

A jubileumi érmek kiosztása. A császári jubi-
leum alkalmából kiosztandó katonai emlékérmek 
kiosztása a honvédségi laktanyában szép ünnepély-
lyel ment végbe. Délelőtt tizenegy órakor a templomi 
parádé ulán történt ez. A kaszárnya nagy udvará-
nak bnlold.ilán volt fölállítva oszlopban az egész 
honvédgyalogság, kikhez Csillag alezredes helyőrségi 
parancsnok lelkesítő szép beszédet tartott. Beszé-
dének tárgya,, buzdítás volt a hadfiakhoz, kiknek 
mindegyikét Ő Felsége eddigi leginasabb megelé-
gedését kifejezendő e napon kitüntetett. A trónnak 
leghatalmasabb támasza a hadsereg s a hadsereg 
méltán foglalhat az uralkodó, a legfelsőbb liadur 
oldalánál helyet az álélt 50 esztendő vitézségbon 
és munkában teljes idejére támaszkodva. Majd föl-
olvasta Guoth őrnagy a királyi legfelsőbb ez alka-
lomra kibocsátott hadparancsot és hogy a kitünte-
tés kiket ért ez alkalomból. Koncz Ödön főhadnagy 
legfelsőbb elismerést kapott — signum laudis — 
Vauja János őrmester pedig a koronás ezüst érdem 
kereszttel lett kitüntetve. — Majd az érmek kiosz-
tása következott. Ugyancsak itt vették át érmeikot 
a honvéd tartolékosok is, kik előzőleg falragaszo-
kon lettek meghiva ez ünnepélyre. Hasonló szép 
ünnepély volt a huszárlaktanyában is, délben podig 
a legénység pecsenyét es bort kapott az örömnap 
emlékére, inig a tisztikar, ugy a gyalogsági, mint 
a lovassági tisztikar, saját étkezdéjükben diszebéd-
dcl ünnepelte meg a legfelsőbb hadúr 50 éves 
katonai uralmának emlékünnepét. — A városházán 
délután 8 órakor osztolta szét Popovics Jusztin 
városi főjegyző, katonaügyi előadó az emlékérme-
ket azoknak a polgároknak, kik ő felségének ötven-
éves uralkodása alatt a hadsereg kötelékében szol-
gáltak. Bár az éremre igényt tartóknak óriási 
száma miatc az idézvényoket nem lehetett igen 
soknak kézbesíteni, a városháza nagyterme zsufo-
lásig megtelt néppel, kik katonakönyveiket lobog-
tatva küzdettek az éremért, melynek kiosztása több 
órát vett igénybe. 

Roraté. Hétfőn hajnalban hirdették ez idén 
először a harangok a karácsony közeledését. Hét-
főn volt az első Róráté-miso, ami Magyarországon 
kerek kilenczszáz esztendő óta van szokásban s 
végezik a haza boldogságáért: pro incolumitate 
Regni Hungariao Es igy evvel az első misével 
megkezdődött az adventi idő is. Az első adventi 
vasárnap az egyházi újévet jelenti. Ez soha sincs 
állandó naphoz kötvo, hanem mindig arra a vasár-
napra esik, mely negyedik karácsony előtt. Négy-
ezer esztendő folyt le ugyanis a világ teremtésétől 
kezdve, egész Jézus Krisztus eljöveteléig, tehát az 
egyhez ezt a négyezer évet akarja jelképezni akkor, 
mikor négy hétre szabván az adventi időszakot, 

azt, mint a Megváltó szülelésónok előkÓBzitS idejét 
festi le hivei olőtt. 

A vármegye negyedéves rendes közgyűlésére 
megkozdették a központban az előmunkálatokat. A 
inoghivók, a molyek szerint a közgyűlés határideje 
deczember hó 16-ára tüzotett ki, már legközolebb 
szétlciildetiick a bizottsági tagoknak. A közgyűlést 
megelőzőleg az állandó választmány deczember hó 
16-án fog ülésezni. Daczára annak, hogy októbor-
b -n és novemberben is volt a vármogyének köz-
gyűlése, mégis sok feladat vár a törvényhatósági 
bizottságra, mely a jelen állapotában ez alkalom-
mal jön össze utoljára újév után már az újonnan 
választott bizottsági tagok lepvén jogaikba. A köz-
gyűlésnek legtöbb idejét azonban előreláthatólag a 
választások fogják igénybe vonni, amennyiben most 
kell megalakítani az összes szakbizottságokat, a 
melyeknok megbízatása lejár. Ezek között leg-
nagyobb érdeklődés bizonyára az állandó választ-
mány és a közigazgatási bizottság tagjainak válasz-
tását fogja kísérni és különösen ez utóbbit, ameny-
nyiben annak egyik régi buzgó togja, Vidovszky 
János helyett uj egyént kell választani. Utódjául 
máris több oldalról Geiszt Gyulát hallottuk jelölni, 
a ki mint megyebeli nagybirtokos és a gazdasági 
egylot elnöke, ogyéni kiválóságánál ós társadalmi 
pozicziójánál fogva is hivatottnn korülne be a bi-
zottságba, a melyben a mezőgazdasági ügyeknek 
és különösen a gazdaközönség érdekeinek lenne 
szószólója és képviselője. A közgyűlést megelőzőleg 
lesz még alkalmunk annak tárgyaival bővebben 
foglalkozni. 

A vármegye közigazgatási bizottsága folyó hó 
12 én tattja deczember havi rendes ülését. 

Adományok Erzsébet királyné szobrára. A in. 
kir. ministerelnök, mint a dicsőült Erzsébet királyné 
emlékének megörölcitcse érdokében alakított orszá-
gos bizottság elnöko ezen bizottságnak folyó óvi 
november hó 2-án tariott ülésen hozott határozatá-
hoz képest felkéli mindazokat a hatóságokat, egye-
sülőtöket, hírlapokat, magánosokat stb., a kik a di 
csőült királyné emlékszobráni adományokat gyűj-
töttek, hojry a már befolyt, do valamely pénzinté-
zetnél gyümölcsöztotőleg ol nom helyezőit adoma 
nyolcat mielőbb, az aláirt vauy megszavazott, do 
még bo nem folyt adományokat pedig azok boli-
zetese utánszállítsák bo a legközolebbi adóhivatalba, 
illetőlog Budapesten a központi állampénztárba, 
vagy a IX kor. állampénztárba, a hol azok mint 
az emlékszoborra befolyt adományok külön fognak 
könyveltotni és a központi állampénztárba beszolgál-
tatni. Felkéri továbbá ininduzon hatóságokat, ogyo-
süloteket, hírlapokat, rnigánosokat stb., kik az ál-
taluk gyűjtött pénzt valamely pénzintézetnél gyü-
mölcsöztotőleg elhelyezték, hogy az ezen betét feletti 
rendolkozésro jogosító okmányokat (takarékpénztári 
könyvecske stb.) szintén a kir. adóhivatalnak, illo-
tőleg Budapesten a központi állampénztárnak, vagy 
n IX ker. állampénztárnak szolgáltassák be, meg-
jegyezvén, hogy ozelc a betétek, az országos bizott-
ság további rendelkezéséig, a gyümülcsöztotő inté-
zetnél hagyatnak mog. Végül felkéri a ministorelnök 
mindazon pénzintézeteket, amelyeknél ezon gy ijtés 
czimén pénzösszegek elhelyeztettek, hogy az erről 
szóló részletos adatokat — nyilvántartás czéljából — 
közöljék a m. kir. minieterolnökséggel (Budapest, 
Vár, Szentgyörgytér 1.) Minthogy pedig a m. kir: 
ministorelnök özekkel az intézkedésekkel nem kí-
vánja a további gyűjtéseket mogsziintetni, ennélfogva 
felkéri mindazokat, a kik még gyűjtenek, hogy a 
befolyó adományokat, azok gyümölcsöztető elhelye-
zése esetén pedig a rendelkezésre álló okmányokat, 
a kir. adóhivatalokhoz, illetőleg Budapesten a kö-z 
ponti állampénztárhoz, vagy a IX. kor. állampénztár-
hoz jutassák el. 

Megyei bizottságok ülése. A vármegye jogügyi 
szakosztálya a közgyűlés tárgyának előkészítése czél-
jából ma délelőtt 10 órakor a vrm földmives iskolai 
bizottság pedig Csabán a községháza tanácstermében 
holnap délelőtt 11 órakor fogják üléseiket megtar-
tani, amely utóbbinak főtárgya a földmivos iskolá-
nak állami kezelésbo bocsátása iránt a közgyűléshez 
intézendő javaslat fogja képezni. 

