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A „Corvina Nyomda" könyv- és papirkereskedésben.
M egjelenik szombaton délben

Előfizetési ára  egész évre 4 ír t, fél évre 2 frt, lj4 évre 1 frt. 
Egyes szám  ára 8 kr.

Az anyáért.
Lapunk múlt számában érdemle

ges méltánylásban részesült várme
gyénk közkórbáza elmebeteg osztályá
nak kibővítése s ezzel kapcsolatban 
kiérdemelt méltánylásban részesítettük 
azon közérdeket is, mely ezen intéz
mény létesítése által vármegyénk és 
városunk javára a jövőben közrehatni 
hivatva leeud. Örvendező szívvel üd
vözöljük megyénk és városunk egy 
másik a közelmúltban megnyílt intéz
ményét, mely bár látszólag kicsinye
sebb érdekeket lesz hivatva szolgálni, 
de jelentőségében, akár ozéljai huiua- 
nitorius oldalát, akár hazafias érdekeit 
nézzük, azzal méltán vetekedik. Ezen 
intézmény a városunkban megnyilt 
gyermekmenhely, mely létesülését vár
megyénk fehérkereszt egyesületének 
anyagi áldozatkészsége, s a fővárosi 
febérkereszt egyesület támogatása mel
lett lehetővé tette. Szándékosan nem 
keveredtünk azok táborába, kik eleve 
hozsánnával üdvözlik az érkezőt, de 
készséggel, sőt őrömmel üdvözöljük a 
gyermekmenhelyet, midőn a kezdet 
nehézségeivel küzdve már is egy so- 
reg gyermeknek gondozását vette vál- 
laira, kiknek sorsa egyébként a pusz
tulás lenne, midőn anya nélkül gyer
mekeket vesz gondjai alá, otthont ád 
az otthon nélküli nőnek, midőn a leg
nemesebb érzés az anyai szeretet anya
gi gondjai kínozzák. A nőt a gondvi
selés a bitágazatok legridegebb formái 
szerint is arra teremtette, hogy anya 
legyen, s hiába való küzdése ezen a 
felekezetek dogmái mögé bujt okos
kodásnak. erkölcsi okokkal küzdeniazon 
nők társadalmi uion való támogatása 
ellen, kik ezen formalitások nélkül töl
tik be női hivatásukat. Lehet ugyan a 
nőknek ezen osztályával szemben, kik 
a sokszor önhibájukból, sokszor hiszé
kenység, érzelgősség, vagy beteges 
hajiam folytán, a hit és állami élet a 
hitvesi életre megszabott feltételein kí
vül lesznek anyává, társadalmi utón 
éreztetni a botlás, a bukás következ
ményeit. De a társadalomnak ilyen körül
mények közt sem szabad sóba meg
vonni oltalmát az anyává lett nőtől, 
mert hiszen a nő erre teremtetett, de 
nemcsak azért, hanem mert a nő mö
gött egy ártatlan gyermek élete áll, 
kinek élni joga van, kinek egész éle
tén át viselnie kell különben is szüle
tése. származása terhét és bélyegét. 
Ezen a társadalomnak akár a bilidet

alapkövére fektetett ethicai nézetebakár̂ 
a jogállam paragrafusaira épitetí fel
fogása, mindenkóp helytelen azon gyer
mekkel szemben, kinek legnagyobb és 
egyedüli vétke, hogy született.

Sokan vannak, kik éppen e miatt 
â.fehéjlfereszt egyesüsület működését 
társadalmunk erkölcsi életére való ki
hatása miatt kárhoztatják, elitélik. Nem 
vitatkozunk ezekkel. De üdvözöljük az 
egyesület működését azért, mert min
den anyává lett nőt, önmagáért az 
anyáért s vele együtt ártatlan gyer
mekét gondozásba veszi, megmentve 
mindkettőt a nyomortól, a nélkülözés
től. Hány esetben lesz a bünbödés után 
a humanizmus ezen hajléka a megté
rés eszköze azon nőre, kire egyéb
ként az élet örökös kárhozat útja lenne.

A modern jogélet a legnagyobb bű
nösök jogvédelméről gondoskodott. A 
társadalom analóg intézményeként üd
vözöljük a fehérkereszt egyesület men- 
helyét, mely tekintet nélkül minden 
anyának otthont ád s mely minden 
gyermeket gondoz, segélyez, kinek 
szülei hogy gondozzák erkölcsi, anya
gi, vagy egyéb lesújtó okoknál fog
va képtelenek.

Midőn tudjuk, hogy nálunk az öt 
éven aluli gyermekeknek fele elpusz
tult, nagyrészben kellő gondozás hiá
nya folytán, lehetetlen ezen egyesület 
működését állami fontos érdekek szem
pontjából is ne üdvözölnünk. Mellőzzük 
azon érdekeket is, melyeket városunk 
nyert ezen menhely felállítása által. 
Mi csak azon magasztos, igazi és rneg- 
másithatlan humanizmus nevében üd
vözöljük a fehérkereszt menhelyét, 
hogy minden anyának menhelyet ád 
a nélkülözések ellen ; hogy minden 
gyermeknek, ki szülőinek helyzete, vi
szonyai folytán elhagyottnak tekinthető 
igazi otthont teremt és róluk gondos
kodik.

Iparosok és vállalkozók rovata.
Beregszász (Hídépítés.) A tísza-ujlaki kincs

tári vámoshid pallóinak kijavítása szükségessé 
válván, az elromlott pallók felszedése ős 181 da
rab uj és 13 cmt. vastag tölgyfa-palló szállítása s 
a h idra leendő elhelyezése czéljából 518 frt 68 kr. 
kikiáltási á r mellett folyó évi november hó 22-én, 
délelőtt 10 órakor a kir. pénzügy igazgatóságnál ! 
Beregszászban árlejtés fog tartatni. A zárt írás
beli ajánlat, melyhez a kikiáltási á r  10 százaléka, 
mint bánatpénz csatolandó, a pénzügyigazgatóság 
főnökénél a jelzett napon délelőtt 9 óráig nyújt
ható be, raig a  szóbeli árlejtés 10 órakor veszi í 
kezdetét s  az abban résztvenni óhajtók a kikiál- i 
tási á r 10 százalékát fent jelzett módon letenni 
tartoznak. Az előméret, költségvetés s  árelemzés 
a pénziigyigaógatóságnál íl . emelet, 28. számú 
sz b .) me^t kis thető.

Zombor. (Épület átalakítás.) A kulai k ir . péQz 
ügyőri laktanyaépületei* eszközlendő átalakítási 
és tatarozási munkálatok 3594 frt költségelőirány
zat erejéig engedélyeztetvén, ezek keresztülvite
lére nyilvános Versenytárgyalás van hirdetve. A 
860 frttáí, m int bánatpénzzel felszerelt Írásbeli 
ajánlatok folyó évi deczember hő 4-éh, d. e. ÍÖ 
óráig a zombori m. k ir. pénz ügy igaz gató Ságnál 
benyújtandók. Az összes feltételek és mtmkater
vezet a kulai kir. erdőhivatál főnökénél megte
kinthetők.

Nagy-Károly. (Templom és papiak helyreálli- 
tás.) A vallásalap kegyurasága alatt álló mező
csen geri róm. kath. templom és papiak helyreál
lítása 918 frt 30 kr., valamint a hitközség által 
kiszolgáltatandó, esetleg 12 frt 76 kr. készpénzért 
megváltható 25 kézi napszám erejéig engedélyez
tetvén, e munkálatok biztosítása czéljából az 1899 
november hő 23-ik napjának d. e. 11 órájára a 
nagykárolyi m. kir. éllamépitószati hivatal helyi
ségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hirdettetik. Bánatpénz 5 százalék. A műszaki mű
velet és részletes feltételek nevezett államépité- 
szeti hivatalnál megtekinthetők.

Temesvár. (M űtárgyak helyreállítása.) Temes- 
vármegye területén levő törvh. közutakon szüksé
ges m ütárgyhelyreállitások, és pedig : 

a temesvári utmestersógben 269 frt 97 kr.
a vingai 1295 „ 76
az uj-aradi „ 1533 72
a lippai „ 2544 77
a t.-rékáai „ 2556 „ 89
a buziási „ 289 „ 75
a dettai „ 202 „ 57
a verseczi „ 3494 n 11
a fehértemplomi „ 2386 » 35

és azonkívül a verseczi utm esterségben 5 beton
áteresz felépítése 1116 ír t összeg erejéig engedé
lyeztetvén, eme munkák biztosítása végett folyó 
évi november hó 27-őn d. e. 10 órakor az álispáni 
hivatalban Temesvárott zárt ajánlati versenytár
gyalás lesz. Az 5 százaléknyi bánatpénzzel felsze
relt Írásbeli ajánlatok nevezett álispáni hivatal
hoz benyújtandók. Az ajánlatok valamennyi vagy 
csak egyes utm esterségekre szólhatnak. A mű
szaki műveletek és részletes feltételek a temes
vári m. kir. államépitészeti hivatalban megtekint
hetők.

Vinkovce. (Patak szabályozás.) A „Breznica* 
patak medrének Striztvojna község mentén leendő 
és 3692 frt 29 krral előirányzott szabályozása tár
gyában f. ó. november 20-án d. e. 9 órakor a  brod- 
vagyovközség erdőgazdászati hivatalában Vinkovi 
cén nyilvános versenytárgyalás lesz, a hol min
den szükséges felvilágosítás is megadatik. Bánat
pénzül 5 százalék teendő le.

Munkács. (Mümalom eladás.) A felszámolás 
alatt lévő „Gőzmalom és áruraktár részv.-társ.“ 
mümalma Beregszászban eladóvá tétetett. Venni, 
szándékozók forduljanak a Berog-Munkácsi taka
rékpénztár igazgatóságához Munkácson.

Kritika.
i.

A városházán kezdem. Ehhez az épü
lethez legjobban 'igényt tart a városban 
úr és paraszt, — mert hát a helyi köz
igazgatás első fórumának a háza, közigaz
gatni pedig mindenkit kell; hogy jól avagy 
rosszul igazgatnak-e, az éppen a kérdés.

Rendezett tanácsú város volnánk. A 
hivatalos helységnévtárból legalább ezt 
tudja az egész ország. De a hozzá értő 
ember azt is tudja, hogy a rendezett ta
nácsú város abban különbözik a falutól, 
hogy inig ez utóbbi nincsen megérve arra, 
hogy bizonyos önkormányzati jogokat 
gyakoroljon, hanem ezen fogyatékosságá
nál fogva egy jogilag képzett hivatalnok
nak: a szolgálómnak a gyámsága alá van 
rendelve, addig a rendezett tanácsú város 
első fokban önmaga kormányoz és ebből
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folyólag széleskörű autonóm jogokai gya
korol.

Szép, de felelősséggel és kötelességek
kel összekötött jog ez.

Ha már bírálat íráséra vállalkoztam, 
első sorban is egy rövid külső szemlére
hívom meg az olvasót: ne méltóztassék a 
fáradságot sajnálni, rövid leszek.

