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A gyulai gimnázium Ugye.
A napokban, hogy Nagyvárad bí

boros fópásztora, —  ki részint magas 
állásánál, részint egyéni ritka jeles tu
lajdonainál fogva hazánknak egyik — 
valláskülönbség nélkül elismert kima
gasló alakja és a közéletvezérszelleme 
— látogatásokat tenni készült várme
gyénk több főúri családjánál, neveze
tesen gróf Wenekheim Dénes dobozi, 
gróf Wenekheim Géza gerlai és gróf 
Wenekheim Frigyes kigyósi tőuraknál, 
jólesett a gyulai társasélet több elő
kelő tagjának, hogy a fópásztor ezen 
látogatását a gyulai gimnázium ügyé
vel kapcsolatba hozhatták s el kell is
mernem ezen feltevés jogosultságát — 
gyulai szempontból — mert a gim
názium ügye nálunk már nem is ü g y, 
hanem r a j o n g á s ,  mely a jámbor 
óhajtást is a való szinébe szereti öl
töztetni.

Vonatkozással azonban az itt-ott 
felhangzó nyugtalanságra és még az 
avatottabbaknál is a kérdéssel szem
ben tapasztalt tájékozatlanságra, bátor 
vagyok a következőkben némi reflexió
kat koezkáztatni.

Első sorban is kijelentem, miszerint 
a gyulai gimnáziumnak, hogy az jól 
prosperáljon, csakis katholikus jellegű- 
nek kell lennie : Először azért, mert 
a megyében már három protestáns 
gimnázium van, melyek oktatásiiag 
a törvényes keretben ugyan, de saját 
autonómiájukban biztosított szellemben 
működnek s természetesen magukba 
olvasztva akaratlanul is ugyanilyen szel
lem hatása alatt nevelik katholikus nö
vendékeiket is, kik pedig e bárom 
gimnázium növendékeinek egyharma- 
dát teszik ; ez egyik oka a békésme
gyei kath intelligenczia meglehetős 
vallási közönyösségének. De hogy a 
gimnázium katholikus jellegű legyen, 
ezt az is indokolttá teszi, mert elis
mert dolog, hogy a mi a  nevelést il
leti, és pedig a vallásos, hazafias ne
velést, első helyen a katholikus gim
náziumok állanak határozott karakte
rüknél fogva. Pedig Békésmegyében 
éppen ilyen gimnáziumra van szükség, 
hisz tudjuk mennyire megvan nálunk 
rendülve a felsőbbsóg. a tekintélyek, 
sőt még az Isten iránti tisztelet is, mi
kor pár év előtt a törvényszék szin* 
előtt kimerte mondani egy egyszerű 
földműves hogy: nincs Isten, csak a 
természet kormányoz, s mikor az egy

szerű kubikos úgy beszél, hogy ki az
a bíró, az a pap ? Az is csak olyan 
ember, mint én. Jól tudom, hogy ezt 
nem tehet a gimnáziumok terhére írni, 
de a latin közmondás szerin t: De ca- 
pite stb. — az eredmény pedig 
az okokkal okozati összefüggésben 
van. Ezért kell nevelni egy vallásos, 
katholikus inteliigencziétis, hogy példá
jával hasson. Feltétlenül támaszkodva 
tehát a vallásos alapra, kimondom, mi
szerint az állami gimnáziumok sem fe
lelnek meg viszonyaink szerint e köve
telményeknek, m ert daczára kultusz- 
miniszterünk sűrűn hangoztatott elvé
nek, hogy valláfios szellemű legyen a 
nevelés, még sem képesek magukat a 
vallási közönyösség alul emancipálni* 
hogy példát is hozzak fel, ott van a 
szolnoki eset. hol egyik tanár az áldo
zást — ex eathedra — kigunyolta.

Gyulai szempontból legüdvösebb, s 
e város polgáraira rendkívüli előnyö
ket nyújtó csak egy jezsuita gimná
zium lehetne, melybe tudvalevőleg mesz- 
szeföldröl seregesen jönnének a ta
nulók ; mivel azonba/f ez tanárok hiá
nyában kivihetetlen, megkell alkudni az
zal, hogy más szerzetes, vagy pedig 
világi pap és czivil tanáiok vegyesen 
alkalmaztassanak, de minden esetre 
katholikus jelleggel. Azt hiszem, jog
gal elvárhatom, hogy senki bigottság- 
gal ne vádoljon, mikor tiz nap előtt 
Hegedűs miniszter Debreczenben a re
formátus vallásos nevelést, Zsilinszky 
Mihály államtitkár pedig Szarvason, a 
Luther irodalmi társaság gyűlésen, 
szintén pár nap elölt aluthcránusszel- 
lemti közélet és vallásos hitélet fej
lesztését hangoztatta.

A mit másodsorban mondandó va- 
gyök, az illőtisztelettel Gyulaváros azon 
féflait illeti, kik szeretik azokat emle
getni, a kiktől váljak, hogy a gimná
ziumot a szájokba repítsék. Hát bátor
kodom azt a kérdést koezkáztatni, mit 
tettek ők már ez ügy javára? Fel- 
ajánlotta-e pl. a város, hogy ingyen 
helyet ád és az építéshez mily összeg
gel járul ? Tett-e concret ajánlatot, 
hogy évenként annak fenntartásához 
kötelezólegmily összeggel járul? Indított 
e gyűjtést valaki a lakosság körében 
a gimnázium czéljaira ? Rendezett-e 
pl. egy sorsjátékot annak hasznára ? 
Szavazott-e meg a város közönsége e 
czélra egyévi rendkívüli pótadót? 
Nem. — Tisztelt polgártársak, kik ám- 
bicziouálják maguknak, hogy a városi

képviselőtestületben e város ügyeit in
tézzék, önök vaunak hivatva arra, hogy 
ily fontos ügyben a lakosságtól áldo
zatot kérjenek s közvetve városunk 
szebb jövőjének alapját megvessék 1 
E város lakói nem is képzelik, minő 
előnyt nyújt egy gimnázium, mely azon
kívül, hogy gyermekeiket bjztos pá
lyára készíti elő, még indirekte is nagy 
hasznot nyújt, mert nagy összegeket 
hoz he a városba és sok kosztos tíu 
tartása által is jövedelmet hajt, mint 
hogy a gyulai gimnázium megnyílta 
esetén az a sok vidéki tanuló, mely 
ma Csabán, Békésen, vagy Szarvason 
végez, bizonyára nagyrészben Gyulám 
jönne, pedig ezek száma jóval féltül 
van ám a 160-en. — A g y u l a i p o l 
g á r n a k  n e m  v a g y o n t  k e l l  
g y ű j t e n i  g y e r m e k e i  s z á m á 
r a  h a n t m  á l d o z n i  a gimnázium
ra, hogy gyermeke tanulhasson, ez 
lesz annak a legbiztosabb vagyona. 
Hejh ! Mennyi pénz kiment m ár Gyu
láról a gyermekek taníttatására, már 
abból régen fel lehetett volna épiteni 
a gimnáziumot És hány tehetséges flu 
volt kénytelen pályáját félbeszakítani, 
mert nem volt szüleinek pénze az is
koláztatásra. t— Álljunk össze tehát 
mindnyájan, adakozzunk erőnkhöz ké
pest, úgy, hogy az adományt 6 —10 
év alatt egyenlő részletben fizessük 
be. Vegye kezébe a gyűjtést egy pár- 
agilis emberünk. Előttünk áll a nemes 
grófnő, gróf Wenekheim Krisztina, ön
zetlen példája, mutassuk meg, hogy a 
kultúra oltárára is áldozunk, hogy hi
vatkozhassunk azok előtt, k i k  t ő i  
s e g é l y t  v á r u n k ,  a magunk ál
dozataira is. Jám bor óhajtásokkal, pa
naszkodásokkal, a nagy vagyonok 
emlegetésével semmire sem megy az. 
aki tehetetlen, akinek a dolga csak 
kérelem. A magyar tanítóság fillérek
ből százezer iorintot rakolt össze és 
már megalapította liudapesten a „Ta
nítók házát* azért, hogy gyermekei 
az egyetemre járhassanak. Pedig sok 
szegény tanító bizonyára a maga és 
családja szájából vonta cl a betevő fa
latot, hogy azt a reá eső pár forint 
áldozatot a közös czélra meghozhassa, 
de volt bennök akarat, kitartás és ál
dozatkészség. Ez az ami a gyulai em
berben nem mindenkor van meg együtt.

Hogy végül a pessimistákkal is 
számoljunk —  ilyenek is sokan van
nak — bátor vagyok megjegyezni, 
hogy ne kícsinyeljük azt a mi a giur-



2 BÉKÉSHFbYEI h ír l a p Gyula, 1899. októbor T4.

náziumra már meg v a u .  n ért t ö b b  

felvidéki gimnázium annyiból mar ré
gen fennt bír állani eS rendestől mű
ködni, mi n t a  m é n  ny j v el mi
n e m  t u d j u k  e l  t e  z d éti i. (Rozs
nyón pl feleannyi lakosság, mint Gyu
lán és két gimnázium van, egy róm 
katb. és egy lutheránus, és sok fel
vidéki gimnázium csak úgy tud k i
jönni, ha tanulóit nyáron fürdőkbe kül
di segélypénzt gyűjteni, de mégis ten- 
tartja magát szilárd akarattal és a jobb 
jövöbe helyezett bizalommal, — mi 
pedig a magunk körében való gyűjtés
től is fázunk.) A mi gimnáziumunkra 
eddigelé m e g  v a n:

1. Gróf W enckheim  Frigyesné „Ferencz Jó 
zsef alapítványa,* * mely az egytoftztaagyeí főpénz
tárban  jövő évi kam ataival együtt tesz 75181 irtot

2. A gróf W enckheim  közös urada
lom adománya, a m agtárépület és mel
lette terülő telek é r t é k e .........................5ÖÖ0 fri

8. Ezen m agtárak 8 évi tőkésített 
jövedelm e az egyházm. főpénztárban . 2000 frt

4. A „Békésmegyei Takarékpénz
tá r” adom ánya saját kezelésében kam a
taival ..........................................................2631 fit

5. W inkler József n.-váradi kano
nok, választott püspök feltételes ado
m ánya az egyhm. főpénztárb. m integy 10000 frt

6. A gyulai „Polgári Kör* alapít
ványa saját kezelésében, eddig a  polg.
iskola jávára ad o m á n y .............................  1800 fpt

7. A jelenlegi polgári iskola épü
lete, mely rem élhetőleg átadatik  . . 10000 frt

8. A polgári iskola kezelése alatti
építkezési a l a p .......................................... 3500 frt

9. A polgári iskola jelenlegi félsz. 3000forint
Minden e g y ü t te s e n ............................112612 frt.

íme egy szép összeg, mély remél
hető gyarapodásától eltekintve iséven- 
kint mintegy 6000 forintjövedelemnek 
felel meg, melyhez hozzászámítva azon 
4Ö00 forint összeget, melylyel a pol
gári iskolához jelenleg Gyula város j á 
rul, 10000 frt a mostani 2000 frt áliam- 
segélylyel pedig 12000 frt ez idő szerint

már ténylegesévi fedezet, ami elég arra. 
hogy az algimnáziumot létrehozzuk és 
azontúl azt az* államsegély vagy eset
leg más segéjjyek kérelmével, tovább 
fejlesszük Nagyon természetes, hogy 
a kérdés esakis a jelenlegi polgári is
kola beolvasztásával oldható meg leg
sikeresebben.

