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A , Corvina Nyomda" könyv- és papirkereskedésben.
Megjelenik szombaton délben.

Előfizetési ára  egész évre 4 frt, fél évre 2 frt, */* évre 1 frt 
Egyes szám ára  8 kr.

Fizetések.
A magyar állam tisztviselői keve

sebb fizetést húznak a katonatiszti k 
nél, törvényhatóságok tisztviselőinek 
kisebb a fizetése az állami hivatalno
kokénál, a rendezett tanácsú városok 
meg a községek tisztviselői kevesebb 
javadalmazást élveznek mindegyiknél.

Ez Magyarországon van igy, a mü
veit nyugati államban.

Távol áll tőlem a politizálás, azért 
nem kívánok a katonatisztek fizetésé
nek megígért emeléséhez szóllani, már 
csak azért sem, mert ezeknek foglal
kozása, munkaköre, gondolkozása, meg 
még a ruhája is egészen más, mint a 
polgári tisztviselőké.

De különösnek találom, hogy egy 
ugyanazon államban alkalmazott pol
gári tisztviselők javadalmazása, bárha 
azok rangban egy fokon állanak is, 
különböző legyen s még különösebb, 
helytelenebb az, hogy egy minőségben 
és foglalkozásban alkalmazott hivatal
nokok javadalma megyénként, meg 
városonként különbözzék.

Sajnos, igy áll a dolog, sőt még 
rosszabbul.

Egy ugyanazon megyében levő 
községek tisztviselői húznak különböző 
fizetést s egy ugyanazon vármegye 
alkalmazottjainak fizetése között nagy 
az aránytalanság.

Békésvármegyéről akarok szóllani.
Ezt a vármegyét hajdanában, egy 

miniszterelnök erősen lebecsülte.
Hogy nem volt igaza, megmutatta 

a következés.
Békésvármegye egy fiatal, erős, 

öntudatos törekvő tiszti karral rendel
kezik.

Elmondhatom, hogy alig van az 
országban egy vármegye is, amely
nek tisztikara úgy megállaná helyét, 
mint a békési.

Mégis mit tapasztalunk ?
Azt, hogy a vármegye alispánjától 

kezdve csaknem minden vármegyei 
tisztviselőnek, a segédszemélyzet min
den tagjának, sőt a hajdúknak is sok
kal kevesebb a javadalmazásuk, mint 
a megfelelő rangban levő ailami al
kalmazottaknak.

Önkéntelenül felmerül a kérdés, 
hogy miért van mégis az, lm y e cse
kélyebb fizetésre olyan ki / u > . i A ' >- 
zett, kifogást,dán em .erek v.ilut,Koz
tak, mint a milyen a vármegyei tiszti
kar legnagyobb része.

Nem akarom e kérdést feszegetni,

de valószínűnek találom, hogy sok 
fiatal embert a közigazgatás államosi- 
• ..-.•inak reménye csalt a vármegy éhez.

Hat ezek a fiatal emberek, remé
nyükben keservesen csalatkoztak s 
most késő vénségükig bánkódhatnak 
ballépésükön.

Sót rosszabb következménye is le
het a bánkódásnak.

Bekövetkezhetik, — bár kívánom, 
hogy rossz próféta legyek, — hogy 
ez a tisztikar nemcsak ballépésén lesz 
kénytelen bánkódni, hanem a fizetés 
csekélysége miatt nélkülözni is kény
telen leend.

Nem koplalást értek a nélkülözés 
alatt, hanem értem például azt, hogy 
egy képzettségénél, műveltségénél fog
va sokkal többre igényt tartó ember 
olyan dolgokról, élvezetekről, szoká
sokról lesz kénytelen lemondani, ame
lyekre joggal igényt tarthatna.

Avagy nem mond le?
Egyformán rósz.
A nélkülözés rósz tanácsadó, hely

telen dolgokra vezeti a legkorrektebb 
embert is.

Hiszen ki szeretne nélkülözni?
Ez a nélkülözés azután nagyon le 

fogja szállítani a  tisztikar értékét.
Egy-két eset egy vármegyében elég, 

hogy az egész vármegyét elitéljék miatta.
Az egy-két esetet azután nagyon 

sok eset fogja követni s bekövetkezhe
tik, hogy Békésvármegye tisztikara 
épen ellenkezője lesz annak, ami ma.

Bár kívánom, hogy rósz próféta 
legyek.

De nem azért mondtam mindezt el, 
hogy a szivemen könnyítsék.

Elmondtam azért, hogy tudomást 
vegyenek minderről azok, akik Békés
vármegyében a tisztikar sorsát intézik.

Békésvármegye gazdag vármegye.
Lakossága jócskán meg van ugyan 

terhelve mindenféle köztartozásokkal, 
de még könnyen bírja s áldozatra kész 
is, különösen, ha a saját érdekében 
kell fizetnie.

Egy fél perczentes pótadó elég 
volna ahhoz, hogy a tisztviselők fize
tését rendezzük.

Rendezzük úgy, mint az államtiszt
viselőké van.

S ez a rendezés nagy hasznot 
tenne a vármegyének.

Biztosítaná, hogy a vármegye tisz
tikara megmarad a mai nívóján.

Biztosi tanú, hogy a tisztikarba jö

vőre is szívesen fognak alkalmas, ar- 
ravaló emberek belépni.

Biztosítaná a tisztviselők megélhe
tését és azt, hogy azok úgy szolgál
ják a közérdeket, amint azt legjobb 
tehetségük szerint tehetik.

Békésvármegyének vezetői ifjú, te
hetséges, agilis emberek, akik már so
kat tettek a vármegye érdekében.

Nem kerül sok fáradságba meg
tenni ezt is.

Tegyék meg, többet fog érni egy 
gombgyárnál. x.

Iparosok és vállalkozók rovata.
Középitkezés Marburgban. A város jö

vő évi költségvetésében a kővetkező 
munkálatok vannak felvéve: csatorna- 
építkezések 10000 forint, kövezési és asz
faltozó munkák 13000 forint, vágóhíd 
építés 180000 forint, vízvezeték létesítése 
300000 forint, a törvényszéki palota tel
kének megszerzése 121)00 forint, a esa- 
patkórház elhelyezése 27500 forint égy 
uj landwehr—laktanya építése 160000 fo
rint, egy élelmezési raktár építése 55000 
forint, a Ferencz József-uteza alOlj árója 
12000 forint költséggel.

Utmesterl állás. Az ipolyi sági m. kir. 
államépitészeti hivatal kerületében rend
szeresítés folytán 400 forint évi fizetés
sel és minden mértföld után számítandó 
25 forint utazási átalánnyal és törvény
szerű lakbérrel javadalmazott v á m o s -  
m i k o 1 a i utmesteri állomás betöltendő.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy 
a katonai kötelezettség teljesítését, to
vábbá Írás és nyelvismereteiket, szak
képzettségüket, eddigi foglalkozásukat, 
valamint életkorukat és testalkatuk egész
séges voltát igazoló okmányokkal felsze
relt sajátkezűig irt folyamodványukat 
1900. január 10-ig amennyiben állami 
szolgálatban vannak, elöljárói hatóságuk 
utján, különben pedig közvetlenül az 
Ipolysági m. kir. államépitészeti hivatal
nál mutassák be, megjegyezvén, hogy az 
említett állomás az 1873. évi II. t.-ezikk 
értelmében kiszolgált és igazolvánnyal 
ellátott altisztek számára lett fenntartva, 
ily minősitvénnyel nem biró egyén csak 
azon esetre fog kineveztetni, ha kiszol
gált és jogosítvánnyal biró altiszt nem 
jelentkeznék. A végleges kinevezésnek 
egyik feltételét képezi az előirt képességi 
vizsgának egy év alatti letétele. Azon 
tárgyak iránt, melyekből ezen vizsga le
teendő, az államépitészeti hivatalnál tá
jékozás szerezhető.

Vácz (Templom és plébánia épület- 
helyreállítás.) A rékási róm. kath. tem
plom és plébánia épület helyreállítása 
tárgyában (előirányzat 5985 forint 83 
kr.) f. évi deczember hó 22-éu verseny- 
tárgyalás lesz. a feltételek Váczon a püs
pök uradalmi intéző számvevőségnél meg
tekinthetők. A 10 százaléknyi bánat
pénzzel ellátott írásbeli ajánlatok a püs
pöki uradalmi igazgatósághoz Váczon be
nyújtandók.

Brassó. (Gyalogsági laktanya építés.) 
Brassó városában létesítendő uj gyalog
sági laktanya felépítése végett 1900. é. ja
nuár 17-én d. e. 10 órakor a városi szék
házban zárt ajánlati versenytárgyalás lesz. 
A végrehajtandó munkák a következőleg 
vannak előirányozva:
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1. Föld és kőmives munkákl51,700 frt.
2. Betonmunkák 18,000 „
3. Befedés Thoman-f. cser. 9450 „
4. kőfaragó munkák 2500 „
5. Ácsmunkák 41,000 „
ti. Asztalos munkák 15,900 „
7. Mázoló munkák 4400 „
8. Lakatos munkák 16,900 „
9. Üveges mimkák 3800 „

10. Bádogos munkák 3800 „
11. Festő munkák 650 „
12. Lövező munkák 2650 „
13. Különféle hengerelt és szö-

gecselt vastartók. 10—12 mm. vas
tag hengerelt talapzat lemezek, 
Griedl-féle hullámos lemezek, üre
ges öntött vas-oszlopok, öntött
vas árnyékszék csövek, kovácsolt 
vastető-ablakok 30,200 „

14. Vas-szellőztető kályhák, 
közönséges öntött vas-kályhák és 
teljesen felszerelt takaréktüzhe-
lyek szállítása 4600 „

15. Agyagcsövek felállítása és
szállítása 950 „

16. Ablakredőnyök 300 „
17. Zománczozott köagyagcsö-

vek elhelyezése a földmunkával 2600 „ 
Összesen 304,500 frt.

Ajánlatok úgy az összes, mint az 
egyes munkanemekre tehetők. Az Írás
beli ajánlatok legkésőbb 1900. január hó 
17-én d. e. 9 óráig Schnell Alfréd városi 
tanácsnoknál benyújtandók. Az ajánla
tok 5 százaléknyi bánatpénzzel felszere- 
lendök. A tervek, építési leírás, az aján
lati és szerződési feltételek nevezett tanács
noknál megtekinthetők, illetve megsze
rezhetők.

