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A társadalom kötelességei.
Gyula, 1899. október hó.

Benne vagyunk erősen az év har
madik szakában. A télnek küszöbén ál
lunk. Néhány lábesoszogás még, egy 
pár unott lépés, aztán megnyílik előt
tünk a  tél az ő hosszú, végtelenbe ter
jedő estéivel. A kaszinók és a külön
böző körök termeit megnépesiti a szó
rakozást kereső közönség és nemesebb 
vagy hasznosabb szórakozás hiányá
ban fújja a füstkarikákat, űzi a pa- 
gátot s a legjobb esetben elkalando
zik messze idegenbe, hogy rokonszen- 
vével körül övezze azt a népet, a me
lyik ez idő szerint titáni küzdelmét 
vívja a szabadságért, Transwál négy 
színű szép zászlójának érintetlenségéért.

Mit is tehetne mást a t á r s a 
s á g  nálunk, az unalmas hosszú esté
ken : kártyázik és politizál. . .

Az észak lehellete azonban végig 
suhan a mi szegény földünkön is. Fa
gyasztó szelek söpörnek végig az al
földi rónán s a szegény, az istenadta 
nép, akinek nincsenek jól fütött klub
jai, melyekből fényes tükörablakok mö
gül, sorsával megelégedetten nézhetné 
az utcza nyomorát, a kit arra terem
tett végzete, hogy a boldogok által el
hullatott morzsákból tengődjék: ron
gyaiba burkoltan vonszolja tovább az 
életet és várja vágyó, sóvárgó sze
mekkel a hulladékot, és irigyli annak 
a fenevadnak sorsát, a melyet megál
dott a teremtő természet azzal a be- 
neficziummal, hogy gondnélkül alud- 
hatja át a gyüwölestelen idegdermesz
tő telet.

A nyomor ilyenkor tűnik fel leg- 
szivfacsaróbb meztelenségében. Árnyak 
emelkednek ki a téli köd szürkeségé
ből, hogy némán esdő alakjaikkal kö
rül övezzék a könyörületesen érző szi
veket.

S a kényelmes berendezésű klub- 
bok tükör-ablakai mögött élő t á r s a 
s á g  n a k ilyenkor kötelességei van
nak az utczával szemben. És e köte
lességek nem is terhesek senkire nézve, 
sőt az élvezetbeni változatosságot te
kintve, még kellemeteseknek is mond
hatók : nemesebb irányú szórakozás 
ez csupán embertársaink nélkülözései
nek enyhítésére.

Gyula város Békésvármegye intel- 
ligencziájának túlnyomó részét szeren
csés falai között tisztelhetni. Annyi 
Írástudó és tollforgató ember, társa

dalmi szépművészeti, tudományos s 
számos egyébb tekintetben kimagasló 
egyéniség él városunkban, hogy csak 
akarnunk kellene, hogy a mostani pan
gó és tespedő társadalmi élet egy jobb, 
hasznosabb és nemesebb irányban — 
czóltudatosan — érvényesüljön.

A vármegye legtöbb községében, 
az arra alkalmas évad beköszöntővel 
egymást érik a népszerű és olcsó fel
olvasó estélyek.

Csaba, Szarvas, Orosháza, de a 
kis Mezőberény, sőt az ennél még kis- 
sebb községek is már régóta követen
dő példával járnak Gyula előtt.

A szomszédos Biharvármegyében 
legtöbb helyütt programmszerüleg áll 
sorompóba a társaság krémje, hogy 
magát az emberiség javára hasznossá 
tegye.

A tiz-husz krajczáros belépő díj
jal rendezett népszerű felolvasások he
tenként gyakran két ízben is zsúfolá
sig töltik meg a kaszinók és körök 
helyiségeit s mig ezeken a felolvasá
sokon a közművelődés- zászlóját be
csületes eredménynyel lobogtatják a ve
zető elemek, egyúttal bánatot oszlat
nak szét, könnyeket törölnek le és vi
gasztalást terjesztenek azok között, a 
kik méltán várhatják azt a náluknál 
szerencsésebb viszonyok között élő 
embertársaik kötelességérzetétől.

Mert ily irányban való lelkes mű
ködés a társaság előkelőinek erkölcsi 
kötelessége.

Nagyváradon nem kisebb emberek, 
mint a mostani bíboros főpap és nagy 
nevű elődje I p o l y i  Arnold, azután 
E n d r ő d y Sándor, H 1 a t k i Endre, 
R it o o k Zsigmond, F  r a k n ó i Vil
mos s több jeles nevet viselő emberbarát 
rendszeresen állott a felolvasó asztel 
elé, hogy terjessze a felvilágosodás láng
ját és enyhítse egyszersmind az utcza 
nyomorát s erősítse a bizalmat és a 
bitet a nép azon rétegében, a mely 
arra — a világ minden államában — 
rászorulva van és a mely réteg azt 
jobbjaitól méltán el is várja.

A nagyváradi jogakadémia nagy
termét úgyszólván hetenként, zsúfolá
sig töltötte meg és tölti meg majdan 
az idén is az olcsó, de nemes szóra
kozást és emellett hasznos ösmerete- 
ket keresők sokasága, a kik egyszers
mind azt a jóleső lelki megnyugvást 
is magukkal viszik onnan, hogy néhány 
fillérjükkel szenvedő embertársaiknak 
gondját segítették enyhíteni.

Gyulán, a vármegye intelligenoziá- 
jának ebben az empóriumában is meg
kell törni már egyszer az ezen irány
ban mutatkozó nyomasztó csendet és 
fásult közönyösséget.

Álljanak a plénum elé azok, aki
ket társadalmi állásuk és szellemi tu
dások erre köteleznek és qualifikálnak. 
A gyulai kaszinó, a polgári kör, az 
oly szépen virágzó újvárosi kör és a 
többi társas egyesületek vezető elemei 
beszéltessenek magákról abban az ér
telemben is, a mely társas körüknek 
a tulajdonképeni létjogosultságát van 
hivatva megadni.

Gyula városának minden szépért 
és hasznosért lelkesedni tudó polgár
sága minden héten és minden körben 
készséggel fog áldozni néhány fillért 
arra a czélra, bogy ösmereteit bővitvén, 
egyúttal a jótékonyságnak is szolgá
latába szegődik. Tartsunk csekély — 
mondjuk húsz, vagy tiz krajczáros be
lépti dij mellett felolvasásokat g a jö
vedelemből öltöztessük föl a szegény 
didergő gyermekeket, gyámolitsuk a 
gyámoltalanokat és istápoljuk a gyü- 
mölcstelen tél nyomorultjait.

A t á r s a s á g ,  a  melyik nem tadja 
magát szórakozásra szánt idejében is 
hasznossá tenn i: üres fogalom ma
rad a t á r s a d a l o m b a n .

Aliquis.

Iparosok és vállalkozók rovata!
Arad. (Hidvámszedési jogok.) A harkály ligeti 

valamint a gy.-varsáiuli Köröshidon a vámszedés 
bérbeadás utján gyakoroltatik, annak biztositáaa 
végett 1899. évi október hó 20-ik napján d. e. 10 
órakor Aradvármegye alispáúi irodájában zárt 
ajánlatok elfogadásával kapcsolatos nyilvános szó
beli versenytárgyalás fog tartatni.

Székesfehérvár. (Kenyér és takarmány.) A 
székesfehérvári m. k ir. állami méntelep székes- 
fehérvári, bábolnai, nyitrai, nagyatádi és palini 
osztályaiban elhelyezett katonai legénység és mén- 
állomány részére 1899. november hó 1-től 1900* 
október hó végéig szükséglendó kenyér, takar
mány és egyébb czikkek biztosítása iránt a szé
kesfehérvári m. kir. állami méntelep parancsnok
ság számvivő irodájában 1899. évi október hó 25. 
d. e. 9 órakor zárt ajánlatok tárgyalása fog 
m egtartatni.

Ceik-Szépviz. (Fa eladás.) A csik-szépvizi szent 
három ság segélyegylet tulajdonát képező s Csik- 
Madaras II. határrészében fekvő „Baraczkos" ne
vű havason 340‘3ű k. hold területén talált 84.185 
m*-t tevő fenyőfa elfog adatni. K ikiáltási á r 13000 
forint, bánatpénz 10 százalék. Az érverés Csik- 
Szépvizen az örmény szertartásu papilakban f. é. 
november hó 12-én d. u. 2 órakor fog m egtartatni.

Eperjes. (Jászon, pokrócz és papucs-szállítás.) 
Eperjes sz. k ir. város nyilvánossági je lleg 
gel felruházott kórházában a következő ágy és 
fehérneműre való vászon :

1. Ingekre való 230.40 méter
2. Hálóköpenyegekre 212.00 ,r
3. Belső párnahajra 43.00 „
4. Külső párnahajra 90.00 *
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6. Lepedő kút* 1*70 széles 436*00 méier.
6. Törülközőkre 80.50
7. Szalm azsákokra 180.00 „

8. Szalm aváaküshajra 71.40 *
9. Kötényre 17.00 ..

10. Konyhai törlőruhára 50.00
összesen 1409.30 méter

valamint 30 darab  dupla pokróc* és 36 pér pa
pucs szükségeltetik.

Felh ivatnak  mindazok, k ik  ezen szükséglet 
szállítását elnyerni kívánják, hogy ez iránybani 
írásbeli ajánlatukat — Eperjes város 'polgárm es
teréhez, hol a  szállítási feltételek is m egtekint
hetek f. é. október 80-ik napjáig nyújtsák be.

Erzsébetváros. (Gőzmalombérbeadás.) Szab. 
k ir. Erzsébetváros tanácsa a város tulajdonában 
levő 16 lóerejü, gézgéppel, 8 kével és conden- 
satióval ellátott gőzmalom haszonbérbeadása vé
gett f. övi október hó 80-án d. u. 8 órakor a ta
nácshoz ülésterm ében tartandó nyilvános szóbeli 
versenytárgyalást hirdet. K ikiáltást á r öOO forint 
év i haszonbér,

Marosvásárhely. (Hivatali felszerelés.) A Ma. 
rosvásárhqlyt felállítandó kir. főügyészség hiva
tali helyiségeinek felszerelésére szükséges üj bú
torzat : egyébb felszerelési tá rgyak beszerzésének 
biztosítása czóljából (előirányzat 2176 frt 50 kr.) 
f. é. október hó 30-án d. e. lő  órakor a maros- 
vásárhelyi k ir. ítélőtábla elnöki irodahelyiségében 
versenytárgyalás lesz. Az 5 százaléknyi bánat
pénznek a m aros vásárhelyi k ir. adóhivatalnál le
tétbe helyezését igazoló letéti elismervénnyel el
látott írásbeli ajánlatok a fent k itett időig az el
nöki irodában benyújtandók. A  feltételek ugyan
ott megtekinthetők.