Nincs tehát sem idő. sem szükség 
a Vésrdelrnezésre.

Hála az égnek, bírunk egy erős 
kezet is, — mindenki tudja, hogy ki 
0 , —  a ki e gyulai kenyérkérdéssel 
teljesen azonosította magát s akinek 
ismert bhzgós&ga, ügyszeretete és éré
ivé a többi tényezők együttműködésével 
bizonyára megteremti pékünk azt, ami 
mindnyájunknak legforróbb m indenna
pi óhajtása.

Adja Isten, hogy úgy legyen !
Székely Lajos.

Iparosok és vállalkozók rovata!
Nagyvárad. (Szinhá* d íszítési és felszerelési 

munka.) A nagyváradi uj színháznál végzendő
belső diszitésí m unkákra (előirányzat 23098 

forint 10 kr.),
belső festési és aranyozó m unkáira (4400 fo

rint) és vízvezetéki és csatornázási m unkákra (4802 
forint 80 k i.) árlejtés van hirdetve.

A  vonatkozó és minded egyes m unkára kü
lön- külön teendő Írásbeli ajánlatokat f. é. októ
ber 25. tL e. 10 óráig- a  városi polgárm esteri hi- 
vatalh oz kuli beadni. Bánatpénz a  d íszítésre 1200 
frt, a festő és aranyozó m unkára 220 frt, a víz
vezeték és csatornázásra 240 frt.

A közolgbbi.adatok a városi mérnöki hiva- 
! tálnál vagy F elb ier és HeUjner tervező épitésok- 
: nél Béesbou 2 forintért |>ostautján is megszerez-
! hetők.

Szolnok. (Terméskő szállítás.) A szolnok-uj- 
i városi partbiztosítás kiegészítéséhez szükséges
; 1250 ín* terméskő szállításának és beépítésének 
; biztosítása ezóljából a szolnoki in. kir. folyani- 
; mérnöki hivatalban f. évi október hó 16-án d. e 
:. 10 órakor versenytárgyalás lesz.

Arad. (Iskola építés.) A székudvari népisko
lának és melléképületeinek felépítése végett az 
arad i m. kir. állam épitészeti hivatalban f. évi ok
tóber hó 16-án d. e. 11 és fél órakor zárt aján lati 
versenytárgyalás lesz. K öltségelőirányzat 5404 
frt. Az 5 százaléknyi bánatpénzzel ellátott írás
beli ajánlatok a k itűzött nap és óráig nevezett h i
vatalnál, hol a terv és részletes feltételek is meg
tekinthetők, benyújtandók.

Temesvár. (Jégverem , já rd a  és ablaktábla.) A 
vadászerdei községháznál jégverem , já rd a  és ab
laktáblák újbóli építése 1190 foiint 25 k rra l en
gedélyeztetvén, ezen m unkák biztosítása végett 
a tem esvári m. k ir. állam épitészoti hivatalnál f. 
évi október 20-án d. e. 10 órakor zárt ajánlati 
voi*Bonytárgyalás lesz, ugyanott a részletes épí
tési feltételek is megtekinthetők. Bánatpénz az 
előirányzott költség 5 százaléka.

Budapest (Szíjak szállítása.) A magy. gép
gyára részére szükségeit 3700 drb különféle mé
retű  bőrszíj avagy pam utszij szállítása iránt ezen
nel nyilvános pályázat hirdettetik.

Az ajánlat, az em lített szíjakra a különleges 
feltételek és vonatkozó rajzok alapján eszköz- 
lendő.

A szállítandó szíjak kim utatásával kapcsola
tos ajánlati m inták, nem különben a különleges 
feltételek és rajzok a gépgyár gazdasági osztá
lyának (Budapest kőbányai-ut) mindennap meg
tekinthetők, ‘illetőleg 1 forint lefizetése mellett 
m egszerezhetők vagy postán utánvehetők.

Budapest. ( Fenyő-oszlopok szállítása.) A  m.- 
k ir . táv írda és távbeszóllő 1 300 évtől kezdve lég 
alább is 3 éven át évenként szükséges 8000 drb 
telítésre alkalm as fenyő-oszlop szükségletét írás
beli ajánlatok alapján kívánván biztosítani, felhi
vatnak mindazok, k ik  azok szállítására vállalkoz
ni óhajtanak, hogy a pályázati feltételeknek meg
felelően kiállított zárt írásbeli ajánlataikat f. évi 
novem ber 1-én déli 12 óráig a kereskedelem ügyi 
m inisztérium  segédhivatali igazgatósághoz n yú jt, 
sák be.

Nagybecskerek. (Talpfa szállítás.) A torontáli 
h. é. vasutak részére szükségos 15000 drb. II. 
rangú  telítetlen tölgy-talpfa és 80 m 3 különféle 
m éretű váltótalpfa szállítására nyilvános árlejtés 
van hirdetve. Az írásbeli ajánlatok f. é. október 
20-án déli 12 óráig a torontáli h. é. vasutak üzlet- 
igazgatóságánál benyújtandók.

Pécs. (Ruházati czikkek ős lábbeliek.) A  vár
m egye szolgaszemélyzet részére 1900-ik évre be
szerzendő ruházati czikkek és lábbeliek szállítá
sának biztosítása ózdijából f. é. október hó 20-án 
d. e. 10 órakor hivatalos helyiségem ben zá rt írás
beli ajánlati versenytárgyalás lesz. Felhivatnak a 
szállításra óhajtok, hogy a vállalati összeg 5 szá
zalékának megfelelő óvadékkal felszerelt Írásbeli

Patak partján.
Hosszú völgyön fut a patak végig, 
Gyors futását szép virágok nézik 
S hívják, csalják játszani a rétre . . . .  
Rohan az, a hivó hangot 

Nem is veszi észre.
Forró napban vigasztalás néki.
Sebes utján hogy munkás nép nézi; 
De a nap száll, esend borul a tájra,
A fáradtan hazatérőt 

Ölelő kai' várja.
Csak a folyó nem tud megpihenni. . .  
Nem nyújt néki nyugodalmat semmi; 
Kimerülve hömpölygőt! árját,
Vad hajszáját csak sötét éj 

S a sápadt hold látják.
Szegény folyam! Mint fut tova reggel 
Nagyobb hévvel, bár kifáradt testtel, 
Rohan tovább a megunt vidéken. 
Hajtja sorsa; elveszni a

Nagy tenger vizében.
*

Szegény patak, szegény szivem 1 
Nincs egy perczem megpihennem,
A gonosz harez tova kerget folyvást: 
Az ember mint üli, marja egymást; 
Mindig csak a  gonoszságot látom . .. 
S megyek tovább öröm nélkül 

Szomorú pályámon.
Mé.ő Samu.

Mese.
Jöjj hajtsd ide fejedet vállaltira, add | 

ide kezecskédet, had esrkolom meg — ,s ] 
most elmesélem neked miért van az, a ! 
mi neked úgy fáj, hogy minden rózsa el- j 
hervad.

Nem volt ám mindig rózsa ezen a 
földön, - csak mikor a szépség és szere
lem istennője a tenger kékes-ezüst fudrií 
hullámaiból a partra szállott, csak miután I 
az édes, boldogító szerelem átlengte a vi
lágot : született a rózsa. Addig nem volt 
a kietlen földön mit keresnie.

A mint a szerelem fiatal istennője a 
szépség, báj és kellem szülte ideál a partra 
szállt, aranyhajáról a tenger vize mint 
ezer ragyogó gyöngy csepp hullott alá : 
egy cseppecske vissza hullott, ebből lett 
az igazgyöngy, — a többit a föld szere- 
lemittasan felesókolta, a nap vágyva fel- , 
szívta, s e vizcseppekből, vágy és szere- ' 
lemből megszületett az első fehér rózsa, — í 
a még öntudatlan, ártatlan leáuy szerelem ! 
bájos jelképe.

A mint az istennő a mosolygó parton j 
beljebb sétált, az erdfiszélen egy ifjút pH- j 
lautott meg. Az öntudatlan, szerelem és j 
vágy egész özöne, mely keblében szuny- ; 
nyadott, hirtelen felébredt. Lázasan do
bogó szive liliom-arezába kergeté vérét:

piruló, bájos arczáí szemérmesen a fehér 
rózsák szirmai közé rejté.

Mikor fejét az illattól ittasulva fel
emelte, miként egy hatalmas varázsszóra 
Ott állt megszületve az első hajnal színű 
piros rózsa. Azért jelképe a liajnalszinű 
rózsa az öntudatra ébredt boldog szere
lemnek.

*

Az ifjú szívében is felébredt a vágy 
és szerelem, a -mint az isteiinőt megpil- 
lantá. Szive a vágytól szomjazott és eny
hét keresve fejét a  piruló rózsákra hajtó. 
Az illat csak fokozta vágyát és szomját, 
s a mint elkábulva, a rózsa felett ajkai 
az istennő ajkaival találkoztak, egy hosszú 
csókban mindketten megtalálták a gyö
nyör enyhét — a boldogságot—- 8 a gyö
nyör érzetére bíbor szín festő be a rózsa 
szirmait, Azért a biborpiros rózsa a lá
zongó szenvedély, a boldogság és gyönyör 
jelképe.

*
Az idők boldogan repültek. Az istennő 

és az ifjú sokszor találkozott a virányos 
partokon édes szerelem mámorában. — A 
rózsa őzt látva csak mosolygott és illa
tozott.

Egyszer azonban, hiába várta epedve 
az itjú kedvesén, érák teltek s nap-nap 
után múlt, de az istennő nem jött. Soká 
tépelödött magában, miért nem jön a ked-
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ajánlataikat — külön a  ruházati csikkekre a kü
lön a lábbeliekre nézve a versenytárgyalás kez
detéig Lehel Gvözö várm egyei első aljegyzőnél 
(V árm egyei saékház I. em elet 9 ajtó.) nyújtsák be.

Arad (Ital éa fogyasztási adó bérbeadás.) Az 
arad megyei Alesil (109 frt) Dézna (203 f r t  90 kr.) 
N agybutyin (1352 frt 63 kr.) és Joszáshely (306 
frt 75 kr.) községekben gyukorlandó borital és 
husfogyasztási adó bérbeadása végett az aradi m. 
kir. pénzügyigazgatóságnál f. é. október hó 20-án 
d. e« 10 órakor árverés lesz. Bánatpénz a kikiál
tási á r 10 százaléka. A. további bérleti feltételek 
a pónzügyigazgatóságoknál és pénzügyőri biztos
ságoknál megtekinthetők.