Ezt nem szükséges bizonyítanom, hi
szen kielégítő bizonyságot tesznek arról 
a különféle nagyobb-kisebb városokban 
működő szabad lyceumok n é p s z e r ű  
felolvasásai, melyek eleinte nem sokat 
Ígérőknek látszva, ernyedetlen kitartás 
mellett teljesen elérik a nagyközönség 
osztatlan érdeklődését.

Igenis tisztelt megyei, városi és egyéb 
intéző körök és „közvélemény asztal" ! 
Ha valahol, úgy bizonyára kis városunk
ban meg van a legalkalmasabb talaj ily 
n é p s z e r ű  felolvasások meghonosítá
sára.

Azt hiszem nem szükséges a külön
féle létfeltételeket taglalni, hiszen csak 
akarni kell és a „karaván halad" !

Itt vagyunk a tél derekán, ez a leg
alkalmasabb időpont az eszme mielőbbi 
megvalósítására, bár honnan induljon ki 
a mozgalom, de i n d u l j o n  m á r  i s 
és ne csüggedjék el, ha eleinte a kezdet
nehézségeivel kell megküzdenie!

Istennek tetsző munkát végez, ki a 
nép érdekében küzd, a nemzet áldása 
kiséri minden cselekedetét, ki a társada
lom közművelődéséért lankadatlan tevé
kenységet fejt ki.

Irányítsuk figyelmünket a megyeház 
felé és várjuk onnan a szabad lyceum 
mielőbbi feltámadását.

Zóna.

Szabad Lycze*. m.
Mindenek előtt kikérek magamnak 

minden néven-nevezendő gyanúsítást, 
mintha „feltaláló" akarnék lenni, más
részt azonban holmi „majmolási mániát" 
se tulajdonítsanak, mert csak azt aka
rom szóvá tenni, ami nem kerül semmi
be és ha látszólag nem is anyagi, de 
végeredményében mégis oly erkölcsi hasz
not hajt, mely nemcsak a közművelő
désre, hanem a nemzeti és társadalmi 
közérzület izmosodására jótékony kiha
tással van.

Cornélia.
I r t a : Dr. KOHN EM IL.

(FolytatAs.)

A testi gyengeséghez párosult (izga
lom folytán Ilka nemsokára jóleső álomba 
merült.'Még aludt, midőn bátyja hálószo
bájába lépett, hogy tőle elbúcsúzzon. — 
Sürgősen kellett elutaznia. Behívták a 
megye székhelyére a főorvos helyettesí
tésére, a ki különféle körülmények foly
tán hivatalos teendőinek elintézésében 
akadályozva volt. Belépésekor azonnal 
észrevette, hogy húga alszik, azért lassan 
a legcsekélyebb neszt is elkerülve köze
ledett az ágy mellett álló karosszékhez, 
hogy ott helyet foglalva, bevárja húga 
ébredését.

Nehéz gondok kűxozták I Sokáig töp- 
renkedett magában, hogy szerencsétlen, 
komor természetéből folyó kínzó gondo
latainak véghetetlen útvesztőjéből megta
lálja a szabadulás kapuját. Kereste a fo
nalat, mely kivezeti a nyomasztó sötét
ségből. Cornélia lebegett lelki szemei 
előtt Hogyan lehetséges, hogy az iránta 
érzett nagy tisztelete daezára nem nyi
latkozik meg a szerelem 7 Nem tudta 
megfejtem veges emberi eszével a pro
blémát.

Nem kerülte el figyelmét, hogy Cor
nélia areza mindinkább szenvedőbb kü'e- 
jezést nyert Egész környezete már két
ségbe esett egészségének hanyatlása mi
att. Nincs semmi bajom, szokta Bélának 
mondani, ha betegsége természetét ku
tatta, de egyúttal oly tekintetet vetett az 
orvosra, hogy abból, ha különös figyelem-

A T. (vármegye) Házból.
Hétfőn ülnek össze a vármegye urai. 

Összejönnek s illetve összejöttek ezelőtt 
sallangós négyes fogaton, pengő sarkan
tyúval, lengő kocsagtollal — ma füstölgő 
vonaton, szürke köcsögben, parazollal s 
széttaposott kalucsniban. A tárgysorozat 
is nem a régi, nem kell nemes és vitézlő 
tekintetes követ úrnak utasítást adni a 
tekintetes KK. és RR. ülésére — hanem 
a felett határoznak, hogy hány bába le
gyen Szarvason. No de azért lesz érde
kes pontja is a tárgysorozatnak, melyet 
kivonatosan alább közlünk.

A tárgysorozat első részében két ne

mei kíséri megtudhatta volna szenvedé
sének igazi okát. Tekintetével akarta tud
tára adni, hogy az (S baján, kétségbejtő 
szenvedésein nem segítenek a gyógyulást 
szerző balzsamok, melyokkel az orvosok 
betegeiket gyógyítani szokták. Neki arra 
a kivételes gyógyszerre volt szüksége, 
melylyel szerelmesek egymást gyógyítják. 
Szivet szívért! Béla ugyan észrevette, 
hogy Cornélia tekintetében valami külö
nös, szokatlansága folytán feltűnő vonás 
van. Számtalanszor tapasztalta, hogy 
Cornélia iránta különösen figyelmes, ki
válóan kedves és a legnagyobb 9zoretet- 
reméltósággal gondoskodik róla, ha — a 
mi gyakran megtörtént — szülei vendége 
volt; tapasztalta, hogy tiszteli és tudta, 
hogy ritka bizalma folytán minden szavát 
oly megmásithatatlannak tartja, mintha 
egy magasabb szellem nyilatkozata lett 
volna. De mindezt csak a hálaérzet őszülte 
megnyilatkozásának tekintette és képzelni 
sem merte, hogy az a leány, a kivel ő 
rendesen csak komoly dolgokról beszélt, 
iránta oly mély szerelmet táplál. Nem 
tudta, hogy Cornélia szive olyan mint a 
szikra, mely figyelmünket kikerülve hul
lott gyúlékony anyag közé, hol erőt gyűjtve 
hatirimas lángtengerré válik, mely félel
mes borzalmasságával megremegteti az 
embereket. Amint Béla igy húga ágya 
előtt gondolataiba merülve ült és Corné
lia szenvedésének okát sokáig hiába ku
tatta, egyszerre, mintha kínos álomból 
ébredt volna fel, az ágy előtt egy le
velet pillantott meg. Cornélia levele volt. 
Ilka, mialatt a terv végrehajtásának mód
ját megállapította, elfáradt, elaludt és a 
levelet kiejtette a kezéből. Béla megis-

vezetes pont ragadja meg a figyelmün
ket. Az egyik Szolnok-Doboka vármegye 
körirata a képviselőválasztásoknál helyi
jelöltek (támogatása tárgyában, a másik 
Maros-Vásárhely szab. kir. város körirata 
a quóta felemelés ellen. Mindkét átirat 
rendkívül fontos czélt szolgál, ezért érde
mes velük bővebben foglalkozni.

A Szolnok-dobokai körirat tartalma 
lényegben ugyanaz, a mit lapunk kezdve 
a békési mozgalom méltánylásával több 
Ízben kifejtett.

Mi ugyanis arra az álláspontra he
lyezkedünk s velünk együtt számos tör
vényhatóság, igy a szolnok-dobokai is 
annak az eszmének akar propagandát
szerezni, hogy a mandátum vadászat kü- 
szöböltessék ki a képviselőválasztás i liar- 
ezok keretéből. Mert mi az a mandátum 
vadászat ?

Az a mandátum vadászat — tisztelt 
publikum — nem egyéb mint a közaka
rat mesterséges kifejezése, nem egyéb, az 
a szabad, az alkotmányos választás kifi
gurázásánál !

Mert lejön Budapestről — vagy a jó 
ég tudja honnan, egy idegen nagyság, 
elmond a választók épülésére — egy Ígé
retekben gazdag programmbeszédet — és 
ha a korteskedések non plus ultrája után 
— sikerült a választók „bizalmát' meg
nyernie, akkor .. . nos akkor a képviselő 
úr felveszi prémes bundáját — és elmegy 
Budapestre, a hazát boldogítani.

Hogy azután a választáskor adott 
Ígéreteket, vagy csak egyet is azok kö
zül — beváltaná a „nagyságos úr" — no 
ilyen csodát épen olyan ritkán élvezünk, 
mint a milyen ritkán látjuk a „Biela" üs
tököst feltűnni (ez a legaktuálisabb ha
sonlat).

„Helyi jelölteket kell nekünk támo
gatni" mondá egyik megyebizottsági tag 
és annak a tisztelt férfiúnak nagyon, de 
nagyon igaza van. Mert a helyi jelöltek 
támogatása kettős haszonnal jár. Alkal
mat nyújt a megyebeli tehetség érvénye
sülésének — ez az egyik — megye és a 
város érdekei hűséges kezekre lennének 
bizva, — mert a vér nem tagadja meg 
önmagát — ez a másik.

A megyebeli képviselő mindég ráérne 
velünk is törődni, az idegen nagyság pe
dig inkább önmagának tetszeleg.

Ezek azon szempontok, a miket Bé
késvármegye törvényhatósága bizottságá-

merte Cornélia Írását, felvette és el is 
olvasta.

Most már világos volt előtte a hely
zet, ismerte Cornélia szenvedésének az 
okát. A legkomolyabb szemrehányások
kal illetve önnönmagát, a miatt, hogy 
figyelmetlensége, lelki rövidlátósága mi
att Cornélia — a megtestesült nemesség — 
annyit szenvedett. Gyötrelmeiben vigasz 
nélkül, önzetlenségében annyira ment, 
hogy az ő boldogságáért áldozatul akarta 
hozni saját boldogságát,

A levél őszinte hangja nemes egysze
rűségével oly hatással volt a nemes lel
kületű fiatal emberre, hogy tétovázás nél
kül elhatározta, hogy nőül veszi Corné- 
üát.

Azonban már nem volt ideje, hogy 
személyesen tudass vele elhatározását, 
azért Ilkát fogja e közléssel megbízni.