Kinevezések. A vármegyei kezolő- és segéd-
személyzetben olhalálozái", nyugdíjazás és olőlép-
tetés folytán mogürosedett állásokat kinevezés ut-

ján a következőleg töltötte be a vármegye főispánja. 
Kinevezte ugyanis árvaszéki iktatónak : Major Ist 
ván irnolc, tb. iktatót; közigazgatási kiadónak: Beke 
Géza közigazgatási iktatót; ennek helyére iktatóvá 
Páy Leontín irnok, tb. kiadót; központi Írnokoknak 
Gyöngyösy Sándor szeghalmi járási Írnokot és Varga 
Károly központi dijnokot; szeghalmi járási Írnokká 
Antalóczy Nándor ottani helyettes járási Írnokot és 
helyettes járási Írnokká Nádházy Lajos központi 
dijnokot. 

A vármegyei tiszti nyugdi;intézet igazgató vá-
lasztmánya november 29-án dr. Fábry Sándor 
alispán elnöklete alatt ülést tartolt, a melyen Kövér 
László nyugalmazott főszolgabíró és Varga Károly 
megyei kiadó elhalálozási folytán özvegyeiknek 
nyugdiját állapította meg és a vármegyei kezelő-
és segédszemélyzet újonnan kinevozett tagjait a 
tiszti nyugdíjintézet kötelékébe felvotte. 

Deczember. Minden év kicsiben egy ember-
élet. Születik ez is, tavasza van mind a kettőnek, 
a nyár sok munkát ád minden évben és munkával 
telik ol az emberélet nyara is és végül őszi hal-
doklás után meghal az év, elfogy oz omber élet-
ereje. Nagyon régi lehet ez a hasonlat, poéták 
munkái sokszor éltok vele s ha szobrászok toslct, 
festők alakot akartak adni például a télnek, min-
dig öreg embernek, öreg asszonynak tüntették fel. 
Ez az öreg totyogós lépéseivel csütörtökön kopog-
tatott bo nálunk. Be kollett vallanunk, mert a 
kalendárium mondta, bárha minden külső jel ellene 
vallott. Hó helyett, víz és sár, felhők helyett kn-
czagó kék égről letörő napfény, a hideg nem va-
ezogtatta meg az embor fogát, sőt majdnem lekí-
vánkozott a testről a télikabát. Node azt hisszük, 
hogy nem soká tart Deczember apó hozzá nem illő 
kaczérkodása s szép lassacskán bár, rövid idő alatt 
teljes komorságiban beköszönt a tél. 

A gyulai torna-egylet ina délutáni alakuló gyű-
lése, az általános érdeklődés ntán itélve, előrelátha-
tólag nagyszámú tagokkal fog megalakulni. Mintegy 
500 meghivó ment szét a liét elején s még igy is 
igen sok, arra igényt tartó jelentkozett később, ki a 
torna-egyletbe belépni akar. — A ma délutáni alakuló 
gyűlésre felhívjuk az olvasóközönség figyelmét. 

András napja. A lcalondáriumi névnapok közt 
kevés van olyan, amely annyira népszerűségnek 
örvendene, mint az András napja. Az András nap 
jánalc megvan a maga külön érdekessége, amennyi-
ben az András napi éjszaka, hogy a költővel szól 
jak, „ablak, melyen áltól lelkünk szemo jövőbe né'/.B. 
Az a kedves babona fűződik ugyanis András nap-
jához, hogy akkor éjszaka meg lehet álmodni az 
embornek, ifjúnak, lánynak ogyaránt a jövendőbe-
lijét. Akik az álomban bisznok papiros csillagot 
tesznek a párnájuk alá, a csillog minden szárán egy-
egy férfi, vagy női névvel s a melyiket olső fel-
ébredésük alkalmáv.il leszakítanak a csillagból, az 
lesz a jövendőbelijük. Természetesen ez a kedves 
babona nem válik be mindenütt, de az ifjú emborok 
különösen a gyöngébbik szebbik felo erősen kulli 
válja az András napi csillog szakítást, noha isme-
rünk hölgyekot, kik évek óla hűségesen irják a 
csillagra a különböző férj-jelöltek neveit s leszakí-
tottak egy tuczat fiatul embert a csillagról s fáj-
dalom őkot még senki sem -íkarta leszakítani éo 
kebléro tűzni. Ez csak a mellett bizonyít, hogy 
nem okBzerütlon a „Mihaszna" András elnevezés, 
mort rájuk néz\e is az András nap mi haszna? 

A gyulai izr. nőegylet állal rendezendő 10 iki 
nagyszabású mulatságra a hét elején bocsátották 
szét a meghívókat. Több mint ezer darab ment 
szét a városban s a közel vidékre. Általánosan nagy 
érdeklődés mutatkozik az izraelita nőegylet mulat 
sága iránt s a rendezőség, melyben csaknem az 
összos gyulai fiotalság valláskülönbség nélkül részt 
vesz, mindent elkövet a siker biztosítására. Az ér-
deklődés nagyságát legjobban bizonyítja az, hogy 
a nagy számmal kibocsátott sorsjegyeket hamar.el-
kapkodták elannyira, hogy ma már nem lehet sors-
jegyeket sem kapni. Ha ez érdeklődésből a sikerre 
lehet kövotkeztolnünk, bizonyosan jelezhetjük, hogy 
az izraelita nőegylet szép mulatsága minden tekin-
tetben az első mulutságolc mellé fog sorakozni. A 
pnvilon nagy torme ízléssel és csinnal lesz ez al-
kalomból táncztereinmé átalakítva s a mellékhelyi-
ségekre különösen a Gyulán évek óta panasz tár-

gyát képező toillette-szobák berendezésére is kellő 
súlyt fektet a figyelmes rendezőség. A bálról egyéb-
ként a következő meghívót vettük: „A gyulai iz-
raelita nőegylet" folyó 1898. évi deczember hó 
10-én a Göndöcs-népkerti pavillon összes termei-
bon 10 éves fennállásának ünnepélyére tárgysors-
játókkal egybekötött zártkörű tánczvigalmat rendez, 
melyre t. czimet és családját tisztelettel meghívja 
a válosztmány. Belépti-díj: csoládjegy 2 fit, sze 
mélyjegy 1 frt. Egy sorsjegy ára 20 kr. Felülfize-
ések köszönettel fogadtatnak és hirlopilag nyugtáz-
tatiiak. Kezdete 8 órakor. A nyeroménytárgyak a 
szünóra alatt sorsoltatnak ki. 

A gyulai izr. nőegylet tárgysorsjátékára a hét 
folyamán kövotkező tárgyak küldettek be: Hoff-
mann Sámuelné egy gombostüpárna, egy hamu-
tartó, egy etui, Léderer Lajosné, egy ezüst tálcza, 
hat majolika tányér, egy jégbe hűtött pezsgős üveg, 
hat pohárral, Békés Gyuláné, Kairó látképe, Kon-
stantinápoly, Alexandria, Nilusparti látképek, Pi-
ramidák képe, Yildiszkioszk, Békés Irénke, gyön-
gyözöit tűpárna, Pik Józsefné, két virágváza, két 
ibolyatartó, ogy tólczatalcaró, Lusztig Adolfné. két 
kancsó, tiz vizes pohár, egy üveg gyümölcsös tál, 
Multasch Adolfné, egy táleza, egy sörös kancsó, 
egy üveg gyümölcsös tál, Multasch Mórné, egy 
virágkosár, két majolika kancsó, Leopold Johanna, 
egy pálinkaseivis, Jourthémák Dubányitól, gyufa-
turtó, két lámpadisz, gyermek evőkészlet. Bleier 
Ignáczné, 3 tálezakondő, Papier Arminné, egy nagy 
virágváza ós két ivópohár, Reisz Olga, egy piros 
selyem ctuis, két findzsa, 2 nagy kanállal, Reisz 
Blnnlco, egy hímzett visitkárfya kosár, Weinstein 
Arnoldné, egy doboz disz levélpapír, Braun Mórné, 
ogy drb tapló dohánytartó, egy regény, „Könyves 
Kálmán." egy kávés garnitúra 2 drbböl, egy par-
fumos üveg, Schartenreiter István, két asztali disz, 
egy tintatartó; egy pár képnek arany ráma, Gold 
berger Ignácz, hat pár kávés findzsa, két virágcserép, 
egy ivó kancsó, Stern Móriczné, két mellszobor, 
egv fali tál, egy lámpaernyő, Schwartz Etelka, egy 
hímzett kefetarló, Ehrenfeld S.-né, egy vajtartó, egy 
kézimunka-kosár, kis tárgyak. Koricsaner Róza, ogy 
hímzett szivartart<>, ogy majolika tányér, Weisz 
Salamonné, Kossuth Ferencz nagy képe, egy gipsz 
mollszobor, egy üveg vizitkártyakosár, egy virágváza, 
s egy Mikulás,, gyufatarló, Goldstein Mórné. egy 
nagy gyümölcs öveg tál, három kávéB findzsa, Weiss 
Alajosné, egy himzett kalaptartó, Rozenzweig Her-
manné, egy metBzett vizes üveg. egy üveg vajiarló. 
kót szalvéta szorító, egy rumos üvegocske, egy 
kis fatáleza, Messinger Juliánná, egy virágváza, 
Weiss Mórné, ogy bronz tál, Reizner Zsigáné, hat 
majolika tányér, egy férfi alakú dohány tartó, egy 
bronztál czán tojáskészlet, Schwarcz Mártonné, hat drb 
kis kés, egy porezellán alma pénzpersely, 3 kis virág-
váza Dutkay Bóláné, egy bársonydobos; levélpapiros, 
egy regény diszkötésben, egy lovólnehezitő. Kóhn 
Szerena, ogy évfolyam „Családi Lapok," egy gyer-
tyatartó, egy virágváza, egy vajtartó, ogy lámpa 
disz, egy hamutartó, Deutsch Hermanné, egy hím-
zett fésütartó és ogy ezukortartó, Wertheim Si-
monné, 3 kávés findzsa, egy kis tálezakendő. Róth 
Regina, egy ivópohár, egy findzsa felirattal, kót 
hamutartó, Löwy Sándorné, ogy czukorlartó, egy 
virágtartartó kosárka, egy angyallámpadisz, Grosz 
nővérek, egy bársony hímzett zsobkendőtartó, dr 
Berkes Sándorné, egy gyékényből fonott visit-
kártyakosár, két omlókpohár, egy női nyakdÍ6z, két 
bronz arczképállvány és egy fekete érez gyümöl-
csös tál, özv. Billitz Vilmosné, egy fogvájótortó 
edény alakban, egy szőllőlevól majolika, egy disz-
kötet novellák. 