A közigazgatási bizottság ülése.
Hétfőn október 9-én tartotta meg Bé

késvármegye közigazgatási bizottsága ren
des havi iüését. .

Jelen voltak : dr. Lukács György főispán el
nöklete a la t t : dr. F ábry  Sándor alispán, dr. Bo- 
doky Zoltán főjegyző, Csák György pénz ügy igaz
gató, Rezey Szilvius tanfelügyelő. Oláh György 
főügyész, dr. Zöldy János főorvos, H aviár Lajos, 
Szarvasi Arzén főmérnökök, Jancsovics P éter ár- 
vaszóki elnök, Jancsovics Emil, Haviár Dániel, 
Horváth Károly, H ajnal István, Ladics György, 
V arságh Béla,* * dr. Zsilinszky Endre és Zlinszkv 
István közgaad. előadó.

Az ülés lefolyásáról a következőket 
jelenthet ük :

Dr. Lukács György főispán elnöki meg
nyitója után előterjesztetett az alispáni 
jelentés, melyből kiemeljük a következő
ket. A közbiztonság állapota szeptember
ben nem volt kedvező, az állategésségügy 
már kedvezőbb volt, amennyiben a ser- 
tésvész 4 községben megszűnt,

Dr. Zöldy János főorvos jelentése sze
rint a hevenyfertőző bajok száma keve
sebb. A traehomások létszáma 168.

Csák György kir. pénzügyigazgató je
lentéséből kitűnik, hogy szeptemberben 
egyenes adóban 7Ú07 írttal kevesebb tol} t 
be, mint a múlt év ezen havában, iót- 
Kornlós azon kérelmét, hogy a vadászati 
jog bérlet után kirótt adót töröljék, eluta
sították. Az 1900. évi adókivetés fogana
tosítására az előző eljárás elrendeltetett.

Rezey Szilvius tanfelügyelő jelentette, 
hogy a múlt évben 47,80 f tanköteles ira- 
tottatott be; ebbői iskolába járt 38,267. 
Iskola volt 273, több mint 300 tanterem
mel. Ismétlő iskola 139. tanító volt 139. 
Tanuló 399. Lj ovoda 3 létesít letett. A 
gyermekek felekezetnélküliségéről is szól 
a jeleutés, erre nézve úgy határoztak, hogy 
a gyermekek vallását, miután valamely 
valláshoz kell tartozniok, pontosan ki kell 
tüntetni. Szeghalom község ipariskolai 
költségvetése elfogadtatott.

A gyulai rom. katii. hitközségnek 
előterjesztése az V i-ik népiskolai oszt. 
fel nem állításáról nem vétetett tudoiná-

ves s szivében felébredt a keserű félté
kenység, a gyötrő fájdalom. Erre az ifjú 
viruló arcza eisápadt s íme megszületett 
az első sárga rózsa. Azért a sárga rózsa 
a féltékenység s a szerelmi kin jelképe.

S amint az elhagyott férti megcsalt 
szereimével, epedő vágytól űzetve sziklán, 
bérezeken bolyongott, kényéiből a tüskék 
és bokrok között a démonok születtek ■— 
s ekkor miként egy fájó, szúró gondolatra 
megszületett a tüskéktől borított vadrózsa 
— az elhagyatott szerelem jelképe.

*
Rózsa volt a szerelőm, vágy és bol

dogság virága, virulni, illatozni s moso
lyogni tudott csak, de miután az első 
asszony a hűséget megszegte és a szere
lem csak gyötrelmeket ismert: a rózsa 
összevonta szirmait illata mint egy fájó 
sóhaj elrebbent — s ime meghalt, elher
vadt a rózsa.

Azért hervad ma el minden rózsa, a 
miért ma már a hűtlenséget mindannyian 
megszoktuk.

B- B—ő.
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i sül, hanem annak felállítására utasittatntt ■ 
i a hitközség.
i A szarvasi polgári leányiskola álla- :
! mosdása ügyében intézett kérvény párto- 
; lótág föiterjosztetik a közoktatásügyi mi

nisztériumhoz.
Az összes jelentések tudomásul vétele 

után Rezey Szilvius kir. tanfelügyelő arra 
kér meghatalmazást, hogy a küzig. bizott- 

í ság uyolcz ttj ovoda felállítását rendelje 
| el a következő községekben: Doboz, Gyu- 
: lavári, Uj-Klgyós, F.-Gyarmat, Csorvás, 

Sámson, P.-Földvár, N.-Szénás. A közsé
geknek a jövő év szeptemberében kell az 
óvódat a használatnak át adni. — Ezek
nek elintézése után az ülés véget ért.

Fizetésemelés a vármegyén.
A vármegye 1900. évi költségelőirány

zatában, a vármegyei tisztviselő, segéd 
és kezelőszemélyzet fizetésének feleme
lése 40*0 frt többlet kiadás lett előirá
nyozva.

Szívesen üdvözöljük azon törekvést,
! mely szerint a vármegye, alkalmazottjai

nak fizetését emelni, rendezni kívánja s 
azt akarja, hogy a tisztviselők fizetése 
összhangba hozassék az állami tisztvise
lők fizetésével.

Különösen szívesen üdvözöljük azon 
javaslatot, a mely szerint a szolgabirák, 
közigazgatási gyakornokok és járási Írno
kok javadalmazása emeltetik, nem külön
ben azt, hogy a vármegyei tiszti főügyész
nek fizetése B többi, hasonraugu tisztvi- 

; selők fizetésével egyenlővé tétetik.
tszó fér azonban a vármegyei állandó 

! választmány ide vonatkozó javaslatának 
i egyes pontjaihoz.

Ezek egyike szerint a vármegyei fő- 
; jegyző fizetése 70 forinttal emeltetnék.

A főjegyző fizetése csekély. Ezt emel
ni szükséges. Emelni kell nem 70 fbrint- 

1 tál, a mily összeggel egy járandó cseléd- 
I nek a fizetését szokás javítani, hanem 

nagyobb összeggel, jóval nagyobb összeg- 
i get, mint a mennyit kíván a főjegyző ál- 
! Fás s megérdemel a munkakor. De nem 
| abból az indokból, a mely indok az ál- 
1 laudó választmány javaslatában foglultu- 
; tik és ha a főjegyző fizetését emeljük, 
! emelni kell mindazon tisztviselőkét is, a 
I kik tagjai a közigazgatási bizottságnak,
| s egyebb tekintetben is kiváló állást fog- 
I lalnak el a vármegyei tisztikarban.

Azért kell emelnünk a főjegyző, ár- 
j vaszéki elnök, t. főügyész, t. főorvos fi- 
: zetését, mert ezeknek mostani fizetése 

nem felel meg az állás tekintélyének. De 
| mi értelme sincs annak, hogy ezen tiszt- 
1 viselők közül kivegyük a főjegyzőt s 70 
! forinttal emeljük a fizetését, azért, mert 

az gyakran az alispánt helyettesíti.
Hiszen a helyettesítés nem kerül 

pénzbe, azután gyakran helyettesíti ílz 
i első jegyző is az alispánt, még sem kap 

fizetés javítást. Az sem jut senkinek eszé
be, hogy az árvaszéki elnök állandó he- 

: Kettesének a fizetését emeljék.
| " Azután miért volna a főjegyző állása 

nagyobb az árvaszéki elnökénél, a ki fő- 
! nöke, vezetője egy önállóan, a szurosab- 
! bán vett közigazgatástól egészen más 
; irányban működő hatóságnak, vezetője az 
; egész vármegye gyámügyi administració- 
: jának ?

Miért legyen a főjegyző fizeté-e na- 
I gyobb, mint á tiszti főügyészé, a kinek a 
| quaUfikácziója amazénál nagyobb s egyéb 

tekintetben is oly kiváló és különálló he
lyet tölt be a tisztikarban?

Miért húzzon a főjegyző több fizetést 
a főorvosnál, a ki vezére az egész vár
megye orvosi karának, felügyel a gyógy
szerészekre s vezetője az egészségügyi
administratiónak ?

Még a főorvosnál tekintetbe vehet
jük a privát praxist, de a másik két tiszt
viselő felé emelni a főjegyzőt nem lehet, 
nem szabad, bárha az néha, vágj- gyak
ran az alispánt helyettesíti is.

Nem hagyhatjuk meg szó nélkül az 
állandó választmány javaslatának azon 
pontját, a mely szerint a vármegyei fő
ügyészt, főorvos, főpénztarnok es főszám-

vevőnek az altisztviselők lakbérével egyen
lő és sem ezen állásoknak, sem ;t helyi- 
viszonyuknak meg nem felelő, a hasonló 
rangú 'alliuni tisztviselők és katonatisztek 
lakbérével arányban nem álló lakbér fel
emelésére egyei"; kint száz forint van elő
irányozva.

Nem csodálkozunk az állandó vá
lasztmányon, hogy fő és aftisztviselőknől 
beszél, mert az ilyen elnevezést egysze
rűen a referens tudatlanságának tulajdo
nítjuk.

Ez az ur bizonyosan azokat gondolja 
főtisztviselőknek, a kiknek a ezimükben 
„fő* benne van. szerinte az árvaszéki el
nök közép, az alispán meg pláne altiszt- 
viselő.

Hát nem árt tudni a referens urnák, 
hogy a törvény ilyen megkülönböztetést 
nem ismer.

Sok helyen szokás az, hogy főtisztvise
lőknek nevezik a vármegyei tisztikar azon 
tagjait, a kik a közigazgatási bizottság
nak tagjai, bár ez sem alapszik törvényen, 
de soha sem hallottmik olyat, hogy pél 
dául a főszámvevőt valaki főtisztviselő
nek csúfolta volna.

Anti a dolog érdemét illeti, itt is he
lyeselnünk kell ;izt, hogy a főügyész és 
főorvos lakásbére emeltetik. ,»

Helyeseljük azt a fentebb felhozot
tak alapján.

Nem értjük azonban, hogy miért 
akarja a javaslat a főszámvevő és főpéitz- 
táriiok ja vadalmazását emelni.

Ez a javaslat már többször tétetett a 
közgyűléshez. A közgyűlés, meg is sza
vazta a lakbér emelést, a miniszter meg 
törölte. Helyes tehát e kérdést alaposan 
megvitatni.

Békésvármegyében a tisztviselők ja
vadalma, a többi megyékhez arányitva 
eléggé nagy, de a főszámvevő és főpénz
táratok fizetése, a többi tisztviselőkéhez 
képest határozottan túlzott.

Ne mondjunk többet, minthogy az 
ügyvédi oklevéllel bíró tiszti főügyész ke
vesebb fizetést húz a főwsámvevöuéi.