Még mindig kezében tartotta a ked
ves sorokat, melyeknek újra és újra való 
átolvasása után az őszinteségük által kel
tett varázs még fokozódott. Észre sem 
vette, hogy Ilka, ki időközben felébredt, 
élénk érdeklődéssel és bizonyos jóleső 
megelégedéssel szemléli a hatást, melyet 
a levél Bélára gyakorolt. Kíváncsisága 
nem engedte, hogy továbbra is bizony
talanságban maradjon. Megszólításával 
felriasztotta Bélát ábrándozásából — a kit 
a váratlan megszólítás annyira megle
pett, hogy első zavarában — mint a tolvaj 
a jogtalan zsákmányt — elakarta rejteni 
a levelet. Azonban késő volt. Ilka sokat 
mondó, mosolygós tekintetéből kiolvasta, 
hogy mindent tud. a most vele történt. 
Nem tagadhatta már, hogy elolvasta Cor
nélia levelét. Ezért Ilka tervét meghiu-
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nak nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
midőn a sz.-dobobai köriratot tárgyalja. 
Reméljük a kürirat intenczióit egyhangú
lag fogja magáévá tenni a bizottság és 
elhatározza, hogy hasonló szellemben a 
maga részéről is megkeresi és csatlako
zásra szólítja föl a testvér törvényhatósá
gokat.

Marosvásárhely szab. kir. város kör
irata a quóta felemelés ellen szintén olyan, 
a melyet megyénk törvényhatósági bizott
ságának hazafias kötelessége pártolni. — 
Ennél a kérdésnél utalnuuk kell Borsod- 
megye határozatára, a hol a fenti körle
velet hétfőn tárgyalták. Borsodmegye tör
vényhatósági bizottsága egyhangúlag el
határozta, hogy a párttekintetek mellőzé
sével s a nélkül, hogy ezt bizalmi kérdés
nek tekintené, feliratot intéz a képvise
lőházhoz, melyben hangsúlyozván, hogy 
a quótaügy nem politikai, hanem közgaz
dasági kérdés, a quótaemelést nem tartja 
az ország gazdasági állapotával megegye
zőnek. Nagyon helyes. Ez az ország már 
eddig is túl van terhelve, a polgárság 
görnyed az adó alatt, mi lesz velünk, ha 
ez a teher, melyet már ma sem vagyunk 
képesek elviselni, újabbal szaporodik. A 
qúóta emelés kizárólag közgazdasági kér
dés és az ország újabb kizsákmányolása 
ellen eleve tiltakoznunk kell. Nem hisz- 
szük, hogy akadjon egyetlen ember is a 
megy egy ülésen, ki másképen fogná fel 
kötelességét, nem hisszük, hogy meg merné 
tenni valaki azt, hogy a quóta felemelé
sének igazságát nyíltan hangoztassa. Az 
urak tudni fogják mi a teendőjük.

Menjünk tovább. A tárgysorozatban 
szerepel Hontvármegye átirata a pálinka- 
ivás korlátozása tárgyában. Ennek az át
hatnak a támogatását, — közerkölcsök 
szempontjából — ajánlhatnék a vármegye 
urain,ak.

Érdekes vita várható a 30-ik pontnál, 
mely Gyula város képviselő testületé
nek, a kisrománvárosi egyház által kért 
ingatlan átengedése tárgyában hozott ha
tározatára vonatkozik. A képviselőtestület 
elhatározta az ingatlan átengedését, mi
vel a kisrománvárosiak kérelmét jogos
nak ösmerte el. A város határozatát egy 
hazafi megfelebbezte s igy kerül az ügy 
a megyegyülés elé, hol biztosra vesszük 
a hazafi kérelmének az elutasítását, mert 
igy kívánja ezt az igazság, úgy a mél
tányosság. Ezek volnának tehát a legér
dekesebb pontok, igaz megemlítjük nig

sitva, röviden, minden bevezetés elkerü
lésével tudtára adta, hogy el kell utaz
nia és búcsúzni jött. „Midőn szobádba 
léptein, igy folytatta beszédjét, aludtál és 
minthogy elgyengült testedet felfrissítő 
álmodban zavarni nem akartalak, leültem 
ide, hogy bevárjam ébredésedet. Egy ide
ig itt ültem mozdulatlanul, kerestem va
lamit lelkiszemeimmel oly mohón, mint 
a vándor a sivatag végtelen homokjában 
az oázist, mely gyümölcsével', kristály
tiszta vizével újra erőt kölcsönöz az el
zsibbadt tagoknak. Lelkiszemeim cserben 
hagytak.

Nem találtam ineg azt, amil keres
tem, de az idő, melyet itt töltöttem, mégis 
meghozta a maga jutalmát Sokat tudtam 
meg, a mi ezelőtt rejtélynek látszott. 
Megtaláltam Cornélia levelét, el is olvas
tam és őszintén mondhatom, hogy tar
talmának minden szava súlyos vádként 
nehezedik bűnös telkemre. Ha jobban fi
gyeltem volna meg CornéJiát, ha a nagy 
szomorúságot kifejező szemeibe erősebben, 
behatóbban tekintettem volna, akkor 
megtaláltam volna betegségének okát is. 
Hibá magam is beismerem, elég nagy, 

de jóvá fogom tenni! Rövíeke levelet 
hók, kértek add át Cornéliának és mond 
meg neki, amit különben mégis írok, 
hogy visszaérkezésem után megtartjuk i 
eljegyzésünket.”

Érre leült az asztalhoz, megírta, át- i 
adta a levelet Ilkának és miután tőle ! 
igen szívélyesen elbúcsúzott, kihajtatott 
az állomáshoz és a legközelebbi vonattal 
a megye székhelyére utazott.

Ilka ujjongott örömében ! Úgy szív
ta leikébe Béla minden szavát, mint for-

| azt, hogy igen sokan kérnek fizetéseme- 
| lést. Mindenesetre helyet kell adni az 
i ilyen kérésnek ott ahol'jogos, de csakis 
I ott. — A tárgysorozat érdekesebb pontjai 
i még a következők :

Alispáni jelentés a vármegye állapo
táról s az októberi közgyűlés óta tett ne
vezetesebb intézkedésekről.

A vármegye közigazgatási bizottság
ból kilépő gróf Almássy Dénes, dr. Haj
nal István, Haviár Dani, Keller Imre és 
Varságh Béla helyeinek titkos szavazás 
utján való betöltése.

A vármegyei tiszti főügyész helyet
tesének megválasztása.

Az igazoló választmányba öt tag be
választása.

A vármegzei hét lóavató bizottság 
elnökeinek megválasztása.

A nyugdíjazandó tisztviselők munka
képtelenségének megállapítására hivatott 
bizottságba két orvos beválasztása.

Magyar királyi belügyminiszteri ren
delet a csabai dohánybeváltó hivatalhoz 
politikai biztos kiküldése iránt.

Baranyavármegye körirata a várme
gyei tisztviselők helyzetének és ellátásá
nak rendezése tárgyában, a képviselő
házhoz intézett feliratának támogatása 
iránt.

Hont vármegye körirata a közegész
ségügy államosítása tárgyában.

Trenesénvármegye körirata a Keleti 
tengernek a Fekete tengerrel leendő ősz- 
szekötése tárgyában.

Zemplénvármegye körirata a gazdák 
biztosító szövetkezeteinek támogatása tár
gyában.

A vármegyei közigazgatási bizottság 
megkeresése a Kótegyházán felállítandó 
óvoda költségeinek a községi költségve
tésbe leeudő beillesztése iránt.

A törvényszék által visszaadott régi 
épületek mikénti felhasználására, javas
lattételre kiküldött bizottság jelentése.

Péntári ügyek.
B.-Csaba község 1900-ik évi .költség ! 

előirányzata s a csabai ág. hitv. ev. egy
ház által, a költségvetés ellen beadott fel
lebbezés.

Őri Lajos felebbezése, Békés község 
képviselőtestületének fizetés felemelését I 
megtagadó határozata ellen.

Kiskéri Andor felebbezése, Békés
község képviselőtestületének tiszteletdij- 
adását megtagadó határozata ellen.

Bay Gábor főjegyző felebbezése, Gyú

ró nyáron a nap hevétől eltikkadt virágok 
a csillogó ezüst fényű harmatcseppeket. 
Nehezen várta a következő napot. A ked
vező fordulat annyira felizgatta, hogy 
egész éjjel álmatlanul feküdt ágyában. 
Mily öröme tesz Cornéliának, ha meg
mondja neki, hogy Béla szereti és fele
ségül veszi ? Személyesen viszi el neki a 
választ és élőszóval fogja kiegészíteni an
nak hézagait. Hiába könyörgött a férje, 
összetett kezekkel kérte, hogy ne keljen 
még fel betegágyából, mert vakmerősége 
még végzetessé válhatik. Mégis felkelt, 
már nem érezte magát betegnek, barát
nőjéhez sietett, hogy közölje vele az öröm-

Cornelia már mossziről megpillantotta 
Ilkát. Szive erősebben kezdett dobogni.
A rózsás arezpir, melyet hónapok óta j 
Ijestő midőn váltotta fel a sápadság, 
hirtelen visszatért. Ilka megjelenését jó 
jelnek tartotta. Szülei otthon nem lévén, 
lázas sietséggel ment barátnője elé. Üd
vözlés helyett egymás kebelére borulva 
könyeztek. A hosszú bánat hirtelen meg 
szünése, a váratlan öröm megjelenése fel
billentette a két nemes szivü hölgy telki 
egyensúlyát. Sírtak, bőségesen patakzott 
a köny a két szép szempárból; de e 
kiinyefe nem a sulytó csapás, nem a su- j 
lyos hosszú szenvedés, nem a lelket ölő 
reménytelenség kefejezője, hanem az em
beri és főleg a női természet azon saját
ságos és szép vonása, hogy a feje fölött 
tornyosuló vész fellegek elvonulása után j 
örömét kényekben fejezi ki.

Jó sokáig álltak egymást átölelve ! 
Végre Ilka némileg lecsűapulva elmesél
te Cornéliának levele sorsát, melynek

i lavári községnek fizetés emelés irágti ké- 
I relmét elutasító határozata ellen.