Tanítók ós óvónők jutalmazása, A magyar nyelv 
tanítása körül kiváló sikereket felmulatni tudó ta-
nítók és kisdedóvók részére a megyei közművelődési 
alapítók által megállnpitott jutalmak kiosztása a jövő 
év tavaszán is meg fog történniá és arra a vármegyo 
alispánja meghirdette a pályzatot. Mint eddig ugy 
jövőre is a tanítók között egy 150, egy 100, egy 75 
és egy 50 frtos a kisdedóvók között pedig egy 50 
frtos jutalom fog a legérdemesebbeknek kiadatni. A 
pily.-ízat értelmében a kellőleg felszerelt kérvények 
január hó 15-ig adandók be a vármegye alispánjá-
hoz, a rnikor is a megyei közművelődési bizottság 
intézkedni fog az iskolák bizottsági megvizsgálása 
iránt és ezen vizsgálatok eredménye alapján hatá-
roz azután a jutalomdijak odaítélésé tekintetében. 

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Orbán Antalt 
a gyulai kir. törvényszékhez Írnoknak nevezte ki. 

A mezőtúri népbank Kocsis Attila békésmegyei 
takarékpénztári gyakornokot 21 pályázó közül egy 
hangulag dijas gyakornoknak választotta meg. 

Esküvő. Bayer Antul békési gynrn, tanár nov. 
26-ikán esküdött örök hűséget szép arájának udvardi 
Udvardy Margitnak Pozsonyban. 

Esküvő. Dr. Lichtmann Dávid kedves leányát, 
Etelkát, e hó 29-én vezette oltárhoz Schwarz Lipót 
Orosházán. 

Hymen. Tarnay János városunk szülötto a 
nagykágyai uradalom gazdatisztje a napokban je-
gyezte el Pikó Sándor a nagyváradi lat. szertart. 
püspökség nyug. erdögondnokának nevelt leányát 
Katiczát Margittáról, Czirják Károly, Nagykágya és 
Kóly községe körjegyzőjének édes leányát. 

Eljegyzés. Hoffmann Kristóf gyulai csendőr-
őrmester eljegyezte Mult Mariskát, Mult Alajos 
polgártársunk kedves és szép leányát. 

A gyulai róm. kath. kör bálbizottsága olhatá-
rozta, hogy mint minden évben ugy az idén is a 
t'ursongi mulatságát Karnevál első napjaiban fogja 
megtartani és pedig az idén 1899._ január hó 8-án, 
mire a meghivók o hó máBodik felében fognak ki-
hordatni. 

A bekésmegyei egyetemi ifjak köre megtartott 
közgyűlésén Erzsébet királynéuk névnapjának év-
fordulóján kegyeletes szavakkal emlékezett meg ol-
hunyt nagy királynőnkről. Vidovits István tartott 
szép beszédet erről s indítványozta, hogy a kör 
10 koronával járuljon a szoborhoz. Az ülés folya-
mán Albusz Frigyes szavalta el Ábrányi Emil 
„Nyolczadik tőr" czimü költeményét, továbbá Vass 
István és Rosenthal Ferencz tartottak szép felolva-
sásokat. 

Halálozás. Városunkban széles körökben nagy 
részvétet kelt Bedrus János fővárosi ifjú szabó ipa-
ros, városunk derék szülöttének tragikus halála. A 
szerencsétlen ember ugyanis a multheti tüntetések 
áldozata. Neki ugyan abszolúte semmi aktív része 
nem volt e tüntetésekben, csak éppen az utczán 

Őszre Szabó Éviből Bogár Imréné lett. 
Nagyon boldog pár vált belőlük, ugy éltek 

mint a gerliczék. 
Esztendőre egy kis leányuk született ; 

világra olyan volt, mint az anyja. Ugy tudott 
mindenkire mosolyogni, mint a derűs élet. Sze-
ret te is az egész falu. 

Már két esztendős korában gagyogott és 
megszólított mindenkit. Boldog volt a kí ölébe 
vehette. 

Nem is irigyelte senki ennek a családnak 
a boldogságát, hisz olyan jó emberek voltak. 

Tél felé járt az idő már. 
Bogár Imre a szomszéd városba vitte be 

nyári keresményének egy részét, hogy azt érté-
kesítve, téli szükségletét szerezze be. 

Csúnya, zimankós idő volt. A szél süvöltve 
kavar ta a leeső havat. Az utczákon nem lehe-
te t t egy lelket sem látni. Hiszen ilyen időben 
még egy kutyát sem vernekki. Már délután 4 óra-
kor besötétedett, de a szélvész nem csillapult. 

Bogár Imrét aggódva várja a felesébe. 
Talán haza sem jön ma ilyen időben. Átmegy 

a szomszédba egy kicsit, onnan hamarább meg-
láthatja ha esetleg jön; meg aztán ugy fél ilyen 
időben magában odahaza lenni. 

A kis Erzsikét leteszi a földre és egy darab 
kenyeret ad a kezébe. Áldott teremtés az, elga-
gyog, eljátszik egyedül is. Elvinné öt is szivesen, 
d-i fél, hogy meghűl. Hiszen ugy sem marad sokáig. 

Felvet te nagykendőjét és eltávozott. 
Alighogy elment, a szoba ajtajában egy 

marezona alak jelent meg. Bozontos üstöke 
nyakáig lógott. Arczán, melyet vadul benőtt a 
bajusz és a szakái, egy s jbhely látszott. Testét 
mindenféle dirib-darab ruházat fedte, ugy, hogy 
egész külseje borzalmat keltett. 

Az ajtó küszöbén hirtelen megállott. 
A kis Erzsike ült a földön előtte, annak a 

mosolya állította meg. 
Az a kis teremtés rámosolygott és oda-

nyúj tva a kezében levő darab kenyeret, gagyogta : 

— „Bácsi, bácsil I t t vanl Neszel" 
Azt hitte valami szegény ember. 
Mikor aztán látta, hogy az csak áll és nem 

veszi el tőle, akkor odament hozzá, ráütött a 
lábára, mert feljebb nem érhette és k iabá l ta : 

— „Dá, dá bácsi, rosz bácsi. Erzsike nem 
szereti bácsit, ha nem játszik!" 

De ni, annak arczárói, hogy oszlik lassan-
ként a vadság. A mosolygás ragadós. Már nevet 
is a gyermekre és a mint az húzza, leül oda 
mellé a földre. Mikor aztán ült, Erzsike a lábára 
mutatva, dünnyögi: 

„Gyi te, gyi te czoczól" 
Felveszi a térdére és ugy ellovagoltatja: 
— „Gyi te, gyi te!" 
Erzsike meg oly boldogan nevet. Megfogja 

aztán azt a bozontos fejet és meg-csókolja. Annak 
a vad embernek szeméből eltűnt már a tüz és 
cs helyette két könycsepp jelent meg, a mely 
a szakálára esett. 