Mitrovicza. (Szlavónia.) (F a eladás.) A mitro- 
viczai vagyonközség erdőgazdászati határában 
M itroviczán f. é. november hő 2-án d. e. 11 Óra
kor a morovicsi és bosuti erdőhivatalok külön
böző vágásaiból kijelölt 7875 drb tölgy, 218 drb 
kőris, 589 drb bükk, 220 drb gyertyán és egyébb 
törzs eladása czéljából nyilvános versenytárgya
lás lesz. E m ennyiségekből [27083 m3 rnüfa és 
52424 m8 tűzifa. K ikiáltási á r 252973 forint. Bá
natpénzül 5 százalék teendő le. A  szerződési, el
adási é9 egyéb feltételek az erdőgazdászati hi
vatalban Mitroviczán, továbbá a  morovicsi és boa- 
su ti erdőhivatalokban megtudhatók.

Déva. (Híd alépítm ényi munkák.) A hátseg- 
petrozsén-szurduki állami közút 53—54 km. sza
kaszán levő 133. szám állandó jellegű vashid al
építm ényi és kapcsolatos m unkálatok végrehaj- I 
tása *13277 forint 02 kr. összeg erejéig engedő- | 
lyeztetvén, e munkálatok foganatosításának bizto- j 
sitása czéljából az 1899. évi október hó 28-ik nap- I

jának  d. e. 12 órakor a huny ad várm egyei m. k ir. j 
államép Ítész éti hivatal helyiségében zá rt ajánlati ! 
\  e r sonytárgyal ás lesz. A vauatkozó, az engedélye- j 
zett költség után számítandó, a a részletes félté- I 
telekben előirt f» százaléknyi bánatpénzzel ellátott j 
zárt ajánlatokat a kitűzött nap délelőtt 11 őrá- j 
já ig  a nevezett hivatalhoz koll boadni s ugyan ! 
ott a műszaki művelet és részletes feltételek is j 
megtekinthetők.

Az igazság.
Lapunk megalakulása óta hangoz

tatja azon elvet, miszerint Békés- I 
vármegye ne fővárosból leszármazott 
s idegen helyekről beportált politiku
sokat küldjön föl a parlamentbe. j 
hanem válasszon saját fiai közül. Ez j 
az álláspontunk fókópen a mandátum 

I vadászat ellen irányul. Divatos immár 
úgyszólván az egész országban, hogy 
a legszebb polgári kötelességgel olyan i 
egyéneket ruházzak föl, kik a fövá- I 
rosban nőtték ki magukat politikai í 
egyéniséggé.

Ez az elv helytelen és káros.
Helytelen, mert tág kaput nyit kü

lönböző politikai érdek-szövetség tagjai 
előtt, káros, mert ily módon megfosztja ! 
a megyebeli tehetségesebb polgárokat I 
attól, hogy megyéjük és városuk ér
dekeit, a parlamentben szolgálják. A j 
mi pedig egy fővárosi „urí'-nak ritkán 
ju t eszébe.

Hogy lapunk ezen iránya és elve 
mennyire igazságos, s nekünk és irá
nyunknak igazi elégtételül szolgál ezt leg
jobban jellemzi a „Budapesti Hírlap4- okt I 
19. számában megjelent közlemény, 
melyből kiemeljük a következőket:

Jól esik mpst följegyeznftnk, hogy 
az ország keletén, Szoinok-Doboka vár
megyében fölismerték annak a szük
ségét, hogy a megyék, mint politikai 
testületek másként is őrködhetnek a 
választások tisztaságán. S z o i n o k -  
D o b o k a  megye őszi közgyűlésén 
V a s s  Béla gróf kormány párti kép

viselő, egy igen előkelő, de nem ha
talomban lévő politikusnak, volt m i
niszternek jóváhagyó tudomásával in 
dítványt tett, a mely azt a ezélt, hogy 
a választáson valóban a nép bizalma 
jusson erőre, oly képp véli elérhető
nek, hogy a megyék ajánlják a ma
guk köréből képviselőket választani. 
Ez az indítvány szószerint'igy hangzik: 

Miután az országgyűlés a kúriai bí
ráskodásról szóló törvényt megalkotta, 
ezzel biztosítani kívánta azt, mi az or
szág közvéleménye túlnyomó nagy ré
szének igaz óhajtása volt, a választá
sok tisztaságát és szabadságát és azzal 
azt, hogy a képviselőház hü kifejezője 
legyen a nemzet különböző köreiben je 
lentkező véleményeknek, óhajtásoknak 
és felmerülő érdekeknek De ebből az 
üdvös őzéiből, melyet a törvényhozás a 
törvény megalkotása által elérni akart, 
valóság csak akkor lesz, ha a választók
nak magatartása és viselete megfelel a 
törvény szellemének és ugyan arra, a 
ozélra lesz irányozva, a melyet a tö r
vény kitűzött. Fájdalom, ezt nyíltan be
kell vallanunk, mert hamis szégyen az 
a mely az orvosolatlan bajokat nem gyó
gyital, hanem eltitkolni igyekszik

Tapasztaltuk azt, hogy szokásba 
jött, hogy azok, a kik a közélet terén 
szerzett érdemekről tapasztalatra nem 
igen hivatkozhatnak, de aki bármilyen 
okból képviselői mandátumhoz akar 
jutni, előszeretettel keresik fel Felsö- 
Magyarország némely részeit, de külö
nösen az országnak Erdély részeit is és 
figyelmüket olyan kerületre irányítják, 
ahol őket, vagy éppen nem is ismerik, 
a hol gyökereik nincsenek, de a hol gon
dolják hogy anyagi eszközökkel, min
dennemű ajánlásokkal, nyomással és 
egyébb nem is törvényes eszközökkel, 
megválasztásukat biztosíthatják; a kik
nek megbízó levele nem a választók bi
zalmából, ragaszkodásából, vagy óhaj
tásából nőne ki s a kik éppen agy ide
genek maradnak megválasztásuk után 
a kerületben, mint voltak a megválasz
tásuk előtt, ha sikerült is nekik kü
lönböző módokon támogatókat szerezni. 
Már az ily választásokkal nem csak a 
kópviselőkáz erkölcsi tekintélye szenved 
csorbát, de az az üdvös összeköttetés is

Az ifjú.
Egy szép ifjút ismerek én I
Nincs párja a föld kerekén !
Szemében tűs, délezeg, büszke,
Eri, élet, teste lelkei . . .

Meg sem látszik most már rajta,
Mily beteg volt minapába;
Mikor gyilkos gazemberek 
Torkán mély sebet ejtettek.
Nagy beteg volt; . . . félig sírba . . . 
S nem jött orvos, hogy gyigyitsa !
„Menthetetlen*, rákiáltok,
S  már halálát lesték, várták.

Már készen ált a koporsó . . .
Már munkában a sirásó . . .
Gyilkost már örvendeztek, —
Vagyonún már osztályt tettek.

Nagy a világi . . . S  nem tolt benne 
Ki tettöket számon kérje !
Szomszédi sem bánták vesztét: 
Gazdagságát irigyeltéki .

S  ha meghal is, hajh ! ki bánja I 
Egy magán áll a világba’ 1 
Varjú sem károgna érte ! . . . 
Eltemetve, nyoma veszne! . . .

Bejh ! De korán örültetek 
Préda leső gaz pribékek I 
Nem imsztult ell . . . Megmentette 
Nem az orvos! Szívós lelke ! . . .

S  lassan-lassan, im felépült
Mély sebe is — lassan — eltűnt . .
Alig látszik meg már helye . . .
Csak néha sajg . . . rósz időbe I

S im most itt áll. piros arczczal,
Tetterővel, égő vágygyal.
Hogy elámul, a ki most lát,
Én szép ifjam, Magyarország!

Eszenjl Sándor.

A Mócs Zsiga szive.
I r ta : K R Ű D T  G Y U L A .

Esett a hó és a finom hó pelyhe k' fe
hérbe öltöztették a földet. Olyan lett a 
táj, mint egy nagy ezüst-mező, melyek 
czukoralakokként tűntek fel a havas, zuz- 
marás fák, s messze, ott ahol az ég ösz- 
szefolyt a földdel, egy végtelen áttetsző 
szürkeségben, ott szűrődött a párás ég
boltozat felé a falu hegyestornya. Az 
országutat befútta a hó s az utmenti re- 
kettyések zúzmarában, fagyosan temet
keztek él az ölnyi hóban.

A tói a béke ideje. Hideg van s el
bújnak házaikba a gazemberek. Csend 
van a környéken s csak ritkán, elvétve 
riasztják fel apró lopásokkal az őrs le
génységét. A rendoH járőrök kimerültén 
és fáradtan érkeznek haza: nincs baj se
hol, léke van. A hő hull szakadatlanul, 
mint ha soha sem akarna vége szakadni. 
A szolgálataién tos csendőrök” otthon he
vernek a kaszárnyában, sokat pipáznak 
és álmosan mesélik kalandjaikat. Almos 
az egész világ. Egyik nap tolja a mási
kat. Vájjon mikor lesz tavasz?

Mócs Zsiga két év előtt került be a 
csendőrökhöz. Hosszú története van an
nak, hogy miként szánta rá magát Zsiga 
erre a nehéz kenyérre. Bizonyosan a szi
ve környékéh támadt valami hiba. Elő
ször kérdezősködtek utána, de aztán las
san megegyeztek mind abban, hogy Zsiga 
nem csendőrnek való. Néha elült órákig, 
tenyerébe támasztva állát, nézett maga 
elé. Hogy mit nézett, azt talán maga sem 
tudta és gondolkozott. Az pedig nem jó. 
Ha bánat nyomja a szivét az embernek, 
akkor legjobb nem gondolkozni. A bá
nat magában véve is nehéz, minek fo
kozni a nagyságát azzal, hogy örökre ve
le foglalkozzunk.

Megy is Mócs Zsiga tavasszal.
Hiába, ő nem tehet róla, nem terem

tette csendőrnek az Isten.
Nem volt semmi hiba a szolgálatá

ban, olyan volt ez az ember mint a vas: 
szívós, kitartó, meg nem ártott neki sem
mi. A kötelességét meg pontosan, telje
sítő mindég. De tudja Isten, volt ebben 
az emberben valami, a  minek nem sza
bad meglenni a jó csendőrben, vagy ha 
meg is van, igyekezzen azt elrejteni.