A szegénysorai! tüdőbetegek szana
tórium egyesületének kérvénye ágy-ala- 
pitvány létesítése iránt,

Clirisztó Miklós kegydij iránti kér
vénye.

M.-Berény község szervezési szabály
rendelete.

Öcsöd község határozata, a Győri 
Imre és társa által okozott kárösszeg és 
kamatainak megtérítése tárgyában.

Orosháza község határozata, az ipar- 
kiállitás jövedelméből fennmarad összeg 
alapítványként való kezelése tárgyában.

Gyoma község kérelme, a községi 
közdűlő utak törzskönyvezési munkálatai
nak biztosítása czéljából kötött szerződés 
megerősítése iránt.

Szabad-Szent-Tornya község 7500 fo
rintos rövid lejáratú kölcsön felvételére 
vonatkozó határozata.

B.-Csaba község határozata, 5000 fo
rint kölcsönnek a községi szegény-alap
ból való felvétele tárgyában.

Szarvas község határozata, két köz
ségi bábái állás rendszeresítése iránt.

Tót-Komlós község képviselőtestüle
tének határozata, a kuzs. pénztárnok és 
ellenőr fizetésének megállapítása tár
gyában.

A közigazgatási bizottság ülése.
A vármegye közigazgatási bizottsága 

I hétfőn délelőtt tartotta meg november 
havi ülését. Megjelentek : Dr. Lukács 

I György főispán, dr Fábry Sándor alis
pán, dr. Bodoky Zoltán főjegyző, Oláh 
György főügyész, dr. Zöldy János főor
vos, Rezey Szilvius tanfelügyelő, Somosy 
Zsigmond h. pénzügyigazgató, Haviár La
jos főmérnök, Zlinszky István küzgazd. 
előadó, Keller Imre, Jancsovics Emil, 

í Haviár Dániel, Geiszt Gyula, dr. Zsi
linszky Endre, dr. Hajnal István és Hor
váth Károly biz. tagok.

Az alispán havi jelentéséből — me
lyet a főjegyző olvasott fel — kiemeljük 
a következőket :

Az elmúlt hóban a személybizton
ság 5 esetben volt megtámadva, a va-

eredménye átadhatja neki Béla levelét. 
Cornélia elolvasta a levelet, mely gyen
géd hangjával beteg lelkének enyhülést 
szerzett. Legnagyobb sajnálatát fejezte 
ki Béla, hogy elkövetett nagy hibájáért 
személyesen bocsánatot nem kérhet el
utazása miatt.

Képzelhető Cornélia öröme! Úgy 
érezte magát, mint a hajós, ki a háborgó 
tengeren a zugó és szikla-partokhoz ke
ményen csapkodó hullámok közt a siilye- 
dő hajó árbóczáuak tetejéről hiába tekint 
ki a végtelen tengerre, hogy a megmen- 
técére siető hajót megpillantsa. A hullá
mok már nyaldossák testét, kifogy erejé
ből, elveszti öntudatát s nem veszi észre 
hogy az utolsó pillanatban még jókor 
érkezett meg a csónak, mely kiszabadítja 
a halál torkából.

Kornélia sem tudta, mi történik vele. 
Alom, vagy valóság-e az, a mit az imént 
hallott. Az örömhír, mely ily hirtelenul 
lepte meg, majdnem eszméletétől fosztó 
meg. Annál fogékonyabb vagyunk az 
örömre, minél többet szenvedtünk. Igaz 
amit a költő mond: ..Kész boldogság a
szenvedés hiánya!" Cornélia szemeiből 
földöntúli magakörül kellemes melegsé
get árasztó boldogság sugárzott. Egy ide
ig még a jövő boldogságáról beszéltek, 
melyet képzelő tehetségük nem éppen 
csekély fokánál fogva oly szépnek, oly 
vonzónak festettek, mintha most már 
minden akadály örök időkre megszűnt 
volna. Végre elbúcsúztak egymástól és 
Ilka haza sietett.

(F o ly t, köv.)
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gyonbiztonság 25 esetben. Tüzeset 25- 
ször volt. Baleset 8 fordult elő. Az állat
egészségügy kielégítő volt, a sertésvész 
sok helyt megszűnt. A munkások hely
zete jobbra fordult (???) s Így aggoda
lomra nincsen ok.

Az alispán jelentésének tudomásul
vétele után a kereskedelmi miniszter le- 
iratát mutatta be a főjegyző, melyben a 
miniszter arra kérte a megyét, hogy a 
gyulai államépitészeti hivatal költségei
hez 39%-al járuljon hozzá, t. i. 2718 ír* 
30 krárt viseljen a vármegye, a6970frtos 
költségvetésből. Ezzel szemben a főjegyző 
azt javasolta, hogy a megye csak 35#-al 
pótolja az államépitészeti hivatal költsé
geit, a mi 2439 frt 50 krárt tesz, s e vég
ből Írjanak fel a miniszterhez. A minisz
teri leirat és a főjegyző ellenjavaslata 
feletti rövid vita után, a főjegyző javas
latát fogadta el a bizottság.

Ezután dr. Zöldy János főorvos ös- 
mertette az egészségügy állapotát. Je
lentése elég kedvező, csupán hurutos 
megbetegedések fordultak elő gyakrab
ban. A jelentés tudomásul szolgált.

Somosy Zsigmond h. pénzügyigaz
gató jelentette, hogy az állami adék be
fizetése az idén 3116 írttal volt kedve
zőtlenebb, mint tavaly novemberben. — 
Előterjesztésére elhatározta a bizottság, 
hogy a pénzügyminisztertől behajthatat
lanság czimén 8274 frt 90 kr. állami adó 
és 4717 frt 46 kr. hadmentességi dij, 
összesen 12992 frt 36 kr. leírását fogja 
kérni. A bizottság tudomásul vette, hogy 
a pénzügyminiszter Szeghalom község
ben uj adóhivatalt állit. Kerületébe Szeg
halom, K.-Ladány, Vésztő és F.-Gyar- 
mat fognak tartozni. Az uj adóhivatal 
jövő év május elsején kezdi meg mükö- j 
dését.

Rezey tanfelügyelő az iskolalátoga
tásokról tett jelentést. Előadja, hogy a 
megyében már négy állami iskola vau. 
Apróbb iskolaügyek elintézése után, az 
orosházai polg. iskola egyik tanára és 
egy gyulai néptanító ellen fegyelmi el
járást rendelte el a bizottság.

Oláh György főügyész által előter
jesztett apróbb íelebbezéseket tárgyalták 
ezután, ennek végeztével pedig Haviár 
főmérnök tette meg szokásos jelentését 
az államépitészeti hivatal tevékenységé
ről s a megyei közutak állapotáról. A 
jelentést tudomásul vették, úgyszintén 
azt a jelentést is, mely az árvaszék mű
ködését ismertette.

ÚJDONSÁGOK.
— Megyebizotfcági tag választások. A

gyulai első kerületben íáal József el
hunytéval és az urosházai első kerület
ben tizekacs István lemondásával meg
üresedett megyebizottsági tagsági he
lyekre deczember 18-ára tűzte a várme
gye alispánja a választást. Választási 
elnökül Gyulára Ladics Györgyöt, he
lyetteséül Bodoky Mihályt, Orosházáról 
pedig elnökül dr. László Eleket, helyet
tesül Bulla Sándort küldötte ki- Gyulán 
komoly jelöltek : L é  d e r e r  Lajos és 
dr. L a d i c s  László

— Rendkívüli közgyűlés. A gyulavi
déki takarékpénztár részvénytársaság va
sárnap délelőtt rendkívüli közgyűlést 
tartott saját helyiségében Léderer Lajos 
elnöklete alatt, a részvényesek nagy ér
deklődése mellett. A gyűlés tárgya volt 
egy aligazgató s a felügyelő bizottsági 
elnök megválasztása. Léderer elnök a 
gyűlés megnyitása alkalmával meleg 
szavakkal emlékezett meg az elhunyt

Sál József aligazgatóról s indítványára 
a közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezte ki 
részvétét a gyászeset felett. Ezután meg- 
ejtetett a választás s aligazgatóvá Lendcay 
Mátyás, felügyelő bizottsági elnökké Wolf 
Zsigmond választatott meg,

— A csabri förandőrbiztoii á lásf a 
városi képviselőtestület csütörtöki köz
gyűlésén nem töltötte be, mivel a 40 pá
lyázó közül egyetlen egy embernek sincs 
jogvégzettsége. A 40 pályázó között van
nak nyugalmazott katonatisztek, állami 
hivatalnokok, a város azonban azt sze
retne — s ez jellemzi a csabai képvise
lőtestület intelligancziáját és liolyes gon
dolkozását, — hogy ez az állás, mely 
1200 forint évi fizetéssel jár, jogvégzett 
egyénnel töltessék be.

— Halálozás. Egy köztiszteletben álló 
egyéne Csaba városának, s Csaba társa
dalmi életének évtizedeken át volt ve
zéralakja Vidovseky János hunyt el Csa
bán deczember hó 13-án. Nemcsak csa
bai polgártársai becsülését nyerte meg 
munkás életével, de mint bosszú időn 
keresztül a vármegye közigazgatási bi
zottságának tagja a megyei életben is 
tevékeny részt vett. Temetése deczember 
14-én a legnagyobb részvét mellett ment

.végbe. A megye minden részéből meg
jelentek tisztelői, hogy lerovják megér
demelt kegyeletüknek adóját a közbe- 
esülésben álló férfi iránt. Családjának 
gyászjelentése a következő: Özv. Vi- 
dovszky Jánosnó született Melczer Lujza 
a maga, valamint az alulírott rokonság 
nevében is fájdalomtól megtört szivvel 
ludatja a felejthetetlen jó férj, gondos 
és szerető apa, illetve nagyapa, testvér, 
sógor és rokon Vidovszky János nyu
galmazott takarékpénztári vezérigazgató
nak élete 63 ik s boldog házasságának 
17-ik évében keresztényi megadással tűrt 
hosszas szenvedés után 1899. deczember 
13-án reggel 5 órakor történt gyászos 
elhunyták A megboldogult hült tetemei 
deczember hó 14-én délután 3 órakor 
fognak a felső végi ó-temetőben örök 
nyugalomra tétetni. Kelt B.-Csabán, 1899. 
deczember 13-án. rildás és békesség po
raira ! Lukács Endréné. Mudrony Jenő, 
dr. Nyisztor Adorjánná, gyermekei. Lu
kács Bandika, Irénke, Tiborka, Jenőke, 
Nyisztor Dezsőké, unokái. Lukács Endre, 
dr. Nyisztor Adorján vejei. Mudrany Je- 
nőné menye. Vidovszky Károly és csa
ládja, Vidovszky László^dcsalúdja, Vi
dovszky Ferencz és családja, Vidovszky 
Gyula és családja testvérei, özv. Schid- 
lay Jozenn és családja, özv. Benyik Cor- 
nélia és családja, özv. Schier Ferenczné 
és családja, Szilvay Lajosné és családja, 
néhai Melezer Lajos gyermekei. — A 
békés-csabai takarékpénztár nyug. vezér- 
igazgatójának elhunyta alkalmából 60 
frtot a csabai nőegyletnek, 50 frtot Csaba 
város elöljáróságának — koszorú meg
váltás czimén — azon czéiból utalvá
nyozott, hogy ezen összeget a nőegylet 
és a város szegényei között felekezeti 
különbség nélkül kiosztassanak.