Térde megállt és maga elé bámult; csak a 
kis Erzsike hangja riasztotta f e l : 

Gyi te . . . gyi te . . . dünnyegte félálmosan. 
Aztán csendes lett. Elaludt a térdén. 
Ott tar tot ta az ölében. 
Bogárné a hogy belépett az ajtón, ráismert: 

a medve volt. 
Megijedt borzasztó külsejétől és balsejtel-

mében oda ugrott, hogy a gyermeket kezéből 
kiragadja. 

De az felállt, letette az elaludt gyermeket 
és arczkifejezése megint a régi lett. 

Az asszony reszketni kezdett. 
— Miért jött ? — kérdé. Nincs itthon az uram. 
Tudom, — válaszolt a medve — épp azért 

jöttem. Emlékszel-e rá ezelőtt három évvel, mikor 
leány voltál, azt mondtam, ha nem szeretsz, ne 
bolondits, ne játszál velem. De az neked tetszett, 
hogy én bolondulok utánnad és hitegettél. Akkor 
figyelmeztettelek, hogy ha meg találsz csalni: 
„Czine mintye!" 

És te megcsaltál aznap este roég! 

Hangja reszketett , kiérzett belőle a belső 
fájdalom és bosszúvágy. 

— Te azt persze nem tudod, hogy mi az: 
Czine mintyel", ha egy oláh ember mondja. 

Csak nagy haragjában mondja azt, mert az bor-
zasztó eskü és ha egyszer kimondta, be kell 
váltania. De ne hidd, hogy azt azonnal teszi. 
Nem. Bevár ja még a bosszú legjobban fáj. Ha 
pedig nem váltja be, lelke a pokolba sülyed és 
önmagán kell esküjét beváltani. 

Hát vártam én is. Tudtam, hogy boldog 
fogsz még lenni, akkorra tartottam. 

Azt hiszed talán, hogy azért jöttem most, 
hogy félnék az uradtól. 

Haha ! nevetett fel vadul. Nem félek én 
már senkitől. Nem kell már nekem ez a rongy-
élet. Keresnek már régen engem. Hiszen te is 
hallottad hirét annak a rablóbandának, a mely 
a múltkor is Két fok urát ölte le és rabolta ki. 
Annak a vezére vagyok én. Mind csak te 
miattad. 

Csak méga neked tett esküm kötöt t az élethez. 
Az életben nem lehettél enyém, hát elakar-

talak vinni a halálba. Az uradnak meg itt 
akartam hagyni a boldog emléked. Hadd kín-
lódjon ő is, mint én kinlódtam eddig a te ké-
peddel. Haha! . . . 

Az asszony hálalfélelmében lerogyott egy 
székre. 

De ne félj — fotytatta — csak akartam. 
Ennek a kis leányodnak köszönheted, hogy 

csak akartam. Olyan babonázó szeme van annak 
már most is, mint neked volt. Nem ijedt meg 
tőlem, hisz ugy nézek ki mint maga a rosz 
lélek; megcsókolt engem, ki már oly régóta még 
jó szót sem hallottam. Ez a csók mentett meg 
benneteket és ölt meg engem. 

Te miattad rabló lettem, de azért elkárhozok. 
Legyetek boldogoki 
Másnap a folyóból fogták ki a holttestét . 

Reisner Arthúr. 



ment, amikor az egyetemi ifjak tüntettek és a lo-
vasrendőrök attakot rendeztek, utóbbi elől mene-
külve, beleszaladt u villamos kocsiba, az elütötte s 
súlyos sérülések következtében november 23-án 
meghalt. Bedrus János két évtized előtt a gyulai 
iparos ifjúsági mozgalmak egyik vezéralakja volt, 
tolve ambiczióval és tehetséggel megáldva. Több 
éven át Parisban dolgozott, hol állami ösztöndijt is 
élvezett b a divat metropolisában okleveles szabász-
nak minősíttetett. Bár igen tehotséges ember volt, 
hazajőve nem volt sznrencséje; most mosolygott 
volna rá először a sors. amennyiben o hó elsején 
kellett volna elfoglalnia a togarasi állami iparisko-
lában a szabászati tanítói állást, mely habár sze-
rény, de biztos és főleg ambiczióját kielégítő exis-
toncziát adott volna neki, de ebben a kórlolhetlen 
sora mogakadtilyozla. Temetésére rokonai s ösme 
rősoi közül sokan utaztak fel a fővárosba és vég 
tisztessége nagy részvéttol ment végbe. 

EskÜVÖ. Zelenka Pál kunhegyosi mérnök ol-
tárhoz vezetto G. Szabó Juliskát, szép menyasszo-
nyát Gyomán. — Csabán Burger Lipót jaminai öt-
vös kedve6 és szép leányát Ilonkát vasárnap vezetto 
oltárhoz Müller Lajos posta- és távírótiszt. 

Helyreigazítás. Lapunk mult számában a meg-
alakítandó munkás-egyletről emlékezvén meg, téves 
értesülésünk folytán azt irtuk, mintha az alakítandó 
egyesület kissé a soczializmus ápolását is czélozná. 
Utóbb helyesen értesülvén a dolog mibenléte felől, 
annyiban igazitjnk helyre múltkori hírünket, hogy 
Csordás Ferencz és társai az egylet megalakítása 
iránti kérelmezőknek egyátalán a soczialistákhoz 
semmi közük s az egylet tisztán a munkások segély-
zését ezélozza minden más mellékczél nélkül. 

„Munkások rokkant és nyugdij-egyleté«-nok 
létesítését vette ervbe egy kis lelkes munkás csoport. 
Ezen egylet czélja az, hogy o munkás és iparos 
osztály tagjainak öreg napjaiban, vagy munkakép-
telenség esetén támaszt nyújtson. Épen ezért ezen 
egylet megérdemli a rokonszenvet, támogatást ugy 
a munkás és iparos osztály, mint a társadalom 
részéről is, mert főczélia a humanitás gyakorlása, 
t. i. munkaképtelen munkások, özvegyeik, illetőíeg 
árváik gyámolitása. A kik ezen egyletbe bolépni 
szándékoznak, beiralás ezimén egy koronát fizetnek. 
A tagok gyűjtésének megkönnyítése czéljából irat-
kozni lehet a Nagymagyarvároson : Krizsán András 
nál; a Kisvároson : Scheibcrt Jakabnál ; a József 
városon : Mult Józsefnel ; az Ujvároson : Csordás 
Ferencz és Tarkó Gábornál; a N.-Oláhvároson : 
Alb János, Árgyelán György és K. Szabó Mihály-
nál. Felhívjuk azért a munkás és iparos osztály 
minden egyes tagját, hassanak oda, miszerint ezen 
nemes irányú egylet mielőbb megalakulhasson s az 
„egy mindnyájáért, mindnyája egyért," magasztos 
jolszó alapjáu kölcsönösen, felebaráti szeretettel 
segélyezzük egymást. Az előkészítő bizottság. 

Az országos „Erzsébet királyné alap'' központi 
b zottsága által, a gyulai nőegylet tagjai részére 
küldött gyüjtőiveken összesen 60 frtnyi adomány 
gyűlt össze, melyhez járultak'. Gróf Wenckheim 
Frigyesné 5 frt, özv. Ferentzy Alajosné 5 frt, Mol-
dovány Károly 5 frt, Novák Kamilné 5 frt, Zöldy 
Jánosné 5 frt, Szekér Gyuláné 8 frt, Liszy Viktorné 
2 frt, Schrőder Kornélné, Kovács Károlyné, Fekete 
Gyuláné, Kovács Imréné, Vályi Nagy Arthurné, 
Erkel Jánosné, Gallatz Jánosné, Márky Jánosné, 
Kliment Gyuláné, Pósa Károlyné, Kovács Lajosné, 
Lukács Endréné. Kun Pálné, Moldovány Magdolna, 
özv. Fridrich Mihályné, Keller Imréné, Moldovány 
Gyuláné, Czingulszky Józsefné, Haviár Lajosné, 
Démusz József, Szentmihályi Lajosné, özv. Takácsy 
Jánosné, Nagy Gyárfásné 1—1 frt ; Ujfulussy Gyu-
láné, Szalády Antal, Kutschera Nándorné, Csák Elza, 
Follmanné, Szánthó Henrikné, Szauter Viktorné, 
Popovics Jusztinná, Veisz Salamonné, Lindenber-
ger Simonné, Puskás Andrásné, Gubás Péter 
5 0 - 5 0 kr; Tóth Lidi 30 kr, N. N. 20 kr, N. N. 
30 kr; N. X. 10 kr; Gubás Jánosné 30 kr. — A 
begyült összegek a központi bizottsághoz felkül 
dettek s a bizottság nevében gróf Teleky Sándorné 
a nagylelkű adakozók kegyes hozzájárulásáért le-
iratileg hálás köszönetét nyilvánította. 