Mócs Zsiga nem tudott erélyes lenni. 
Szigorú meg éppen nem. Megtudta saj
nálni a gazembert, asszouynéppel meg ép
pen nem tudott bánni. Azt tették vele az 
asszonyok a mit éppen akartak. Igen az 
asszonyok. Pedig az asszonyok között is 
akad sok rósz.

Hát tavasszal megy ; sajnálják, mert 
egészben véve jó fiú volt Zsiga. Néha vi
dám is, s jókedvűen i'ütyörészgetett a kro- 

aesek puezolása közben, hanem aztán, 
a feljött a hava, akkor nem lehetett vele 

bírni. Nézett maga elé, ha szóltak hozzá
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a melynek meg kell lenni a választók 
és képviselők között, lia az a kerület 
igazi képviselője akar lenni. Nekünk 
nagy súlyt kell helyeznünk arra. hogy 
lehetőleg olyan képviselőink legyenek. a kik 
a kerület sorsában akkor is rését vesznrl.\ ha 
meg is szűntek képviselők lenni; a kiknek 
tehát komolyan kell törődni azzal, hogy 
polgártársaik, a kikkel együtt éltek és 
jövőben is együtt kell élniük, minő vé
lekedéssel és ragaszkodássallesznek irán- 
tok. Csakis ha ezekre a szempontokra 
figyelünk, lehet elérni azt, hogy a kép
viselőház hü kifejezője legyen a nem
zetnek. Ne is mondja senki, hogy ezál
tal tisztán helyi természetű választások 
jöjjenek létre és az országos nevű és 
érdemű emberek ki volnának rekesztve 
abból a lehetőségből; hogy másutt, mint 
ahol letelepedve vannak, képviselő meg
bízást nyerhessenek.

Ezek a szempontok, melyeket fönt 
említettünk, éppen nem zárják ki az ily 
országas nevű és közügyekben érdeme
ket szerzett egyének megválasztását ; 
ellenkezőleg minden kerületben szívesen 
feléjük fordul a figyelem, ha az i g a z  
é r d e m e k r e  támaszkodnak ; de igen 
is meliőztetnénok azok, és az kívána
tos, hogy igy történjék, kik pénzre, kí
vülről hátó befolyásokra, Ígérgetésekre 
támaszkodnak ; kik különböző czéljaik 
elérésére — melyek között országos ér
dekek nem szerepelnek — kívánják 
megszerezni a képviselői megbízást; kik 
a választók gyengeségére, hiszékenysé
gére számítva, azt hiszik, sikerrel kí
sérelhetik meg a föllépést.

Ezért helyesnek tartjuk és első sor
ban országos érdekben, ha a megyei 
közgyűlés figyelmezteti a választókat s 
azt az óhajtását nyilvánítja és azt ajánl
ja a választóknak, hogy nézzenek kö
rül maguk között és igyekezzenek első 
sorban a megyében bizalmukra érdemes 
arravaló jelöltjének adni megbízásukat, 
a kikkel összeköttetésben fognak ma
radni jövőben is és igy tegyék lehetővé 
azt, hogy a törvénynek üdvös célzata az 
Erdélyi részekre is megvalósuljon, hogy 
a választások tisztasága, a képviselet 
hűsége és a képviselőhöz erkölcsi te
kintélyének emelése, a választók maga
tartása által is biztosittassék. És abból 
a őzéiből, hogy a többi törvényhatósá
goknál is történjenek lépések, melyek

nem válaszolt; csak gondolkozott s igen 
lehangolná tévé ez a társait is.

Mócs Zsiga három esztendeig ette a 
katonakenyeret. Esztendeig feküdt Novi- 
bazárban, mászta az irtózatos bosnyák 
hegyeket: sokat szenvedett. Arra szomorú 
az élet és a magyar fiú megemlegeti, ha 
odaveti a sors. idegen a nép, gyűlöli a 
magyart. Szurony és éberség keli mindig.

Mócs Zsiga már hat hónapja feküdt 
a tuzlavölgyi barakkban, mikor egyszer 
megszökött. Nagy dolog volt ez, nagy a 
büntetése. Két hétre hozta a szuronyos 
patrull Mócs Zsigát a szandzsákból. Va
lami szép török leány hódította el. Azután 
szökött. Megkéselték érte, bizony belevész 
a sebébe, ha elő nem találja a patrull. 
Négy hónapig feküdt Zsiga a kórházban. 
Mikor felgyógyult, úgy volt, hogy főbe 
fogják lőni, de aztán csak megkegyel
meztek neki. Öt esztendőt kapót, nehéz 
várfogságot. Úgy hozták el lánczok kö
zött a novibazári barakkból. Ahogy végig 
döczögött vele a vasráesos rabszekér a 
piszkos utczákon, Zsiga fájdalmasan lesett 
ki az elmaradozó házakra. Nem látja ő 
többé ezeket. Bizony nem. A rabszekér 
vitte kifelé a görbe országból. Ahogy a 
vonat vitte kifelé, hazafelé, egymásután 
maradoztak el a görbe hegyek, a mély 
szakadékok. Zsiga nézte a rőt hegyolda
lakat, melyeken olvad a hó a napsugár 
csókjai alatt, s az apró vashidak alatt, 
melyeken dübörögve száguldott át a sze- 
rajevói vonat, duzzadtan, piszkos habok
kal hömpölyögtek a hegyvidék patakjai.

Aztán egy nagyon szomorú esztendő 
következett, a Mócs Zsiga életében. Szo
morúbb a novibazári életnél. Nagyon mély 
az a temesvári sáncz, a melyikben ő íá-

I a törvény üdvös célzatát biztosítják ; ez 
! a határozat a testvér törvényhatóságok- 
í kai közöltessék, felkérvén őket, hogy 
i hasonló irányban bölcs belátásuk sze- 
' rint hasonló lépéseket tegyenek.

V á s s  grófnak ezt az indítványát 
egyhangúlag elfogadták. Nem mást 
jelent ez az egyhangú határozat, mint 
a vidék védekezését a központi jelöl
tek megrohanásai ellen, mint kifejezé
sét annak a természetes törekvésnek, 
hogy a tűi nagy lendülettel portált 
cen'ruinmal szemben a vidéki erők 
könnyebben érvényesülhessenek, hogy 
ne kelljen nekik a bizalomért ismeret
len pályázókkal vásárt csapni a vá
lasztok bizalmára.

A t, (vármegye) Házból.
Veröfényes őszi nap ragyog be a 

nagy ablakon, végig tánczol Z ő 1 d y 
János meg G e i s z t  Gyula díszes, pa- 
szomántos, czoboly-prémes ruháin, az
tán fölszalad a karzatra, arannyal hinti 
be a rózsás arezú asszonyok bodros 
fürtéit s nevető ajkait.

ügy  néz ki a karzat, mint egy 
virágos-keit a nevető asszonyarczok- 
kal s a színes bóbitás kalapokkal. A 
nagyterembe méltóság uralkodik. A 
prémet a komoly fekete ruha s az 
ünnepi diszmagyar foglalja el! Verő
fényes képe a régi daliás időknek. Itt- 
ott csoportok alakulnak, régi ismerő
sök kezet fognak; beszélnek a régi 
jó időkről, a termésről, a szüretről s 
aztán végig fixirozzák a kamatot, fel
intenek egy-egv ösmerős menyecské- i 
nek, a mikor egyszerre éljenzés hang
zik fel, megjelenik a főispán fiatal alak
ja fehér diszmagyarban. Elfoglalja 
az elnöki székét, megtartja beszédét 
a hol őszinte szívből jövő, egyszerű ; 
szavakkal emlékezik meg a koronás 
királyról. S beszéde végén felemelke- 
dik székéről, a szemek kigyulnak, az |

radtan tologatta egy hosszú esztendeig a 
talicskát. Egyszer el is akarta magát ve
szíteni. Alacsony volt a sánczfal azonban 
csak a lábát fiezamitotta ki.

Valami nagy dolog történhetett oda- 
kiin a külső világban. Vasárnap volt ép
pen, szép szeptemberi reggel. Az égen 
azon a nagy darab kék folton, a melyi
ket a mindenható ezeknek a szegény vár
raboknak juttatott, szép fehér bárány
felhők úsztak enyhén, csendesen ; és a 
nap aranyosan ébredt. Arany-karikákat 
vetett a börtönök szürke falaira, s az ud
var gránit kövezetét üsszecsókolta a szép 
az édes napsugár. Olyan boldog volt min
denki. Tisztába voltak öltözve. Ez a nap 
szabad volt. Ott ültek a kőkoezkában a 
szivattyus-kut körül. Talán örültek is az 
életnek. Igazán nagyon szépen kezdődött 
a nap.

A mise után azonban történt valami. 
Az udvaron megperdült a dob. Gyorsan 
ürültek ki a ezellák. És a várparancsnok 
ezredes előjött az irodájából.

Igen, hát az történt, hogy elenged
ték a Mócs Zsiga hátralevő büntetését. 
Tudja Isten mi történt. Nem is hallották 
tán azt. Zsiga úgy érezte, mintha egy 
nagykalapácscsal hirtelen a szivére ütöt- 

I tek volna. Mereven nézett maga elé. Az
tán csak lebukott a földre. Sirt, mint a 

I gyermek.
A többi aztán hamar megtörtént. 

Mócs Zsiga még egy esztendeig ette a 
császár kenyerét. Akkor hazabocsátották. 
Hazament a falujába. De nem érezte jól 
magát otthon. Gyanúsan nézték őt a pa
rasztok, Íriszen a ki a börtönben is volt, 
arról csak rosszat lehet feltételezni.

Ekkor azt.in jött egy idő, mikor Mócs

arczokon a lelkesedés tüze ég s mint 
vihar zug föl a terem ben:

Éljen a király 1
—  Ismét csönd lesz. S ekkor dr. 

F á b r y  Sándor Békósvármegye alis
pánja tartja meg ünnepi beszédét, A 
beszéd, mely körülbelül egy órahosz- 
száig tartott, állandóan lekötötte a hal- 
gatóság figyelmét, s csak olykor törte 
azt meg a felzugó taps és éljenzés. 
A beszéd költői formákban gazdag, s 
eszmedus volt, kár hogy néhol a tör
téneti igazság szivhez szóló ékes sza
vakkal ugyan, de mellőztetek. Ha any- 
uyi történelmi igazság lett volna ben
ne. mint a  mily szép volt; s mint a 
mily retorikailag kifogástalan volt, ak
kor joggal elmondhatnánk, hogy a vár
megye termében kevés ily beszéd hang
zott még el.