Régóta tudja mindenki, hogy Gyula 
városának a székháza, sziik voltánál 
fogva, nem felel meg a modern közigaz
gatás igényeinek. Évekkel ezelőtt foglal
koztak már hivatalosan ezzel a kérdéssel. 
Ezelőtt tizennyolc! hónappal a városi ta
nács a városház kibővítésének ügyében 
küldöttséget is alukitott s meghagyta a 
küldöttség elnökének, hogy harmincé nap 
alatt véleménves jelentést terjesszen a 
tanáes elé. A harmincz napi záros határ
idő daczára a küldöttség nem csak hogy 
eleget nem tett kötelességének, hanem a 
kérdést még csak tárgyalás alá se vette.

Nem szólok arról, hogy vájjon a ta
nács tekintélyének emelésére szolgál~e az, 
ha kiadott utasításait az illető megbízot
tak nem respektálják. Ennek a tényéből 
vonja le életrevalóságára nézve a követ
kezményeket maga a tanács. Csak kon
statálni akaróin első sorban is azt a fe
jetlenséget, ami a mai kritikámmal szoros 
összefüggésben levő városi állapotokat 
jellemzi.

Nagyon jól tudom, hogy a városház 
kibővítésére a városnak anyagi ereje nin
csen és nem is volt. És mert ennek foly
tán a .küldöttségnek minden igyekezete 
meddő leendett: a dolog érdemére nézve 
azt se rovom föl a bizottság elnökének, 
hogy kötelességét, habár negativ irány
ban" is, teljesíteni elmulasztotta. A hely
zet azonban ebben az évben már lénye
gesen megváltozott s a helyzetnek ezen 
megváltozása alapján érdeklődnie kellett 
volna a kiküldött bizottságnak a város
házán létező oly szégyenletes ázsiai álla
potok iránt, amelyek tovább már valóban 
tarthatatlanok.

A helyzet előnyös megváltozását az 
idézte elő, hogy a volt telekkönyvi épü
let a város rendelkezésére bocsáttatott, 
melyben, mint ahogyan azt, egy a vá
rosi képviselőtestülethez terjedelmesen 
megokult Írásbeli indítványban, ezelőtt 
mintegy hat héttel nehány városi kép
viselő alaposan kifejtette, a rendőrkapi
tányi hivatal igen ezélszeriien elhelyez

hető ; az igy felszabaduló jelenlegi hiva
tali helyiségek fölhasználásával pedig a 
városház kibővítésének kérdése volna év
tizedekre elodázható.

A városház kibővítése tárgyában ki
küldött bizottság ennek daezára még mos- 
tanáig se tartotta szükségesnek, hogy az : 
ügyet beható eszmecsere tárgyává tegye, j 
s hogy az ezen kérdéssel szorossan kap
csolatos beadványt tárgyalja ; hanem e 
helyett a gazdasági szakosztály elé utal
ta a kérdést, s annak hónapokat igény- : 
be vevő véleményezéséig a kulisszák mö- j 
gött — ezélzatosan és illetéktelenül, in- i 
tézkedik az üresen álló épület benépesi- ! 
tése iránt, hogy aztán a jóhiszemű köz- | 
gyűlés elé mint fait acompli kerüljön az 
ügy utólagos jóváhagyás végett. Meg
vagyok különben győződve, hogy a köz
gyűlésnek a városi érdekeket szivükön 
viselő elemei nem fognak ilyen kényszer
zubbonyt magukra erőszakoltatni és hogy 
amit a tanács nem tud, vagy tudni nem 
akar, azt t. i., hogy az 1886. XXII. t.-cz. 
112. §-sa értelmében ezen kérdés csak 30 
nap közbevetésével határozatilag előre ki
tűzendő és kihirdetendő közgyűlésen old
ható meg, a képviselő testületjtagjai na
gyon is jól tudják és a város egy épü
letének mikénti értékesítésére nézve eb
beli jogukat — a mely egyúttal köteles
ség is — gyakorolni fogják annak idején.

Menjünk azonban tovább ! A város
házán a rendőrhatóság elhelyezése nem
csak hogy szégyenére válik a városnak 
és azoknak, akik ezt az ázsiai állapoto
kat eddig ott megtűrték, hanem egyene
sen kihívja az ellenőrzésre hivatott fö- 
löttes hatóságoknak a figyelmét.

Egy árnyékszéktelep közé bezsúfolva 
Van k é t  e g y m á s b a n y i l ó  foghe
lyiség, melyeket egy kályhalyuk választ 
kétfelé, de ugyanazon kályhalyukon ke
resztül minden előzetes letartóztatásban 
levő rablógyilkos, ha úgy akarja vígan 
búcsút mondhat a városházának, a mi
kor neki tetszik. Hogy nem levegőből 
szedem adataimat, bizonyság reá, hogy 
nem olyan régen több nótárius gazem
ber szökött meg ebből a fogháznak ke
resztelt lyukakból. Ez azonban még liagy- 
ján. Hiszen a szabadlevegőt élvezni jé és 
az egészségre nézve hasznos dolog is. Ám
de mit szól mindezekhez az uj bűnvádi 
eljárás, amelynek életbeléptetése a nya

kunkon van, és a melynek végrehajtásá
val megbizattaknak azt is tudniuk kelle
ne, hogy ezen hatósági két fog-helyiség
nek valamely főbenjáró bűntény tettesei 
alaposan értekezhetnek egymás között és 
ily formán tönkretehetik a" legügveseben 
vezetett nyomozás és vizsgálat eredmé
nyét.

Mindezek fölött áll még ennek a két 
zárkának az a minden kritikán alóli ál
lapota, a milyet Kétegyházán, Várin, Do
bozon, de talán még M o c s á n  se tűrne 
el a községi orvos, hanem sorompóba ál
lana miatta u közegészségügy és a hu
manizmus érdekében. Részleteket raj
zolni lehetetlen: azokat látni és tapasz
talni kell ; annyit azonban jó lélekkel ál
líthatok, hogy a m ó e s a i hírhedt „m é r- 
g e s p i n e z e“ úri szalou hozzájuk ké
pest. Orvosi szoba nincsen, mert amely 
szobát égetűszükségből a mostani rendőr- 
kapitány átadott orvosi szobává, annak a 
jelenleg szabad ég alá kárhoztatott rend
őrbiztos szobájának kellene lenni. A le
génység elhelyezéséről szólni nem is le
het, mert az undort gerjesztő és egész
ségtelen viskó, ahova Békésvármegye 
utolsó falujának rendőre se tenné be "a 
lábát, nem hogy ott lakjék, mégegyszer 
annyi fizetésért.

...........Hetenként 30—40 tárgyalás.
Ügyvédek, modem kényelemhez szokott 
jogászok, tisztességes polgárok, akik ügyes 
bajos dolgaikban kérik az igazságot, jön
nek tömegesen. Ha a kapitány hivatalos 
de egyszersmind tárgyaló szobájába is három 
ember belép: kettőnek vissza kell fordulni 
nyomban, mert helye nincs. Az egyik fél 
a szobának nevezett kis lyukban vádol, 
a másik a nyitott ablakon keresztül adja 
elő a védelmet, a felek pedig öten-tizen 
a tárt ajtó előtt dideregnek vagy izzad
nak és türtőztetik a tanukat, no meg a 
hallgatóságot, mert hiszen a törvény be
tűje szerint a tárgyalás nyilvánosan ve
zetendő, hogy nyugodjanak bele a változ- 
hatatlan helyzetbe.

De hát micsoda ijja-fija a rendezett 
tanácsú városnak a polgárai érdekeire fel
ügyelő, azoknak minden ügyes-bajos dol
gában bíráskodásra, a jók védelmezézére, 
a magukról megfeledkezettek megrendsza- 
bályozására hivatott az a hatóság, amely 
mint biró egyedül önálló a városházán s 
a mely legközelebbről s legéletbevágóbb 
módon érinti a város minden polgárának

Rohonczi Samu esete.
Az ügyvéd úrhoz van szerencsém ? 

No, igazán örülök. Én meg Rohonczi Samu 
tőzsde-látogató vagyok. Kérek egy meg
hatalmazást. Nagyszerű ügyem van.

— Halljuk!
— Tessék megindítani a válópert a 

feleségem ellen. Borzasztó dolgot müveit.
— Megszökött ?
— Dehogy!
— Megcsalta ?
— Majd elmondom . . . Tessék csak 

meghallgatni türelemmel.
— Tegnap az „Orient“ szálló előtt 

ődöngtem, a mikor egy fess asszonykát 
vettem észre a népszínház előtt. Nem elő
ször láttam. Gyakran találkoztam vele a 
kerepesi-uton, s valahányszor kalapja alá 
néztem, szemérmetesen lesütötte szemeit 
és megkettőztette lépteit, mintha attól félt 
volna, hogy megszólítom. És én ilyenkor 
mindig azt mondottam magamban :

„Jaj, ha én ezt az asszonyt csak egy
szer, egyetlen egyszer megcsókolhatnám!“

Tegnap aztán vágyaimnak sólyom- 
szárnya támadt. Nem sokáig gondolkoz
tam, mert igaza van a nagyságos Madách 
Imre urnák, hogy „a tett halála az okos
kodás." Hordár után néztem.

-s- Pszt, hordárt
— Parancs V
— Itt van egy forint. Látja azt a fe

kete ruhás asszonyt?
— Miért ne látnám'?
— Menjen szépen hozzá és mondja 

meg neki, hogy imádom öt, és boldoggá 
tenne, ha megengedné, hogy hozzá sze
gődjem.

— Igenis kérem alássan. De hátha 
pofon üt?

— Ha pofon üti, adok magának két 
forint fájdalomdijat.

— Szolgálatjára.
És a hordár elsietett, én pedig az 

„Orient" kapuja alatt várakoztam. — Öt 
perez múlva visszajött a hordár.

— Nos?
— Igenis kérem alássan : pofon ütött. 

Csak úgy szikrázott a szemem.
— Ej, ej, ki hitte volna? . . .  Itt a 

két forintja.
Hanem azért nem mondtam le a ter

vemről. Utána mentem a szép ismeretlen
nek. Láttam, a mikor betért a Csokonay- 
uteza sarkán levő patikába.

így okoskodtam : hátha időközben 
meggondolta magát, s újra hordár után 
néztem. Ott ácsorgott egy a kávéház előtt.

— Pszt, hordár!
— Parancs ?
— Látta azt az asszonyt, a ki most 

a patikába ment ?
— Ühüm.
— Itt van egy forint. Várja meg, a 

inig kijön s aztán menjen utána s mondja 
meg neki, hogy egy imádója szeretne 
hozzá szegődni..

Igenis. És ha pofon üt?
— Kap tőlem egy forint fájdalomdijat.
A hordár vette a parancsot, menet

szerényen meghajolt, és elpárolgott. Ott 
vártam rá a Osokonay-uteza elején. Öt 
perez múlva visszajött.

— Nos ?
— A nagysága azt moudta, hogy 

szemtelen vagyok és pofon ütött. Kérem 
a forintot.

— Tessék 1

Csak azért is 1 Mondok magamban. 
Ez az asszony tetszik nekem. Végre is 
mit koczkáztatok ?

Legfeljebb engem is pofon üt s ez a 
pofon már nem kerül semmibe.

Utána siettem és megszólítottam.
, — Asszonyom! . . . Bocsásson meg.
En Rohonczi Samu vagyok . . . Égek a 
vágytól . . .  Ne utasítson el magától I . 
Esedezem: hallgasson meg.