Halálozás. Vármegyénk egyik első családjának 
tiszteletreméltó tagja Justh István pusztaszenttornyai 
birtokos felesége szül. Pákozdy Matild asszony Bu-
dapesten elhunyt. A boldogultban édes anyját gyá-
szo'ja a politikai élet egyik vezéralakja Justh Gyula, 
akinek testvére Zsigmond a finom lelkű iró évekkel 

ezelőtt meghalálozván, annak kora Jhalála visulte 
meg a mo6t elhunyt derék urnő lelkületét. Teme-
tése Puszta-Szt-Tornyán csütörtökön délelőtt uient 
végbe, hova a holttestet Budapestről lehozták. Itt 
tették örök nyugalomra a családi sírboltban, nagy 
részvét és kegyelet mellett. Nyugodjék békével! — 
Körös Ladányban hirtelen halállal kelt jobb létre 
Rozenbaum Nándor a báró Wenckheim család 38 
éven keresztül becsületben megőszült és áltulános 
közbecsülésben álló kulcsára. Temetése kedden 
ment végbe Ladányban s azon gr. Wenckheim 
János, gróf Lamberg Fülöpné és az egész körös-
ladányi intelligenczia megjelentek. Béke hamvaira! 

A szarvasi nemzeti szövetség a közelmúltban 
történt megalakulása alkalmával hódoló felírato-
küldött a királvhoz. A hódoló felirat a magyar kor-
mány utján Ő felsége elé jutván, a miniszterelnök 
a következő leiratot intézte a vármegye főispánjá-
hoz : Méltóságos Főispán u r ! Ő csász. és ap. kir. 
Felsége legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, 
hogy a szaivasi nemzeti szövetségnek alattvalói 
hódolatának bemutatásáért legmagasabb köszönete 
nyilvánittassék. Erről Méltóságodat oly kérelemmel 
értesítem, hogy ezen legmagasabb köszönetről ne-
vezett szövetség elnökségét értesíteni méltóztassék. 
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását 
Budapesten, 1898. évi nov. hó 14-én. Br. Bánffy s .k 

A gyomai nőegylet november 30-án sikerült 
bálat rendezett, mely minden tekintetben szép si-
kerrel végződött. A mulatság hangversenynyel kez-
dődött, melyen Ivánka Zoltán hódmezővásárhelyi 
tanár mint bravouros zongorista, Farkas Lajos hód-
mezővásárhelyi tanár hegedűn, Kovács Teréz, Döme 
Sándor pedig szavalataikkal arattok szép sikert és 
sürü tapsot. Ugyancsak csinosak voltak a hangver-
senyt bezáró élőképek ia. A hangverseny után né-
pes ós kedélyes bál tartott a reggeli órákig. 

Öngyilkos katona. Egy szerencsétlen vésztői 
magyar llut tett tönkre ismét a magas szubordina-
czió. Mészáros Mihály jómódú vésztői gazdának a 
fia volt, ki a 37-ik ezred 13 ik századához-rukkolt 
be az őszszel katonának. Nem volt semmi baja az 

ügyes magyar gyoreknek, jól forgatta a fegyvert 
ée snájdigul csinálta a fordulatokat meg a tagozott 
menetet s a század egyik legjobb katonájának tar 
tották. A héten, a jó módhoz szokott legény el-
ment egy kissé mulatni s mulatozás közben elfeled-
kezett a 9 órai takaródéról. Iiár cz első alkalom-
mal történt, kapitánya jónuk láttn őt a szolgálat 
érdekében vasra veretni. A megbüntetett embor nem 
tud,-a elviselni a mcgvasultatás szégyenét és u miatt' 
bánatában szolgálati fegyverével szivén lőtte magát. 
A íiu szüleit., kik egyetlen fiukat vesztették az 
öngyilkos bakában, táviratilag értesítették az ön-
gyilkoss-ígról. 

Békés község bor-, ital- és huafogyasztási adó-
jár:i 15541 frt 8(i kr. kikiáltási ár melleit folyó hó 
ö-én délelőtt 9 érakor a gyulai kir. pénziigyigazgn-
tóságnál ujabb tárgyalás lesz. 

Cselédügy. Szatmáry Julianna Sch. S. né cse-
lédje konyéradójától egy 7 frtos aranygyűrűt lopott 
cl. Bűnét boismervén a csendőrség előtt, gazdája 
megbüntetését nem kívánta. 

Éji ballada Éj van csendes nyugalomnak éje 
— a magas menny holdas csillagos. — Egy ur 
sétál, azaz nem is sétál, inkább csak megy s menni 
is bajos. — Mintha lába kel no valamennyi rögnek 
— s az utczai lámpák mind reá röhögnek, — mintha 
azt mondanák — mintha őt gúnyolnák : — „Téged 
is haza kó'k vinni — nem tudsz te már többet 
inni." — Dühbe gurul, megtántorog — előtte az 
utcza forog. — Mérgében így dul ful, neki megy 
a falnak — nagyot koppan ottan, aztán el nem 
hallgat; — magán egyet fordít — s vészkiáltást 
ordit. — somfa-botot ragad — több ablak beszakad 
— sok utezni lámpa csörömpölve dörren — üveg 
szilánk t 'opog, ablaküveg csörren. — Aincrro jár (s 
útja görbe) — minden ablak be lesz törve. — 
Megiémül az utcza felriasztott népe, — paplan alá 
buv'k : itt a világ vége! — Jön a rendnek őre — 
előbb sípol — aztán igy szól: — „Mennyik kend 
előro — éjszaka nem szabad ablakot beverni — 
inír* azir mer röndnok muszáj íczczaka is lennyi !u 

— Kiabálás, vége dutyi. — Szép kis história, ügyi?! 
Paraszt dráma. Hogy kiforrt az uj bor és a 

szép T. Erzsébet 18 éves lett, édes apja jónak látta 
Erzsókot férjhez adni. Erzsók ugyan váltig mondta, 
hogy ráér ő még meg várja Fehértemplomból azt 
»a bizonyos t«, a kinek megfogadta a nagy diófa 
alatt, hogy az ö felesége lesz, az apja schogyscm 
akarta, hogy az Erzsók 18 évét pártában töltse le. 
Legény akadt s Erzsók azon vette magát észre, hogy 
asszony lett, felesége egy másik legénynek, a kit 
se nem ismer, se nem szeret. — Ez a kerete a 
legújabb paraszttragédiának. Csak az esemény uj, a 
mese régi. — A fiatal asszouy gyutáoldatot ivott és 
most betegágya körül állva gondolkozik az apja, 
hogy mégis kár volt Erzsókot férjhez adni. 

A békési ág. hitv. ev. egyházmegye f. évi 
decz. 7 én Orosházán rondkivüli közgyűlést tart. 

Összeégett gyermek. P.-Szt.-Tornyán Sváb gaz-
daságban Závodszky Margit nevű 11 hónapos kis 
leányt egyedül hagytak a szobában, ki játék közben 
magára rántotta az égő lámpát s annyira összeégett, 
hogy sebeibe belehalt. 

Carmellini. Ez az olaszos hangzású nevű ur 
egy ördöndös bűvész, ki bámulatosan ügyes dolgo-
kat produkál esrénkint n Komló szálloda éttermé-
ben. Ö még többre vitte Bosconál nemcsak büvé-
szoti mutatványokkal ejti csodalatba közönségét, do 
meg spiritizmussal és gondolat olvasással is foglal-
kozik meglepő eredménnyel. Igazán nem bánja meg 
aki megnézi. Mutatványait este nyolez órakor kezdi. 

Iparosmesterek és tanonezok. A kereske-
delemügyi miniszter egy rendeletet adott ki, 
mely a tanonezot tartó iparosokat igon közelről 
sérelmesen érinti. Eddig ugyanis, ha a mesterek 
nem küldöcték pontosan az iskolába tanonczaikut, 
ezen mulasztásokért a 68-iki népiskolai törvény 
alapján lettek büntetve. .Most a kereskedelemügyi 
miniszter clrcndelto, hogy ezután a S-i-i'c évi ipar-
törvény 17. §-a alapján legyenek ezen mesterek 
büntetve. A külömbség a két törvény alkalmazása 
között pedig óriási. Mert inig a népiskolai törvény 
szerint mulasztásokért 50 kr. volt a mulasztási 
minitnnm, melyet eddig a kihágási bíróság szabott 
ki, a kereskedelmi miniszter uj rendelete szerint 
és az ipariörvény alkalmazásával 20 forintra eme-
lődik ezen minimum. Es ezen büntetéspénzt már 
az iparhatóság fogja kiszabni, moly ítélkezik a 
mulasztások felett. 