A zugó tapsviharral fogadott be
széd után széthullt a lepel s látható 
lett a magyar király s királyné élet- 
nagyságú arczképe. A meglepetés mo
raja zúgott végig a termen, imponált 
a képek nagysága s a meglehetős élénk 
szinvegyülék, de aztán elcsendesült a 
moraj s a müértók szeméből és ajká
ról a panasz látszott, mert a két kép 
minden művészi ihletet, minden köl
tői lelket nélkülöz. Különösen a mi 
jóságos asszonyunk, a mi áldott ki
rálynénk arezképe, kinek pedig egész 
élete költészet, idealizmus volt s ki
nek lénye, mint az alispán nagyon he
lyesen hangsulyoztamagaa szeretet volt, 
nélkülöz minden szeretet, minden ve- 
rőfényt. A mi szivünk nem ilyen képet 
alkotott meg a jóságos királynőről s 
nem is olyan volt az. El van hibázva 
a képek levegője, a háttér olyan mintha 
ellentétbe akarna helyezkedni az ala
kokkal. —  A vármegye az utóbbi idők
ben több képet festetett meg. Ezek kö
zül talán csak a T e r é n y i é n e k  van 
művészi értéke, a töbhi’ lehet, hogy 
neves mesterek munkája, de kontár

Zsiga nem csinált egyebet, mint könyör- 
gött. Hivatalról-hivatalra járt. Vegyék be 
őt a cséndőrök közé. Nehezen ment, de 
megtörtént.

Mócs Zsigából csendőr lett. Mikor 
felhúzta magára a ragyogó rézgombos 
zubbonyt, a piros sávos nadrágot s a ka
lapja tollbokrétája meglibbent a szellőben, 
azt hitte, hogy kikeli ugrania a bőréből. 
Először érezte magát hosszu idő óta iga
zán boldognak.

Hát bizony ezután nem is lett volna 
más, mint hogy Mócs Zsiga boldog le
gyen. Bizony úgy is volt az, de nem so
káig.

Mócs Zsiga egyszer, mikor éjjel fe
küdt az ágyában, hirtelen felébredt. Sö
tét volt körülötte. Kimeresztett szemmel 
nézett bele a sötétbe. Tüzes-karikák ug
ráltak előtte. Nem tudott aludni. Elvo
nult előtte az a tizenegy hónap minden 
eseményével, a mit a görbe országban 
töltött. Az a sok szenvedés és gyönyör, 
a mi ott egymásután érte.

Tamárban állott a vártán, mikor ez 
történt. A puskájára támaszkodott és ar
ról a sziklacsucsról, hol meglapulva, oda
tapadva a kövekhez, húzódott meg és 
lenézett az előtte elterülő hegyes-völgyes 
vidékre. Innen messze el lehet látni. Be 
egész Szcnijevóig. Reggel volt s a he
gyek füstölögtek az áprilisi langyos le
vegőben.

Alulról a völgyből aztán hirtelen egy 
sikoltás hasította ketté a csendes levegőt. 
Mócs Zsiga ismerte a reglamát, de ha 
nem is ismerte volna, bizony csak a szi
vére hallgat akkor is. Nőre vallott az 
éles sikoltás, Mócs Zsigmond vállára kap
ta a Wereundfeljét, aztán ugrott lefelé a
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a lko tls f SÍegini patriotizmusba esünk. 
Vau nekünk egy országos nevű festő
művészünk J  a n t y i k Mátyás, tóttól 
egy eesetvonást sóin látunk, pedig a 
mint tudjuk ajánlkozott; de valószínű
leg nem tarthatták a megye urai jó
nak és megbízhatónak. Hát aztán el
ment, megfestette Zeníának, Szabad
kának a milleuiumi képeit s megké- 
Bzilette az uj magyar parlament fres
kóit. De hát ez nem jó, mórt — Bé
késmegyei.

A gyűlés ünnepélyes részének be
fejezte után kiürült a karzat, megüre
sedtek a zöld asztal tájékai. A rózsás 
arczú asszonyok haza mentek ebédet 
főzni, a  megye vidéki atyjai periig be
vonultak az Otthonba egy kis árpale- 
vecskére. Csak a szegény tisztviselők 
maradtak ott s szavaztak a fizetés fel
emelésre s arra, hová helyezze a vár
megye pénzét.

Délelőtt 8 órakor nyitotta meg a 
küzgyiilést dr. Lukács György főispán, 
elnöki szép megnyitójában Isten áldá
sát kérte az uralkodóra, majd az elhunyt 
királynéról beszélt megható hevülettel. 
Beszéde végén a királyt éltette. A fő
ispán megnyitóját lelkes éljenzéssel fo-

fadták. Ennek lecsilapulta után, követ
ezőit az alispán ünnepi beszéde.

A beszéd történeti hűséggel vonul 
végig azon a korszakon, mely I-ső Fe 
rencz József trónraléptével kezdődik s 
napjainkig tartMesterien jellemzi ebben 
ő Felsége következetességét, államfér
fim bölcsességét, alkotmány szeretetét 
és népével szemben tanúsított jóságát, 
mely utóbbi egy azzal a nagy lelki jó

völgybe, elbukott e kövekben, összevé- 
rezté magát a tüskés rekettyében, hanem 
egyszer csak odúién volt.

Szélesen sötétlett ódalen a sűrű ha
vasi pázsit. Egy patak szelte keresztül a 
völgyet, akkora volt ez a völgy, beékelve 
égbenyuló hegyóriások közé, hogy éppen 
csak az országút mehetett rajta keresztül.

Az országút mellett a pázsiton fe
küdt valami Fehérség. Móes Zsiga mikor 
a közeibe ért, akkor látta, hogy az egy 
nő, egy török nő. A lova elragadta, s inig 
a kísérői a ló után futottak, lefektették a 
pázsitra az elalélt asszonyt.

Kőből lett volna a Mócs Zsiga, ha 
bele nem vész azokba az égkék szemek
be, melyek mikor felnyillottak, találkoz
tak az 6 pillantásával. A nő szép volt, 
mint egy angyal, üde, mint egy nyíló ró
zsa, fiatal és bájos és Amarantnak hívták.

Ezután boldog napok következtek. 
Amaranth egy gazdag novibazáii tözsér 
háreméből epekedett Mócs Zsigáért és 
gyakran találkoztak azokon a csendes 
boszniai éjszakákon, melyek mélák és bá
josak.

A hold felbukkan a hegyek mögött
és a virágok kinyitják kelyhűkct a há
rem kertjében. 18 o rózsák alatt, az illa
tos virágágyak között suttognak egymás
nak szépeket: Zsiga és a rab török asz- 
szony.

‘Mikor más vidékro vitték az asszonyt 
Zsiga utána szökött a burákból át a szand
zsákba. Kapott egy késszurást az asszo
nyért. . ,

. . . Igen, hát ezt nem tudta elfeledni 
Zsiga. Azokon a hosszú éjszakákon, mi
kor álmatlanul hánykolódott ágyában,
azok a ragyogó égkék szemek kisértették. 
A szive pedig úgy dobogott.

*
Aztán egy áprilisi éjszakán, mikor 

aludt a esendörkaszárnya, s az éji őr egy
hangú jelzései szűrődtek át az ablak re
dőnyein. Mócs Zsiga a szolgálati fegy
verével szíven lőtte magát.

Meghalt azonnal. Aztán nem sajgótt 
vissza többé a szive oda a görbe hegyek 
országába, azután a bugyogós, patyolat 
testű szép török asszony után.

Ez a Mócs Zsiga története.

sággal, mely megdiesőült királyné lel
két ékesítette.

Beszédét — a következő szavakkal
fejezte b e :

Ragaszkodjunk: államunk nagy tör
ténelmi alakjaihoz s ápoljunk minden 
fenntartó erőt, melyre a történelem rá- 
tanit. Ezek : a hit, a korona, a király !

Tegyünk szent fogadalmat e képek 
előtt, hogy a mit ezredév népe és ki
magasló alakjai kivívtak karddal és vér
rel, mi a hazaszeretet szent tiizébon 
megtartjuk, ápoljuk, fejlesztjük azt, rész
ben karddal, békében munkával és ve
rejtékkel !

Áldott legyen Erzsébet királyné 
emléke!

Éljen a király !
A beszéd végoztével lehullt a lepel 

a képekről s látható lett Vastag György 
alkotása. Frenetikus taps és lelkes él
jenzés viharzott végig a termen, mely 
perezekig tartott.

Az alispáni beszéd elhangzása után 
Vorságh Béla indítványozta, hogy az el
mondott két beszéd jegyzőkönyvileg örö
kítessék meg, a trón zsámolyához jut
tassák s minden bizottsági tagnak kül
dessék meg. Az iiditvány határozattá 
lön. Utána 10 percznyi szünet követke
zett. — Szünet után tudomásul vették 
az alispáni jelentést. Egyhangúlag hoz
zájárultak az uj tranversalis út kiépíté
séhez és a kukoricza-moly irtására vo
natkozó indítványokhoz.

A költségvetés tárgyalásánál az ál
landó választmány által javasolt fizetés- 
emeléseket elfogadta a közgyűlés. Kellet 
Imre indítványára elhatároztatott a me
gyei állatorvos fizetésének 200 Írttal való 
felemelése. Kétharmad többséggel meg
szavazta a közgyűlés az IS pótadót is. 
A fuvar-dijakról szóló javaslatot, dr. Bo- 
doky Zoltán főjegyző ismertetése után, 
elfogadta a törvényhatóság. Sopron vár
megye átiratát a borhamisítás dolgában 
tudomásul vették. Vasvármegyének a tűz 
és jégkárnak, kötelező állami biztosítása 
érdekében intézett feliratátpártólólag tu
domásul vették.

Névszerinti szavazással elhatározták, 
hogy a megye pénztári készletét a két 
gyulai takarékpénztárban helyezik el.

A l’etöfi-tarsaság megkeresése foly
tán a Petőfi-házra egy gyűjtő-bizottság 
megalakítását mondották ki, melynek 
elnöke az alispán, tagjai a járás főszol
gabírói lesznek.

A közgyűlés a vármegye egészség
ügyi bizottságának határozata alapján — 
véleményezte a Dobozon létesítendő 
gyógyszertár felállítását.

Ezután a tárgysorozat többi pont
jaira korült a sor, melyeknek me gvita- 
tása után a közgyűlés végett ért.

( i y u la  v á ro s  r e n d ő r  k a p  irá n y  á tó l.

cKirdefírrénj;.
Vett értosülÓB szerint a közelmúlt 

napokban a szeregyházi tanyákon egy ve
szett kutya járt s miután egy gyermeket 
összemart, nyomtalanul eltűnt.