Az asszonyka mosolyogva nézett vé
gig rajtam és felelt vala’ ekképen :

— On az, a ki két hordárt küldött 
utánam? . . .

nal ? Nem látta, hogy várom ?
Hogyan? Ön tehát nem pofo 

fel a hordárokat? . . .
— Sőt! — Egy-egy koronát adt 

nekik.
— Tehát megengedi, hogy hazaki- 

sérjem ?
— Hogyne ! Maga vén szamár! . . .
Vagy úgy I . . . Tüstént megértettem

a helyzetet . . .
Szégyeltem magam, hogy fényes nap

pal egy ilyen szirén oldalán ballagjak és 
bizony minden teketória nélkül ott hagy
tam a faképnél.

És ezek után következőleg okoskod
tam :

Hogy ilyen csuful felültem, azt még 
csak kiheverem, de hogy az a két hordár 
becsapott, azt már nem hagyhatom szá
razon. Bosszúra gondoltam.

Elhatároztam, hogy az „Orient" előtt 
ácsorgó hordárt utána küldöm egy másik 
asszonynak s ha majd azzal tér vissza,
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érdekeit, amelynek védelmeznie kell a ! 
város polgárságának igazait és kiirtani j 
van hivatva a városból a bűnt, kitisztani 
a salakot?

Az elmondottakból Ítélve: mostoha
gyermek.

Nem hiszem, hogy a képviselő-testü
letnek higgadtan gondolkozó tagjai át ne 
látták volna már eddig is ezeket a mizé- [ 
riákat. Itt van a küszöbön az új rend: 
az új bűnvádi eljárás, amely a vizsgáló
bíró és a királyi ügyész eddigi teendőinek 
egy harmadát — egy egész halmaz új 
terhet, új munkát — utal a rendőrható
ságokra. Az ország összes városai foglal
koznak az új eljárás szülte kívánalmak
kal. Személyszaporitást eszközölnek, kü
lön bűnügyi osztályt állítanak föl rendőr- 
hatóságuk kebelében, Gyula város helyet 
se akar adni rendőrségének akkor, midőn 
ezt minden anyagi áldozat nélkül meg
tenni módjában áll. — Kit ér a szégyen 
ezért, kit fog terhelni a felelősség ? En 
azt hiszem, hogy ha a tanács alszik, a 
képviselőtestület ébren marad és a város 
reputációja érdekében meg fogja tenni 
kötelességét, mert én sokszor tapasztal
tam már, hogy Gyula város képviselő
testülete jó és erélyes vezetés mellett méltó 
a rendezett tanácsú város szervezetéhez 
fűzött törvényes kívánalmakhoz és sziwel- 
lélekkel úgy gondolkozik, mint a hogyan 
egy fölvilágosodott erkölcsi testület tag
jaitól azt mindenki megkövetelheti.

Czikksorozatomnak ezen bevezető so
rai után szólni fogok még legközelebb 
ezzel kapcsolatosan a városi fizetett tűz
oltók dolgairól, és úgy érzem, hogy az
tán folytatólagosan még sok egyébről is.

A közigazgatási bizottság ülése.
Békésvármegye közigazgatási bizott

sága hétfőn tartotta meg novemberi 
Ülését.

Megjelentek: Ladics György, Geiszt 
Gyula, Haviár Dániel, Horváth Károly, 
Varságh Béla és .Jantsovits Emil biz. ta
gok, továbbá dr. Bodoky Zoltán főjegyző, 
Kezey tanfelügyelő, dr. Zoldy János fő
orvos, Csák György pénzügyigazgató, 
Jantsovits Péter árv. elnök, Líszy Viktor 
kir. ügyész, Haviár Lajos főmérnök, Zlinsz- 
ky István bizottsági előadó.

Az ülésen dr. Fábry Sándor alispán 
elnökölt. Az aiispáni jelentést a főjegyző 
olvasta fel. A jelentés a közbiztonság ál
lapotáról most is kedvezőtlenül nyilatko-

hogy pofon ütötték, hát én ott a kapu 
alatt irgalmatlanul elverem.

A véletlen segítségemre volt, A Ró- 
kus-kórház előtt egy karcsú termetű hölgy 
mendegélt.

— Pszt, hordár !
— Parancs ?
— Itt van egy forint. Látja azt a 

karcsú hölgyet ott a Rókus előtt ?
— Tudok mindent.
— Kap tőlem öt forint fájdalomdijat.
— Előre is köszönöm.
És elsietett. Ót perez múlva lelken

dezve visszatért.
— Nos?
— Uram! Önnek szerencséje van.— 

Szép asszony! Gyönyörű teremtés! Nem 
olyan, mint az a másik!

— Mit mondott ?
— Azt mondta, hogy várja önt.
Kipödörtem a bajuszomat, begombol

tam a kabátomat, felhúztam a keztyümet 
és mentem a karcsú hölgy után.

Most következik a meglepetés : a válo- 
ok. Tetszik tudni ki volt az a karcsú 
hölgy ? . . . A feleségem. Erre tessék ká- 
deiícziát mondani, ügyvéd ur. Ugy-e ala
pos ok a válásra ?

— Sőt ellenkezőleg! Hiszen ön épen 
olyan hibás, niint a felesége . . •

— Ohó! En férfi vagyok . . .
— O meg asszony. Menjen szépen 

haza és tagadja le szépen az egész esetet.
— Köszönöm. Mielőtt elmegyek, sza

bad kémem egy jó szivart ?
..... Tessék *
— Köszönöm. Alászolgája ügyvéd u r !

zik, ami nem valami nagyon dicséretes 
megyénkre. Személy és vagyonbiztonság 
összesen 33 esetben lett megtámadva.

Tűzeset a múlt hóban 2§-szor fordult 
elő, öngyilkosság 12 volt. Kiemeli a je
lentés, hogy a járási főszolgabirák köz
ségeiket beutazván — a szeghalmi járás
hoz tartozó Füzes-Gyarmat községben oly 
nagy fokú törvénytelenség és szabályta
lanság észleltetett az ügyek vezetésénél, 
hogy a község jegyzői ellen fegyelmi el
járást indítottak: az I-ső jegyzőt pedig 
felfüggesztették állásától.

Az aiispáni jelentést tudomásul vették
Dr. Z o l d y  János főorvos havi je

lentéséből kiemeljük, hogy a közegész
ségügy az elmúlt hóban általában ked
vező, a szülöttek száma emelkedett, a 
halálozás pedig csökkent.

Végezetül megemlítette jelentésében 
azt a kiváló fontosságú eseményt, hogy 
a gyulai országos elmegyógyintézet már 
átadatott rendeltetésének. Es itt elisme
réssel adózik azon ügybuzgó férfiaknak, 
kik nem kiméivé semmi fáradságot, buz- 
gólkodtak, a maga nemében páratlan al
kotás nyélbe ütésén. Elismerése első sor
ban az alispánnak szól, kinek érdemeit 
lapunk múlt számában méltattuk.

A főorvos szavainak hatása alatt kez
dett beszélni H o r v á t h  Károly, ki szin
tén dicsérettel szólt az összes működők
ről, majd indítványozta, hogy dr. F á b- 
r y Sándor alispánnak, kinek fáradhatat
lan buzgólkodása semmi akadályt nem 
ösmerő férfias akaratereje teremtette meg 
e hatalmas alkotást, nemkülönben vala
mennyi közreinunkálkodőnak jegyző- 
könyvi köszönet szavaztassák.

A bizottság nagy lelkesedéssel ha
tározattá emelte az indítványt.

Pénzügyigazga tósági előadmányok. 
Havi jelentés, hogy folyó évi október vé
géig o858 forint 13 krral kevesebb adó 
folyt be, mint az 1898. évi mostoha év 
hasonló időszakában. Több adóügyi fel
lebbezés, mik közül, legérdekesebb a szé- 
nási Károlyi-féle urádalom arató munká
sainak az uradalomtól bérelt földek után 
Hl. oszt. kereseti adó alól való felmen
tése. Továbbá Sz. Nagy István békési la- 

i kos ellen ingatlanára vezetendő végrehaj- 
j tás elrendeltetett. A tanfelügyelő, árva- 
j széki elnök és királyi ügyész előadmá- 

nyainak elfogadása után a gyűlés fél 12 
; órakor befejeztetett. Délelőtt még a mun- 
í kásügyi bizottság, délután pedig az árva

ügyi íelebbviteli küldöttség tartottak ülé
seket áz alispán elnöklete alatt.

A pálinka.
Nincs a mai társadalomnak nagyob 

ellensége mint a pálinka : szedi ál
dozatait a szegény napszámostól kezd 
ve a mágnás kaszinó büszke gavallér
jáig. Hány család boldogságát, hány 
élet reményét tette tökre ez a ször
nyű folyadék — arról büntető tör
vényszékeink jegyzőkönyvei, kórhá
zaink naplói eleget regélhetnek.

Naponként s/.emléljük pályaudva
runkban az érkező elmebetegek szo
morú seregét, hány elismerő szó. hány 
hálós dicséret jutott a tébolyda kez
deményezőinek és alapítóinak, de inig 
azokat magasztaljuk, inig jótékony ér 
zés tölti el keblünket az uj kórház 
szemlélésekor, kell, hogy eszünkbe 
jusson az a kérdés, mit jelent az el
mebetegek ilyen rettentő nagy száma 
hazánk egészséges testű és észjárású 
népe között ?

Uj jelenség ez : hiszen hazánk min
den néposztálya egészség dolgában 
hires volt mindenkor, s ma minden 
osztály megadja a maga rettentő szá
zalékát a tébolydáknak s meg hány 
szegény őrült tégelyeg gondozás nél
kül az országban utczai gyerekek és

durva emberek kíméletlen tréfái tár
gyául.

Nem elég palotákat építeni a be
tegeknek, hanem gondoskodui kell, 
hogy a betegség oka megszüntessék.

Voltak és lesznek mindég elme
betegek : félszeg nevelés, gyenge szer
vezet, erkölcsi és anyagi csapások stb. 
meghozzák mindenkor áldozataikat — 
ez rendes jelenség, de a lelkibetegsé
gek olyan százaléka, mint azt manap
ság látjuk természetellenes.

Ezen természetellenes bajnak egyik 
főoka a pálinka, ez a testet sorvasztó 
lelket lealacsonyító ital. A pálinka ivó 
test# elveszti rugékonyságát, érzékei 
eltompulnak, emlékezőtehetsége rom
lik, lelke nélkülöz minden erélvt — s 
elébb utóbb ha nem a tébolydába ke
rül, családjának és a társadalom csak 
terhére lesz.

S mennyire terjed a pálinka ivás 
nálunk, ma mindenki hódol ennek a 
gonosz folyadéknak.

Nézzünk meg a nap bármely órá
jában egy piaczi pálinkás boltot: nem 
üres az soha, bamba tekintetű embe
rek támolyognak ajtaján ki-be ; te
kintsünk be a hajnali órákban egy 
kávéházba 18—20 éves ifjak isszák 
ezt a mérget. Mindenkor és mindenki 
pálinkát iszik, s noha az intelligens 
osztályban is mór sok áldozatot szer
zett és szerez magának, mégis leg
iszonyúbb hatását köznépünknél látjuk.

A földmiveió, napszámos, iparos 
reggelijét pálinka nélkül elképzelni 
nem tudja, azt iszik egész esaliidja 7 
éves fia már reggel gyakran része
gen megy az iskolába.