A biczikli. A biczikli divatos sportja Dobozon 
is hódit, sőt a napokban csaknem áldozatot követelt, 
Sánta Károly mészáros ugyanis vigan gyalogolt haza 
egy jól vég/ett disznóölésből, midőn az uj kőúton 
ket bicziklíző ur közeledett feléje. Az első biczik-
lis lámpával jött s ezt kikerülte; a másodiknak jö-
vetelét, — nem lévén annak lámpája — nem is 
gyanította, cz sem velte észro a mészárost s elü-
tötte Sánta Károly oldalt esett, két bordája törött. 
Jó lesz ebből is okulni és megjogyezni. hogy a vilá-
gosság hiánya a bicziklist a sötétre vezetheti. 

Körös Tarcsa képviselőtestülete a szerdai köz-
gyűlésen az üresedésben levő állatorvosi állásra 
A ver Frigyest, Írnokul Puskás József és anyakönyv 
vezető holycttesül liessán Cornélt választotta meg. 

A szarvasi képviselőtestület november 23-iki 
közgyűlésén a központi választmány tagjaiul követ-
kezők választattak be: Gróf Boka Géza, Grimm Mór, 
dr. Haviár Gyula, Kácscr Vilmos, dr. Lengyel Sándor, 
Liska János tanár, Mikolay Mihály, Neumanu Jenő, 
dr. Kcismann Adolf, dr. Salacz Oszkár, dr. Szemző 
Gyula és Szirmay I. Árpád. 

A legkitűnőbb és minden háztartásban külö-
nösen a téli idény alatt nélkülözhetetlen thea-rum 
az első gyulai cognac és pálinkafőzde „Cabinet 
rum" ja, mely minden jobb fűszer és csomogo-üz-
letben kapható. 312 2—3 

A legjobb hatású gyomorerősítő szer az első 
gyulai cognac és pálinknfözde „Amara" néven isme 
rétes gyógyfü-kivonatokból készült gyógykeserüje. 
Kapható minden jobb fűszer és csemege üzletben. 
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Közgazdaság. 
A békésmegyei gazdasági egylet igazgató vá-

lasztmánya mult hó 24-én dr. Zsilinszky Endre 
elnöklete alatt tartott ülésében résztvettek : gróf 
Wenckheim Dénes, Sztraka György, Beliczey Géza, 
Haraszti Sándor, Vidovszky László, Banner Béla, 
Sohár Kálmán, Suk Kálmán. Debreczeny Endre, 

Kovács Mihály, Bukucz Tivadar, Rosenthal Ignácz 
és Zlinszky István titkár. Utóbbi jelentést tőn a 
gazdasági teli tanfolyamok rendezéséről. A földmi-
velésügyi miniszter — mint már lapunkban ineg-
irluk — ez évben is engedélyezi a gazdasági fel 
olvasásokat s annak költségeit utalványozza. — A 
választmány olhatározta, hogy az előadások egy 
részét kinyomatja s terjeszteni fogja. Ezután tár 
gyulás alá vette a választmány nz országoB gazda 
szövetség nagygyűlésének a mezei munkásmozga-
lomra vonatkozó ösmeretes emlékiratát, melyet 
annak időjében a fővárosi lapok behatóan ősmer-
ICIIOA S kimondották, hogy az emlékiratban foglalt 
elveket helyeslik és megbízzák a kiküldötteket, 
hogy ily szellemben nyilatkozzanak. Az országos 
gazdasági egyleteknek november 28-ki közgyűlé-
sére küldöttükül megválasztották Geiszt Gyulát, dr. 
Zsilinszky Endrét, Léderer Rudolfot, Beliczey Gézát 
és Zlinszky István titkári. Az országos gazdasági 
szövetség kéri a megyei gyümölcstermelők névsorát. 
A névsorra azért van szükség, mert a központ 
szállítási kedvezményekot akar kivívni. A kerté-
szeti szakosztálynak kiosztatott jelentéstétel végett. 
A kerületi állattenyésztési felügyelő azt kéri, hogy 
az állatvizsgálatok no márcziusban, hanem deczem-
burbun ejtessenek meg. Kiadatott az állattenyész-
tési szakosztálynak. Ismeretes Darányi miniszter 
szép felhívása, hogy Erzsébet királyné emlékezetére 
fák ültetendők. A kertészeti szakosztálynak ki-
adatott, hogy a miniszteri leirat értelmében tegyen 
jelentést, mint lehetne e szép, poétikus és valóban 
nemes lélekro valló ideát megvalósítani. Ezután 
indítványok következtek : Zsilinszky Endre dr. 
előre bocsájtva azt, hogy a lópatkolással mily sok 
baja van a gazdának és minő nagy károkat okoz-
nak a kovácsok, a kik a lópatkoláshoz nem érte 
nek, irjon föl 11 gazdasági egylet a földmivelési 
miniszterhez, hogy engedélyezzen Csabán lópatko-
lási tanfolyamot, alkalmat adva kovácsainknak, hogy 
11 patkolást szakszerűen elsajátíthassák. Az ind.t-
vány helyeslés inellott elfogadtatott. Bakucz Tiva-
dar indítványt tesz. hogy a vármegye hatósága hi-
vassák föl az állattenyésztési szabályrendelet egysé 
gcs és helyes értelmezésére. Neki specziális sérel-
mei vannak, mert a főszolgabiró a magyar tájfajtát 
ugy érteimozi, hogy a berni faj egyébként fajtisz-
tán nem tenyészthotő. Az indítvány értelmében a 
vármegyo alispánja meg fog kerestetni. Debreczeny 
Endre pedi.^ arra iosz indítványt helyeslés mellett-, 
hogy kéressék meg a hatóság, miként a gyomai 
járásban a hesseni légy föllépvén, a tarlónak most, 
vagy a kora tavaszszal való alászántását rendelje 
el, mert a tarlón nagyban kikelvén az elpergett 
buza, az megannyi csalogató votés most, s ha alá 
nem szántják, a káros rovar nagy mértékben cl 
fog szaporodni. 

G y u l a i é l e t . 
— A tornázásról . — 

Félek a helyben kelt levelektől. A „loco" 
levelek rám nézve legjobb esetben egy „kifize-
tendő" számlát, legroszabb esetben egy „köz-
lendő" verset rejtenek. 

E helyen szükségtelennek tartom a közön-
séget a kifizetendő számlák és közlendő versek 
sorsa felől biztosítani. Előbbiek iránt érdek-
lődőket a kir. járásbírósághoz utasítom, utóbbiak 
szerkesztőségünk papírkosarában feltalálhatók. 

A héten magint kaptam egy „loco" levelet, 
melyhez (a fentiekből már méltóztatnak gondolni 
miért) olyan képet vágtam mint egy savanyitott 
uborka. A várt lesújtó hatás azonban a levél 
felbontása után annyiban változott át, hoey a 
következő perczben háromszor beleütöttem a 
fejemet a plafondba és kétszer tótágast álltam 
a szerkesztőségi kanapén. A kik közelebbről 
ismernek, tudni fogják, lioey e nem szokatlan 
uton szoktam örömömnek kifejezést adni. 

Mondhatom e levélnek olyan felemelő hatása 
volt rám nézve, hogy ha a fizetésemet csak fél-
annyira felemelnék, rögtön belépnék 1000 fr tos 
alapitványnyal a gyulai torna-egyletbe alapító 
tagnak. 

Ezekből már sejthetik Önök, hogy a kér-
déses levél nem volt más, mint az Oláh György 
felszólítása, hogy lépjek be a torna-egyesületbe, 
valamint azt is gondolhatják Önök, hogy a levél 
vétele után elhatároztam magamban, hogy belé-
pek a torna-egyesületbe nem annyira alapító 
tagnak ezer forinttal, mint inkább ezer örömmel 
rendes tagnak. 

Belépésem okát következőkben foglalom 
össze: 

Megvagyok felőle győződve, hogy ha mi a 
torna-egyesületet megalakítjuk, az meg bennün-
ket fog átalakítani. „ Ép testben ép lélek", mondja 
az örök igaz közmondás, s ha a testünket tor-
názással edzeni fogjuk, vagyis ha a torna-egye-
sületet megalakitjuk, nemsokára nemcsak egy 
poloskáért, hanem egy szomorúképü gyulai fiatal 
emberért is bátran lehet ötszáz aranyat ígérni. 