Ebből folyúliig elrendelem, hogy úgy 
a városban, mint a tanyákon levő valamennyi 
kutya — egyelőre ezen hirdetmény köz
zétételétől számított 40 napig — megkötve 
tartandó, vagy pedig harapás ellen biztos 
szájkosárral ellátva, pórázon vezetendő, 
mert a szájkosár nélkül csavargó kutyák 
a gyepmester által el fognak fogatni és 
kiírtainak, illetőleg a tanyákon a lovas- 
rendőrök és mezőőrük által lelővetnek.

Gyula, 1899. október 20-án.
F .S IÍU Ö IH  « É * A ,

rendőrkapitány,

ÚJDONSÁGOK.
— Kinevezés Balogh Samu királyi

törvényszéki vizsgálóbírót, a király 
a nagyváradi királyi Ítélőtáblához bí

rónak nevezte ki. Az eltávozandóban 
bírói karunk jeles és nagytudású tagját, 
Gyula városa pedig egyik derék polgá
rát veszti el. Őszinte örömmel gratulá
lunk a megérdemelt kitüntetéshez.

— Berendelés, A földmivelésügyi mi
niszter Steinecker Gábor kir. főmérnököt, 
ki éveken át buzgó lelkiismeretességgel 
vezette Gyulán a folyammérnftki hivatalt, 
a szolgálat érdekében, az országos vízépí
tési igazgatósághoz rendelte be.

Csillag László magy. kir. honvéd 
ezredes szabadságáról hazatérvén, újra át
vette a gyulai m. kir. honvéd-ezred pa
rancsnokságát.’

— yj kanonok. A nagyváradi kápta
lanhoz 0  Felsége Grocz Béla endrődi plé
bánost. czimzetes prépostot, kanonokká
nevezte ki.

— Érdekes indítvány. Vas- és Kolozs- 
megyóben e hét folyamán a vármegye 
közgyűlésén olyan indítványt tárgyaltak, 
mely szerint a vármegye közönsége has
son oda, hogy a választó kerületek a 
képviselő választásoknál — megyei szü
letésű embereket — kik közöttük élnek, 
léptessenek fel jelöltekül. Mindkét vár
megye közönsége ezen indítványt egy
hangúlag elfogadta és elvül tűzte ki. — 
Békés vármegye választói körében is 
mozgalom indult meg, hogy ily indítvány 
adassák be a vármegyéhez. Nagyon he
lyesen teszik. — Igéink diadalát látjuk 
benne.
• — Zugirók birodalma. Gyulán ügyvédi
körökben a hét folyamán megbeszélés 
tárgyát képezte azon törvénytelen és 
csúnya állapot, hogy Gyulán a zugirá
szoknak menhelye, asylluma van.Erkölcs
telen dolog, hogy évek során át a tör
vényt naponként büntetlenül sértik. Ezen 
fekély elpusztítására ezennel megindítjuk 
a mozgalmat. Legközelebbi számunkban 
ismét visszatérünk e kérdésre, addig is 
felhívjuk e dologra az illetékes körük 
figyelmét, teljesítsék kötelességüket, irt
sák ki a zugirászatot. Nagyon jól tudják 
kik azok az illetékes körök, most kímé
letből nem novezzük meg őket — de ha 
e hét folyamán intézkedést nem látunk, 
nyíltan intézünk hozzájuk felhívást. —1 
Igazságunk van, a törényt, rendet köve
teljük.

— Az uj törvényház. A törvénykezési 
palota teljesen megtelt. Az igazságszol
gáltatás összes faktorai beköltöztek az uj 
palota oszlopos csarnokaiba. A birói szé
kek elhelyezése nagyon helyesen történt. 
A földszinten vannak azon hivatalok el
helyezve, a melyekkel a felek leggyakrab
ban érintkeznek. Így a földszinten van a 
kir. járásbíróság, a telekkönyv, a pertár, 
a kir. ügyészség és a vizsgálóbiróság. Az 
emeleten vannak a bünfenyitő és polgári 
tanácstermek, a törvényszéki elnöki, a 
bírák és a tanács-jegyzők szobái, úgyszin
tén a díszes, nagy, esküdtszék! terem.

— „Gallyassy Paula meghalt." Gyulán, 
hol Gallyassy Paulát nagyon jól ismerik, 
az a hir volt elterjedve, hogy a jeles mű
vésznő Zomborban meghalt, sőt már fé
nyes temetést is rendeztek számára. Ko
porsóját özönével lepték el koszorúval. 
Eá a hir — mint Berlinből jelentik — 
téves, mert Gallyassy Paula nagyon jól 
érzi magát és boldog menyasszony. Vő
legénye egy főhadnagy és éppenséggel 
nem szándékozik meghalni. Milyen jó 
Galyassy Paulának: ő már életében vé
gig elvezte azt az impozáns temetést, 
melyet részére rendezni fognak — majdan.

— Telakv.tsirlas A gyulai izraelita 
hitközség kérvényt adott be Gyula vá
rosához, melyben 1500 frtot ajánl a vá
rosnak a templommal szemben fekvő 
alacsony, magányosan házért, hogy azt 
átalakítva, iskolai szólókra használhassa. 
A város gazdasági szakosztálya legkö
zelebbi ülésében fog határozni, eme, min
deneseire méltányos ajánlat fölött. — 
Miután kulturális czólra kéretik az épü
let a szakosztály helyesen teszi, ha a 
Jegméltányosabb utat követi.

— Választmányi ülés. A gyulai pol
gári kör választmánya szombaton este 
ülést tartott, mikor is elhatározták, hogy 
a kör olvasó-termét összevonják a kis
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teremmel és a villanyvilágítást minél 
előbb bevezetik. Az átalakítási munká
lat már megindult s remélhetőleg egy 
hét alatt be is lesz fejezve. A villany
világítást készüléknek még a jövö hét 
folyamán kell megérkeznie.

— Az örökimádás temploma. HétfCn 
tartotta Gyulán az örökimádás templomá
nak békésmegyei gyüjtöbizottsága alakuló 
gyűlését a vármegyeház nagytermében. 
Az alakuló ülésen megjelentek : özv. gr. 
Almássy Kálmánná, gróf Wenekheim Fri- 
gyesné, gr. Cziráky Jánosné, gr. Wenck- 
heim Dénesné, gróf Cziráky .Janka. Dut- 
kay Béláné, dr. Ladies Lászlóné, Márky 
Albertné, Wieland Sándorné, Márky ím- 
réné, Nuszbek Sándorné, Sehrőder Péterné, 
Szénásy Józsefné, özv. Fábry Mártonné, 
Untervéger Péterné, Untervéger Irén, Ha- 
jóssy Mariska, Kozies Gyuláné, Kozics 
Mariska, Takáesy nővérek, Sál Józsefné, 
Sál Margit, Moldoványi Gyuláné, Liudlné, 
Kuesera nővérek, Bitzingerné, dr. Fábry 
Sándorné,'Seiler Elekné, Szénásy Arzénné, 
dr. Zöldy Jánosné, Kun Pálné, Böhm 
Miklósné, gróf Wenekheim Frigyes, dr. 
Lukács György, Novak Oamill, Grósz 
Béla, DutkayBéla, Gróh Ferenez, dr. 
Zöldy János, Nemeskey Andor, Beliezey 
Géza, Csák György, Goutli őrnagy, Keller 
Imre. Az ülést az elnöklő gróf Cziráky 
Jánosné nyitotta meg. Dr. Lukács György 
főispán indítványéra egyhangú lelkese
déssel elhatározta a bizottság, hogy véd
nökévé dr. Schlanch Lörinez bíboros püs
pököt kéri fe l; ugyancsak a főispán fel
szólalására az egyesület elnökévé gr. A l-  
mássy Kálmánná, társelnökké gróf Cziráky 
Jánosné kérettek fel. Alelnökké választot
ták : gr. B o ttá  Gézánét, G eiszt Gyulánét, 
Beliezey Gézánét és Fábry Sándorné t. — 
A választások után Nogáll László előadta 
a megjelenteknek a mai ülés okait, előz
ményeit. Vármegyénkben is gr. Cziráky 
Jánosné volt az, ki mozgalmat indított az 
örökimádás temploma érdekében. A me
gyében eddig négy bizottság alakult: Csa
bán, Békésen, Orosházán.és Szarvason Az 
eddigi gyűjtés eredménye öOO frt. A vidéki 
gyüjtőbizottságok elnökei lettek : Beliezey 
Istvánná (Csaba), M ikolay Istvánná (Oros
háza), Asztalos Istvánná (Békés), gr. Bolza  
Gézáné (Szarvas). Titkár és pénztáratok, 
lett Nogáll László, jegyző dr. ilárlcy  Já
nos. A központi gyüjtőbizottságba 40 ta
got választottak. — Mindezek után Szir- 
may L. Árpád szarvasi plébános tartott 
szép emlékbeszédet a megdiesőült királyné 
felett. Á hatásos beszédét, — mely a jó
ságos királyné halálával beállott veszte
séget s az örökimádás templomának esz- | 
méjét és jelentőségét ölelte fel, ■— a bi
zottság jegyzőkönyvi köszönetét szavazott
a szónoknak. — A főispán bejelentését, 
mely szerint a vármegye az örökimádás 
templomára 400 Irtot szavazott meg, nagy 
lelkesedéssel fogadták s az adományért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak. Özv. 
Fábry Mártonné azon indítványát, hogy 
az Erzsébet-szobor bizottsága kéressék fel 
a felesleges pénzösszeg átadására, elfo
gadták, végül gr. Cziráky Jánosné meg
köszönte a megjelenteknek a szives ér
deklődést és áldozatkészséget, az ülést i 
bezárta.

— Áthelyezés, llottmann Miklós honvéd : 
századost a honvédelmi miniszter J ászbe- 
rénybe helyezte át. — A gyulai társzsélet 
egy kedves tagját veszti el az eltávozó 
századosban.

— Az egyenes adofelszólamlási bizott
ság tegnap befejezte a b.-csabai adóko- 
rületre vonatkozó felszólamlások tárgya
lását. Ma Novak Antal számellenőr elő
adása mellett a békési adókerülőt jön 
sorra.