Állami hivataloknál a hasonló rang 
bán levő pénzügyigazgatósági számvizs
gáló meg az adótárnok a IX. rangosz
tályban vannak. 8  húznak 1 [ÍX)---1300fo
rint évi fizetést.

Miért kell a megyének hasonló rangú 
tisztviselői részére amazokénál nagyobb 
fizetést 1600 forintot adni, a mikor a töb
bi, magasabb qualifikáezióval biró tiszt
viselőit nem tudja úgy fizetni, mint az 
állam ?

Miért kell a főpénztáratokét és fó- 
számveyöt, ezen úgy nevezett „főtisztvi
selőkkel1' fizetésben felé helyezni az első 
aljegyzőnek, az árvaszéki ülnököknek, a 
kiknek több a dolguk, magasabb a mmö- 
sitésűk s nagyobb a felelősségük?

Nem értjük, nem tudjuk."
De tudjuk azt, hogy a vármegyén * 

tisztviselők javadalmazása aránytalanul 
van megállapitba.

Tudjuk, hogy ezt rendezni szükséges.
Kívánjuk, hogy..a rendezés legyen 

általános, terjedjen ki az egész tisztikarra. 
Javítsa a vármegye tisztviselőinek fizeté
sét, de szüntesse meg azokat az arányta
lanságokat. a melyek oz idő szerint az 
egyes tisztviselők javadalmazása között, 
qualifikáeziót. hatáskört és munkameny- 
nyiséget figyelembevéve, fennállanak és 
uutegye az aránytalanságot még nagyobbá.

Reméljük, hogy a törvényhatóság! 
bizottság alaposabb megfontolás tárgyává 
teszi a kérdést, nem dönt elhamarkodva, 
de határozatával minden jogosulatlan 
igényt vissza fog utasítani.

Egy bizottsági tag.

A szerkesztőség a beküldött czikket 
egész terjedelmében közli, de annak tar
talmát egész terjedelmében nem osztja, 
mert lehet, hogy aránytalannak látszik 
a pénztári és számvevői tisztség fizetése 
de meg kell jegyeznünk, hogy most inár 
mindenütt elv az miszerint, a pénzzel 
bánó s ezen indok ellenőrző tisztviselők 
fizetése jó tisztességes legyen. A szomorú 
példák mutatják, hogy a silány fizetés
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s a silányul fizetett ellenőrzés 11 legszo- 
monibb eredményeket szülik. Itt tan  pél
dának Aradmegye, a hol a milliókat ke
zelő pénztárunknak 900 forint s az ezt 
ellenőrző számvevőnek 1000 forint fizeté
se volt s mi lett az eredmény. Milliós 
sikkasztás. Mi magunk részéről helyesel
jük azt. hogy a íőpénztámok és főszámvevő 
tisztességes fizetéssel javadalmaztassanak. 
Természetesen arányba kell hozni ezek 
fizetésével a többiek javadalmazását. A 
főjegyzői fizetés emelésre vonatkozókat 
sem "tesszük magunkévá, mert igenis a 
főjegyző munkaköre és a teljesített mun
ka nagyobb javadalmazást érdemel. De 
viszont "az is igaz, hogy a főjegyzői fize
tés felemelése esetén a vele egy rangban 
levők fizetése is felemelendő. Ez az igazság.

A t. (város) Házból.
Nemzetiszin lobogót lenget a szellő, 

büszkén hirdeti, hogy Gyula város atyái 
ma reggel 9 órakor bölcs tanácsokat fog
nak adni egymásnak s megbízóiknak. 
Mindenütt ünneplő ruha. Jönnek a város 
atyái, városrészek s pártok szerint. Ott 
jön Léderer erősen borzolgatja összes für
téit s kipedri a bajuszát, amint egy 48 as 
honvédhez illik. Megáll a Winklcr pati
kája előtt, bevárja a szakosztálybelieket, 
az ő kurucz híveit s a büszke Józsefvá
rosiakat. Magyaráz az öreg úr nagyba:

— Hallják mit akarnak azs oláhok f 
Fundus kelleno nekik ingyen, akkéne 
még! Akkor majd előállnak a zsidók, 
meg a Józsefvárosiak, hogy nekik is pro- 
menádé kell a templom körül. Nem 
adunk punktum. Ezt határozta a szak
osztály.

Nem olyan haragos ám az öreg, 
mint a milyennek mutatja magát. Ha 
szépen beszélnek hozzá, odaadja bizony 
a promenádot az oláhoknak.

A túlsó soron jönnek az újvárosiak. 
Lassú, komoly léptekkel, mint a hogy 
város atyákhoz illik ; nem zavarjak a 
csendet hasztalan fecsegéssel, csak az uj 
takaréki igazgatók Lendvay és U. Tarr 
szidják az osztrák-magyar bankot a miért 
a kamatlábat felemelte. Leglustább a 
nagy Oláhváros. Az öreg Miskucia s ba
rátai csakúgy a gyűlések közepére szok
tak felbaktatni; de aztán nagy is köztük 
a fegyelem, mert ahova a közszeretetben 
álló domnu notar szavaz, ők is csak oda 
adják le a voksot.

Az utcza megüresedik s megtelt a 
nagyterem. Itt is szinpatiák szerint he
lyezkednek el. A balpárton telt sorokban 
ülnek a Józsefvárosiak, kiknek taberá- 
ban óriási zúgás támad, ha fizetés fel
emelésről vagy pótadóról van szó. — 
Szembe ülnek velük fegyvertársaik az 
újvárosiak, kik keveset beszélnek, nyu
godtan gondolkoznak s rendesen nem
mel szavaznak. A balközépet az iparosok 
foglalják el, kik lelkesen éljeneznek, ha 
néha fölszólal derék vezérük Hal József.

Az oldalprémet kis és nagy Oláh- 
város tartja megszállva, kik farkas sze
met nézve a nagy-magyar városiakkal, 
kikkel a városi képviselő választások 
alkalmával állandó harezot vivnak. A 
hegyen trónol végül a tanács s ritka 
sorokban a Belváros.

A Ház képe ma elég csendes Nyu
godtan hallgatják végig a polgármester 
megnyitó beszédét; de mint mikor hir
telen vihar felkorbácsolja a csendes hul
lámokat, úgy háborog a terem a mező
őrök kérdésénél. „Nem kell, menjenek 
el.* „Nem fizetjük őket." „Megőrizzük
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mi a földünket." „Semmiért sem felelő- i 
sok, csuk a fizetésüket húzzák." Három- j 
négy szónok ugrik fel egymásután s éles 
beszédben kell ki a törvény sérelmes 
intézkedése ellen.

Nagyobb vihar ozután csak a kis j 
Oláhvárosi egyház kérelménél támad, de , 
ott is ieesillapulnsk a kedélyek s njolez : 
szavazattöbbséggel a görög-keleti egy- : 
háznak adományozzák azt a teret, me
lyen a templomuk épült. Legyenek hát | 
egyszer urak az oláhok is I

A gyűlés lefolyásáról különben tu- ! 
dósitduk a következőket je len ti:

Gyula város képviselő-testülete hét
főn, október hó 9-én látogatott gy űlést ; 
tartott, melyen jelen voltak:

D utksy Béla polgárm ester elnöklete alatt : 
Popovica Jusz tin  löjogyiG, II. .Urnáim Alajos I. j 
jegyző, Hofi'manu Ferencz jegyző, Mundruczó De
meter, Magda Illés, ifj. Gőg Mihály, Ad. Schriffert 
József, Varga LajoB tanácsosok, dr. Kovács Ká
vára Károly, Szántó Henrik, F ink  Károly, Léde
re r  Lajos, K. Schriffert József, F . Schriffert Jó 
zsef, K ern András, Ludvig Mihály, Mecz Antal, I 
E zner M átyás, Schrilfert Mihály, Kódrész Mihály. I 
E . Schriffert József, Kern Márton, W itttnann Jó- | 
zsef, Múlt József, E xner János, Kidőlő József, Sál I 
István, Bayer Márton, Kis István, Múlt György, j 
H egyi József, Dávid András, Szikes A ndrás, Styr 
Pál, Szőke Péter, Styr György, Vonyiga Illés, 
A rgyelán György, Stefanovics Péter, K ukta Fe
rencz, ilr. Folim zu János, dr. Herényi Annin, 
Illés József, Joncz Ferencz, Szabados János, Bi- 
berea Péter, Góg Mátyás, ifj. Góg Péter, Keisner 
Kmluuo!, stefanovics János, Bodoki Mihály, Papp 
Uyula, N vikara illés, N yikara János, Murvai 
András, Havai Gábor, G yarmati Sándor, Vidő Is t
ván, Bordó György, Pikó Imre, K im pián Péter, 
Cs. Donikó József, N. Ktlkla István, Fábián F e 
rencz, dr. Frankó László, Csőké István, Pántye 
György, Felföldi Lápét, Végh Gábor, Fekete Gyula 
képviselők.

Dutkuy Béla polgármester a megje
lentek szívélyes üdvözlése után előter
jesztést tett az 1900. évre érvényes leg
több adót fizetők névjegyzékének kiiga- 
zitására egy bizottság kiküldésére, rnoly- 
nek foganatosítására KeUer Imre elnök
lete alatt: Léderer Lajos és Fürdők Ist
ván bízattak meg

Ezután jelentést tett a mezőőri állá
sok beszüntetésére kiküldött bizottság, 
melynek véleménye, hogy Gyulán a me
zőőri állások teljesen feleslegesek, de 
mert arra, hogy Gyulán 4 mezőőri állas 
rendszerosittessbk egy miniszteri határo
zat van és így a képviselőtestületnek 
nincs módjában a mezőőri állást azonnal 
törölni, megkeresni határoztatott a var
megye alispánja, hogy annak beszünte
tése iránt saját hatáskörében intézkedjék.

A városi tanács javaslata követke
zett most, egy Remington Írógép beszer
zése iránt, melyet a város Glogovszki és 
társa czégtől 319 Irt 50 krért mégis vfctt 
már a képviselő testület jóváhagyása 
mellett.

K. Schriffert József és Gerléin Reiu- 
hardt gyulai, valamint Kliment Z. György 
csabai lakosok ajánlatott tettek a kispiíi 
legeiének nekik való bérbeadására, de 
bar előbbi ajánlattevők a jelenlegi bér
összegnél 115 írttal ajánlanak többet a 
városnak, az nekik még sem volt bér- 
beadható, mert a községi törvény 120 
§-a úgy rendelkezik, hogy a városi köz
vagyon nyilvános árverés utján adható 
csak bérbe, melynek foganatosításával 
a képviselőtestület a városi tanácsot 
megbízta.

Nagyobb vitát keltett Bibcrea Péter 
és Porsár György kérvénye a kis-román 
városi templom-térnek az egyház részére 
leendő átengedése iránt.