Kivesznek a melancnolikus beton-jirda-
taposók és a makaó-rend lovagjai. 

Szomorúképü szerelmes urak, a kik jegy-
gyűrűről álmodoznak, elfelejtik a bubánatukat, 
hiszen ott a gyürühinta s ha az ideáljuk rózsa 
körmű ujjacskájára nem húzhatják rá a jegy-
gyűrűt, vigasztalásul beledughatják a saját egész 
lábukat a gyürühinta gyűrűjébe. 

Azok pedig, a kiket ez sem képes meg-
vigasztalni, jól teszik, ha annál több bukfenczet 
vetnek, mennél jobban a fá j szivük. A sziv fáj-
dalom és a bukfenez fordított viszonyban állanak 
egymáshoz, vagyis: mentül több a bukfenez 
annál kevesebb a sziv fájdalma. 

Szerelmes emberek bukfenczeljetuk és 
feledni fogtoki 

Vannak azonban emberek, kiknek szivük 
helyét a „tök ász és a herczdáma" foglalják el. 
Ezek az emberek többnyire hamar elmennek 
ebéd után hazulról s mig a kis feleség abban a 
hitben van, hogy a szorgalmas férj a hivatalban 
csücsülve keresi a „mi mindennapi kenyerünket" 
és a téli toilletre valót, addig a férjem uram 
vigan veri a blattot valamelyik zöld-aszta) mel-
lett s „Kvártász Béla" úrral társalog. Nem 
ismerem személyesen „Kvártász Béla" urat, de 
annyit tapasztalásból tudok, hogy a hol ez az 

ur megjelenik, ott többnyire igen unalmas azok-
nak a tisztelt mafla firmáknak, a kik közönségesen 
„kibicz" névre hallgatnak és a legalsóbb rendű 
társadalmi rétegét képezik a „Kvártász Béla" 
ur monarchiájának. 

Ugy a blattozók, mint a kibiczeknek aján-
latos szenvedélyeik korlátozására a tornázó korlát, 

Mert a korláton kézen is lehet járni, ellen-
ben a zöld-asztal mellett igen gyakran a lábán 
is alig áll az ember. 

Vannak pillanatok.az ember életében, mikor 
fekete-kabátot csináltat az ember és egy forint 
50 krajezárért nemcsak vacsorát, hanem szónok-
latot is kiván. Ezt ugy hivják magyarul, hogy 
„nyilvános szereplés." Első fázisa ez állapotnak 
az, hogy nyakonöntik paprikás lével; második 
az, hogy „száll valakihez" és belesül a tósztjába. 

E pillanatokban ajánlatos beiratkozni a 
torna-egyesületbe. It t ugyanis csak bakot ugrik 
az ember, mig a közpályán bakot lőhet. 

Fogfájás esetében ajánlatos a nyújtó, mely-
ről legroszabb esetben leesik az ember és betöri 
a fejét, de legalább elfelejti a fogfájását. 

Ennyiben kívántam a szertornázásról meg-
emlékezni. 

A szabad tornázásról körülbelül annyit tudok, 
hogy mindazok, kik a kir. ügyészség fogházában 
vettek ki lakást, a szabad tornázásban részt nem 
vehetnek. 

Hasonló keveset mondhatok a svédtorná-
szatról. 

Bevallom tapasztalatlanságomat, de svédül 
még nem tornásztam s e nemzetet illető összes 
tudományom a svéd-gyufáig terjed, melyről 
tudom, hogy csak a maga skatulyáján gyulád meg. 

Valószínűleg a svédtornászat is csak a maga 
skatulyáján gyulád meg s ebben különbözik a 
többi tornászaitól. 

Ez állitásom azonban még megerősítésre vár. 
Áttérvén a vivásra, legerősebb érvem a 

lovagiasságban csúcsosodik ki. A lovagiasság 
uraim, a lovagiasság! 

Ez különböztet meg bennünket nadrágos 
embereket Cserebogár Jóskától és Cseppentő 
Mátyástól, kik büntetlenül üthetik egymást 
orron. 

Ellenben egy lovagias embert, a ki olasz 
karddal kezében le tudja vágni az ellenfele 
fülét, nem lehet elégtételadás nélkül pofonvágni. 

Uraim! Önök, kik nem tudnak vivni, nem 
is képzelik, milyen boldog tudat ugy járni-kelni 
az utczán, hogy bárki pofonvághat bennünket . . . 

íme ezért lépek én be a tor na-egyletbe! 
Meg még valamiért! Hogy Gyulán is legyen 

torna-egylet. 
Hisz Csabán van!!! . . . —re. 

Törvényszéki csarnok. 
Párbajozok. Matyanszky János és Tóth László 

— előzetes szóváltásból kifolyólag, — az előbbinek 
kihívására Gyomán, 1898. május hó 22-én reggel 
pisztolypárbajt vívtak, sérülés nem történt. .Mint-
hogy pedig a párviadal alkalmából ugy az általá-
nos, valamint a különösen megállapított feltételek-
pontosán betartattak, a kir. ügyészség ellenük a 
btk. 296. §-ába ütköző párviadal vétsége miatt 
vádat emelt. Ez ügyben mult hó 28-án tartatott 
meg a végtárgyalás, mely alkalommal vádlottak 
beismerték a terhükre rótt cselekményt, minek 
alapján őket a kir. törvényszék a fenforgó enyhitő 
körülmények figyelembe vétele mellett 8—8 napi 
államfogházra ítélte. 

Szándékos emberölés bűntettének kísérlete. 
Hoffmann Gyula folyó évi márcziu& hó 2-án este 

6 óra tájt Gyovai János sérültet forgópisziolylyal 
meglőtte. Gyovai Jánost a löveg a bal vállán érte, 
kulcscsontiörést szenvedett, minek következtében 25 
napig állóit gyógykezelés alatt. Ebben az ügyben 
uiár egyszer, folyó évi október hó 20-án megiartu-
tott a végtárgyalás, de miután a védelem ekkor 
uj tanukat jelentett be, a végtárgyalás elnapolta-
tok. Mult hó 28-án tartatolt meg az ujabb végtár-
gyalás. a mely alkalommal azonb;in a törvényszék 
ismét netn tudott ítéletet hozni, mivel vádlottnak 
a végtárgyaláson tanúsított magatartása és viselke-
dése azt a benyomást tette a bíróságra, hogy vád-
lott ehnctehetsége annyira meg van zavarva, hogy 
e miatt akarata szabod elhatározásában befolyá-
solva vau. Különösen vádlottnak a kérdésekre adott 
feleletei s a tanuknak azon vallomása következté-
ben, hogy vádlott 6 év óta mértéktelen ivásnak 
adta magát: a bíróság elrendelte vádlott elmebeli 
állapotának megfigyelését s vádlottnak a megfigyelő 
osztályba való felszállitását, az iratoknak pedig az 
igazságügyi orvosi tanácshoz való felterjesztését el-
rendelte. 

HIRDETÉSEK. 
8191—1898. A szeghalmi járás főszolgabirájától. 

Pályázati hirdetmény. 
A Füzes-Gyarmat községben ujonan szervezett 

második községi 

orvosi állásra 
ezennel pályázatot hirdetek, s felhívom a pályázni 
kívánókat, hogy 1883. évi I. t.-cz. 9. :'. I. s az 

1876. évi XIV. t.-cz. 143. §-a értelmében felszerelt 
pályázati kérvényüket hozzám bezárólag a jövő hó 
hó 8-ig adják he, mert a később érkezett kérvénye-
ket nem veszem figyelembe. 

A megválasztandó orvos a községhez tartozó 
pusztákon is tartozik a közegészségügyi tecudöket 
ellátni. 

Az állás javadalma: évi 600 frt fizetés, 60 frt 
lakpénz s 140 frt utiátalány, valamint a szabályron-
deletileg megállapítva levő látogatási dijak. A sze-
gén j'ek ingyen kezelendők. 

Az állás a jövő hó II én F.-Gyaruiat község 
közházáuál megtartandó választás utján fog betöl-
tetni. 

Szeghalom, 1898, nov. 19. 
Csánki Jenő, 

3!7 2—2 főszolgabiró. 



Mező-Berény község elöl járósága által közhí r ré 
té te te t ik , hogy 

a községi elöfogatozás 
n y i l v á n o s á r l e j t é s n t ján folyó évi deczember 
12-én d. e. 10 Órakor a községházán megta r t andó 
árverésen haszonbérbe fog adatni . A fel tételek — 
a hivatalos órák a l a t t — a számügyi jegyzői i ro-
dában meg tek in the tők . 