— A gyulai iparosak. Az Alföldnek 
egyik legrégibb iparos városa veit Gyula 
mely nemcsak Békésvármegyét, hanem 
évtizedekkel ezelőtt Arad, Csongrád és 
Bibarvármegyóket látta el ipari czikkek- 
kel. A gyár az erős coneurentia meg
gyengítette erőinket, de azért még most 
is oly szép dolgokat készítenek, hogy 
bármelyik nagy iparos város iparának 
díszére válnék. így most az uj törvény- 
széki palota bútorait, a törvényszék el
nöke, ki mindig jó indulattal volt a gyulai 
polgárok iránt, elhatározta, hogy a szük
séges berendezéseket gyulai iparosoktól 
szerzi be. A bútorok már készen van
nak s az igényeknek teljesen megfelel
nek, úgy hogy a törvényszék urai teljes 
megelégedésüket fejezték ki a díszes ki
állítás s az olcsó ár felett. Az iparosok 
Sál József, Licska József és Picskó Mátyás 
voltak. Nem akarunk nekik recluinut 
csinálni, de a jó munka méltánylást ér
demel.

— Kinevezés és véglegesités. A vár
megye főispánja dr. V a r g a  Lajos köz- 
igazgatási gyakornokot állásában végle

gesítette. A vármegye alispánja B u c s -  
k ó  Korjolán gyulai lakost a zármegyei 
közkórház gondnokságához kisegítő dij- 
nokká kinevezte.

— M gtiosszabb tott előmunkálati en
gedély. A kereskedelemügyi m. kir. mi
niszter a Gyulától Barakkonyig terve
zett h. é. vasútra dr. B e n e  vjdön és 
K ö r n y e i Lajos részére adott előmun
kálatai engedélyt egy évre meghosszab
bította.

— Helypénzszedési jog bérbeadás. Csaba
város képviselőtestülete csütörtökön dél
előtt határozott a helypénzszedési jog 
bérbeadására vonatkozólag. A beérkezett 
ajánlatok közül Martincsek Sámuel csa
bai lakos ajánlatát — ki 3400 frtot Ígért 
a jogért — fogadta el a közgyűlés.

— Uj hidak. A tervezett gyula-várii 
fehér-körösi és ntező-berényi kettős-kö
rösi hidak helyszíni bejárását a keres
kedelemügyi m. kir. miniszter elrendel
vén, azok határidejéül a gyula-várii hidra 
deczemberhó 28-ik, a mező-berényi hidra 
deezemberhó 29-ik napjának d. e. 9 órá
ját, az összejövetel helyéül pedig Gyula
vári, illetve Mező-Berény községházát 
tűzte ki. A bejárást Duday Béla kir. fő
mérnök fogja vezetni.

— Iparosok figyelmébe. Általános volt 
a panasz iparosaink és kereskedőink kö
zött, hogy az állami hatóságokhoz be
nyújtott számlák kiutalványozása igen 
soká tart, gyakran hónapokig kell meg
szolgált pénzűkre várniok, mi által sem
mivel sem indokolható kamatvesztesé
geik vannak. Ezen segítendő a pénz
ügyminiszter, a budapesti gépgyárosok 
és gyárigazgatók klubjának kérelmére, 
összes hatóságait utasította, hogy min
dennemű szállításra vonatkozd számla 
soronkivül és gyorsan érvényesíttessék.

— Lemondás Kóhn Dávid Gyula vá
rosi nyilvántartó lemondott a városnál 
viselt nyilvántartói állásáról. Hosszú éve
ken keresztül szorgalmasan és lelkiös- 
meretesen vezette a reá bízott nyilván
tartást.

— Uj bérletjegyek az államvasutaknál.
Tudvalevőleg a zónadijszabás életbelép
tekor mogszüntek azon bérletjegyek, me
lyek esak e^yes vonalakra szólották, s 
helyettük olyanok bocsájtattak ki, me
lyek az államvasutak összes vonalaira 
érvényesek. Ezen rendszabály folytán a 
bérletjegyek váltása igen csökkent, a 
kereskedelmi világ pedig többször felszó
lalt a régi rendszer visszaállitásaért- Az 
igazgatóság ennélfogva 1900. január 1-vol 
engedvén a közkívánatomnak a régi bér
letjegyeket visszaállította.

— Műkedvelő előadás. A gyulai ipa
ros ifjak műkedvelő társasága, mely már 
annyi élvezetes estét szerzett városunk
nak, folyó hó 25-én, karácsony első nap
ján előadja Szigligeti „Czigány" czimíí 
népszínművét. Felhívjuk ez élvezetesnek 
ígérkező estére közönségünk figyelmét.

— A pálinkaivás áldozata. L u k á c s  
Péter gyulai csevép-kályhakészitő ép
penséggel nem az az ember, a ki a pá
linkát megveti, ami utoljára még nem 
lett volna baj, de a szerencsétlen ember 
valósággal rajongott ezért az átkozott 
italért, mely végre is testileg, lelkileg 
tönkre tette. Annyira hozzászokot a pá
linkához, hogy az lett életének egye
düli üdvössége, ha ihatott és pedig jól 
ihatott. Csak hogy az emberi szervezet 
gyöngesége esak bizonyos ideig tudott 
ellont állani, a biztosan ölő méreg — a 
pálinka hatásának, mert Lukács Péter 
elméjére homály borult a sok italtól. 
Az elmezavar tünetei már régebben mu
tatkoztak rajta, de az első roham csak 
a napokban tört ki. Hosszú éles késsel 
a kezében többször kirohant az udvarra, 
majd a szobába tért s várt a feleségére. 
— Ennek a nevét kiáltozta, perczekig 
a tébolyodon ember, midőn felesége be
jött a szobába neki ment az éles kés
sel s kicsiben múlt, hogy le nem szarta. 
Tegnap délután beszállították az elme
gyógyintézet megfigyelési osztályába. A 
szerencsétlen ember igen jó munkás volt,

; ő szállította a megyébe a legtöbb és leg- 
I jobb cserépkályhat.
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— A városi képviselőtestület központi
választmánya ma délután 3 órakor ülést 
tart. Tárgya az 1900. évro szóló képvi
selőválasztók állandó névjegyzéke tár- 
gyábani intézkedés.

— Véglegesit8s. A pénzügyminiszter 
hrabovai Hrabovssky Géza m. kir. földadó 
nyilvántartási biztost ezen állásában vég
legesítette.

— Névváltoztatások. A m. kir. belügy
miniszter kiskora Spitzer Jenő, Ödön és 
Emil mezöberényi lakosok vezetéknevé
nek „ S z e g ö “-re kért átváltoztatását 
megengedte.

— A tanítók érdekében üdvös és el
ismerésre méltó rendeletet boesájtott ki 
a vallás- és közoktatási miniszter, — ki 
mondotta ugyanis, bogy közép- vagy 
magasabb iskolákkal biró városokban 
megüresedett tanítói állásokra való ki
nevezéseknél elsőbbséggel bírnak azon 
tanítók, kiknek olyan gyermekeik van
nak, kik még iskoláztatásra szorulnak, 
— ha egyébként állásukat méltóan töl
tötték be. Utasította ennélfogva a mi
niszter a tanfelügyelőket, bogy kerüle
tük érdemes családos néptanítóinak ne
vét még ez évben jelentsék be.

— Baleset. Vitán Lajos m. kir. ka
taszteri irattárt kezelő irodatiszt kis Er
zsiké leányát sajnos baleset érte, az is
kolába sietve, a városház előtti síkos 
betonjárdán elesett, s bal lábát törte. A 
kis beteget szülei otthon ápolják.

— Bírói vizsga. A csabai járásbíróság 
jegyzője Petbes Manó kitűnő sikerrel 
tette le hétfőn Budapesten a bírói vizsgát.

— Békés község artézi kútja fúrására 
a föidmivelésügyi miniszter az állami 
tulajdont képező kútfúró eszközöket át
engedte olykép, hogy az eszközök há
rom hónap múlva fognak a községbe 
szállíttatni és segélyükkel a fúrás meg
kezdetni.

— Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi 
számában közöltük az UjfaluSy Byuláué 
úrnő elhalálozásáról szóló gyászjelentés 
teljes szövegét. Felkérettünk a gyászje
lentésbe becsúszott egy tévedés helyre
igazítására. Ugyanis az abban megemlí
tett Szilágyi Ida úrnő ez időszerint nem 
özv. Czégényi Gézáné, hanem dr. Soós 
Istvánná.