Tunyává, lustává teszi a munkást 
ez az ital. lassanként elszokik a mun
kától, nagyon elpusztul s ő maga kol
dus lesz, vagy naplopó.

Hány jómódú iparost, hány pa
raszt gazdát látunk egész napon át a 
korcsmában ülni, előtte a pálinkás- 
üveg — műhely, gazdaság otthon el
hagyva bitangjában van.

Ilyen emberekkel ilyen emberek de- 
lirium szülte gyermekeivel nem néz
hetünk bizalommal az uj 1000 év elé, 
ha igy halad népünk, igy csinálhatunk 
uj népiskolákat, nem lesz azokra szük
ség, hüly e gyermekek számára, áldoz
hatunk milliókat hadseregünk számára, 
nyomorék nemzedék kezében nem lesz 
a fegyver a haza oltalmazója. — le
het-e ilyen néppel majd politikáról be
szélni, szabadság, egyenlőség kell-e 
majd e népnek, mely mindenét oda
adja egy pohár pálinkáért.

Sajnos, hogy kilátás van arra, hogy 
népünk ilyen lesz, kifog belőle veszni 
a pálinkával minden nemesebb eszuie 
iránt való lelkesedés, ki még a fo
gékonyság is, bogy valami dicsőt, 
vagy derekasat művelhessen. Tömeg 
lesz népünk lelketlen izgatok kezében 
hisz a közelmúltból is tudnánk példá
kat felhozni, mit müveitek a íelpálin- 
kázott választók politikai jogaikkal.

De ezt nem szabad tűrni tovább a 
betegség meg van, gyógyítani meg 
mindent lehet, akik azokat a szép pa
lotákat emeltették, ki bennök annyi 
szegény betegről gondoskodnak nem 
fognak késni hatásos szavakat fele
melni a haj orvoslásáért, nem fogják 
fáradságokat sajnálni, hogy szolgaijá
nak az emberiségnek.
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Kormánynak, a társaságnak és min
den rendű embernek vállvetve kell 
törekedni ezen veszedelmes kór meg- 
gátlására.

A magyarok Istene, ki annyi baj
tól megmenté sokat szenvedet hazán
kat meglógja menteni ettől a csapás
tól is. p-

Az alföldi tran verzális müut.
Öt évi nagyszabású munkának ered- . 

menyeképpen november 12-én Félegyhá- i 
zán ment végbe az alföldi' tranzverzális | 
müutnak zárköletételi ünnepélye, mely I 
tranzverzális ut az egész Békésvármegyét | 
is keresztül szeli s mely óriási jelentőség
gel van forgalmunkra. Az ünnepély tel
jesen méltó volt a létesült nagy műhöz, 
a mely az Alföld egy nagy részére nézve 
gazdasági és forgalmi tekintetben rend
kívül nagv jelentőséggel bir. E jelentősé
get méltányolva, résztvett az ünnepélyen 
Heyedtis Sándor kereskedelemügyi minisz
ter is, kinek meghívására eljött Lukács 
Béla v. b. t. tanácsos, orsz. képviselő, a 
nagy müut kezdeményezője is; resztvet
tek továbbá az ut által átszelt vármegyék 
kiküldöttei, több országgyűlési képviselő, 
továbbá Félegyháza város és környéké
nek lakossága rendkívül nagy számban.

Hegedűs Sándor kereskedelmi minisz
ter reggeli negyed 9 órakor utazott el 
Budapestről a szegedi gyorsvonattal. Kí
séretében voltak: Lukács Béla v. b. t. t., 
orsz. képviselő, Csörgeö Gyula államtit
kár, Reviczky Konrád és Landau Gusztáv 
min. tanácsosok, Vértessy Kálmán osz
tálytanácsos, Haltig és Kuklay műszaki 
tanácsosok, Hollán Sándor min. titkár, 
továbbá Beniczky Ferencz és Lukács 
György főispánok, Beniczky Lajos alis
pán, Fazekas főjegyző, Décsey Lajos m. 
á. v. üzletvezető, Kemény Kálmán tb. 
főjegyző, Csapó Lóránt főszolgabíró, Holló 
Lajos orsz. képviselő. Czegléden Lippich 
Gusztáv főispán, Bagossy alispán,^ Kovács 
Lajos műszaki tanácsos és dr. Kiiry Al
bert tb. főjegyző, Kecskeméten pedig Nagy 
Mihály orsz. képviselő, Kada Elek pol
gármester és Darányi Ferencz csatlakoz
tak a társasághoz, a mely délelőtti fél
tizenegy után érkezett Félegyházára. A 
pálvaudvaron, mely ez alkalomra gazda
gon fel volt lobogózva, nagyszámú közön
ség várta a minisztert, a kit a kocsiból 
való kiszálláskor lelkes éljenzéssel fogad
tak. A város nevében dr. Szerelemhegyi 
Károly polgármester üdvözölte a minisz
tert, a város háláját tolmácsolva a láto
gatásért. Hegedűs miniszter válaszában 
megköszönve a szives üdvözlést, kijelen
tette, hogy bár ünnepre jött ide, azt 
óhajtja, hogy e nap munkanap legyen. 
Azért a helyett, hogy Ígéreteket tegyen, 
kén, hogy tárják fel kívánságaikat, igé
nyeiket, hogy azokat megismerve, módjá
ban legyen azoknak — a mennyiben te
heti — ” meg is felelni. Lelkes éljenzés 
követte e szavakat, mire a miniszter kí
séretével, melyhez az állomáson Vadnay 
Andor főispán, dr. Fábry Sándor békés
gyei és Csathó csongrádmegyei alispán és 
Dutkay Béla gyulai polgármester is csat
lakoztuk, kocsira szállt. A hosszú kocsi
sort a díszesen fellobogózott főutczán sor
falat álló nagyközönség lelkes óvácziók- 
kal fogadta.

Mindenekelőtt a városházára hajtatott 
a miniszter, a hol a tranzverzális ut terv
rajzainak és egyes fényképeknek bemu
tatása mellett Kuklay és Hartig műszaki 
tanácsosok szolgáltak részletes magyará
zatokkal, a melyeket a miniszter nagy 
érdeklődéssel hallgatott végig. — Ezután 
bemutatták a miniszternek az építés mű
vezetőit, Baranyay Gyula, műszaki taná
csost, Bauer Bódog, Antal Ferencz és 
Ransek E. Jenő kir. mérnököket, majd 
Glaszner Józsefet és Glaszner Antalt, a 
kissebesi gránit-kőbánya részvénytársaság 
elnökét és műszaki igazgatóját, a mely 
társaság teljesítette a kiszállítási és kifu
varozási munkákat az ut alaprakási és

elterítési munkákkal együtt. A miniszter 
Glaszner József és Glaszner Antal előtt 
épp úgy, mint a mérnökökkel szemben 
teljes elismerését fejezte ki a végzett mun
kálatok felett.

A zárköletételi okmány aláírására ke- i 
riilt ezután a sor. Az okmányt, melyet 
Hegedűs miniszter, a jelen volt képvise- | 
lök, főispánok, alispánok, a minisztériumi 
tisztviselők, polgármésterek stb. Írtak alá, j 
a levéltárban helyezik el.

A zárókő letétele.
A városházáról a társaság a közel- j 

ben levő piacztérre, az ünnepély szín
helyére ment, ahol ez alkalomra egy dra
périával bevont emelvényt állítottak fel, j 
mely körül a közönség körben foglalt ál- ! 
lást. Az emelvény előtti téren volt a zár- j 
kő elhelyezendő.

Az ünnepélyt Csörgeő Gyula állam- i 
titkár beszéde vezette be.

Az alföldi tranzverzális nagy mfiút 
befejezése a történelem részére okmáuyi- 
lag megörökittetvén, a befejezés tényét 
zárkő elhelyezésével jelképileg is feltün
tetni kívánjuk. A törvényhozás bölcses
sége és áldozatkészsége, a kormány czél- 
tudatos intézkedései, az érdekelt törvény
hatóságok, városok és községek hozzájá- 
rulásni és támogatása, magyar mérnöke
ink és vállalkozóink szakképzettsége és 
erélye lehetővé tették oly műnek alkotá
sát, mely nemcsak jelenleg bir közgazda- 
sági fontossággal, hanem melynek üdvös 
hatását a közúti és az azzal kapcsolatos 
kulturális és mezőgazdasági és közleke
dési eszközökre még a jövő nemzedékek 
is tapasztalni fogják.

Ezen magasabb műszaki igényeknek 
teljesen megfelelő 300 kilométer hoszu 
müvet, mely legfontosabb vasúti vona
lainkat és folyóinkat keresztezve, a ter
mékeny és gazdag magyar Alföldet át
szeli, L u k á c s  Béla ő' exczellencziája 
által kezdeményezve és kezdve, nagymél
tóságod által folytatva és teljes sikerrel 
befejezve, az utókornak is hirdetni fogja 
azt, hogy hazánk intéző férfiai a közúti 
közlekedés fsntosságát teljes mérvben 
méltányolták és annak érdekeit melegen 
felkarolták. (Elénk helyeslés.)

Legyen ezen művön Isten áldása és 
engedje meg Nagyméltóságod, hogy azon 
kérelmünket terjeszthessük elő : méltóz- 
tassék ezen müvek befejezését a zárókő 
elhelyezésével jelképileg is kinyilváníta
ni. (Zajos éljenzés.)

Azután H o l l ó  Lajos orsz. képvi
selő az Alföld népe nevében üdvözölte a 
minisztert és köszönetét fejezte ki mind
azoknak, akiknek közreműködésével a 
rnü létesült.

H e g e d ű s  Sándor kereskedelmi mi
niszter következőleg válaszolt:

„T. uraim 1 Örömmel jöttem az Al
földre és annak e szép városába. Tulaj
donképp azért hívtak ide, hogy zárkövet 
tegyek le. Én azt hiszem, hogy ez nem 
zár’kő, hanem egy kiindulási pont, nem 
egy müvet fejeztünk be, hanem egy mű
nek kezdetén vagyunk. (Lelkes éljenzés.) 
Ez a kő nemcsak zárkő, hanem egyúttal 
forduló pont is, forduló pont, a mely az 
Alföldnek úthálózatában, forgalmi viszo 
nyaiban, nemzetgazdasági életében és 
nemzetgazdasági felfogásában jelentékeny 
változást kell, hogy előidézzen. (Lelkes 
éljenzés.) Mert amint a város t. képvise
lője jól mondotta, a mikor a kátyúban, 
a sárban elakadt a kocsi, az a legbor
zasztóbb átok, az ember tevékenységi ké
pességére. Akkor elősször kénytelen az 
ember magát átengedni a tehetetlenség
nek. Ez nemcsak a fuvart öli meg, ha
nem megöli az embernek akaraterejét, 
tevékenységét. (Igaz! ügy van!) És 
amint az emberek hozzá vannak szokva 
alihoz, hogy nem tudják, mikor, hova ér
keznek meg, amint az emberek hozzá 
vannak szokva, hogy saját, erejükben 
bizniok, annak egy haszontalan sár is 
gátat képes vetni; amint a család nem 
tudja, hogy mikor látja a családatyát és 
szeretettel’mikor ölelheti, a mikor a mun
kás, a gazda, az iparos nem számíthatja 
ki, hogy hova mikor érkezik, akkor lehe

tetlen, hogv rendszeres tevékenység és 
szorgalom fejlődjék ki, akkor lehetetlen, 
hogy az emberi akaraterő fokozódjék és 
érvényesüljön mindenütt, a hol érvénye
sülnie kell. (Igaz! Úgy v an !) Pedig az 
akarat az, a mely a nemzetek erejét és 
felvirágoztatását biztosítja és az akarat
erőnek á la minute kell érvényesülnie; 
amikorra kiszámították, akkorra ott kell 
lennie, úgy kell bekövetkeznie és minden 
akadály, minden nehézség, a mely ennek 
útjában áll, elhárítandó. Erre vannak hi
vatva a törvényhozás, kormány, hatósá
gok és egyesek egyaránt, mert a kaladás 
abban áll, hogy útjaink elől a nehézsé
geket távolítsuk el.