— A vármegyegyülés felemelte Bal Se- j 
bestyén gyulai békehíré fizetését 500 fo
rintra. Mi helyeseljük azt, ha egy tiszt
viselő fizetését olyan magasra fölemelik, 
amellyel exisztencziája biztosítva van ! 
De most az egyszer, a fizetés felemelést, 
kérő nem volt következetes szavaihoz. 
Ugyanis megválasztatásakor azt Ígérte, 
hogy a hivatalát ezért a fizetésért kész
séggel nemcsak betölti, de még a segéd- 
munkaerőt is nélkülözni fogja. S most,

ennek ellenére megterhelte a városnak 
úgy is terhes anyagi állapotát. Kijelent
jük különben, hogy működése ellen 
semmi kifogásunk nincs; mert a mint 

; tudjuk, az ügykezelés s a gyorsaság 
sokkal jobb, mint az előbbi időkben a 

í községi bíróságnál tapasztalható volt.
— Halott az országúton Az Alföldre 

leszármazott tót atyafit kérdezi valami 
kiváncsi magyar, hogy hol lakik ? mire 
az atyafi fejének egy biczczentése mel-

: lett csak annyit felel, hogy :
— Oda fönt I
— Hol, a menyországban ? kiváncsis- | 

kodik a magyar.
— Pokolban ! Listában, magyarázza a ] 

| tót atyafi.
Szegény Palencsár Ádám, aki Sáros- 

vármegyéből származott évekkel ezelőtt 
a gyulai földekre, most már valóban a 
menyországban tart állandó lakást Úgy ! 
esett, hogy az öreg Palencsár még ko- j 
rabban e vidékre került leányának föl
keresése végett mintegy 15 évvel ezelőtt . 
levándorolt Sáros vármegyéből, csakhogy 
Zsuzsa lánya is, aki Gvuláu Cserniezki 
Andrásnál van férjnél, oly földhöz ragadt 
szegénységben él, hogy képtelen volt 
tehetetlen öreg apját eltartani. A 88 éves 
öreg aztán nyaranta a gyulai tanyákon 
éldegélt már évek óta a jószivű tanyai 
nép könyörületéből. Most, hogy im a 
zúzmara meglepte a fát és az avart, 
Palencsár is didergett és nehéz volt neki 
vén testét egyik tanyától a másikig von
szolni, hát beindult téli szállására Gyu
lára, leányához. Tegnapelőtt még kedé
lyesen tüzelgetett az öreg a Bodoky-féle 
tanya melletti országút árkában, de leá
nyát már nem láthatta viszont, mert 
elfogyván jártányi ereje, nem tudott to
vább vánszorogni a város felé. Tegnap 
délelőtt aztán a esaba-gyulai országút 
egvik munkása az útsfélen halva talalta 
s szegény Palencsár Adámot, akiről dr. 
Bárdos Arthur városi orvos konstatálta, 
hogy aggkórban, végelgyengülésben múlt 
ki. A rendőrség a hullát, miután az eset- 

| nél büntetendő cselekmény teljesen ki 
van zárva, eltemettetés végett átadta 
leányának, a Gyulán lakó Palencsár 
Zsuzsa férj, Cserniezki Andrásnénak

— Kiégetett szőlők. Három gyulai pol
gár megbízta Verner Simon aradi ügynö
köt, hogy kerítsen nekik 3000 gyökeres 
szőlő ojtványt. Az ügynök kerített is s 
ezek még tavaly elültették a 3000 ojtványt, 
a melyek egytől-egyig megfogamzottak s 
már az idén oly szép növésnek indultak 
hogy már a jövő esztendőben dús szüretre, 
számíthattak volna a termelők. — Az urad- 
inegyei főispán ez év elején értesítette a 
minisztert, hogy az Aradon lakó alkusz, t 
filloxerával telitett területekről közvetít 
oltványokat. Átvizsgálván az alkusz köny- 1 
vet, arról szereztek meggyőződést, hogy j 
gyulaiaknak is szállított ojványokat. Erre í 
a miniszter utasítása folytán dr. Lukács 
György főispán hivatalból megindította az 
eljárást a gyulai termelők ellen s daczára 
annak, hogy az ojtványok a legszebben 
tenyésztek s fiUoxerától teljesen mentek 
voltak, s daczára annak, hogy erről a mi
niszternek jelentés tétetett, még is a föld 
mivelésügyí miniszter rendeletére hétfőn i 
és kedden Béthy Aladár ménesi vinczellér ; 
képezdoi tanár, mint miniszteri kiküldött 
az igy beültetett területen tevő ojtványo- ; 
kát kiirtotta és elégette. Így a termelők i 
az alkusz lelketlensége folytán, legalább 
1500 Irinyi kárt szenvedtek. Legyenek . 
tehát óvatosak a szőlőbirtokosok s jól vi
gyázzanak, nehogy ojtványaikal íilloxe- 
rásnak jelzett területről szerezzék be. -  j 
Elismerést érdemel azonban ezzel kapcso- j 
latban a szakminiszternek azon rennelke- ] 
zése, hogy az igy megkárosított gazdák
nak ingyen ad ugyanannyi ojtványt mint i 
amennyit kiirtatott, s az ojtványokat még ! 
e hónapban meg is fogják kapni.

— A borbély igazságszolgáltatás*. t i ...........
gyulai borbély, kinél nagy „alázatos szolgájáévá! ' 
fogadják az ú ri kuudscbaftokat, m ig ha egy nőm j 
tetsző alak jön be, annak kórusban mondják, hogy
5 reá csak két óra múlva kerül a sor, (zárjol kö
zött megjegyezve pedig csak két borotválkozni I

akaró ú r  van az üzletben), s ezért jobb lesz, ha 
máshova megy borotválkozni. Az üzletben három 
borotválkozó szék és két segéd van. k ik  — az 
alább elinondamiók történte alatt — el vannak fog
lalva. A princzipális ú r  a  legnagyobb szakérte
lemmel vizsgálja felül a m unkájukat, u tasítja az 
u j segédet, hogy a tekintetes urat v isszafelé nem 
szabad borotválni, hogyan kell fésülni a tekintetes 

> ú r haj&l és bajuszát, m ialatt nagy robajjal jön K.
! S. és G. B. űr, egyik jobbról, m ásik balról, igye- 
; kéz ve m indegyik elsőnek érkezni a  borbély mű- 
: helybe. K. S. ú r  egy szem pillanattal ham arébb ér

kezik. benyitja az ajtót, de G. B. úr kabátjánál 
fogva feltartóztatja őt, s ekközbeu evet gyorsasá
gával elfoglalja az üresen álló harm adik széket

A borbély — daczára, hogy princzipália — 
maga is szokott dolgozni. Most is fehér kendővel 
közeledik G. ű r felé, hogy munkához lásson, de 
K. ú r feltartóztatja őt, megfogja a kendőt és kije
lenik hogy őt illeti az elsőség, mert ő érkezett be 
előbb. A feje — úgym ond — m ár bent volt az 
üzletben, m ikor ti. csak furfanggal ugrott be el 
sőnek.

G. ú r meg azt erősititette, hogy ő az első, 
m ert a borbélyműhelybe való bemenést nem lehet 
a lóverseny szabályai szerint elbírálni. Azt állította, 
hogy a je lzett helyen nem az az első, ki egy fej
je l ham arabb bejön, hanem az, k i egész testével 
érkezik előbb be.

A borbély egyideig csak  hallgatta a czivó- 
dást, m ig végre kifakad :

—> Kérem az urakat, konvitanak Önök a lel
kiism erethez, akkor m ondják meg igaz leikökre 
k i jö tt be előbb ?

Mindkét ú r egyszerre: Én 1
B. borbély : Kérem K. urat szíveskedjen el

ereszteni a kendőt, ti. u ra t meg arra kérem ke
gyeskedjen  felálni a székről.

M indkét ú r  ismét egyszerre zengi, h o g y :
Nem.

B. borbély : No tud ják  mit az urak, akkor hát 
csak veszekedjék Önök ki m agukat, hogy ki le
gyen az első, addig én, m ert úgy is nagyon szom
jas vagyok, elmegyek a  polgári körbe sörözni, és 
annélkül, hogy időt engedett volna lebeszélhetni 
őt erről, ugv te tt am int mondá. O tthagyta G. urat 
a széken ülni. K. úrnak pedig a fehér kendőt a 
kezében.

E gyideig a tükörből nézett egym ásra a két 
pereskedő fél, azután megnyúlt arczczal. küiön- 
külön eltávoztak, hogy egy félóra m úlva ismét 
visszajöjjenek borotválkozni.

— Deszkalopás. Alkalmasint a várat
lanul beállott hideg idő kényszoritett 
valakit vagy valakiket arra, hogy e hó
9-én éjjel a Békésről Csabára vezető 
műúton lerakott deszkák közül ti dara
bot — 4 frt 80 kr. értékben — elemel
jen. — A csendőrségnek még eddig nem 
sikerült kinyomozni a tettest, talánnem 
is fog sikerülni, mert eddig már hamu
vá lett az ellopott deszka, de ha mégis 
kitudódnék a tolvaj, a biróság figyel
mébe ajánljuk mint fontos enyhítő kö
rülményt, a hirtelen beállott hideg idő
járást, mert ez még aok embert talált 
készületlenül télire a fütő dolgában.

Törvényes következmény. Békésen 
az ottani főszolgabiróság megidézte Tót 
Molnár Istvánt valamelyes kihágási sor
ban a törvényes következmények terhe 
alatt. A tárgyalásra azonban nem ő, ha
nem a fia jött el.

— Maga az a Tót Molnár István — 
szól hozzá a szolgabiró

— Nem a. Én csak a törvényes kö
vetkezménye vagyok.

— Micsoda V
— Hát Molnár Istvánnak a fin.
— De hiszen nem magát idéztük.
— Dehogy is nem. Hiszen itt van 

írásban : törvényes következmény. Már pedig 
csak tudok annyit, hogy az apámnak én 
vagyok a törvényes következménye.

— Nyers bőrt loptak. Kovács Ferenez 
körös-tarcsai lakosnak a község szélén 
vau egy nyersbőr száritója, ahonnan a 
inult héten két darab marh&bőrt loptak 
el. A csendőrség gyanú alapján letartóz
tatta Gál Albert és Komócsin Mihály k.- 
tarcsai lakosokat, kiket a bíróságnál 
mint tettesüket jelentett be. A biróság 
dolga lesz eldönteni, hogy a csendőrség 
gyanúja, — vagy a vádlottak tagadása 
való-e.
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— Eljegyzés. P arti József drágcsekei 
jegyző (Biharm.) e hó 18. eljegyezte Gyu
lán Stábé János kir. törvényszéki iktató 
és néhai neje Kottlechner Mária kedves 
leányát Margitot.