Betörés a csabai zsinagógákba. Vak
merő betörésről veszünk hirt, mely Csa
bán vasárnapról hétfőre virradóra történt 
állítólag 4—5 óra között. Egy minden
esetre agyafúrt gonosztevő a nevezett 
éjjel egymásután betört a két zsinagó
gába, a falhoz erősített gyűjtő perzsa- 
iyeket leütötte onnan, s ezeket alkalmas 
szerszámmal felfeszitvén, a perselyek
ben levő pár irtot zsebre vágta s eltűnt. A 
tettes előbb a neolog izraeliták templo
mába végezte el a dolgát s miután latta, 
hogy senki sem veszi észre, az orthodox 
imaházat kereste fel, hol megismételte 
a betörést. A neolog zsinagógából mint
egy 25 frtot, az ortodox imaházából mint
egy 10 frtot rabolt el, de egyébhez neiíi 
nyúlt hozzá Az ortodox imabáz abla
kának párkányzatán vérnyomok voltak 
láthatók, mert a tettes a miüt. az ablakot 
bezúzta, úgy látszik, megsértette a ke
zét. Ez a körülmény annyiban érdekes, 
mert a vasúti állomáson többen láttak 
egy kopott öltözetű úriembert ücsörögni, 
kinek jobbkeze be volt kötve. A csend 
őrség ezt jó nyomnak tekintette, s ki
tudván, hogy az illető egyén Kétegybá- 
zára váltottjegyet, azonaal utána indult. 
A gyanús ember azonban már elillant 
onnan, mire a csendőrök megérkeztek. 
Gyanú van különben a kóborczigáuyokra 
is, kik az elmúlt héten jártak Csabán.

Uj allásavaro-nál. Gyula városá
nál újonnan rendszeresíteti s évi 600 
forint fizetéssel javadalmazott e l l e n ő r i  
állasra, mely f. évi deczember hó 30-án 
tartandó tisztújító közgyűlésen fog vá
lasztás utján betöltetni, pályázat van 
kiírva.
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— Névváltoztatások. Kiskorú Schul- 
meister Jenő szarvasi lakos „Sós'-ra, 
Krausz Antal orosházi lakos pedig „Ker
tészére változtatta át vezetéknevét bel
ügyminiszteri engedélylyel.

— A korona értekhez való átszámító 
kulcs. A kötelező korona értékről adott 
múltkori czikkünk kiegészítéséül aláb
biakban közöljük azon átszámítási kul
csokat, melyek bel- és külföldi pénz 
vagy érme nemeknek korona értékre 
való átszámításánál használandók:
1 magy. v. ausztriai ar. értéke 11 k 29 f
8 forintos a r a n y .................. 19 „ 04 ,
4 „ .................. 9 ,  52 ,
100 frankos „ .................. 95 „ 20,
50 „ „ .................. 47 , 60 „
20 . „ .................. 19 „ 04 „
10 „ „ .................. 9 „ 52 „
5 „ e z ü s t....................... 4 „ 76 „
20 márkás a r a n v .................. 23 „ 52 „
10 „ „ . . . . 11 „ 76 „
5 ....................................... 5 „ 88 „
Porosz és egyesületi tallér 3 „ 53 „
Angol sovereigu 1 font sterling 24 „ 02 „
10 arany rubel ....................... 25 „ 39 „
10 hollandi forint . . . . 19 „ 84..
10 Skandináviái korona . . 13 „ 23 „

Egyébb itt nem közölt pénznemek 
nél, mindenkor a pénzügymiuiszter kér
dezendő meg az illető pénz vagy érme 
értéke iránt.

— Pályázat. A gyulai m. kir. pénz
ügyigazgatóság mellé rendelt számvevő
ségnél üresedésben levő szám tiszti ál
lásra a pénzügy-igazgatóság pályázatot 
hirdet, pályázati batáridő 14 nap Ezen 
állást azelőtt Hanczár Kálmán töltötte 
be, ki azonban betegsége miatt végkielé
gítéssel elhagyta.

— Asztalos legényből búr had
nagy. Rendkívül érdekes dolgot közöl 
a „Daily News“ az angol kormány fél
hivatalos lapja keddi számában, mely 
fényt vet a magyar névre s a füzes
gyarmati bucsai pusztára. Erősen bőm 
bázták még a háború kezdetén a bú
rok Ladismith városát; a parancsnokló 
tábornok, hogy a búrok ágyúit elball- 

i gatassa s hogy különösen a már ak
kor jelentkező vízhiányt egy zsilip fel
nyitása által, melyet a búrok elzártak, 
megszüntesse, kirohanást rendelt. Az 
angol gárda-ezred hősi elszántsággal 
támadta meg a búrok tüzérségét s az 
ágyuk fedezetére kiküldött gyalogságot. 
A gyalogság parancsnoka Jankee ezre
des volt, ki a csata hevében elől lova
golt s elszakadt a csapattesttől. Az an
golok rögtön körülvették, lovát kilőt
ték alóla s foglyul ejtették, midőn hir
telen egy kis csapat egy altiszt (kor- 
peral) vozetése alatt odarohan s hősies 
hadakozás után leitartóztatják az ango
lokat, mire megérkezik a búrok főcsa
pata s az ezredes megmenekül. Mikor 
visszatérnek a parancsnokló tábornok 
az altisztet vitéz tettéért hadnagyivá 
lépteti elő. Ez a búr hadnagy nem más 
mint Lestyán Péter, a ki a Füzes- 
Gyarmathoz tartozó bucsai pusztán 
született, s egy volt uradalmi cselédnek 
a fia. Kitanulta az asztalosmestersóget 
s Pozsonyból a háború kitörése után 
azonnal kiment a búrokhoz.

— jóváhagyót szabályrendelet. A Csaba 
község által parczeilázási ezéiokra meg
vásárolt Trauttmannsdorf-féle birtok adás 
vételi ügyének kezelése körül követendő 
eljárásról B.-Csaba község által alkotott 
szabályrendeletet, a melyet már a tör
vényhatósági bizottság is felülvizsgált, a 
belügyminiszter a dr. Sailcr Vilmos és 
Csaba község elöljárósága által beadott 
felebbezések figyelmen kívül hagyásával 
jóváhagyta a következő két módosítás
s a l: 1. Az utalványozás jogát 10,000 írtig 

i az ügyész láttamozása mellett a biró, 
| mint a kezelési tanács elnökének, azon 
1 összegen felül, a tanács hatáskörébe

utalta. 2. A számadások lezárása után 
fenmaradó összeg — amennyiben újabb 
felosztandó birtok vásárlására nem for- 
dittatnék, — csakis a község kulturális 
szükségleteinek fedezésére használha
tó fel.

— Gyújtogatás Gyulán ma éjjel 
a Ferenczi-utczában levő Ökrösné ha
zát, nem tudhatni még ki és miért, 
fel akarta gyújtani. A tüzet úgy vették 
észre, hogy a baptisia templomból, a 
mely ugyanabban az utezában van, 
jöttek ki 10 óra felé a hívók és észre 
véve közvetlen a tűzfal mellett feltörő 
tüzet, hóval oltották cl. A tüzér torony
ban vószjelt nem adtak, a helyszínéről 
jöttek a tüzérségi laktanyára segítsé
gért; de mire a tűzoltók kivonultak 
akkora már a tüzet elfojtották. A rend
őrség folyamatba tette a nyomozást az 
ismeretlen gyújtogató kiderítésére.

. — Ügyvédi kamarai változások Az 
aradi ügyvédi kamara jelenti, hogy Pándi 
István b.-csabai ügyvéd az tigyvédoske- 
désről önkéntesen történt lemondása foly
tán, az ügyvédek lajstromából töröltetett, 
továbbá Orbán Lajos, mint dr. Török Gá
bor békési ügyvédnél joggyakorlaton levő 
ügyvédjelölt, a kamara lajstromába foly
tatólag felvétetett.

— A korcsmák rendőri felügyelete. 
Az 1900. évi január 1 -jé vei életbelépő 
uj italmérési törvény végrehajtására 
vonatkozólag Széli Kálmán miniszter-

! elnök, mint belügyminiszter, szigorú 
rendeletet adott ki a korcsmákban gya- 

■ korlandó rendőri és orvosrendőri fel
ügyelet tárgyában. Ez a terjedelmes 
rendelet intézkedik a felügyeletet gya
korló hatóságokról, a közegészségügyi 
és orvosrendőri tilalmakról, a kőzer- 

i  kölosiségi és rendőri felügyelet terje
delméről és a kihágások szigorú bün- 

i tetéséről. A legkisebb büntetés 200 
! koronáig terjedhet. Ezenkívül a kores- 
máros italmérési jogosítványát is el- 

! veszti. A részegség meggátlása és a 
korcsmái hitelről szóló törvény meg
tartása iránt különösen kötelezve van
nak a korcsmárosok. Szerencsejátékok 
nem szabad űzni a korcsmákban, vá 
lamint a rendelet értelmében a pin- 
ezérek és pinezérnők a vendégekkel 
szemben magukat illedelmesen tartoz
nak viselni. A női alkalmazottak, ha 

| erkölcstelen életet folytatnak, az ital- 
mérésből kitiltandó!'. Ezen kívül leg
kevesebb 40 koronáig terjedő pénz
bírsággal sujtandók. Az egészségtelen 
ételek és hamisított borok miatt szin
tén elveszti a korcsmám jogosítványát.

— Tánczvigalom. A szarvasi iparos 
ifjúság önképző köre 1899. évi deczem- 
ber hó 26-án. karácsony másodnapján 
az „Árpád" szálloda disztormében saját 
pénztára javára toinbolajátékkal egybe
kötött zártkörű tánezmulatságot rendez.

— Beküldetett. Hogy eikerültossék 
az a megfordított eset, hogy a gyulai 
háztulajdonosok és lakásbérlők falraga
szok utján figyelmeztessék a városi ha
tóságot, hogy a közgyalogjárókról és át
járókról a havas sarat, s olvadáskor a 
vizet 20 forint büntetés terhe mellett 
cltakarittassa; kívánatos volna, ha a 
iámpagyujtúkon kívül, — kik ugyan 
most pazarul reá érnek, mert a kalen
dáriumban holdas-esték és éjjelek van
nak -  még néhány doiogtalan embert 
fogadna a községi közmunkára fizetett 
forintok terhére és gondoskodnék arról 
hogy a közterhekkel nagymértékben 
megrakott' lakosság legalább csak a ezi- 
pője tetejéig ne pedig bokáig legyen 
kénytelen a vizbe tapisgálni. Kiváltkép-



6 BÉKÉSME6TEI HÍRLÁP Gyula, 1899. deczember 16.

pen szükség van erre ilyenkor, amikor 
u kalendáriumban a hold világit, de az 
utczák minden este a felhőktől — me
lyeket a hold át nem szúrhat — korom
sötétek. Egy polgár, a ki nem tud úszni.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt szá
mában tévesen azt irtuk, liogv a gym- 
nasium ezéljaira Rosenzweig Hermán 10 
frtot, Braun Dávid pedig 50 frtot adott. 
Ezen téves közlést helyreigazítjuk azzal, 
hogy a számok kicserélve nyomattak le, 
mert Rosenzweig Hermán adott 50 frtot, 
Braun Dávid pedig 10 frtot.