Kérvényezők a templom körül lövő 
580 Qölos térnek ajándékozási jog czi- 
món átengedni kérik. A tanács vélemé
nye, hogy az átengedni kért területet 
úgy sem lógja semmiféle közczélra fel
használói, a városi tanács és jogi szak- 

I osztály véleményo alapján 34 szavazat
tal 2ö ellenében a kért területet a kér-

Gyula, Itt# , október 14.

vényező egyháznak oda ajándékozza, s 
annak telekkönyvileg való átírását az 
egyház költségén megengedi. Ezen ha
tározat jóváhagyás végett felterjesztetik 
a vármegyéhez.

A Pikó-zug megszüntetése mondatott 
ki ezután s a város tulajdonát képező 
116 d ő l területet 152 írtért KIavács Fe- 
reneznek átengedi.

Tudomásul vette a képviselő-testület 
a városi számvevő felülvizsgálata után, 
a gyulai iparos-tanoncz iskola számadá
sát, melynek 2290 frt 90 kr. bevétele és 
ugyanannyi kiadása volt.

A Józsefvárosi rom. kath. templom 
gondnoka Sál Sebestyén kéri a képvise
lőtestületet a templom körüli térnek sod
ronydróttal való körülkerítését, de mint
hogy ezt nem maga az egyház kérte, 
kérelmező elutasittatott.

Pénzügyi okokból nem foganatosít
ható teljesen, egy már nagyon rég óta 
szükségesnek bizonyult tér kikövezése. 
Ugyanis a belső vásártér kikövezéséről 
volt szó, de mégis 2500 frt költséggel 
elhatároztatott azon résznek kikövezése, 
a hol most vásárok alkalmával a csiz
madia iparosok áruluak. Ilyen kevés 
kö tséggel azért foganatosítható ez, mert 
Szántó Henrik városi mérnök egy alkalmi 
vételhez juttatta a várost, ugyanis a 
gyulai-sarkadi vasúti híd építéséből — 
Mandel, Hotíman és Quittner vállalko
zóknak — kimaradt diorii-követ 5 frt 50 
kr. egységárban a helyszínére szállítva 
hajlandók átengedni, amennyiben a gaz- 
dászati és pénzügyi szakosztály javaslata 
szerint erre külön pótadó nem leni e ki
vetendő, hozta meg a képviselőtestület a 
határozatát.

A pénztár vizsgálati jegyzőkönyvek 
tartalmát s a közegészségügyi állapotok
ról szóló jelentések tudomásul vétele után 
a gyűlést polgármester berekesztette.

Szobrot Batthyánynak.
Nagyszerű cselekedetre hivta föl ok

tóber 6-án dr. Vássonyi Vilmos a buda
pesti demokrata kör elnöke a magyar 
közvéleményt. Lelkes sorokban arra buz
dítja, hogy emeltessen szobrot, a vértanuk 
legdiesőbbikének gr. Batthyány Lajosnak, 
hazánk első felelős miniszterelnökének.

Szobrot Batthyánynak!
Öltik, érezbe öntött emléket a leglia- 

zafiasabb miniszterelnöknek! Ez lesz a 
legméltóbb elégtétel á mit a nemzet kö
teles megadni a vértanú'halált szenvedett 
nagy férfiúnak.

Ki volt Batthyány, fölösleges fejte- 
. getuünk!

Miért gyilkolta meg a vért szomjazó 
1 osztrok tyranyemus ; jól tudja minden igaz 

hazafi!
A történelem feljegyzi róla, hogy ha

záját forrón szerető s a dinasztiához ra
gaszkodó államférfin volt. A nemzet sza- 
badságharczában is a békés utat kereste. 
Deákkal együtt azon fáradozott, hogy 
egyetértés jöjjön létre nemzet és dinasztia 
között. Még akkor is békiteni akart, mi
dőn már véres csatákat vivtak dicső hon- 
védeink az osztrák katonák és a felkelők 
ellen. Terve, kísérlete nem sikerült. Ő 
maga pedig vesztőhelyre hurczoltatott. — 
Fáradozásának jutalma golyó volt. Golyó 
oltotta, ki a legnemesebb magyar szivet, 
mely az utolsó pillanatig liazáért és sza
badságért dobogott.

Halála a legtragikusabb fejezet, a 
nemzet heroszi küzdelmében.

Megölték, mert hazaszeretete ép oly 
nagy tolt, mim a trónhoz való hűsége.

Az osztrák gőg vérbe fullasztotta 
Batthyány békeajánlatait.

Győzelem kellett neki, de nem egyez
kedés.

Le akarta tiporni, meg akarta alázni 
nemzetünket. Es mert Batthyány nz al
kotmányos megegyezés létrehozatalán fá
radozott, halállal sújtották.

Szent kötelessége a hálás utókornak 
olyan emléket állítani, mely örökké az Ő 
halhatatlanságát s n magyar nemzet nagy
ságát hirdesse. Mert csak nagy nemzet-
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nek lehetnek olyan fiai, a minő Batthyány 
volt.

Lapunk szerkesztősége hazafias kész
séggel ragadja meg az alkalmat a nemes 
ügy érdekében s beáll azok sorába, kik 
a gyűjtést rendezik.

Fölhívjuk Békésvármegye közönségét 
az adakozásra s szívesen veszünk minden 
csekély adományt, mely a szoborra hoz
zánk küldetik. Az adakozást legközelebbi 
számunkban nyugtázzuk s mihelyt tekin
télyes összeg gyűl egybe, rendelkezési 
helyére juttatjuk.

Járuljon tehát mindenki hozzá fillé
reivel, hogy a szobor minél előbb készen 
lehessen.

Mutassuk meg, hogy hálásak is tu
dunk lenni azon nagyjaink iránt, kik ér
tünk megtudtak halni.

Hazafias üdvözlettel 
A „Békésinegyel H írlap" 

szerkesztősége.
*

Mint lapunk budapesti tudósítója ben
nünket értesít, a főváros közgyűlése br. 
Attól Béla indítványára 25,000 irtot sza
vazott meg a Batthyány szoborra és uta
sította a tanácsot, hogy hasson oda, hogy 
a szobor lehetőleg az Újépület telkén épít
tessék föl — társadalmi segítséggel.

ÚJDONSÁGOK.
— Boszniai főszolgabíró. Érdekes ven

dége volt Gyulának csütörtökön délután 
dr. Zsilinszky Lajos Sanki mosti (boszniai) 
főszolgabíró Zsilinszky Mihály államtitkár 
fia. Meglátogatta barátait, ösmerőseit s 
sok érdekes dolgot beszélt el Bosznia köz
igazgatásáról s törvénykezéséről. Elmondta 
hogy ott az osztrák polgári törvények sze
rint Ítélnek. Az alispán a megye feje, de 
parancsol a bű-óságoknak is. Ha valame
lyik bírónak kevés a dolga, akkor alkal
mazza például — nyilvántartónak. Az Íté
letet a törvény nevében hü-detik. Érdekes 
a mohamedán családi életből az, hogy ott 
még a lányoknak boldogság az életük, 
mert ha a török legény kíknrizálja a Fa
tima szivét, akkor nem oly egyszerű ám 
a dolog mint nálunk, hogy egyszerűen 
elveszi a leányt apai és anyai beleegye
zéssel, hanem meg kell vásárolni, s néha 
egy bogárszemű szépségért házat, földet 
adnak. No nálunk másképpen van. Hogy 
különben boldog ország lehet Bosznia, 
azt semmi jobban nem bizonyítja mint az, 
hogy tizenhárom járásban csak egyetlen 
ügyvéd s egy patika van. Zsilinszky meg
látogatta Oláh főügyészt, mint a közmű
velődési egylet elnökét s átadta neki nagy- 
atyjának a nagytudományu Haun Lajos 
volt történésznek 1U0 frtos alapítványát, 
mit a megboldogult ugyan a volt régészeti 
társulatnak szánt, de mivel az átalakult 
közművelődési egyesületté, mely a régé
szetet is műveli — az unoka kifizette a 
muzeum megalapítójának hagyományát.

— Haviár lemondass. Midőn lapunk 
múlt számában jeleztük azt, hogy Haviár 
Dániel lemondott a szarvasi ág. ev. egy
háznál viselt íőkurátori állásáról, akkor 
már azt is jeleztük tudósítónk jelentése 
nyomán, hogy az egyháztanáes lemondá
sát elfogadni nem fogja, s tudósításunk 
valóra vált, mert a presbitert ülésen el
határoztatott, hogy llaviar lemondását, 
ki hosszú éveken keresztül beesülettei've- ' 
zette egyháza ügyeit, épem az egyház 
érdekében nem fogadják el. Ezen hatá
rozatot Zvariny János lelkész egy kúl 
döttség élén tolmácsolta az egyházi fel
ügyelőnek s kérte őt, hogy egyháza ér
dekében tartsa meg továbbra is díszes 
állását. Haviár meghatva az őt körülvett 
szeretettől, kijelentette, hogy azon eset
ben, ha betegségéből származó esetleges 
mulasztásokat neki terhére nem rójják, 
úgy látva a feléje irányuló bizodahnat, 
továbbra is viseli a gondnoki tisztet.

— Az adófelszolamláai bízottá >g folyó 
hó 10-én kezdette meg működését a gyulai 
pénzügyigazgatóság hivatalos helyiségé- ! 
ben. Először az orosházai adóhivatal ke
rületéből beadott felebbezésekkel foglal

kozott, s azokat ináig mind letárgyalta. 
Október lö-án Békés-Csaba és kerülete 
jön tárgyalás alá, majd folytatólag Békés, 
Szarvas és végül Gyula. A bizottságban 
a kincstár képviseletében mint előadók 
Somossy Zsigmond p. ü. igazgató-helyettes 
(Orosháza és B.-Csaba), Pettykó Géza p. 
ü. titkár (Gyula) és Novak Antal szám
ellenőr (Békés és Szarvas) működnek. A 
bizottság, melynek eddigi működésével az 
adózó felek meg lehetnek elégedve, mi
után az általa megállapított adó teteme
sen kisebb a kivető bizottságok által ki
vetett összegeknél, még körülbelül három 
hétig fog működni, mely idő alatt mint
egy 600 felebbezést kell elintéznie.