— Öngyilkossági kísérlet egy templom- 
toror.ygomb feltétele miatt. Körös-Ladány- 
ban folyó hó 16-án, délután 3 órakor 
tették fel a most renovált 101 éves tem
plomra az újonnan aranyozott gombot. 
Előzőleg délután 2 órára volt kítüzvo a
?:oml) feltétel, s a kiváncsiak tömege 

epte el a templom előtti teret. Alig ért 
azomban a gomb 20 méterre, az össze
illesztett kötél szét csúszott és a gomb 
visszaesett a földre. Szerencsére nem 
történt katasztrófa, a golyó kissé meg
sérült s a villámhárító meghajlott, de 
hamarosan ki lettek javítgatva. Vizsgá
lat után rájöttek, hogy az összeillesz
tésnél a drót, mely a kötelet több helyt 
megerősítette, hiányzott. Az eddigi ku
tatások szerint valószínű, hogy a drótot 
bosszúból távolította el Jaskó János, ki 
akkor délután, midőn már fenn ragyo
gott a gomb, főbe lőtte magát a Holt- 
Körös hidján. Ez a gyanú onnan szár
mazik, hogy Jaskó a gombfeltétel előtt 
való napon, mert ő szerette volna föl
tenni a gombot, összeveszett a vállalko
zóval ki azonnal elbocsátotta. Jaskó erre 
vasárnap reggel azt mondta a többi mun
kásoknak, hogy még ma ő és még valaki 
meghal, ez a valaki pedig ifj. Frey Már
ton volna a vállalkozó fia, ki a gombot 
Török Dezső bádogossal tette fel. Az ön
gyilkos, ki csak gyengén sérült meg, 
tagadja, hogy ő vette le a kötélről a 
drótot.

— A búrok csatadala. A búrok élet
halál harezot vívnak a jogtalanul reájuk 
tört Anglia ellen. Nem lesz érdektelen ez 
alkalommal bemutatni olvasóinknak a mü
veit afrikai búr nép csatadalát, melynek 
magyar fordítása ez :

Szűz levegőnkben lengj m agasabban 
Szabad Tr&nsvaálnak büszke zászlaja 
E lleneink m ár véres bús csapatban 
Futnak előlünk hónukba tova.
Szabad hazánkban lengj m agasan ma, 
Transvaál dicső szép négy színe,
Téged aki letaposni akarna 
Lesújtja a búrok Is te n e !

— A csabai országos vásár folyó hó 
20-án pénteken vette kezdetét a sertés, 
marha és juhvásárral. Ma van a lóvásár, 
holnap pedig a kirakodó vásár lesz.

— Tiiz Szeghalmon. Hétfőn reggel 
Szeghalmon Csánky Béla ügyvéd háza 
leégett. A kár jelentékeny.

— Kiváló szerencse. A mint értesülünk Török 
éa Társa bankháza újólag bebizonyította vevőinek, 
hogy a  szerencse kegyeltje, m ert a legutóbbi hú
zásnál sok és nagy nyerem ény ju to tt e ezég ve
vőire, eok és nagy nyerem ényt űzettek k i a sze
rencsés nyerőknek. K ét milliónál jóval többet fize
te tt k i ezen bankház és egy esetben, mely élőt- 
tü n k  véletlenül ism eretes, épen jókor érkezett a 
nyeremény. — A vidéken a Török és Társa ezég 
egyik főnöke m eglátogatott egy k is  hivatalnokot, 
hogy értesitse egy nagy nyerem ényről. A mint a 
hivatalnok szobájába lépett a ezégfőnök kíséreté
vel, a háziasszony épen vasalt. F érje  hollétéről 
megkérdeztetve, nagy zavarba jö tt ős kétségbe
esve kérdezé : „Az u rak  csak nem exequálni jö t
tek ?!“ A  válasz erre az volt, hogy nem vinni aka
runk mi innen, hanem  hoztunk valamit, azonban
az asszony nem akart hitelt adni e biztató szavak
nak. Csak midőn a férjét hazahivatták és a  há
zaspár előtt kijelentették, hogy egy nagy nyere
mény ju to tt reájuk, akkor léiegzettek fel újból és 
a nagy öröm leírhatatlan volt. Sírva, könnyezve 
hálálkodtak és elmondták, hogy m ár a tönk szé
lén állottak és a  jó Isten végső bajukban megse
g ítette őket. A m. kir. szabadalmazott osztály sors
já ték  minden tekintetben megbízható lővén, a ki 
a  szerencsének kezet akar nyújtani, forduljon bi
zalommal az előttünk ism ert és a  szerencse által 
kiválóan kegyelt Török A. és T ársa főeláruaitók- 
hoz, Budapest, V áczi-körut 4. Az első osztályú 
sorsjegyek á r a i : */» sorsjegy 6 frt, V, sorsjegy 3 
frt, l(4 sorsjegy 1 frt 50 kx., /, sorsjegy 75 kr. — 
Sorsjegyek bevásárlásánál Török A. és Társa bu
dapesti bankházát, Váczi-körut 4/a. legmelegebben 
ajánljuk.

BÉKÉSME6TEI HÍRLAP

— Rózsa Sándor Békésen. Néma régi 
betyárvilág ismeretes alakjáról lesz itt 
szó, hanem egy békési illetőségű egyén
ről, a ki kenyérkereset czéljanúl vette 
föl ezt a híres nevet. Oláh Imre ez az 
egyén, a ki már rég elszármazott Békés
ről és mint „arőmüvész" különféle desz
kabódékban mutogatta „művészetét.11 A 
közönség azomban gyengén látogatta 
előadásait, a mi természetesen gyenge 
pénztár jövedelemmel is járt. Ezen se
gíteni kell, gondolta magában és elha
tározta, hogy fölveszi a hóditó Rózsa 
Sándor nevet és annak szerepét. Először 
is beszerezte a szükségos dolgokat, amik 

j őt Rózsa Sándorrá tegyék. Miután ba- 
| jusza nincs, szerzett azt is. Már a leg- 
! első föllépése alkalmával őrömmel ta

pasztalta, hogy jól választott. A közön
ség mindenfelé zsúfolásig megtöltötte a 
„művészet bódéját." Természetes, hogy 
betyár jeleneteket, rabló kalandokat ad
tak elő, elrejtett, vörös festékkel telt 
hólyagok felszakitásával úgy tüntették 
föl a dolgot, mintha valóságos sebesülés 
történt volna. Ezért egyszer előadás al
kalmával Tisza-Roffon majdnem megjárta 
mert a közönség valónak gondolván a 
dolgot, a lóczák lábát kiszedte és ha ha
marjában föl nem világosítják a való
ságról. megtörtént volna az vele, ami az 
igazi Rózsa Sándorral soha — hogy jól 
elverték volna. Ez a hiros férfiú járt most 
Békésen, hogy igazolványát megújítássá, 
mert kimegy a párisi világkiállításra, 
ahova mint „Herrn Rózsa Sándor" meg
hívót is kapott.

Jótékonyság.
A vármegyei törvényhatóság leg

utóbbi közgyűlésének alább reprodukált 
jegyzőkönyvi kivonata, minden kommen
tár nélkül is, ékes hangokon hirdeti me
gyénk főúri hölgyeinek sziyjóságát. Ad
juk e hivatalos közleményt egész feje
delmében, hogy a nyilvánosság elösme- 
résével és a szenvedő emberiség hálá
jával adózzunk ez utón is anemeskebiü 
adakozóknak.

KIIRT CZIKK
Békósrárm egye törvényhatósági bizottságának 

Gyulán, 1899. évi október hó 16-án tartott ülése
jegyzőkönyvéből.

407. bgy. 22,798— 1899. ikt.

Az özv. gróf Almássy Kálmánná 
szül. Wenekheim Mária grófnő által, a 
vármegyei közkórház czéljaira ajándé
kozott 7.800/1600 hold földterületre, va
lamint az özv. id. báró Wodianer Al- 
bertnó, szül. Aczél Zsófia uraő, vala
mint gróf Almássy Dénes által a köz
kórháznál tett 30ÖO—3000 forintos ala
pítványok alapitó oklevelei; ezzel kap
csolatos a kórházi építkezési bizottság
nak előterjesztése, az utóbbi két alapít
ványi tőkén, az Anka Mojsza-féle bir
tok megvétele tárgyában, valamint ezen 
birtoknak első berendezése és felszere
lése czéljából 5000 forintnak a közkór
házi alapból leendő kiutalványozása iránt.

A törvényhatósági bizottság özv. gr. 
Almássy Kálmánná, özv. id. br. Wodia
ner Aibertnó es gróf Almássy Dénes 
leirt alapítványát előző határozattal kö
szönettől elfogadván, az ezen alapítvá
nyokra vonatkozó alapitó_ okleveleket 
megerősíti és elfogadási záradékkal el
látva, jóváhagyás végett a ni. kir. bel
ügyminiszter úrhoz felterjeszti.

Özv. br. Wodianer Aibertné és gróf 
Almássy Dénes alapítványai, az alapitó 
oklevelek értelmében egy gazdasági te
lep czéljaira szolgáló földbirtoknak meg
vételére lévén fordítandók, de meg a 
közkórház és elmegyógyintézetben be
vezetett házi élelmezés hasonló gazda
sági telep fenntartását szükségessé te
vén, a törvényhatósági bizottság elfo
gadja és jóváhagyja a bemutatott szer
ződőst, mely szerint a 6000 forintnyi 
alapítványi tőke ellenében megvétetik a 
közkórház részére Anka Mojsza és ne
jétől, a gyulai 5000. sz. tjkvben 3857.

Gyula, 1899. október 21.

hrsz. a gyulai 4124. sz. tjkvben, 3862. 
hrsz. és a gyulai 4320. sz. tjkvben 3856. 
hrsz. a. foglalt 8'834/16ü0 katasztralis, 
12 magyar hold ingatlan a rajta levő 
épületekkel és felszerelésekkel együtt.

Végül arra való tekintettel, hogy 
ezen birtoknak sertéstenyésztő és hizlaló 
telepként való berendezése nagyobb költ
séget igényel a bemutatott "tervek és 
költségelőirányzatok figyelembevételével 
és elfogadásával a közkórházi alapból 
a gazdasági telepnek azok értelmében 
leondő felszerelésére 5000 forintot meg
szavaz és ezen összeget a közkórházi bi
zottság rendelkezésére bocsájtja akként, 
hogy annak felhasználásáról a bizott
ság külön elszámolni köteles.

ügy  az adás-vételi szerződés, mint 
az 5000 forintra vonatkozó határozat jó
váhagyás végett a m. kir. belügyminisz
ter úrhoz felterjesztetnek.

Miről a m. kir. belügyminiszter ur 
külön felirattal és a közkórházi bizott
ság értesittetnek.

Borthóty István, vm. II. aljegyző.

Tö rvé n ys zé k i csarnok.
A gy u la i k ir. tö rvényszék  m int pol
g á r i felebbezési b író ság  e lő tt m e g ta r
tandó  szóbeli tá rg y a lá s o k  jegyzéke.

1899. október 24.
1899. D. 90. sz. K iskorú Tóth Zsófia felperesnek, 

kiskorú ócsa i János alperes elleni gyerm ek- 
tartás irán ti pere.