IRODALOM.

Nagy Képes Világtörténet,
Róma lelkét nem sikerült kifürkészni 

kétezer év alatt sem. Varázslatos múlt
jához újra meg újra visszatér a tudós és 
a Cook iroda utasa. A század-vég legreá
lisabb elméje Zola is úgy áll Róma előtt, 
mint egy még teljesen meg nem fejtett 
világtörténeti talány előtt. Rómába még 
mindig úgy megyünk el, mintegy titok
zatos hárembe, amelynek rácsozatai mö- , 
gott el van rejtve egy régi világ százféle 
ideálja. Római történetet olvasni tehát 
nem annyit tesz, mint adatokat gyűjteni 
és megtanulni, római történetet forgatni 
annyit lesz, mint rácsok mögé bepillan
tani. mint fátylat bontani, mint kémlelni 
és hallgatózni. A mohos feliratú kövek, 
amelyek Niebuhrnak és Mommsennek 
milliónyi tarka történetet megsúgtak, még 
ugyanennyi titkot megőriztek, még nem 
mondták el minden meséjüket. Az az 
ezüstszörü köd, amelyben a rómaiak tör
ténete meghúzódik, adja meg ennek a 
világnak az örökifjú igézetet és avatja a 
rómaiak történetíróját a legérdekesebb 
mesemondóvá.

Mint az olasz pályaházakban és ki
kötőkben a eiceronék megrohanják az 
utast, úgy rohanják meg az irodalomban 
is már évszázadok óta az olvasót a tudós 
kalauzok, akik hajlandók nekünk muto
gatni egy darab régi Itáliát. Nehéz el
dönteni, vajon kicsodával barangolunk 
legszívesebben a vén falak között. A Go
ethe és Byron úti jegyzetei épp olyan 
mélységes hangulatokban adják vissza e 
virágos romok miszticzizmusát, mint a 
hogy visszaadja az a töméntelen vászon, 
amelyeken müvészecset kifecsegte azt a 
boldogságot, amelyet a római történet 
emlékeitől körülvéve érzett, és mint ahogy 
visszaadja Berlioz olasz karneválja. Es 
mentül jobban elkábitotta ez a mese-vi
lág a művészlelket, annál nehezebb lett 
a történetiró feladata. Ha szive nem itta- 
sult meg attól a szent mámortól, amely a 
római levegőben elfogta a költőket, senki 
sem figyelt szavára. Elméjének gazdag
sága mellett a képzelem egész gyúlé
konyságára volt szüksége, hogy az a 
szó, amely a tudós odúkból, a levéltárak 
hideg czelláiból a nagy világba hatol, épp 
úgy hevítsen, mint a költők dala. A jó
zanságnak és a művészi hevületnek ezt 
a csudálatos vegyülékét érzem ki és szí
vom fel boldogan abból a vaskos kötet
ből, amelyben tíereb József elmondja a 
Rómaiak történetét. Bámulom, hogy- kutató 
szemének szinte félelmetes élessége, el
méjének kritikai szigora mennyire meg 
tudott férni lelkének finom rendüléseivel. 
Bámulom, hogy azon a 680 oldalon meny
nyire meg tudta épiteni azt a világtörté- 
neti kohót, ahol az emberiség szellemi és 
valláserköícsi műveltségének lángjai meg- 
lobbantak. A Eagg Képes Világtörténet e 
harmadik kötetéhez a kiadók, a Frank- 
lin-társulat és a Révai testvérek a leg- 
pazarabb dekorácziót készítették : Geréb 
doktortól, a mesteri előadótól át-átveszik 
a szót gyönyörű képek és műmellékletek, 
folytatva a mesemondást ugyanazzal az 
eleven ékesszóllással, amelylyel ez a sze
rencsés tudós rendelkezik. Es ha az imént 
még azt kérdeztük, hogy kicsoda tolmá
csolja leghívebben mindazt az antik szép
séget, melyet a római történet re jt: a tu- 
dós-e, vagy a költő, vagy a festő, most

azt mondhatjuk, hogy erről az antik vi
lágról a legtökéletesebben szónokolnak 
maguk az évezredes emlékek, a kövek és 
mozaikok, a templomok és a diadalívek. 
Reprodukcziójuk egy-egy önéletrajz, a 
melyben a holt anyag megszólal és ha 
fényes művészettel utánozva jelennek meg, 
múlt a Nagy Kzpes Világtörténet-bt n, né
maságuk beszédessé és szívessé válik.

Rendkívüli érdekességet nyer ez a 
kötet az által, hogy a római történet ma
gyar vonatkozásait is nagy apparátussal 
tárgyalja. Eltekintve a régi Pannónia és 
Dacia történetétől, végtelen sok szál fűz 
minket a hajdani és mai Rómához. Csak 
a napokban hagyta el a sajtót egy kis 
füzetke ezen a czimen „Magyarok Ró
mában- : egy nagyszerű tudósunk, R i e d 1 
Frigyes irta meg benne poetikus tollal 
és finom melencholiával, hogy az év
századok során hány érdekes magyar em
ber kereste fef az örök várost. Volt köz
te fejedelem, vitéz, tudós és diák. Mind 
meglátta ott a régi romok közt bujdosó 
fényt, érezte a régi hantok fölött nyiló 
cziprusok és kaméliák sajátszerü illatát, 
amely mintha régi elsülyedt villák kert
jéből áradna felénk. Ez a meleg áram 
hatja át dr. G e r é b  könyvét is, de a 
mellett ez a munka minién sorában mo
dern és friss. Nem kicsinyes adatokat 
halmoz egymásra a legmagasabb szem
pontból nézi az eseményeket, a melynek 
erkölcsi rugói ma ép oly időszerűek, mint 
akkor voltak. Igaza van, amikor mondja 
hogy a római császárság megalapítása — 
a legnagyobb poltikai mü volt, a melyet 
valaha emberi elme teremtett. Napóleon, 
vagy Bismark alkotásait nem lehet vele 
összehasonlítani. És igaza van akkor is 
a mikor a régi mozgalmat és szereplő
ket oly dramatikus erővel és közvetlen
séggel festi, mintha egy divatos színjá
tékot mutatna be. Mert Julius Caesar, 
Antonius és Kleopátra, Coriolanus szel
leme, mint ezt Shakespeare kidomborí
totta, örök életű, mert a közélet nagy
jai ma épp oly mohó epikoreusok, mint 
a milyen Ciceró v81t, mert a nép ma is 
tódul oda, ahol kenyeret és látványossá
got kap, mert a társadalmi és gazdasági 

I forradalmok folyton megújulnak, az au- 
gurok ma is keveset beszélnek és ravasz
kodnak, a gladiátorok pedig ma is hal
dokolva köszöntik urokat. Nagy, igen 
nagy gyönyörűséggel követjük G e r é b  
doktort hosszú Odysseájaban. Követjük, 
mert a római világ még soká nem fog 
összedőlni. Nero villájának romjai közt 

! kétezer év múltán megtalálták egy ten- 
germelléki fülkében sértetlen szépségben 
a belvederei Apollót; — ki tudja még 
mit és mennyit fognak találni a roska
tag falak mellett.

Ötödéve jártam utoljára Rómában. 
Éjszakánként a Via Corson sétáltam. A 
Colonna-téren hallgattam a zenét, a vil
lamos ivlámpák alatt néztem a magas 
asszonyokat, akik fénylő fekete hajukkal 
nagy portiaszerü szemükkel, a mely a 
végtelenbe néz, úgy festettek, mint a régi 
patrícius lányok és fehérbe öltözött po
gány pap-nők. A Ledieziek kertjéből pe
dig, ha csönd lett, elhallatszott a szökő
kút moraja. Most, hogy e könyvet, a 
mely előttem van, forgatom, elfog a szo
morúság. Eszembe jut, mily szegényesek 
emlékeim e meseszerü gazdasághoz ké
pest, amely ebben a műben le van téve 1 
Mily csekélyke töredék az, amelyet egy 
elsülyedt világból megláthat egy ember 
és egy nemzedék szeme ! Mi persze nem 
tehetünk mást, csak lapozgatunk a könyv
ben, amelynek betűi felett nagyobb ára
dat hullámzik, műit a Via Corson és la
pozgatva e könyvben úgy érezzük, hogy 
belesodródunk egy kétezeréves tolongásba, 
a melynek még nincsen vége.

Dr. Molnár Géza.

amennyiben budap esti malmok élénk vó- 
telkedvet tanúsítottak és az árak is szin
tén emelkedő irányban fejlődtek.

Zsibbasztólag hat belföldi kereske
delmünkre a tömeges szerb származású 
búzának felhozatala a budapesti piaezra, 
mely hozatalok jelentékeny olcsóbb árak 
mellett lesznek malmaink által vásárolva 
és igy hazai terményünk árát nyomják. 
A hozatalok azonba valószínűleg rövi
desen megszűnnek a Dunán, miután az 
erős jégzajlás a hajózást lehetetlenné te
szi és igy csakis hazai terményünk (vas- 
utain) jön forgalomba.