— Október 6. Békésen. Az október 6. 
gyásznak 50 éves évfordulóján minden 
vallás felekezet megtartotta a maga gyász
istentiszteletét. Az ev. ref. vallásnak 
templomában igen szép imát mondott 
Kecskeméti Ferencz ev. ref. lelkész. Dél
után a hérház nagytermében rendezett a 
„békési ifjúság" ünnepélyt, a mely ünne
pély programmjába estére kivilágítás mel
lett „zenés fáklyás menet” is lettfölvéve. 
Igen, de a „végrehajtó bizottság”-nak 
fáklyája nem volt. A „bizottság” elnöke 
Síéin Mór gondolt egyet és a községi 
gazdától kért volna fáklyát erre az alka
lomra. A gazda meg is ígérte, de a fő
szolgabíró betiltotta a fáklyák kiadását, 
mivel azok a község tulajdonát képezik, 
az magán használatra ki nem adható 
Ez annyira dühbe hozta Stein Mórt, „A

| végrehajtó bizottság” elnökét, hogy a l'ő- 
! szolgabirót nyilvános helyen felkereste,
' tettéért kérdőre akarta vonni, s egyúttal 

erőszakoskodással vádolta, képviselőházi 
- interpelláezióval fenyegette, sőt egy fő

városi lapban ellene nyilatkozatot is kö
zölt, a mely nyilatkozat egy kissé sántít 
és eltér a valóságtól. Kár volt az „elnök” 
urnák annyira heveskedni. Kár pedig 
azért, mert úgy legalább nem tudta volna 
meg a világ, hogy mikor, a magyar nem
zetnek és annak minden egyes fiának 
gyászolni, zsolozsmát énekelni kell, ak
kor ő „zenés fáklyásmenetet” akar ; kár 
volt azért is, mert az ilyen „akarások” 
azt a gondolatot keltik fel az emberben, 
hogy azok a hangzatos szavak, a nagy 
magyarság a mit az „elnök" ur bizonyos 
alkalmakkor kifejez és kimutat nem va
lódi, hanem — talmi. Csodálkozunk na
gyon, hogy ebben az erős függetlenségi 
és 48-as városban, ezen a gyászemlékü 
napon a párt vezetői közül nem találko
zott egy sem, aki érdemesnek tartotta 
volna a múltak emlékei iránt azt a kis 
fáradságot venni magának, hogy az ünne
pély rendezésére álljon. Éz felelt volna 
meg a párt tekintélyének, a nap emlé
kének. Akkor bizonyára más ünnepély 
lett volna és a vége is szebb emlékkel 
zárult volna.

— Csaba közgyűlésé. Kedden délelőtt
tartotta meg Csaba városa rendes köz
gyűlését. Sítraka György s illetve Zsíros 
András bíró elnükloto alatt. A gyűlés 
első tárgya az volt, hogy a megválasz
tott végrehajtók Ferencii Zoltán, Ónodi 
Mihály, Lipták Sándor, úgyszintén a inog 
választott írnok Hirtsdn Kornél letették 
az esküt. A második tárgy volt az, hogy 
Korossy László, a város köztiszteletben 
álló jegyzőjének indítvány ára, Iieliczey 
István és Zsilinszky Endro hozzászólása 
után kimondották azt, hegy Jaminát 
vagy is, a vasúton túl levő városrészt 
Csuba-Erzsébetliolynok fogják hívni, l!ur- 
yer Lipót községi orvos, ki 36 évig volt 
a község orvosa, végkielégítésért folya
modott, inog is szavaztak neki 120(1 fo
rintot végkieiégitésképen. A küzgyü 
lés azután több érdektelen tárgy olín- 
téztetvén véget ért. Az előadott jelen- j 
tésekből azt az örvendetes tényt emel
jük k i ; hogy a halálozások számát a 
múlt hóban ll i-e l múlta felül a sza
porodás. , ,

— Eljegyzés Endrudy Géza gyulai 
rendőrkapitány és neje Etldajji Fellncr 
Etelka Ilonka leányát eljegyezte szomba
ton este dr. Frankó László gyulai ügy- : 
véd. — Gyomén Máday Gizelíát özv. Má- . 
daynó gyógyszertár tulajdonosnő leányát

eljegyezte Sajóssy Béla okleveles mérnök. 
— Puszta-Földváron Govrik István leá
nyát Ilonát eljegyezte Papp Károly Bán
fáivá községének jegyzője.

— Lelkész választás. Szeghalmon e' 
nagy református helyen megkezdődtek a 
Tatár János elhalálozásával megüresedett 
lelkészi állásra a választási mozgalmak. 
Eddig, mint tudósítónk jelenti, két jelölt 
van ; az egyik ki púnk jeles munkatársa 
Stabokska Mihály a másik Domokos Ká
roly nagyváradi hittanár, s e kettő közt 
fog a választás lefolyni. Megjegyezzük, 
hogy a pályázat még ki inra nincs s hogy 
a két jelölt még nem pályázott csak a 
választók ajkán él a nevük.

— Fortuna kereke végre mogyénk felé 
is fordult, mert az osztálysorsjáték leg
utóbbi húzásán özv. (jróse Frigyesné 
elhunyt gyulai kőrház.i élelmező özvegye 
J300Ü forintot nyert. Érdekes találkozá
sa a sorsnak, a mely néha igazán is- 
tápol. Az özvegynek férje tuduiilik eze
lőtt egy pár hónappal halt inog Gyulán 
s halála előtt csak hetekkel biztosította 
életét 20UÜ koronára a biztositó ügynök 
hosszas rábeszélése után. A szerencse 
jó helyre fordította bőség szaruit; mórt 
egy özvegynek s árváknak adott biz
tos kenyeret.

— A gyulaviiieki takarékpénztár igaz
gatósága ezennel közhírré teszi, hogy ta
karékpénztári üzletét Gyulája.megnyitotta 
a Rombay-féle házban. Elfogad betéteket 
5* kamatra. Leszámítol váltókat, keres
kedelmi tárcza váltókat ad jehjálogra és 
kézi zálogra kölcsönt tetszés szerinti idő 
tartamra. Árusít sorsjegyeket és értékpa
pírokat, valamint ilyeneket vásárol is. — 
Üzleti órák naponként 9—12-ig. Az inté
zet délután 3—1 óráig is nyitva van, a 
mikor az ott levő tisztviselők felvilágosí
tással és útbaigazítással szolgálnak. Az 
üzlet körébe tartozik végül a nagyobb 
jelzálog kölcsönöknek közvetítése, hosz- 
szabb vagy rövidebb időre, Az igazgató
ság nevében : Dr. Frankó László, Reisner 
Ede, Bal József, U. Tar István, K.Sehrif- 
fert József, Lendvny Mátyás, Jontz Fe
rencz, Rombay Zsigmond, igazgatók.
A takarékpénztár bizományosánál Zúz- 
mann Jánosnál osztály sorsjegyek kap
hatók.

— Az uj törvényházba megkezdette 
: átköltözködését a gyulai kir. törvényszék,

úgy hogy a járásbíróság, ügyészség, a 
törvényszék egy része az uj épületben 
dolgozik. A jövő hét folyamán minden 
ága a törvénykezésnek oda át lesz.

— Gyógyszertár Dobozon. Csütörtökön 
' délelőtt 11 órakor tárgyalta a vármegye

közegésségügyi bizottsága Kollár Imre el- 
! nöklete alatt Holdi Kálmán oki. gyógy- 
; szerész azon folyamodványát, hogy Doho- 
j zon egy személyes üzleti joggal felruhá- 
I zott gyógyszertárt felállíthasson. Hét sza

vazattal három ellenében kimondotta a 
bizottság a gyógyszertár felállításának 
szükségességét. Igennel szavaztak: Dr. 
Berkes Sándor, dr. Bodoky Zoltán, Bodokv 
Mihály, Keller Imre, dr. Kun Pál, Heks 
Miksa, Tóth József, nemmel: dr. Zöldy 
János, dr. Fábry Sándor és Haviár Lajos. 
A gyógyszertár felállitásl jognak elnyeré
séért Alberti János is folyamodott.

— Esküvő. Holnap délelőtt fél 10 óra
kor esküszik a gyulai izr. templomban 
örök hűséget özv. Stmdnn Füiöpné leányá
nak Ellának, Stenytr Vilmos n.-topolove- 
ezi kereskedő.

— Búcsú estely. Kedélyes bucsú-es 
tély folyt le szombaton este Gyulán a 
„Komló” szállodában. A Szarvasra kir. 
törv. albirónak kinevezett Hajdú György 
barátai gyűltek ott egybe, hogy még egv 
kellemes estét töltsenek az eltávozandó 
kollegával. A mindvégig derült hangulatú 
társaságban egymást érték a szellemes 
felköszöntők. Nagy tetszés mellett beszél
tek: Tóth Ferencz kir. alügyész, Hubav 
Lajos törv. biró, Vandiik Virgil törv. aí- 
jegyző és Horváth István fogházfelügyelft. 
A társaság a legkitűnőbb hangulatban 
éjfélig maradt együtt.

— Színészet Csabin. Halmav társulata 
a moly társulatot a gyulai közönség is 
ösmer és szeret, csütörtökön kezdte meg
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7—8 estére terjedő előadásait a „Gésák- 
kai." A színházat a közönség” teljesen ] 
megtöltötte. Tegnap este a „Váljunk el" 
volt színen, a gyulai közönség kedvencre 
Tubáig Klementinnel a ezimszerepben, kit 
a csabaiak is lelkesen fogadtak. Az elő
jelek azt mutatják, hogy Halmaynak ez 
a kiszállása sikerülni fog.

— Megüresedett állások. Békésvár- 
niegye szarvasi járáshoz tartozó Ossöd- I 
nagyközségben részint újonnan történt ; 
szervezés részint lemondás folytán a kö
vetkező állások kerülnek választás ut- | 
ján betöltés alá : egy segédjegyzői (anya- j 
könyvvezetői helyettesi) állás évi 600 i 
forint fizetéssel, három irnoki állás egyen- j 
k in t: 300 forint, 400 forint, 500 forint 
évi fizetéssel: e g y  i k t a t ó  állás 400 
forint évi fizetéssel. A pályázatok ok
tóber 20-ig adandók be.

— Társulati közgyűlés. Az Iván-Fé- ! 
nék ármentesitő társulat Gyornán 23-áu 
tartja meg közgyűlését, a hol határozni 
fognak Lux Gyula társulati főmérnök 
fegyelmi ügyében.

— Esküvé. Subasitz Károly csabai ko- 
esi-gyártó és nyerges csütörtök délután 
4 órakor vezette oltárhoz Mandics Etel
kát, Mandict Zsigmond békési iparos leá
nyát.

— Halálozás. Klausz Lázáráé szül. 
Schreibcr Eszter hunyt el Endrődön, éle
te 84-ik évében. A boldogultban Klausz 
Lázár endrOdi kereskedő nejét gyászolja.

— Fortuna otthona. Az osztálysorsjá- 
tók utolsó húzásán a 600,00 koronás ju
talom nyeremény a rendkívül szerencsés 
éa'hirneves G a e d i c k e  A. főgyüjtődé- 
jében (Budapest, Kossuth Lajos-utczu 17.) : 
vásárolt 62551. számú sorsjegyre esett. 
Ezen főelárusitó kifizetett már vevőinek 
egy 400,1)00 koronás főnyereményt, két
szer 100,000 koronás főnyereményt, há
romszor 60,000 koronás főnyereményt. I. 
osztályú sorsjegyek őzen szerencsés fö- 
elárusitónál már most kaphatók.