Ez szellemi és anyagi téren egyaránt 
egyforma és ennek következtében, azt hi
szem, hogy ez a zárkő nemcsak azt je
lenti az Alföldre nézve, hogy most már 
van egy útja, hanem azt jelenti, hogy 
lesz több utja is. (Lelkes éljenzés.) Ez a 
zárkő az Alföldre nézve nemcsak azt je
lenti, hogy egy utón jó és biztos a köz
lekedés, hanem azt is jelenti, hogy a nem
zetgazdasági tényezőknek az a szerencsés 
összeköttetése, a mely elvezetett eddig a 
zárkőig, még fokozottabb mértékben kell, 
hogy érvényesüljön rendszeresen a jövő
ben és ennek el kell vezetnie oda és nem 
szabad, hogy szüneteljen mindaddig, mig 
az Alföld a kultúra minden igényeinek 
meg nem felel és az Alföldnek minden 
jogosult igénye kielégítve nem lesz. (Lel
kes éljenzés.)

Ez a zárkő jelenti még azt is, hogy 
nem szükséges, hogy a napi politika el
válasszon egymástól, hogy üdvös dolgot 
cselekedhessünk. (Lelkes éljenzés.) Van
nak dolgok, a melyekben egyetérteni és 
a melyeknél kezet kézbe téve kell dol
gozni. Vannak dolgok, a hol nem szabad 
nézni sem politikai, sem felekezeti, sem 
nemzetiségi különbségre, a hol az össze
tett erőt bűn lenne össze nem tartani, a 
hol bűn lenne azt nem termékenyíteni 
(Igaz ! Úgy van !) és a termékenyítésnek 
nélkülözhetetlen feltétele a nemzetgazda
ságban, hogy a forgalom biztos és gyors 
legyen. A mily biztossá és gyorssá tesz- 
szük a forgalmat, abban a mértékben 
tesszük biztossá és gyorssá az emberek 
tevékenységét, többet mondok; ez embe
rek észjárását is, (Igaz! Úgy van !) mert 
az embereknek észjárását megbénítja, ter
méketlenné teszi az eredménytelenség; 
termékenynyé, gyorssá, produktívvá csak 
az teszi, ha eredményeket képes elérni.

Ennek következtében azt hiszem, hogy 
ez a zárkő áldást fog hozni az Al
földre, nemcsak azért, mert most egy utat 
fejezett be, hanem azért is, mert kilátást 
nyújt oly nemzetgazdasági tevékenységre, 
a mely nemzedékről-nemzedékre fokozó
dik, mindig rendszeres, egyetértő öszmü- 
ködésre bírja e nemzetet és e vidéknek 
lakosságát. Ebben a reményben, ennek 
biztos tudatában lépek le és fogom ezt 
a zárkövet letenni istennek nevében, a 
király dicsőségére, a haza javára, a vidék 
és e város fel virágozására !"

Ezután a miniszter, a jelenlévők szűnni 
nem akaró éljenzése és tapsa közt lelépett 
az emelvényről és e szavak kíséretében; 
„Istennek nevében, a király dicsőségére, 
a haza javára, a vidék felvirágoztatására !" 
háromszor ráütött a sulykozóval a zárkőre, 
mire a szép ünnepély Hegedűs Sándor 
kereskedelemügyi miniszter és Lukács 
Béla éltetésével véget ért.

Az ünnepély befejeztével a miniszter 
kíséretével együtt a kocsin a tranzverzá
lis müut megtekintésére indult.

A gazdasági egylet igazgató vá
lasztmányi ülése Csabán.
Vármegyénk gazdasági egyletének 

igazgató választmánya f. hó 14-én ülést 
i tartott, melyen a mezei cselédlakások 
j szabályzat-tervezetét tárgyalták.

Áz elnöki székben dr. Z s i l i n s z k y  
j Endre ült.

A tárgyalásfolyamán többen a javas
lattal szemben való rideg elzárkózás mel-
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lett emeltek szót, tekintettel a hiányos 
és annak sok részben sérelmes intézkedé
seire. Mások ellenezték ezt és oda nyi
latkoztak, hogy vegyék tárgyalás alá a 
szabályzat-tervezetet, mert az fogyat
kozásai daczára is nemes czélt szolgál. A 
napirendre tűzés körül megindult hosszas 
vitában végre elhatározták a javaslat tár
gyalást bár nem akadt felszólaló, ki ezt 
a maga egészében elfogadta volna.

A részletes tárgyalás alkalmával az
után rámutattak a tervezet túlhajtott in
tézkedéseire. — Ilyen túlhajtott intézke
dés például az is, mely az öt gyerekkel 
biró béres családnak megtiltja, hogy szü
leit sokszor már elaggott embereket ma
gához vegye. Vagy az, hogy minden év
szakban meszelni kell ? Ez is túlzás ! Ja
nuár hónapban kiköltöztetni a béres csa
ládokat ? Hisz ez a két intézkedés, hogy 
a többiről ne is szóljunk teljesen nélkü
lözni a humanizmus és a gyakorlatiasság 
színezetét. És nem mondunk sokat a ja
vaslat felerészében ilyen sérelmes tulhaj- 
tásokból áll. Éppen ezért helyesen cse
lekedett a választmány, midőn bonczkése 
alá vevén a tervezetet a benne foglalt ki
növéseket alaposan lekritizálta.

A vita befejezése után, melyben részt 
vettek: dr. Z s i l i n s z k y  Endre, G e i s z t 
Gyula, B e 1 i e z e y István, B a j c s y Já
nos, ifj. U é r e z y Péter és B e 1 i c z e y 
Rezső, fölkéretett az elnökség a javaslat
ra vonatkozólag észrevételeinek megtéte
lére s arra, hogy válaszát küldje meg a 
gazdasági egyletnek.

A mezei eselédiakások szabályzat-ter
vezete előtt, elnök felolvasta Darányi mi
niszter leiratát, ki köszönetét nyilvánítja 
azért, hogy részt vett a szegedi kiál
lításon.

Bejelentette még azt is, hogy az 
idén is lesznek a megyében népies fel
olvasások erre a miniszter 800 forintot 
utalványozott.

ÚJDONSÁGOK.
— Megyénk küldöttsége a kereskedőim: 

miniszternél. D t.FM ry Sándor alispánunk 
vezetése alatt egy 40 tagú küldöttség 
tisztelgett Hegedűs Sándor kereskedelmi 
miniszternél, hogy támogassa a múlt 
havi közgyűlés határozata folytán a mi
niszterhez intézett feliratot, mely szerint 
vármegyénk arra kéri a minisztert, hogy 
építtessen a berettyó-ujfalusi állomásból 
kiágazólag egy uj tranzverzális utat, 
mely Füzes-Gyarmat, Szeghalom, K.-La- 
dány, M.-Berény, Békés, Csaba, Apáeza, 
Földvár és Orosháza községeket érintve 
az aradi áilami út makói állomásába 
végződne. Dr. Fábry Sándor a tőle meg
szokott ékesszólással fejtette ki ezen 
útnak jelentőségét közgazdasági, keres
kedelmi és forgalmi szempontokból, ki
mutatta előnyeit az általa érintett vidék 
lakosainak gazdasági viszonyaira. Hege
dűs miniszter feleletében elismerte az 
ut szükségességét, teljesen egyetért a 
küldöttség szónokával, az ut fontosságát 
és jelentőségét illetőleg, s ha az érdekelt 
három törvényhatóságtól a megfelelő 
hozzájárulásról biztosítva lesz, ígéri hogy 
a most munkában levő állami utak után 
első sorban ezen utat véteti muukába.

— Felier-kereszt egyesületünk menhelyz. 
Lapunk más helyén méltattuk monlio- 
lyünk működését. A menhely fél hónapi 
működésének eredménye többet mond 
minden szép szónál és dicséretnél Már 
eddig több mint 40 gyermeket vett gon
dozás alá. A gyermekek jelentékeny 
része kiadatik oly házakhoz, hol azok 
kellő gondozásban részesülnek. A szépen 
berendezett menhelybon is állandóan
8 -1 0  kis gyermek talál átmenetileg ott
hont, kik vigan játszadozva töltik cl u 
napot, két irgalmas testvér odaadó gon
dozása mellett, kik nemcsak a gyerme
kek szórakozásáról, de azok táplálásáról 
is fáradhatlauul gondoskodunk. A meu- 
helyet városunk lakosságának minden 
rétegéből sokan látogatják, természeti- 
sen más és más szempontokból. Az in
telligens közönségét városunknak, órdek-
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lődés és kíváncsiság vezeti oda Leggya
koribb vendége a ntenhelynek gróf Al- \ 
másy Dénesné, a menhely és egyesület 
bőkezű elnöknöje, ki nem csak gyakori 

1 látogatásaival keresi fel a menhoiyet, de j 
adományaival és áldozatkészségével is - 

: kifogyhatatlan. Igazán kedves és meg
ható jelenet volt, midőn a napokban 

\ leányaival Emma, Déneske és Lili com- 
tessekkel kereste fel a menbelyot, és 

j mindenik comtesse játékszereket aján
dékozott a bent levő kicsinyeknek, kik 
boldogságtól sugárzó arezezal köszönték 
meg a kis grófnők ajándékait, az aján
dékozó comtossek arczán is üröm sugár
zott, hogy örömet hoztak és okoztak. A 
látogatók nagy része azonban gyermeket 
hoz, vagy- gyermekot kér. A gyermeket 
kérők száma jóval meghaladja'az elöb- 
benieket, mi onnan van, mert az egye
sület készpénzzel honorálja havonként 
a gyermektartás fáradalmait. Hót forin
tot fizet az egyesület havonta 1 éven 
alóli gyermek. 6 irtot 1 —2 év közötti és 
5 irtot 2—7 év közötti gyermekek tar
tásáért. De vaunak már eddig is jelent
kezők, kik a gondozásba helyezett gyer
mekeket idővel magokévá tenni akarják, 
természetesen ezek olyanok, kiktől a 
gondviselés a gyermekeket megtagadta. 
Fontos dolog a menhely müködésóbon 
a kiadott gyermekek ellenőrizéso. Az 
ellenőrzést a községi és városi orvosok 
gyakorolják, de teszi maga az egyesület 
is. Itt is Almásy grófné jár elő jó pél
dával, már eddig is igen sok kiadott 
gyermeket meglátogatott új otthonukban, 
érdeklődésének, jótékonyságának nem 
egy megható jelét adva. Eddig Gyulán 
25 gyermeket helyezett el az egyesülőt, 
Kétegyházán kettőt. Váriban egyet. Ily 
irányban haladva a nemes grófné veze- I 
tése és nagylelkűsége mellett, várme
gyénk ezen legfiatalabb humánus egye
sülete inár eddig is a legszebb eredmé
nyeket tüntet fel, s bizonyára az idők 
folyásaival minden más humánus irányú 
egyesületünk tevékenységét eredményoi- 

I bon messze túlszárnyahindja.
— Lemondás Székács István a vár- 

j megyéből történt elköltözése folytán a 
j törvényhatósági és egyéb a vármegyétől

nyort bizottsági tagsági jogáról lemondott.
— A színészek védelme. A belügymi

niszter a színészek érdekében a követ
kező rendeletet bocsátotta k i : Az orszá-

| gos magyar színész-egyesület központi 
i igazgató-tanácsa hozzám intézett feltor- 
j jesztésében panaszt emelt nálam a miatt, 

hogy a szükséghez mérten aránytalanul 
folyton szaporodó színész-iskolák jobbára 

j sordületlon növendékeikkel és főlog 
a vidéken — rondos belépő dijak mellett.