A mai hetivásáron a hozatalok cse
kélyek voltak, az árak megtartották múlt 
heti jegyzésüket és következő árakat
jegyzőnk:

Búza . . 6 90 710 kr.
I,jj tengeri. 415 4'20
Ő tengeri . hiányzik.
Árpa
Zab

4-60
4-40

' 4-80 kr. 
450 kr.,-x ivy i  ás.,

T ö r v é n y s z é k i  c s a r n o k .
P l  árati hrdütiHiy. A szarvasi kir. 

járásbíróságnál évi 500 forint fizetés s 
évi 150 forint lakpénz élvezetével egy
bekapcsolt egy irnoki állomás betöltendő 
lévén, a nagyméltóságu kir. Igazságügy
miniszter urnák 1899. évi 5115. I. A., B.,
C. sz. alatt kelt magas rendelete folytán 
a fent irt állomásra pályázatot hirdetek s 
felhívom mindazokat, kik azt elnyerni 
óhajtják, hogy szabályszerűen bélyegzett, 
életkorukat igazoló anyakönyvi kivonat
tal és az 1883. évi I. t.-cz. 19. §. máso
dik bekezdésében előirt minősítésüket 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényü
ket a folyó évi deczember 20. kezdődő és 
1900. évi január 16-án végződő pályá
zati batáridő alatt, az 1891. évi 4291. I. 
M., E. szám alatt kiadott kir. ü. szab. 
5. §-ában körülirt módon hozzám annál 
is inkább beküldjék, minthogy a ké
sőbben érkezendő, vagy más utón beter
jesztett kérvények figyelembe nem vétet
hetnek. Megjegyzem, hogy erre az állásra 
csak oly pályázó fog kineveztetni, ki testi 
alkalmatos voltát közhatósági orvos bi- 
zányitványával igazolja és a telekkönyvi 
vizsgát letette. Gyulán, 1899. évi decem
ber 12. N o v á k, kir. törvényszéki elnök.

A  9 y u la i  k ir . tö rv é n y s z é k  m in t po l
g á r i  fe lebbezési b író sá g  e lő tt m e g ta r 
ta n d ó  szóbeli t á r g y a lá s o k  je g y z é k e

1899. deczember 19.
1899. D. 221. sz. Fonféder Mór felperes

nek, Teuer Augusztin alperes elleni 
tulajdoni igény pere.

1899. D. 222. sz. gróf Károlyi Sándor 
felperesnek, Németh István és társa 
alperesek elleni 685 forint 14 kr. tő
ke s jár. iránti sommás pere.

1899. D. 125. sz. Scbwarez Sámuel fel
peresnek, id. Sós Mihály örökösei al
peresek elleni 170 forint tőke s jár. 
iránti sommás pere.

1899. deczember 22.
1899. D. 225. sz. Özv. G. Nagy Sándor- 

né felperesnek, ifj. G. Nagy Mihály 
alperes elleni sommás visszahelye
zés iránti pere.

1899. D. 176. sz. Gombos Ida felperes
nek, Kardos János alperes elinni 
gyermektartás iránti pere.

1890. D. 239. Litauszki Anna felperes
nek, Hercz F’erencz alperes elleni gyer

mek tartási iránti pere.
A g y u la i  k ir. tö rv én y szé k , m in t po l
g á r i  fe leb b ezési b író sá g  e lő tt  n y il
v á n o s  ü lésb en  e lőad an d ó  p e re k  je g y 

zéke.
1899 deczember 11.

Heti jelentés a gabona üzletről
Gyula, 1899. deczember 15. 

(Sí. S.) A lefolyt héten a gabona
üzletben az irányzat szilárd jellegű volt,

Előadó: Fekete.

1899. E. 50. sz. Katz Ábrahám felperes
nek, Tóth P. Bálint alperes elleni 
34 forint 80 kr. töke s jár. iránti 
sommás pere.



Gyula, 1899. deczember 16. BÉKÉSMEÖYEI HÍRLAP
1890. E. 60. sz. Sehröder Cornél felperes- 

‘ nek, Kata Sámuel alperes elleni 25 
forint 55 kr. töke s jár. iránti som
más pere.

1899. E. 61. sz. Reisz és Poriesz czég 
felperesnek, Baeher Rudolf és társa 
alperesek elleni 24 forint 24 kr. tö
ke s jár. iránti sommás pere.

1899. E. 63. sz. Buek Adolf felperesnek, 
Seheiner Benő alperes elleni 36 fo
rint 57 kr. töke s jár. iránti sommás 
pere.

1899. E. 64. sz. Bejazet Juliánná felpe
resnek, Dáczkál György alperes el
leni 30 forint töke s jár. iránti som
más pere.

1899. E. 65. sz. Ochlkers Albert felpe
resnek, néh. Háti Károly örökösei alpe- j 

resek elleni 32 forint töke s jár. iránti i 
sommás pere.

S z e rk e s z tő i Szenetek.

R. H. Gyula. . . N incs igaza, a kritikának  nál- 
lunk m indig m eg van az alapja, önnek — úgy 
látszik — a  tyúkszem ére találtunk lépni s most | 
ezért idegeskedik.

T. A. Helyben. A m últkori sokkal jobb volt. 
Ezek nem közölhetők. Szép, igen szép dolog, ha ; 
valaki m indig Petőfit olvassa, de a versíráshoz j 
ez még nem elég, szép eszme jó rím  kell, mert 
így ön Petőfinek, csak rossz viszhangja lesz.

Békési munkatársaink. Talán hófúvás, vagy 
árvíz van ott ?

Sz Gy Hódmező-Vásárhely Czikkét szívesen 
lá tju k  és kérjük  a c s e r e - v i s z o n y  t.

A szerkesztésért fe le lő s : Vértesi Arnold.

húzásra érvényes jótékonyczélu 
— sorsjáték a budapesti polikli- 
nikai egyesület kórháza javára — 

sorsjegy ára csak

e g y  k o r o n a .

Főnyeremény

k o ro n a  é rt .

5nyerem .á20 , 0 0  Okor.stb. ért.
K ivánatra 20% levonással készpénzben ki

fizettetik.

E l s ő  i u a z á i s

v i s  s z a v o n h a ta t l a m i l
nisir J a n u á r  h ó 1 - l u .  

Megiendeleseket pontosan teljesít:

a ió la k o n y c z e l i i  s o r s já t é k
f e l e l ő s é g r e  

IV. kér., Kossuth Lajos utcza l.sz.

A  so rs je g y e k  k a p h a tó k  G y u lá n  
a  „C o rv in a  N y o m d a" k ö n y v - és 
p a p irk e re sk e d é sb e n  lev é lb e li 

m e g re n d e lé s re  is.

Gyula város rendőrkapitányától^
4061. szám. 
1899. Rkpt.

HIRDETMÉNY.
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák alábbi körrendeletét 

a város közönségével tudomásul vétel végettegész terjedelmében közlöm. 
Gyula, 1899. deczember. 15.

E n d rö d y
rendőrkapitány.

79511. szám.
Kereskedelemügyi m. kir miniszter.

Tekintettel arra, hogy karácsony estéje ez évben vasárnapra 
az újév napja pedig hétfőre esik s a nagy közönség az ezen ünnepek 
alkalmából, szokásos bevásárlásokat rendszerint az említett ünnepeket 
megelőző napon szokta teljesíteni, — a belügyminisztérium vezetésével 
megbízott m. kir. miniszterelnök és a földmivelésügyi m. kit. minisz
ter urakkal egyetértőlég kivételesen megengedni, hogy a f. évi de
czember hó 24-ére és 31-ére eső vasárnapokon az 1891. XIII. t.-cz. 
3. §-sa alapján 1892. évi márczius 5-én 14837. sz. a. kiadott rendelet 
II. A) 2., 3., 4. és 5. pontjai alatt említett ipari és kereskedelmi te
lepeken már az ipari munka, illetőleg adás-vevés egész napon át vé
geztethessék.

Budapesten, 1899. deczember 1-én.
H e g e d ű t* , s. k.

ajándéknak
'alkalmibb, legszebb egy szépen festett

olajfestmény arcskép
a g y  g e n re -k é p , a m it  a  le g sz e b b e n  k é s z í t  m ű v ész i k iv i

te lb e n , ju tá n y o s  á r a k o n

BRAUNÉT} VILMOS Gyulán, S T C iflE
Megrendeléseket elfogad:

A B é k é s m e g y e i  H ír la p  k ia d ó h iv a ta la
vidékről is.
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Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.

w

&Ss'*

H
m

Megyei telephon:
C sab a  20 . Reisz * Porjesz

Páris. London 1897 : 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem

Megyei telephon:
Csaba 20.

BÚTORGYÁRA
B é kés-C saba, Vasut-utcza, 1155, és 115S. szia, (Saját ház,)

»

U n a •Ü  J i  J Á- ö t i i l i l aV k B V t 'W V B 'iá 'W 'O  ' W W ' Í

J U  e g é s z  o r s z á g b a n  p á r a t la n u l gazdag választékban r a k tá r o n  v a n n a b
m in d e n n e m ű  h á ló - ,  e b é d lő - ,  ű r i  s z o b a - ,  s z a lo n b e r e n d e z é s e k , .  
S z ő n y e g e k , fü g g ö n y ö k , n ip p e s e k  s t b .  a  le g e g y s z e r ű b b tő l  a  
le g f in o m a b b  k iv ite lig  a  le g iz lé s e s e b b  é s  le g d iv a to s a b b  r a jz o k

u tá n  k é s z i tv e .

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

k ö n y v n y o m d a , k ö n y v - é s  p a p i r k e r e s k e d é s b e n  G yulán , F ő té r e n .

O é lm a g y a r o r w 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 E M É N Y  LAJOS
fióküzlete GYULÁN, Sugár-uton 1044, sz. Mórit: János házában

ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor l e g j o 'b 'b n . & l r  elismert

családi és ipari czélokra varrógépekből
a te g ju tó n y o s a b b  á r b a n , K ed vező  f iz e té s i  fettétel é s  s z ig o r ú  5  é v i jó tá l lá s s á ^

Seidel és Naumann legújabb kitűnő 
W ibrating va rró g ép é t

Kizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő

amerikai Wheeler és Wilson 12-ös 
c o l i b r l - c j l i m l 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 

t KÍpalkatríííckliöl valamint osont 
olaj- és téli minden létező géphez.

' - 5 évi jótállás.
 ̂ ^  31 tildéiméinft varrógép és kerékpár javítások elfogiidlttiuak és saját \  Q ,

e ciólra fenntartott kortt/.erú málieljeinbeti a  legjut anyósa !»!»»•■ eszkö- ^  V(̂
^ töltetnek. Vidéki megrendelések pontosan r^auatositr iuuk

iéü í̂iüy íM^.1

Nyomatja és kiadja a „Corvina könyvnyomda41 Gyulán. 1£99