— Harczászati czéllövószet. A gyulai 
m. kir. 2-ik honvéd gyalogezred parancs
noksága közhírré tétel végett arról ér
tesíti a kisjenői főszolgabiróságot,, mi
szerint az ezred folyó hó 18-áu reggel 
7 órától déli 12 óráig a Gyula-Yarsánd- 
tól keletre eső rónán éles tölténnyel 
harezszeiü ezéllövészetet fog tartani. 
Ezen körülményre felhívjuk a közönség 
figyelmét, hogy az itt vezető közleke
dési utakat ezen időben ne használjak 
és a megjelölt területen belül a marha 
legeltetést és a mezei munkát beszün
tessék.

— Az őrökimádás templomának létesí
téséért nem kímélve semmi fáradságot 
buzgólkodik a kétegyházai kastély egyik 
úrnője gróf Czirákyné szül. Almászy Er
zsébet s különösen Aradmegye az a  mely 
lelkeseit felkarolta az eszmét s adomá
nyaival hozzájárul a terv kiviteléhez. A 
grófnő kérést intézett klotild főherezeg- 
uőhöz, hogy vállalja el az Aradmegye 
területére alakult bizottságok védnöksé
gét. A főherczegnő gróf Marayné udvar- 
mestemője által aláirt távirattal értesitutte 
a gyűjtésben buzgólkodő grófnőt, hogy a 
védnökséget Aradmegye területére elvál
lalja.

— Búcsú. Dr. báró Drcchsel Gyula 
gyulai ügyvéd, ki a hosszúfoki ármen- 
tesitő társulat alelnüke, ezen állása miatt 
Gyuláról Békésre költözött. Ezen alka
lommal szerkesztőségünk útján mond 
isten hozzádot gyulai barátainak és is
merőseinek. Nagyon természetes, hogy 
távozáséval nem szakadt ei végleg Gyu
lától, mert hiszen emlékei s ügykörének 
egy része ide kötik. Gyula társadalma 
egy munkás és tisztességes embert vesz
tett el benne.

— Barta Miikiós tegnap érkezett Bu
dapestre Czirkevniezából, a  hol huza
mosabb ideig üdült.

— Az alkotmányos fuvar. Hogy a 
vesztegetéseknek eleje vétessék a bel- 
ügymiuiszter rendelőiét boesájtott ki 
olyan irányban, hogy minden törvény
hatóság köteles a fuvardíjat megállapí
tani a mely az ő területén adható kép-
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viselő választások alkalmával. Békés- 
vármegyében az alispán kidolgozta a 
szabályrendeleti tervezetet.

— A nemes asszony. Gyulának is- 
egykori vendége az Almássy családdal 
rokonságban álló agg úrnőről, kiről az 
a lrir van különben is elterjedve, hogy 
Kossuthot szükséges napjaiban nagylel
kűen támogatta a következőket Írja ma 
a Magyarország : Az aradi gyász alkal
mával felsoroltuk azokat a koszorúkat, 
melyekkel a hazafias kegyelet a vértanuk 
városába zarándokolt. Ez a sorozat-hiá
nyos, mórt szemtanuk állítása szerint 
sokkal több koszorú volt ott elhelyezve, 
mint a mennyit a napisajtó fölemlített. 
Az igy elfeledett koszuruk között volt a 
gróf Károlyi liyörgyné remek szép koszo
rúja is. Ezt a koszorút, a uyolezvanéves 
ősz matróna egyenes kívánságára, Pista 
fia személyesen vitte Aradra, s a maga 
koszorújával együtt, elhelyezés végett 
átadta a polgármesternek. A közfigyel
met szándékosan kerülte ki a megbízást 
teljesítő gróf, abban a reményben, hogy 
a szokásos támadásoknak, a melylye) 
nálunk sok helyen a nemzeti érzésű 
embereket kísérik, ezzel sikerül elejét 
vennie. A nemesmatronakegyeletes tényét 
ha utólagosan is, — de füljegyezzük; a 
minthogy szeretnék az emlékezet és a 
buzdítás okából följegyezni minden cse
lekedetét és minden gondolatát Magyar- 
ország egy olyan nagyszivü, jó leányá
nak, a ki bosszú élete folyamán lelké
nek egész melegével forott össze hazája 
sorsával, s lelkivilágát mindig azoknak 
emlékezetével népesíti be, a kik önfel
áldozó hűséggel éltek,küzdöttek és meg
haltak a honszerelem égető füzében. — 
Már múlt számunkban megírtuk s most 
ismételjük, hogy csak természetes dolog 
volt, mert a Károlyi vér mindég hazafias 
és nagylelkű volt.

Uj postamester. A Kétegyházán el
hunyt llavel Ferenez helyeit Kádas Mi
hály neveztetett ki postamesterré.

— Vörös kakas. Folyó hó 10-én ked
den délután 2 órakor az Ernyő-utczában 
(Nagyoláhváms) ismeretlen okból tűz tá
madt és Gaál Mihály házát teljesen el
hamvasztotta. A vész színhelyére sietett 
derék tűzoltók önfeláldozásának köszön
hető, hogy az égő épületről nem ragadt 
át a tűz a szomszédos nádfedelűjházakra. 
A toronyőrök megbízhatóságát és ébersé
gét jellemzi, hogy csak akkor jelezték a 
tüzet, midőn vagy félóra óta már lángok
ban állott a ház.

Esküvő. Topooirs Aurél Kétegyháza 
község törekvő fiatal jegyzője, október hó 
22-én fogja oltárhoz vezetni a kétegyházai 
görög-keleti templomban szép m enyas
szonyát Szerb Miklós kétegyházai jegyző 

i leányát. Az esketési szertartást valószinü- 
: lég (roldis József aradi püspök fogja vé- 
: gezni.

— A „Békésmegyei Egyetemi Ifjak
Kure,“ mely most kezdi meg hetedik évi
működését, a folyó tanévre e hó 7-én 
tartott közgyűlésén alakult meg. A nagy 

| számban beiratkozott tagok mindenek 
előtt a tisztikart választották m eg: a
titkos szavazás eredménye a következő : 
Elnök lett l'onyiczky Lajos, alelnök Sza- 
lay Lajos, főjegyző Kosenthal Feronez, 
jegyző Aiiyy Károly, pénztáros&cóerénjn 

| Tibor, ellenőr Kincses Elemér, háznagy 
Bánhegyi Gézig a kik a bölcsészethnli- 
gató főjegyzőn kívül valamennyien mű
egyetemi hallgatók. Választmányi tagok 
lettek: Freilag János bölcsészet hall
gató, Nagy Ferenez müegyotemi hallgató, 
Frokopp Jenő joghallgató és Szlovák do
ni) műegyetemi hallgató. A kör legkö
zelebbi gyűlését e hó 21-én fogja meg
tartani. Az ifjúi lelkesedéstől és a ko
moly munkaszeretettől áthatott tagok 
kitartó buzgósága kellő biztosítékot nyújt 
arra, hogy a nemes czélu kör ez évben 
sem fog derekas törekvések és szép 
sikerű eredmények tekintetében az clő- 

j zőkhöz képest hátramaradni.
— Az trdem jufalma. Sziráczky Já 

nos és Moeskunyi Ágoston szarvasi ág.

hitv. ev. tanitókuak a vallás é« közok
tatásügyi miniszter 40 évet meghaladó 
buzgó szolgálatikért nyu<?dijaztatásuk 
alkalmából elismerését nyilvánította.

— Ingyenes tanfolyam. A nagyszebeni 
m. kir. bába képezde igazgatósága köz
hírré teszi, hogy a szülésznői tanfolyamra 
a folyó 1899. évi október havától 1900. 
évi február hó végéig tan folyamot nyi
tott. Az oktatás magyar, némot és ro
mán nyelven teljesen ingyenes — A be
iratkozni szándékozók felvétele erkölcsi 
bizonyitvány és keresztlevél bemutatása 
mellett történik. A szülésznői kiképzést 
a teljesen szegény sorsuaknak is lehe
tővé akarván tenni a vallás és közokts- 
sásügyi miniszter, tiz ösztöndíjas helyei 
is létesített, tiz tanulni óhajtónak pedig 
szabad lakást is biztosit.

— A háziasszony takarékossága egy fiatal há- 
zaspár szerencséjét alapította meg1. Mint bennünket 
m egbízható forrásból értesítenek, egy hivatalnok 
családja nagyon szűk anyagi viszonyok közt ten
gette életét. A férj alig  volt képes a  szerény ház
tartás költségeit beszerezni, sót a midőn ezenfelül 
még súlyos betegségbe esett, a különben felhőtlen 
házasélet nyugalm a az egym ást szerető férj és fe
leség között m ár-m ár veszélyeztetve to lt. A nyo
mort a gondok csak nyomasztóbbá tették. A férj 
csüggedve gondolt nehéz helyzetükre. Az asszony 
azonban nem esett kétségbe, hanem bátorította 
férjét és biztosította, hogy nemsokára, m ár a leg
közelebbi napokban a sors jobbra fordul. És ez 
igy is történt. Mert amint a szükség és gond a 
legm agasabb fokra hágott, a fiatal pár pedig meg
fosztva minden élelmiszertől az isteni gondvise
léshez fohászkodtak, váratlanul feltűnt szerencse
csillaguk, a legutóbbi osztálysorsjátéknál meg
nyerték a nagy nyerem ények egyikét. Az asszony 
t . 'i .  daczára a nyomornak, daczára á kisértésnek, 
hogy a szükség  napjaiban eladja az összekupor- 
gatott fillérjein vásárolt sorsjegyet, ellenállt és 
ezen k itartása folytán vagyonhoz jutott. A Török 
A. és tá rsa ezég szerencséje folytán — mert itt 
vásárolták a nyerő sorsjegyet — a gondot, szük
séget és nyomort jólét, szerencse váltotta fel és a 
férj felgyógyulása után, dicsérték a Török bank
ház szerencséjét és most boldogan élnek. A most 
kezdődő osztály sorsjátéknál olvasóink figyelmébe 
ajánljuk ezen ezéget, mely szerencséjénél, szolid
ságánál és megbízhatóságánál fogva am úgy is nagy 
bizalomnak örvend. Török A. és Társa bankháza 
Budapesten a beérkező m egbízásokat pontosan, 
gyorsan és m egbízhatóan teljesíti. Az első osztá
lyú sorsjegyek á ra i: 1/1 sorsjegy 6 frt, */, sorsjegy 
3 frt, tit  sorsjegy 1 fit 50 kr., x/s sorsjegy 75 kr. 
Sorsjegyek bevásárlásánál Török A. és Társa bu
dapesti bankházát, Váczi-körut 4/a legmelegebben 
ajánljuk.

— írnok választás. Füzesgyarmat 
községe tegnapi ülésén G o 11 f i c d Fü- 
löpöt és Ö s á p  a y Györgyöt községi Ír
nokká választotta.