Általány összeg 400 í r t . 
Mező-Berény, 1898. november 25-én. 

Mező-Berény község e lö l já ró i : 

Szikes György, Szekeres András, 
h. számügyi jegyző. 213 2—3 közs. bíró. 

3139 —189S. A szeghalmi járás főszolgabirájátó. 

Pályázati hirdetmény. 
A Füzes-Gyarmat községhez tartozó 'Bucsa? és kör-

nyéke részére újonnan szervezett 

j e g y z ő i 

állásra ezennel pályázatot hirdetek s felhívom a pályázni 
kívánókat, hogy jegyzői oklevéllel, születési anyakönyvi ki-
vonattal és szolgálati bizonyitványnyal felszerelt pályázati 
kérvényeiket a jövő hó 8-ikának d. u. 5 órájáig hozzám ad-
ják be, mert a később érkezett kérvényeket nem veszem 
figyelembe. 

Az állással járó javadalmazás: természetben való la-
kás, évi 500 fut fizetés s magán munkálatokért a szabály-
rend eletileg megszabott dijak 

Megjegyzem, hogy az illető jegyző lakása künn pusz-
tán van s állását a jövő év január 1-én tartozik elfoglalni. 

A választás a jövő hó ll-sn Füzes-Gyarmat község-
házánál lesz. 

Szeghalmon, 1898. november 19-én. 

C s á n k i J e n ő , 
309 2—2 főszolgabíró. 

Szőllöbirtokosok figyelmébe. 
Alólirottnál teljesen összeforott dúsgyökérzotü 

ripária portálisra nemesített 

19000 drb. és 2 3 0 0 0 II. osz t . f a j t i s z t a f á s 
o j tvány, továbbá 2 0 0 0 0 drb s ima zöld o j t vány 
e l a d ó } kővetkező fajokban, u. tn. Olasz Rizling. 
Mézes fehér, Mustos fehér, Bakator, Kadárka, Nagy 
Burgundi, Chasselos, Aportó, Passasuti és fenti 
fajokban vcgyescu. 

Ára ezrenként I. oszt. egészen kifogástalan mi-
nőségben 100 frt II. oszt, de ültetésre egészen al-
kalmas és életképes ojtvány ezrenként 60 frt. Zöld 
ojtvány ezrenként 70 frt. A csomagolás és vasúthoz 
való szállítás ezrenként 1 frt 20 kr. Bármilyen ne-
mes fajokból bármely mennyiségben előjegyzést jövő 
évre való készítésre elfogadok feuti árak mellett. 

Megrendelésnél vagjr előjegyzésnél az ojtványok 
értékéuek 20".',, megkívántatik. 

Bármilyen e szakmába vágó kérdésre felvilágo-
sítással szívesen szolgálok. 

Wittenberger Mór 
szőllöbirtokos cs ojtványtelep tulajdonos 

K o v a s z i n c z , 
30G 2—3 Aradmegye, vjtsuli állomás Gyorok. 

Eladó. 
000 darab legszebb és legjobb 1 méter hosszúságú 
fenyőfák és ezek közül darabonként is lehet 
kapni. Valamint az aranyágba 7000 tőkés szőlló 
gyümölcs fástól és csöszlakkal szabad kézből eladó. 

Értekezhetni lehefc Tar János tulajdonosnál 
Gyulán, Árpád-utcza 95. sz. alatt. 31a 1—1 

Képes disz mii a müveit közönség számára. 
ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FOGARASSY ALBERT, GERÉB JÓZSEF, 

GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR 
közreniükütlúscvcl szerkeszti 

M A R C Z A L I H E N R I K 
Mintegy 2500 szöveg-képpel, 500 miim el léklettel, 60 színes miil&ppal < 

50 történeti térképpel, S500 szövegoldaliul. 

Tájékoztató képes prospektust 
vagy ' 

mutatvány füzetet 
ingyen és bérmentve 

kiilcl ti mii kiadóhivatala 
B u d a p e s t , VIII., Üllöi-ut 18. s z á m . Franklin Társulat 

mn_sy.il- irodalmi intéxet és könyvnyomda. 
Révai Testvérek 
irodalmi intézet rcszvcnytArsasAg. 

Gyulítii kapható és megrendelhető: Dobay János könyvkereskedésében. 
25000. ikt. Békésvármegye alispánjától. 

1898. s z ' 

Árlejtési hirdetmény. 
Az 1899. évben Békésvárinegye törvényható-

sága részére szükséges irodai szerek (kikiáltási ár 
2041 frt 50 kr.), 992 csomag 6-os számú milly-
gyertya (kikiáltási ár «J96 frt), 400 kgr. tisztított 
petróleum (kikiáltási ár 100 frt), és a szolgasze-
mélyzet részére szükséges ruhanemüek (kikiáltási ár 
1290 frt 50 kr. árlejtés utján leendő biztosítására 
zárt ajánlati verseuy nyittatilc, melyre vállalkozni 
óhajtók azon megjegyzéssel hivatnak föl, hogy sza-
bályszerűig kiállított bélyegzett és 10%-nyi bánat-
pénzzel vagy óvadékképes értékpapirosokkal stb. 
felszerelt zárt ajánlataikat a vármegye alispánjához 
folyó évi deczember hó 13. napjának d e. 9 órájáig 
annál is inkább adják be, mert utóbb érkezett aján-
latok figyelembe nem fognak vétetni. 

Az ajánlatok, melyekben az árleengedés száza-
lékokban fejezendő ki, azonnal fólbontatuak és tár-
gyaltatnak. 

Megjegyeztetik, hogy oly ajánlatok, melyekben 
az árleengedés százalékban nem lesz kifejezve, figye-
lembe nem vétetnek. 

Az ajánlatban minden vállalkozó tartozik kije-
lenteni, hogy az árlejtési feltételeket ismeri s azok 
megtartására magát kötelezi. 

Csalc oly ajánlatok vétetnek figyelembe, me-
lyek hazai gyártmányokra vonatkoznak, mely körül-
ményt az átvételnél vállalkozó igazolni tartozik. 

Az árlejtési feltételek a vármegyei közigazga-
tási kiadó hivatalban a hivatalos órák alatt megte-
kinthetők. 

Gyulán, 1898. évi november hó 18-án. 

Dr. Fábry Sándor, 
310 2—2 alispáu, 

S t o w a s s e r János 
csász. és kir. udvari szállitó, hangszergyái-os. 

Egyesegyedül szabadalmazott, javitott TÁROGATÓ feltalálója. 
Budapest, llM Lánczhid-utcza 5. 

H e t e d ü k 3, 4, 5, 6, S frttól feljebb. 
K i j á t s z o t t r é g i m e s t e r h e g e d ű k 20, 25, 30, 40 frttól feljebb. 
G o r d o n k á k 8, 10, 12, 15 frttól feljebb. 
C z i m b a l m o k erőtoljos csengő hanggal 35 frttól 300 frtig. 
T á r o g a t ó ősi mngyar hangszer. 
S z á n y k ü r t ö k és t r o m b i t á k 14, 18 és 20 frt. 
H a r m o n i k á k erős orgona hanggal 3, 4, 5, 6, S frttól feljebb. 

Hegedű vonóval és tokkal 8 frt . 
Javítások pontosan és legolcsóbb árban eszközöltetnek.gj 

Zenekarok részére szükséges hangszerek előnyös fizetési felté-
telek mellett a legjutányosabb árban szállíttatnak. 

Á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 
Harmonikákról külön árjegyzék kérendő. 23!) 8—10 

Kedvező alkalom olcsón vásárolni. 

A „ F e h é r k u t y a " czim a la t t ösmer t 

füszerkereskedést 
( O y u l s i i i , P r á g - f e l e ház) véglegesen feloszlatom, ez okból minden 

r ak t á ron levő á ruka t , u. m. czukor, kávé , r izs , f ű s z e r e k , g y e r t y a , rum, 

Cognac, á sványv izek , f e s t é k n e m ü e k , mosó és to i le t t szappanok és minden 

található bolti á r u k a t , mai naptól kezdve gyári áron alól is 

el fogom árusí tani , ugy nagyban min t kicsinyben is, készpénz fizetés mellet t . 

U g y a n o t t egy te l jesen uj 

f ű s z e r - á l l v á n y 
is e l a d ó . 

Számos l á toga tá s t ké r 

3os 3—3 a tulajdonos 
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Feloszlatás miatt az üzlet egészben is eladó. 
G y u l á n , 1 8 9 8 . a 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 ó j a . 