I nyilvános szini-előadásokat rendeznek s 
, ez által megnehezítik a különben is sok 

bajjal és nehézséggel küzdő hivatásos 
: sziucsztársulatok működését és boldogu- 
1 lását Ennélfogva — miután hasonló pa

naszolt tübb ízben merültek fe l— ezen- I 
nel elrendelem, hogy a színész-iskolák a j 
jövőben, nyilvános szini-előadásokat, — j 
kivéve a szoros értelemben vott és az 

' iskola színhelyén tartandó vizsgálati elő- I 
I adásokat — csupán az erre vonatkozó a j 

meghatározott helyre, vagy helyekre ki
adott színi-engedély előzetes kieszközlése 

! után rendezhetnek. Ezzel kapcsolnto- ] 
sitii megjegyezzük, hogy Gyulán is szűk- i 
ség volna egy színi-bizottságra, mely ! 
az előadások engedélyezéséért folyamodó I 
társulatokat megbírálna s közölök a leg
alkalmasabbat kiválasztaná, mert eddig 
ez a jog csáki-szalmája s avatatlan ke
zekben volt Felhívjuk a polgármestor 
figyelmét, hogy egy szini-bizottság meg- j 
alakítása iránt tegye meg a javaslatot.

— Társas-estely. A gyulai koreske 
dők és kereskedő ifjak társulatának vi
galmi-bizottsága folyó hó 11-én Weist 
Mór elnöklete alatt tartott ülésén elha- ! 
tározta, hogy uz idén is, úgy mint az 
elmúlt években a szokásos zártkörű es- ; 
télyeit meg fogja tartani. Az első estély
e hó 25-én lesz az egyesület helyiségei
ben és tekintette! a vigalmi bizottság 
fáradtságot nem ismerő tevékenységére
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előre is a legnagyobb síkéit jósolhatjuk 
ós azt hisszük, hogy az erkölcsi siker 
buzdítani fogja a vigalmi-bizottságot mi
nél számosabb hasonló estély rendezé
sére Külön meghívók nem lesznek ki- 
bocsájtva; a tagok által bevezetett ven
dégeket szívesen látja: a vigalmi bi
zottság.

—  A népkönyvtárak gyarapítása. A
földmivelésügyi miniszter az Osztrák
magyar Monarchia czimü nagy díszmunka 
kilencz teljes példányát küldötte meg a 
vármegye alispánjához, hogy azokat a 
vm. közművelődési egylet által Gyula 
városban, B.-Csaba, Békés, Mezöberény, 
Orosháza, Szarvas, Gyoma, Endrőd és 
Szentandrás községekben felállított nép
könyvtárak között ossza szét.

— Az emberek lelke. Gyulán e hét 
folyamán szállították be naponként d. u. 
3 órakor a Budapest felől megérkező sze
rencsétlen elmebetegeket 20—30-as cso
portokban a vasúti állomástól az Erdélyi 
Sándor-utczáu keresztül a tébolydába. A 
szállítás részint nyílt, részint zárt lovonati 
kocsikon történt. A betegek megérkezé
sénél mindig jelen voltak dr. Berkes Sán
dor, dr. Bandi/ Kálmán, dr. Kőim Emil 
kórházi orvosok, számtalan ápoló és az 
apáezák, kik az egész úton a legnagyobb 
gyöngédséggel istápolták a szegény bete
geket, kiket az út izgatottá és türelmet
lenné tett. Jellemzi azonban az emberek 
idegeit és ízléstelenségét, hogy a kiván
csiak állandóan nagy csoportokban tar
tották megszállva az egész útvonalat, az 
indóház előtti teret, bámulva a szeren
csétleneket s néha-néha rósz viezezeket 
is csináltak.

— „Széngái mérgezés." Ezen a czi- 
mon egyik megyei újság azt. Írja, hogy 
Dclli Malvinka, Delli Henrik, grófi ura
dalmi kasznár unokája Szarvason, a 
nagyszülői házban, hol az árván maradt 
leánykát nevelték, 14-ére virradóra szén- 
gáz mérgezés következtében halva talál
ták Az említett újság hozzáteszi, hogy 
bár :tz orvostörvényszéki bonezoiás meg
történt, hivatalosan még nem állapíthat
ták meg a halál valódi okát. Hiteles 
értesüléseink alapján konstatálhatjuk, 
hogy a közölt széngázmérgezés história 
— valótlan, mert a fiatal leányka sziv- 
szólhüdésben halt meg. Széngázmórge- 
zóst annyival is inkább kizártnak kell 
tekintenünk, mert lehetetlenség, hogy 
az ugyanazon szobában alvó két kissebb 
testvérének semmi baja ne történt volna. 
Az oly korán letört virágot csütörtökön 
temették el nagy részvét mellett. Meg
ható volt — a koporsóban nyugvö le
ányka — nagyszüleinek és kis testvér
kéinek bánata, kik hangos zokogással 
kisérték utolsó útjára. Érdekes, hogy 
halála előtt való estén, több barátnőjé
vel a grófi parkban, lesvén a csillaghul
lásra, a kis Malvinkának eszébe ju to tt 
a világ vége, s e szavakkal vált el társ
nőitől :

— Vriszon tlútásra a másvilágon !
S hozzá édeson felkac/.agott, nem is 

sejtve, hogy utoljára kaczng. Az este még 
oly fürge, vidám teremtés reggelre — 
halott volt.

— A dlnamit. Haláz Róza 14 éves 
gyulai nagy-oláh városrészi kis leány di- 
namit tölténynyei játszott s midőn azt 
egy tűvel piszkálgatta, a töltény fölrob
bant s a leánynak bal kezén három ujját 
teljesen szétroncsolta, ugv hogy ampu
tálni kellett. A dinamit töltényeket a le
ánynak bátyja hozta a házhoz, aki a dob- 
resti bányákban dolgozik s aki ellen a 
btkv. 310. §-ába ütköző vétség miatt a 
rendőrség által megtétetett uz eljárás.

— Fillér-estélyek. A gyomai nöogy- 
let a múlt évben oly kedélyesen sikerült 
fillér-estélyeket mától kezdvo a farsang 
végéig a Holler-féle vendéglő nagyter
mében, minden szombaton tartja. Be- 
léptidij szeméiyeukint 20 fillér. — Gyo
ma társadalma felekezeti különbség nél
kül vesz részt a fillérestélyeken s kel
lemes szórakozás mellett így a jótékony
ság oltárára is áldoz.

— Szerelmes pikolo, már minthogy kis 
pínezér. Egyik helybeli vendéglő 15 éves
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pinczérkéje halálosan beleszeretett női j 
nemen levO egyik társnőjébe és pedig j 
annvira halálosan, hogy megtakarított 
borravalóm nem bombonokat vett imá- 
dottjának, hanem pisztolyt, puskaport és 
ólmot vásárolt s az öt meghallgatni nem j 
hajlandó pinezérnőt önmagával együtt 
el akarta emészteni. A vendéglős azon- I 
bán még jókor interveniált és sikerült 
neki az elkeseredett legénykét hajlós nád- | 
pálcza segélyével kiábrándítani, mielőtt I 
valakiben kárt tehetett volna. A szerel- J 
mes ifjút a rendőrség illetőségi helyére 
utasította.

— Honosítás A magyar állampolgár
ságért folyamodó Blatitsek Rudolf szarvasi 
lakos részére a belügyminiszter a hono
sítási okiratot kiállította,

— Fogyasztási és italadók biztosítása. 
Megyénkben a borital és húsfogyasztást 
adó tavaly 3 évre biztosíttatott, a közsé
gek közül azonban Békés, Óosöd, Kö- 
rös-Ladány, Tót-Komlós, Körös-Tarosa 
és Puszta-Szenttornya az 1900. évre fel 
mondotta a szerződést, ezen községekre 
nézve az adók biztosítására a tárgyalá
sok megindultak. Miután a tárgyalások 
Puszta-Szent-Tornya községen kívül,
mely a két adót 2000 koronával meg
váltotta, eredményre nem vezettek, a 
kir. pénzügyigazgatóság az adók árve
résére határnapokat tűzött ki és pedig 
november 16., 17. és 20., 21., 22. nap
jait. Az árverés megtartása előtt Öcsöd 
adóit 6100 koronával Köröstarcsa pedig 
3141 korona 37 fillérrel megváltotta s 
igy most csak Békés, Körösladány és 
Tótkomlós adói vannak árverés alatt.

— A pitvany a gyulai izrae ita oöegy- 
letnek. Bleyer Ignácz gyulai kereskedő 
bőid. neje Héra Amália emlékére Weise 
Mór a gyulai izraelita nőegylet titkárának 
kezéhez egy 100 írtról szóló alapító-leve
let tett le, mely az alapító-levél szerint 
„Bleyer Ignáczné Herez Amália“ alapít
vány kezeltetik. A tett önmaga dicséri 
magát.

— Névváltoztatás. A belügyminiszter 
megengedte, hogy Zima István mezőbe- 
rényi lakos „Z«íó“-ra változtassa át ve
zetéknevét.

— Eljegyzések. Jfj. Leseich Kálmán 
orosházi ékszerész és órás vasárnap je
gyezte el Orosházán özv. Sienténé leányát 
Jozefát. — Horváth István gyulai tör
vényszéki fogházfelügyelö kedves leányát 
Mariskát a napokban jegyezte el Sia- 
niszló Samu bekó„i jaráebirósági hiva
talnok.

— Harcz erdővédek és orvvadászok 
kozott. Szerencsére vér nélkül való har- 
czot folytattak a napokban éjjel Mete Mi
hály és Dávid János Gyula városi erdő
védek, akik egyszersmind vadőrök is, két 
orvvadásszal. A mondott éjjel az örök a 
városerdőn czirkálva lövéseket hallottak s 
midőn azon irány felé siettek, az orvva
dászok lövésekkel fogadták őket, amit az 
erdöörök viszonoztak, mire összesen nyolez 
lövés váltása után az orvvadászok a sö
tétségben elmenekültek. A gyulai csendőr 
őrsporanesnokságnak egy járőre a nyo
mozást azonnal megindítván, alapos gyanú 
alapján Csűri István és Portőrő Sándor a 
csabai 101. gy. ezrednél tényleges szolgá
latban levő katonákat letartóztatta s őket 
a csabai állomásparanesnokságnak átadta. 
Csűri és Portörő hírhedt orvvadászok, 
akik ily cselekményért már büntetve vol
tak. Mint a nyomozás kiderítette engedély 
nélkül, csupán kimaradási jegygyei jöttek 
át Gyulára, azért, hogy a városerdő dús 
vadállományát megdézsmálják.