1899. D. 175. sz. K iskorú F ischer Rozália felperes
nek, Diószegi Dezső alperes elleni gyerm ek- 
tartás iránti pere.

1899. D. 71. sz. Medvegy István felperesnek, Ciin- 
kóezki János alperes elleni 900 frt tőke s jár. 
iránti pere.

1899. október 27.
1899. D. 176. sz. Gombos Ida felperesnek, Kardos 

János alperes elleni gyerm ektartás iránti pere, 
1899. D. 117. sz. Bakucz Sándorod felperesnek, R. 

Nagy Istvánné alperes elíeni 360 frt tőke s 
jár. iránti pere.

1899. D. 119. sz. Kertész Sándor felderesnek, Má- 
tyus István és t. a lperesek elleni 250 frt tőke 
s já r. irán ti pere.

A gy u la i k ir. tö rv én y isék , m int pol
g á r i felebbezéai b író ság  e lő tt n y il
vános ülésben előadandó perek  je g y 

zéke.
Előadó: Fekete.

1899. október 24.
1899. E. 49. sz. Varga M ihály felperesnek, Szm ka 

János alperes elleni ingatlan birtoka iránti 
pere.

1899. E. 50. sz. Vrabecz M átyás és t. felperesek
nek, Németh Kálmán és t. alperesek elleni 26 
frt 70 kr. tőke & já r. iránti pere.

1899. E. 51. sz. F rancziszki István felperesnek 
Németh Kálmán és t. a lperesek elleni 26 frt 
70 ki’, tőke s já r. irán ti pere.

1899. E. 52. sz. Machán István felperesnek, Németh 
Kálmán és t. alperesek elleni 26 frt 70 kr. tőke 
s já r. iránti pere.

1899. E. 53. sz. fíriedmann Lajos felperesnek, Bor
sodi Imréné alperes elleni 34 frt 60 kr. tőke 
s já r. irán ti pere.

1899. E. 54. sz. Szatmári Károlynó felperesnek, 
Csepregi János alperes elleni 2ö frt töke s 
já r. iránti pere.

— A vadrueza. A vésztői zenekar nagy
bőgőse vígan horgászott az úgynevezett 
holt Körös lassan csörgedező habjai kö
zött, már előre élvezte, mint fogja a pur- 
dékkal együtt elkölteni a rózsásfehér husii 
süllőket s a tátott szájú harcsákat, midőn 
egyszerre irtóztató lövés dördül el, a sze
gény nagybőgős fejéhez kap, mely vértől 
pa*akzik s siralmasan jajgat:

— Jaj sent devla meglittek, jaj, jaj.
Igaza volt szegény czigánynak, csak

ugyan meglőtték. Kovács Pál vésztői csősz 
kovás puskája röpített a fejébe 10 darab 
serétet. A esősz ugyanis ráéhezett vadrueza
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húsra s a helyett, hogy a hatArt kerülte 
volna, lesbe állt a holt Körös partjára, 
várt, várt mikor bukkan elő e ^ ’ vadrueza. 
Egyszerre hopp, hopp, ott megmozdult a 
csalitban egy fekete rueza szárny, nosza 
rajta. Felemeli a fegyvert, lő, s a felelet 
egy czigány ordítás. — Így lett vadrueza 
szárnya helyett meglőve a czigány bőgős 
feje. Ezért került csütörtökön a bírák elé 
Kovács Pál vésztői csősz s el is Ítélték 
dr. Tóth kir. alügyész vádbeszéde után 
gondatlanságból okozott súlyos testisér- 
tósért s kapott négy napi fogházat,

— Az éjjeli csata. Kálin Salamon 
szarvasi kereskedő vásárról utazott haza 
Matíner Salamon szarvasi társával, mi
dőn elébök rontott Király Lajos s azt 
kiáltotta nfére szegény a koldus elől". 
Kohn Salamon ezért úgy megharagudott, 
hogy a koesiderékből kiszedte a vasvil
lát s úgy eldüngette Király Lajost, hogy 
az harminczkét napig feküdt betegen, 
sőt a kis ujjara egész életén át nyomo
rékká lett. A törvényszék csütörtökön

ült telette törvényt Balogh Sámuel kir. 
törvényszéki bíró elnöklett) alatt. A vádat 
Tóth Ferencz kir. alügyész képviselte, a 
védelmet dr. Frankó László gyulai ügy
véd terjesztette elő. A kir. törvényszék 
figyelembe véve a védő által előterjesz
tett enyhitö körülményeket vádlottat egy 
hónapi fogházra Ítélte.

H e tip ia c z i a r a k .
Gyula, 1899. október 19.

Az általános üzlettelenség, mely a 
budapesti piaczon uralkodik, sajnos rósz 
hatással van a gabona árakra. — Pedig 
időszerű volna már egy kis áremelkedés, 
mert a gazdák tartózkodása az eladá
soktól, a rossz pénz- és hitelviszonyok 
az általános üzletmenetre olyannyira ká
ros hatásúak, hogy ha változás nem áll 
he, úgy a legrosszabbtól kell tartanunk.

Hetipiaczunkon csekély vételkedv 
mellett a következő árakat fizették:

Búza . . . 7'20—7'50

Árpa . . . 5'ítO—5'40
Tengeri-ó . . 520—5'30
Csöves tengeri . 2’50—2'60
Zab . . 4-7Ü-4-80

A szerkesztésért felelős : Vértesi Arnoid.

621 óa 670 szám.
1899.

Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz.l02. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a gyulai kir. 
jbirósóg 1899. sz. 539/J. a kalocsai kir. 
törvényszék 1899. évi 2914. számú 
végzése következtében dr. Frankó 
László és dr. Deutsoh lgnácz ügy
véd által képviselt Tanka Lajos gy.-vári 
és ifj. Bauer Mihály dobozi lakos javára 
Tanka Gusztáv és neje most gyulai 
lakos ellen 11000 frt s jár. erejéig foga
natosított kielégítési végrehajtás utján 
le- és felülfoglalt és 8297 frt 30 krra 
becsült házibutorok, berendezési tárgyak 
gazdasági eszközök és lábas jószágokból 
álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.
Mely árverésnek a gyulai kir. járás

bíróság 369/2. és 407(2. 1899. számú 
végzése folytán 11000 forint tőkeköve
telés, 5000 frt tőke után 1899. évi ju- 
niushó 13-ik napjától járó 6* kamatai 
és eddig összesen 196 forint 45 krban 
biróilag már megállapított költségek 
erejéig Gyulán alperesek lakásán leendő 
eszközlésére 1899-ik évi november hé 
2-ik napjának délelőtti 9 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108 §-a 
értelmében készpénz fizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is el 
fognak adatni.

Kelt Gyulán, 1899. évi okt. 12-én.
Tar Gyula,

kir. jbirósági végrehajtó.
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W  k o s z o rú k a t
készítek a nagyérdemű közönség szives megrendelé
sére a le g ju t á n y o s a b b  á r a k o n .

Valamint tisztelettel hozom a nagyérdemű közön
ség szives tudomására, hogy alkalmi ünnepekre, név
és születésnapokra, menyasszonyi és vöfélyi

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 u lá n ,  H o m o k b á n y a .

Vidéki levélbeli megrendelések is a legpontosabban 
eszközöltetnek.
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GYULÁN

ajánlja országszerte a lecjobbaknak elismert és számos bel- és külföldi kiállításon első 
dijakkal k itüntetett gyártmányait.

K ü lö n ö s e n  f e lh ív ju k  a  t. fo g y a s z tó  k ö z ö n s é g  b. f ig y e lm é t  v á lo g a t o t t  
n y e r s t e r m é n y e k b ö l  s a já t  n a gy sza b á s ú  fó z d é n k b e n  p á r o l t

gyümölcspálinka különlegességeinkre,
továbbá mindennemű közönséges és legfinomabb H k ö r  és r u m o k k a l  dúsan felszerelt 
raktárunkra.

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

i3_ 5  6 W eisz  Mór és Társa.

k első magja,: részvény- WBIÖZ. IViUtt fiö TAHöA m u*
és Mer Antial kőbányai sör

gyárak főraktára. első gyulai cognac és likörgyár, hegyi ás kerti korok
aagymueuei.

♦—--———:'----—--< törköly és pálinka főzdéie j



BÍKÍ8MEHYEI HÍRLAP Gyula, 1899. október 21-

D ó lm a g y a r o r s z á g  Ic g iia g y o M i k e r é k p á r  ín  T iir r ó g é p  r a k t á r a .

K Z E J V E É I S T Y  L A J O S
fióküzlete GYULÁN, Sugárúton 1044, ss. Mórit: János házában

ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor legjo'b'fona.ls elismert

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

Sóidéi és ÍTaumann legújabb kitűnőKizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő
amerikai Wheeler és Wilson 12-ös 
oollbri-cylindep legkissebb léte
ző tejjel, álló hajócskával, 42 cm. hosszú 
karral (czipészek részére.)

5 évi jótállás

W ib ra tin g  v a rró g é p é t
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 c so n t 
o la j -  és tű k  m in d e n  lé te z ő  g é p h e z .

5 évi jótállás.
T ü n d é im é in é l v a r r ó g é p  és 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  és s a já t  
e e z é lr a  f e n n ta r t o t t  k o r s z e rű  m ű h e ly e m b e n  a Ié g ju tá n c o s a b b a n  e s z k ö 
z ö lt e tn e k . ’ V id é k i  m e g r e n d e lé s e k  p o n to s a n  fo g a n a to s ít ta tn a k . '

Osztály sorsié^
kaphatók

Özv. EEISZ JÓZSEFNÉdohánytőzsdéjében
Gyulán, a városházzal szemben.

Vidéki m egrendelések pontosan eszközöltetnek.

Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve

Megyei telephon:
C sab a  30. Reisz is Porjesz

Páris. London 1897 : 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.

C saba  30.

BÚTO R GYÁR A
B ékés-C saba, Vasut-utcaa, 1155, és 1155, s:á» , (Saját hás,)

« n  fcthtli I

<Az egész országban páratlanul gazdag választékban raktáron vannak
mindennemű háló-, ebédlő-, ú ri szoba-, szalonberendezések 
Szőnyegek, függönyük, nippesek stb. a legegyszerűbbtől s 
legfinomabb kivitelig a legizlésesebb és legdivatosabb rajzok

után készítve.

M iiig t a t  sálit i l s l i ü t t i  fezül es tente® ] o i i i  áraink melleit
minden verseny ki van zá rv a !

Nyomatja és kiadja a „Corvina könyvnyomda11 Gyulán. 1899.