Vasúti m enetrend.
A gyulai vonalon a menetrend sem-

miben sem változott. A közlekedés a kö-
vetkező:

Csaba felé indul:
reggel . . . 8 óra 40 perezkor
délben . . . 12 óra 21 perezkor
este . . . . 6 óra 44 perezkor
éjjel . . . 10 óra 01 perezkor

Nagyvárad felé indul :
reggel . . . 5 óra 21 percékor

. . . 7 óra 27 perezkor
délután . . 3 óra 05 percorzk

Az adókivetés.
A gyulai na. kir. pénzügyiazgató kör

rendeletét bocsátott ki valamennyi községi 
elöljáróságnak és Gyula rendezett tanácsú 
város városi adóhivatalának, melynek lé
nyegét a következőkben ismertetjük :

A z  adókivetés 1900. évre korona értékben 
történik, miért is arra nagy gond fordítandó 
és az e czélra készült uj mintájú nyomtatvá
nyok a kir. adóhivataltól mielőbb beszerzendők.

Figyelmeztetnek az adókivető köze
gek, hogy a gyárakban és iparos műhe
lyekben alkalmazott a kereseti adó I. osz
tálya a) és e) alosztályai alá tartozó cselé
dek ós segédek, vagy segédmunkások épp 
úgy mint a darabszámra dolgozó segédek 
és segédmunkások, az I., II oszt. kereseti- 
adó kivetési lajstromban, nem a munka
adónál, hanem a munkaadó után közvet
len következő lajstromtételek alatt, külön-
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külön lesznek adó alá felveendők s azok
nál, kiknek adóját, a munkaadó köteles 
fizetni, a kivetési lajstrom jegyzet rovatá
ban, a munkaadó neve pontosan feltünte
tendő.

E zú tta l mint igen fontos körülmény, kü
lönösen figyelmébe ajánltatik az adókivető köze
geknek., hogy a Nagyméltóságu. m. kir. Pénz
ügyminisztériumnak 1898. évi októberhó 27-én 
76.785,898. szám a la tt kelt magas rendeleté
vel,, csak is a gyárakban és az iparos műhe
lyekben dolgozó segédek és segédmunkások egy 
része lett adómentességben részesítve s  igy azon 
segédek, kik gyárakban, vagy iparos műhe
lyekben nem alkalm aztatnak, mint p é ld á u l; 
ács és kömives segédek, mint eddig, agy ezután  
is, kivétel nélkül mind megadóztatandók.

Határozottan kijelentem továbbá, hogy 
a házadó és III. oszt. kereset adóra vo
natkozó 1898. év okt. hó 30-án 30.928/898. 
szám alatt kiadott körrendelet határozmá- 
nyának betartását szigorúan megkövete
lem s azért még figyelmét az adókivető 
közegeknek arra is felhívom, hogy ha az 
évközben felmerült változásokat az apa- 
dási és szaporodási függelékben mind ke
resztül vezette, megengedem, hogy az adó
köteles személyek és adótárgyak összeírása 
alkalmával észlelt adótárgy megszűnés, 
adóalapliiánya, vágj- többszörös megadóz
tatásból eredő változásokat is említett füg
gelékben szabályszerűen keresztül vezesse, 
de ezen esetekben is, minden egyes tétel
nél, a változás indokai, úgy az apadási, 
mint a szaporodási függelék jegyzet rova
tában, bár röviden, de értelmes módon 
bevezetendők.

Az adókivetésnél eddig követett azon 
eljárás, hogy a II. oszt. kér. adó, egyes 
községeknél az idegen községekből oda 
átutalt adóknak, az adóköteles fél lakhe
lyén esetleg létező adókkal történt össze
vonása után eredményezett adóösszeg ala
pul vételével lett kivetve, mint az 187ő. 
évi XXIX. t.-cz. 12. §-ába ütköző adóztatás 
ezennel megszüntettetik, s jövőre a II. o. 
kér. adó azon adóalap után vetendő ki, 
mely összeget az illető adóköteles rendes 
lakhelyén a megelőző évben fizetett.

Végül Jfigyelmeztetem mégegyszer a 
községi elöljáróságot, hogy:

1. A z I . I I . oszt. kér. adó kivetési la j
stromot 1899. évi deczember hó 20-ig.

2. A  házadó kivetési munkálatot 1899. 
évi deczember hó 20-ig.

3. A  földadó felosztási és nyilvántartási 
jegyzékeket 1900. évi január hó 20-ig.

4. A  I I I .  oszt. kér. adó kivetési munká
latot 1900. évi jan uár hó 31-iy.

5. A tökekamat és járadékadó kiretési 
munkálatot 1900 évi január hó 31-iy.

ti. A  IV . oszt. kér. adó kivetési munká
latot 1900. évi január hó 31-ig.

7. A  föld és ház adó utáni ált. jöv. pót
adó kivetési munkálatot 1900. évi márczius 
hó 31-ig.

8. A  kamatteher vallomásokról szóló c) 
jegyzék és hirdetményt 1900. évi februárhó 1.

9. A z ujabbi felhívás és c) pótjegyzéket 
1900. évi február hó 16-ig.

10. A  hadmentességi d íj kivetési munká
latot 1900. évi május hó ö-ig.

11. A  pénzintézetek adójára vonatkozó 
kivetési munkálatot 1900. áprilhó  10-ig.

12. A fegyveradóról szóló kivetési műn 
kálatot 1900 évi ju lius hó 3-ig
ide múlhatatlanul terjessze be.

Gyulán, 1899. október hó -Vén.
Csák György,

kir. tanácsos, pénzügy igazgató.
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H e tip ia c z i á r a k .
Gyula. 1899. október 13.

A szilárduló irányzat következtében 
a fővárosban nagymennyiségű gabona 
torlódván össze, a hirtelen beállott nagy 
kínálat mellett a vételkedv alászállott és 
az árak is csak a régiek maradtak.

Hetipiaczunkon jelentéktelen kínálat 
mellett a következő árakat fizették:

Ijuza . . 7*20—7*60
Árpa . . . ÍV------5*30
Tengeri-ó . . 5"——5*20
Csöves tengeri . 2*30—2*50
Zab . . .  4'40—4'üO

Szerkesztői üzenetek.
„Mama Szeged M unkásságát mindenkor szi

veién vesszük.
Olendorf Csabán. Nincs igaza, Csalta elöljáró

ságát ott kizárólag csak a jóakarat vezette.
V. L. és B. T. Nem közölhetők.

A szerkesztésért felelés : Vértesi Arnold.
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napj a ra
a élő
és m ű v irág

k o s zo rú k a t
készítek a nagyérdemű közönség szives megrendelé
sére a l e g J u ta i iy o N H b b  á r a k o n .

Valamint tisztelettel hozom a nagyérdemű közön
ség szives tudomására, hogy alkalmi ünnepekre, nev
es születésnapokra, menyasszonyi és vőtelyi

v irá g c s o k ro k a t
a legdíszesebb kivitelben jutányos árakon készítek.

A nagyérdemű közönséget előre is a legponto
sabb kiszolgálásról biztosítva, kérem szives pártfogá
sukat, kiváló tisztelettel

Aponyi Dániel
G y n l i i i .  H o m o k b á n y a .

Vidéki levélbeli megrendelések is a legpontosabban 
eszközöltetnek.
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' ’  D é lm a g y a ro m á g  legn agyobb  k erék p ár és varrógép  rak tára .

I C E I V T E I N T Y  L A J O S
fióküzlete GTtJLÁU, Fugár*uton 1044, sz. Mórit: János kásában

ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor l e g j o b b " b n a l s :  elismert

családi és ipari czélokra varrógépekből
a legjutányosabb árban Kedvező fizetési feltétel és szigorú 5 évi jótállással.

Seidel és flaumana legújabb kitűnő 
W ib ra tin g  v a rró g é p é t

Kizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő

a m e r ik a i  Wheeler és WHson 12-0*
c o l i b r i - e y l i n t l e r  legkissebb léte
ző fejjel, álló hajóeskával, 42 em. hosszú 
karral (czipészek részére.)

^  5 évi jótállás

a legfinomabb gyors női varrásokhoz. 
Dús raktár mindennemű

g é p a lk a t r é s z e k b ő l  valamint cson t 
o la j .  és tű k  m im le n  lé te z ő  g é p h e z .

_____5 évi jótállás. 6
A !ín « lc ,i  11 c 11111 v a r r ó g é p  é »  k e r é k p á r  ja v í t á s o k  e l fo g a d ta tn a k  é# s a já t  í (5 J |
e c z é lr a  fe u n ta rü o tt  k«r.M/.erü m ű k e ly e u ib e n  a I <kJ 11 lányo-ta  £»!»]«■■ CNzkö- W

Á i z  z o l t e ín e k .  V id é k i  m e g r e n d e lé s e k  p on tosa n  fo g a n a to s ít  tat na k .* * ^ g  Á



első gyulai cognac és likörgyár, 

törköly és pálinka főzdéje 

----------- ■=GYULÁN m= ± = --------------------

gyirak főraktára.

ajánlja országszerte a legjobbaknak elismert és számos bel- és külföldi kiáliitáson első 
dijakkal kitüntetett gyártmányait.

K tilü u öN eu  f e lh ív ju k  a t. fa g y a s z tó  k özeu N ég  b. ü g y e im é t  v á lo g a to t t  
n y e r a te rn ié u y e k b ő l sa já t n agyszab ás ti fő z d é u k b c ii p á r o l t

gyüm ölcspálinka különlegességeinkre,
továbbá mindennemű közönséges és legfinomabb l i k ő r  és r u m o k k a l  dúsan fölszerelt 
raktárunkra.

A n. ó. közönséget a legpontosabb és legjutányosabb kiszolgálásról biztosítva, vagyunk
b. pártolását kérve kiváló tisztelettel

i3_5 6 Weisz Mór és Társa.

8 Gyula, 189$. október 14.BÉKÉSHEGYEI HÍRLAP

Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve

Megyei telephon:
4 Mal»a 20. Reisz,  Poriesz

Páris. London 1897 : 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.

Megyei telephon:
C sab a  20.

BÚTO R G YÁR A
B ékés-C saba, Yasuí-utc?a, 1155, és 1156, szám. (Saját ház.)

J lz  egész országban páratlanul gazdag választékban raktáron vannak
mindennemű háló-, ebédlő-, űri szoba-, szalonberendezéseki 
Szőnyegek, függönyök, nippesek stb. a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelig a legizlésesebb és legdivatosabb rajzok

után készítve.

M i i  M r  salai iM y ik ta  M l  is lto lts ii [fán áraink n l l t
minden verseny ki van z á rv a !

1 1  i  j  r

* kaphatók

Özv. REISZ JÓZSEFNÉ dohánytőzsdéjében
Gyulán, a városházzal szemben. 1 

Vidéki m egrendelések pontosan eszközöltetnek.

Nyomatja és kiadja a „Corvina könyvnyomda*1 Gyulán. 1899.