— Uj bíró. A király Gálhory József j 
nagyvárad vidéki kir. aljárásbirót a gyulai I 
kir. törvényszékhez pályázat meghirdo- j 
tése nélkül bíróvá nevezte ki Az ős régi 
bihari családból származó nagytehetségü ; 
bíró a legfiatalabb magyar törvényszéki i 
biró, mert még csak most múlt 30 éves.
A gyulai törvényszék minta bírói kara ; 
egy nagy erővel szaporodik.

— Szóló betegség A mióta a phyllc- 
xera hazánkban fellépett, egymásután 
követi mindenféle ártalmasnál-ártalma- 
sabb betegség, A legújabban a liszthar- 
mat okozott borvidékeiken nagyobb ká
rokat, mely ellen a kénporral való vé
dekezés teljesen bevállott ugyan, noha 
az igy beporzott szőlőből szűrt bor csak
2 - 3  fejtés után válik élvezhetővé — 
mégis a kár mindig tetemes, tekintve a 
védekezés drága voltát. A törvény értel
mében elemi csapások által okozott ter
méskárok eseteiben adóelengedésnek van 
helye, — de miután sem a törvény sem 
a miniszteri rendeletek eddig nem szól
tak arról, vájjon a lisztharmat okozta 
kár olvan-e, mely után az adó elenged
hető, — a földművelési miniszter meg
keresésére most a pénzügyminiszter ki
mondotta, hogy a lisztharmat szőlfibe- 
tegség által okozott kár oly elemi csa
pásnak tekintendő, melynek alapján adó 
elengedésnek van helye.

— Bűnügyi statisztika. Az ország köz
állapotairól szóló miniszteri jelentés sze
rint 1898. évben Magyarország összes bí
róságaihoz 330,554 följelentés érkezett. 
Vizsgálati fogságban 18,824 vádlott volt. 
— Büntettek és vétségek miatt elitéltek 
95,529 egyént; ezek közül hetet halálbün
tetésre, huszonkettőt pedig életfogytig 
tartó fegyházbüntetésre. Az elitéltek kö
zött volt 70,691 férfi, 24.838 nő.

— Sértés lopás a Sárréten. Beck Géza 
szeghalmi nagybérlőnek 70 drb sertését 
ismeretlen tettesek elhajtották. — Nagy 
ügyességet és helyi ismeretet tételez fel 
az, hogy a károsult kerekncgeti gazda
ságából észrevétlenül el tudták hajtani 
a sertéseket.

— Megőrült munsikus. László Má
tyás gyulai magyarmuzsikuson már he
tekkel ezelőtt mutatkoztak az őrültség 
szimptomái. A szerenosétlen emberen f. 
hó 13-án hétfőn végre teljes erővel ki
tört a roham, tört, zúzott, rombolt min
dent a mi a kezeügyóbe került. Csak 
nagy nehezen sikerült a dühüngöt meg
fékezni, kit még az nap beszállítottak 
a gyulai országos elmegyógyintézetbe. 
Köböl az esetből kifolyólag a városban 
olyan hírek keltek szárnyra az őrült mu
zsikusról, melyek teljesen nélkülözik az 
alapot. Többek között azt mesélték, hogy 
László Mátyás a lakodalmán őrült meg, 
melyet hétfőn tartott volna egy fia
tal hajadonnal. A mindenben a végzet 
kezét kereső néphit itt is isten bünteté
sét fedezte fel, mert László már évek 
óta vadházasságban élt egy nővel, kit 
mest négy gyermekkel hűtlenül a fakép
nél hagyott, hogy a másikkal kössön 
holtig tartó frigyet. Ez a hir is mese, 
mint a többi. Az igaz, hogy László vad
házasságban élt, az is, hogy jegyben 
járt — egy fiatal hajadonnal, de ez a 
házasság félbe maradt s ezt igazolja az 
anyakönyvi hivatal is. Az is való, hogy 
egy lakodalomban tört ki rajta először 
a végzetes roham, csak hogy ez a la
kodalom nem az övé volt. Ez a tiszta 
igazság.

— Műkedvelői előadás. A gyulai ipa
ros ifjúság .műkedvelő társasága" folyó 
hó 26-án vasárnap este a népkerti pa-
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Villonban „Túri Borcsa“ népszínmű elő
adásával egybekötött táoczmulatságot 
rendez, melynek tiszta jövedelme rész- 
ben saját könyvtára, részben a Gyulán 
létesítendő gymnasium javára fordittatik. 
A műkedvelő társaság mindent elkövet, 
hogy ezen bemutató szereplésével a kö
zönség igényeinek magfelelhessen, s a 
jótékonyczél iránt ajánljuk ezen előadást 
szives figyelembe.

— Esküvő. Valentinéi Sándor okleve
les jegyző, Mezőberónyben ma délután 
esküszik örök hűséget Nagy Imre föld
birtokos leányának, Rebuskának.

— Halálozások. Feldmann Mátyás a 
R  e i s n e r és W o 1 f gyulai czégnek 
egyik beltagja f. h. 13-án éjjel Buda
pesten elhunyt. Temetése 14-én volt 
Budapesten. Az elhunytban társadal
munk ogyik derék iparkodó munkását 
veszítette el. — Egy régi becsült pol
gárnő halt meg nov. 13-án. Családja fáj
dalmát a következő gyászjelentéssel tu
datja : Karácsonyi Lukács, úgy saját, va
lamint gyermekei: Mari és István, úgy 
szintén elhunytnak veje: Schartenreiter 
István, sógornője : özv. Karácsonyi Já- 
nosnó nevében is fájdalommal megtört 
szívvel tudatják a felejthetlen jó nő, 
szerető anya és sógornőnek Karácsonyi 
Lukácsáé szül. Kunct Máriának keresz
tény béketüréssel viselt hosszú szenve
dés s a halnoklók szentségeinek ájtatos 
felvétele után folyó évi november hó 13. 
éjjel 10 órakor életének 58. évében, bol
dog házasságának 29. évében történt 
gyászos elhunyták A megboldogult hült 
tetemei f. hó 15-én délután 3 órakor 
fognak a róm. kath. anyaszentegyház 
szertartásai szerint a Szentháromság sir- 
kertben a löltámadás reményében nyu
galomra tétetni. Az engesztelő szent
mise áldozat f. hó 15-én reggel fél 8 
órakor fog a helybeli főtemplomban az 
egek urának bemutattatni. Gyulán, 1899. 
évi november hó 14-én. Béke lengjen 
porai felett. — A gyulai társaséletnek 
egyik volt kedvelt tagja, volt törvény
széki joggyakornok hunyt el Nagyvára
don, a család a következő gyászjelentést 
adta ki : Alólirottak fájdalmas szívvel 
tudatják a legjobb férj, gyermek, testvér, 
sógor és rokonnak Nagy Géza raagán- 
hivatalu oknak folyó hó 15-én d. u. 2 
órakor élte 39-ik, boldog házassága 6-ik 
évében hosszas szenvedés után történt 
elhunytét. A megboldogult halott földi 
maradványai f. hó 17-én d. e. 10 órakor 
fog a biharmegyei közkóházban az ev. 
reform, egyház szertartása szerinti ima 
után az oiaszí-i sirkertben öröknyuga- 
lomru tétetni Mely végtisztességtételre 
az elhunyt rokonai, kar-társai, barátai és 
ismerősei tisztelettel meghivatnak. Nagy- 
Váradon, 1899, november hó 15-én. Bé- 
ko poraira. Özv. .Nagy Gézáné szül. 
Hegedűs Mária, az elhunyt neje. Nagy 
Alfréd, Nagy Hedvig az elhunyt gyer
mekei. Nagy Gusztáv, nyug. főmérnök, 
Nagy Gusztávné szül. Szombathelyi Szi
dónia az oihunyt szülei. Nagy Dezső, 
Nagy Szidónia, férj. Domokos Károlynó, 
az elhunyt testvérei. Garzó Olga férj. 
Nagy Dezsőnó, az oihunyt sógornője. 
Domokos Károly, az elhunyt sógora.

— Posta. 1900 év január l-jável ko- 
ronaértékben számított uj postaértékje
gyek jönnek forgalomba. Az uj postabé
lyegek lesznek: 1 fillér,2 fillér; az 1 fil
léres bélyeg csak kiegészítő jegy lesz, a 
2 filléres hirlapbélyeg marad. Ezen ki- 
vül lesz még 3, 4, 5, 6, 10, 25, 30, 50 és 
60 filléres, 1 és 3 koronás postabéiyeg. 
Lesznek továbbá 6 filléres (helyi forga
lomban) és 10 filléres zárt levelezőlapok. 
A nyílt levelezőlapok belföldön 4 fillé
res, illetve válaszra 4 —4 filléres jegyűk
kel lesznek ellátva. 5 filléres levelező
lapokat Ausztriával, Bosznia és Hereze- 
govinával, Németország, Szerbia és Mon
tenegróval való forgalomban, a 10 fillé
reseket pedig a nemzetközi forgalomban 
fogják használni Nyomatnak ezenkívül
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kis és nagyobb alakú 10 filléres levél- 
boritékokat. A szállítólevelek értéke meg
marad korona értékre átszámítva. Ké
szül továbbá 10 filléres postatakarék
pénztári lap és 62 fill. távirati lap. A 
mostani bélyegjogyek egy ideig még for
galomban maradnak, — a határidőt, mi
kor a mostani bélyegjegyek a forgalom
ból kivonatnak, külön hirdotniény fogja 
közölni. — A képes-levelező lapokat is 
megrendszabályozzák ; a mostani képes 
levelezfdapos világban, ugyanis némelyek 
olyan nagy levelező-lapokat hoznak for
galomba, melyok mindennek bedlenek, 
csak levelező-lapoknak nem. Kimondta 
tehát a posta, hogy azokat a belföldön 
feladott levelező-lapokat, melyek a 35 
emétert meghaladják, postai csomagok
ként tartoznak a postahivatalok kezelni, 
lám így lesz a képes-levezelö lapból cso
mag. Ha már ennyire benne van a m. 
kir. posta a rondszabályozásba, megpa
rancsolhatná azt is a postahivataloknak, 
hogy olyan levelező-lapokat, melyek Er
délyből mindenféle szász nevű város és 
faluból érkeznek,ne továbbítsák; temér
dek látóképcs levelező-lap jár-kell a vi
lágba és viszi az üdvözletét Kronstadt- 
ból, Schessburgból stb., pedig van ezek
nek most a törvény által is meghatá
rozott magyar nevűk.

_ Vásár- és piaczi heiypénzszedési jog.
B.-Csaba községe a tulajdonát képező vá
sár- és piacz heiypénzszedési jogot jövő 
1900 év január hó l-ső napjától kezdődő 
3 évre zárt ajánlati versenytárgyalás utján 
bérbe adja, felhívja ennélfogva a bérelni 
óhajtókat, miszerint a község elöljárósá
gára czimezett zárt ajánlataikat^ 300 írt 
bánatpénz csatolása mellett folyó é. no
vember 24-én déli 12 óráig a községi ík 
tatóhivatalba nyújtsák be. Közelebbi tá
jékoztatással a község gazdasági intézője
szolgál. , , . . .

_ A burok otthon. A háború írtoza-
tával borított Transvaal kis népének csa
ládi életéről érdekes apróságokat írnak. 
Napkeltekor a búr család tagjai az u. n. 
ebédlőben jönnek össze, mely egyszers
mind konyhául szolgál. A családfő né
hány fejezetet olvas az ó-testamentumbol. 
— Ezután a fekete cselédlány egy nagy 
mosdótálat és törülközőt hoz s a család
tagok kor szerint sorra megmossák ar- 
ezukat és kezüket. Mosakodás után az 
asztalhoz ülnek, hogy a vajaskenyérből 
és feketekávéból álló reggelit elfogyasz- 
szák. A családfő mindenek előtt imát 
mond, amit a többiek viszhangoznak, 
amint az ima végszavai elhangzottak, 
mindenki reggelije után nyúl. A nők kit

lön asztalnál reggeliznek. A búrok ruhája 
nadrágból és bő saceóböl á ll; mellényt 
és nyakkendőt nem ismernek. A nők is 
nagyon egyszerűen öltözködnek, s fűzőt 
természetesen nem használnak. Ha egy | 
ifjú búrnak megtetszik a szomszédságból 
egy lány, elmondja a saját apjának. Mi
után ennek beleegyezését bírja, a fiatal 
búr lovat nyergei, drága szőnyeggel dí
szíti s választottja szüleihe* lovagol. Itt 
előadja a lány atyja előtt látogatása ezél- 
ját. Az apa azonban nem ad pozitív vá
laszt, hanem ajánlatot tesz a kérőnek, 
hogy ismerkedjék meg fiaival. Ha az aján
lat elfogadtat! k, az éj kezdetével jellemző 
scéna játszódik le. A menyasszony anyja 
a leány szobájába lép, egy bosszú gyer
tyát állít az asztalra, meggyujtja s a kuez- 
kóban üldögélő szerelmes párnak jóéjt 
kívánva, eltávozik. Ebből a kérő kedvező 
választ lát s addig marad menyasszonya 
mellett, inig a gyertya ég; amint a gyer
tya közel van a kialváshoz, elhagyja a 
szobát, hogy leendő sógorainak szobájába 
menjen. A búrok vendégszeretete nem 
ismer határt. Egy vendég hetekig marad
hat náluk. Csak a gyalog vendég kelt 
náluk gyanút ; a búr egyáltalán nem érti, 
hogy utazhat valaki a saját lova nélkül.
A rabszolgaság náluk rég el vau törülve 
s a szolgálatukban álló szereesenekkel 
nagyon humánusan bánnak.

Tö rvé n ys zé k i csarnok.
A  g y u la i  k ir .  tö rv é n y s z é k  m in t p o l
g á r i  fe lebbezéai b író sá g  e lő tt  m e g ta r 
ta n d ó  szó b e li t á r g y a lá s o k  j  e g y z ék e .

1899. november 21.
1899. D. 156. sz. Schlesinger és Pollákovits ezég 

felperesnek, W eilberger Miksa alperes elleni 
200 forint tőke s  já r . iránti sommás pere.

1899. D. 202. sz. Szokadi Jánosné felperesnek, 
F ehér Lajos és neje  alperesek elleni 100 fo
rin t tőke s já r. iránti somás pere.

1899. D. 205. sz. V arga Mihály felperesnek. Srnka 
János alperes elleni birtoka iránti sommás 
pere.

1899. november 24.
1899. D. 208. sz. Gróf Károlyi Sándor felperesnek 

Németh József és tá rsa alperesek elleni 172 
forint 71 kr. tőke s já r. iránti sommás pere. 

1899. D. 204. sz. K atrenyik P ál felperesnek, F i' 
lyó Pál alperes elleni 200 forint tőke s jár. 
irán ti sommás pere.

1899. D. 176. sz. Gombos Ida felperesnek, Kar
dos János alperes elleni gyerm ektartás iránti 
pere.

H I R D E T M É N Y .
Schiitz Gusztáv gyulai lakos kérelme, illetőleg a városi ta

nácsnak ez évi 12506. számú végzése folytán közhírré teszem, 
hogy N. Szabados Antalnénak a b.-csabai országút melletti levő 
tanyáján eladási czélra szolgáló

iö p o r- ra k tá r  szándéko ita tván  létesittetn i,
az 1884. évi XVII. t.-cz 25. és következő §§-aiban előirt tárgyalást 
1899 évi november hó 29-én deleiéit 10 órakor a helyszínén, 
vagyis N Szabados Antalne tanyáján megfogom tartani.

Miről a közönséget és az érdekelt hirtokszomszedokat oly 
figyelmeztetéssel értesítem, hogy amennyiben a raktár létesítése 
ellen bármi oknál fogva kifogást akarnak emelni, azt a tárgyalá
son személyesen élőszóval, vagy írásban adják elő, inért különben 
a telepengedély, hacsak azt köztek'mtetek nem gátolják, a kérel
mezőnek ki fog adatni.

Gyulán, 1899. november hó 17-én.
E n d ré d ; Géza

rendőrkapitány.

.Nő választ.” Ez óv május hó va- 
lyaraelyik napján 3zt.-Andráson paraszt
bál volt, a hol Súlyán [’ál vitte a tánez- 
rendezői szerepet. — A bálban résztvett 
Tőgyi P l  21 éves suhancz is, ki meg
tudta, hogy régi szeretője, ki szintén je
len volt, máshoz ment férjhez. Nő vá- 
lasztkor a fiatal asszony Tőgyit válasz
totta tánezosául s ezért úgy a férj, mint 
Súlyán haragra lobbantak, mire Tőgyi 
élve a gyanúperrel jónak látta az eltá
vozást, mert ezimborái is besúgták neki, 
hogy valaki tánczközben igy szólt: „Ma 
inég embervér folyik “ Egy hét múlva 
Tőgvi összetalálkozott a menyecske fér
jével, ki miután biztosította őt barátsá
gáról, arra kérte, hogy nejét látogassa 
meg. Tőgyi kapott a meghíváson, ma
gához vette a heti konvenczióban kapott 
egy liter pálinkát s a férjjel együtt el
ment annak tanyájára. Itt aztán neki 
dűltek az ivásnak s az időközben előter- 
mett Súlyán is csatlakozott hozzájuk. — 
Alig ülnek azonban pár perczig együtt, 
Súlyán dühösen felugrik s Tőgyire tá
mad, kit vad ütlegekkel elhalmozva ki
tuszkolt a lakásból. A támadásra Tőgyi 
sem maradt adós, mert alig hogy kiér
tek az udvarra revolvert rántott elő s 
felkiáltott: „A ki ember most jöjjön ide.” 
S kétszer az előtte álló Súlyaira lőtt, ki 
a második lövéstől találva földre bukott. 
A golyó balkarját fúrta keresztül. Tőgyi 
szándékos emberölés bűntettének kísér
lete miatt folyó hó 16-án került a gyulai 
kir. törvényszék büntető bírósága elé, 
hol a vádat Tóth Fereuez kir. alügyész 
képviselte. Dr. Kóhn Mór hatásos védő
beszéde után a törvényszék 9 hónapi 
börtönre ítélte Tőgyit. Az Ítéletet meg
fellebbezték.

H e t i  j e l e n t é s  a  g a b o n a  ü z l e t i ü l
Gyula, 1899. november 17. 

(St. S.) A mai hetipiaezra a hozatal 
búzában és uj tengeriben meglehetős 
élénk volt és a kínálattal szemben a vé
telkedv is növekedett, a budapesti piacz- 
ról jelzett magasabb árakra.

A behozatal búzában mintegy 300 
métermázsa, uj tengeriben 400 métermá
zsa. Mai jegyzéseink :

Búza . . 680—7‘10
Uj tengeri . 3-75—385
Q-tengeri 440—450
Árpa 480—5-20
Zab 4-65—i-80

A szerkesztésért felelős Vértesi Arnold.

C sá rd a  e ladás.
Csaba határában a d o b o z -m e 

g y e r i  c s á r d a , a herényi ország
úton, hol 12 vásár vonul el, a hely 
igen alkalmas g ő z m a lo m  é p íté s 
r e  Is, de mint csárda is biztos exis- 
tenciit nyu|t. A jelenlegi tulajdonos 
öregsége miatt vonul vissza az üz
lettől.

A helyiség ál l ; 3 szoba, konyha, 
éléskamra, két pincze, egy borkimérő 
I istálló, I nagy kocsi szín és I nagy 
gyümölcsös-kert és szőlőből. Az épü
letek a legjobb karban vannak. 

Értekezhetni C s a b á n

Filippinyi A lb e rt
polgári borkimérőnél Kis-Templom ut- 
cza, vagy pedig a tulajdonosnál

Ör. N e m e s  D á n i e l l e l
a helyszínén



BÉKÉS* EGTH HÍRLAP Gyula, 1899. november 18.
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Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.

Páris, London 1897 : 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.
1 W %  *

Megyei telephon:
(  su ba  20. noisz ̂  rorjesz Megyei telephon:

O ta b a  20.

B Ú TO R G YÁR A
B é k é s-C sa b a , Vasút-utcza, 1155, és 1156, szám, (Saját ház,)

1
P r #

l l l l l  | | | |

J \z  egész országban páratlanul gazdag választékban raktáron vannaK
mindennemű háló-, ebédlő-, ú ri szo b a -, szalonberendezéseko 
Szőnyegek, függönyök, nippesek stb . a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelig a legiziésesebb és legdivatosabb ra jzok

után készítve.

1 Mm Sátor sóját n M y i i t t i i  b i l i  ss l t  f t s ó l  o M
minden verseny ki van z á rv a !

D é lm a g y a r o r s z á g  le g n a g y o b b  k e r é k p á r  és v a r r ó g é p  r a k tá r a .

K I E U V T É I S T Y  L A J O S
fióküzlete GYULAIT, Sugárúton 1044, sz. Móritz János házában

ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor leg'jo’b'bn.a.ls: elismert

családi és ipari czélokra varrógépekből
a tsgjutánycsabb árban, Kedvsző fizetési feltétel és szigorú 5 évi jótállással

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

w t

Kizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő
a m e r ik a i  Wheeler és Í/Vilson 12-03
c o l i b r i - c j  l in d e r  legkissebb léte- « 
ző tejjel, álló hajócskával, 42 cm. 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 c so n t 
ó la i -  és tű k  m in d e n  lé t e z ő  géphez.

__=  5 évi jótállás.
í £ )  )  I X  M in d e n n e m ű  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  i s

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 1 é g ju lá n y o s a b b a n  eszk ö - 
' j #  ,,/C ^ z ö l t 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 .

_________

Az 1 9 0 0 . é v re  a z  összes n a p tá ra k  m á r k a p h a tó k
A „CORVINA NYOMDA"

könyvnyom da kö nyv- és papirkereskedésben Gyulán, Főtéren.

Nyomatja és kiadja a „Corvina könyvny(mda‘‘ Gyulán. Ifc99.


