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Megváltás.
„ó h  szent a szalma 

gunyhók küszöbe, mert 
itt születnek a nagyok s 
Isten  a m egváltókat ide 
küldi be . .

A Megváltó születését ünnepli a 
keresztény világ. A hála és az üdv ho
zsannája, mint egy hűvös fuvallat, lá
gyan, misztikusan, éltet adólag zengi 
be a földgolyót. Reménykeltő csillag 
ragyog föl a szürke égbolton, amely 
keletnek, a messziről sugárzó, eddig 
nem hallott eszmék Mekkája, szülő
földje felé vezeti az utast. Királyi ve
zetők mennek elsőnek a nyomon és 
népek milliói követik az ösvényt, amely 
meg van szentelve a keresztnek előre- 
vetett árnyéka által.

Csodálatos jelenség. A magas ég
bolton jelenik meg egy fénysugár, és 
ennek az üstökösnek vonzó erejét leg
előbben  is a világ hatalmasságai é r
zik át, azok szivébe hatol be, mintegy 
jelezve az emberi kötelességek neto
vábbját, hogy azok, akiket a meny béli 
gondviselés erővei, hatalommal és ki
váltságos jóságú szívvel felruházott: 
előljarjanak a gyarló emberiség boldo- 
gitásanak nagy muuka)ában.

A mi szükebb társadalmi életünk
nek riihöseiiek ' téiedélfew. A 'iái, sói 
tői felfogás nélkül váló, sefii h.- dolgok
kal behintett szaza Ivég, nem s ül Mes
siásokat. De terem hala Istennek oly 
kíváio egyéneket, akik hivatva vannak 
a bibliai jelző csillag nélkül is vezé
rekként szerepelni s megmutatni a bol
dogulás télé vezető ösvényt.

A szaluiagunyhók küszöbe a mi ko
runknak is megszentelt területe. Az a 
hely ez, ahol a megváltó nagyoknak 
tág mező nyílik a tevékenységre, az 
Égtől nyert adományaik áldásos érté
kesítésére.

Örömben úszik a holnapi nappal 
kezdődő nagy ünnepen az egész em
beriség. Megváltását ünnepli a bűntől 
és felmagasztosul a megszületett üdv 
érzetében.

A nagyok, a hatalmasok, a gaz 
dagok megfognak jelenni a szalma- 
gunyhók küszöbén és letörlik szen
vedő embertársaiknak keserű könnyeit, 
bánatot oszlatnak szerte és szivük me
legét öntik a fagytól dermedő szalrna- 
gunvhók levegőjébe.

A jóság ünnepe a karácsony. A 
szív beszél és cselekszik a keresztény
ségnek ezen a nagy ünnepén úgy, ami
ként azt az a nagy Nemtő, az emberi
ség jóltevője —  mostanáig is szálló 
igéivel — több mint egy ezredév óta 
hirdeti a hívők között.

Az angyalok megfognak jelenni 
mindenütt, ahova küldetésük szól, meg
hozzák az áldást és a vigasztalást min
denhová, a hová azt a reászoruló sze
rencsétlenek várják. És megfogják 
hozni az enyhületet abba a családi
körbe, amelyik annak szükségét érzi.

Az Ur meglátogatja a mi apró há
zainkat úgy, miként a nagy urak pa
lotáit, mert a magyar társadalom elitje 
mindenkor át volt és a jelenben is 
át van hatva a szeretet melegétől s a 
most születendő Krisztus emberszerető 
lelke vezérli őt emberbaráti föladatá
nak teljesítésében.

És legyen a  szalmagunyhók kü
szöbe szent mindörökké, mert ott szü
letnek a nagyok s Isten a megváltó
kat oda küldi be. , .

Aliquls.

Kritika.
ni.

— Játék  < a a tállal —

Egy ártatlan, üde, szép iskolás le
ányka meghalt, A Kőrös-csatorna héza
gos jegei alá veszett, menteni vágyó ki
csiny nővére csodával határos szerencse 
módon szabadult meg attól a sorstól, 
hogy ő is nem gazdagította az angyalok 
seregét.

Fényesdélben történt az a katasztrófa 
Gyulán, az élőviz-csatorna Józsefvárosi 
részén.

Az életkedvtől lüktető, virgonez is
kolás csapat feltartóztathatatlanul siet a 
jégre i 1 i n k ó z n i. Szegények, rövid 
eszükkel nem sejtik a veszedelmet, a 
mely ott ólálkodik o rm il apró lábacskáik 
arait és csak akkor riadnak szerte, mint 
a jégvágó napszámosok által megzavart 
taritatoUu ezmke madár csoport, midőn a 
veszedelem már közéjük csapott.

Nem most történt az eset, hanem az 
elmúlt télen. Közszájon forgott, az újsá
gok nekrológban emlékeztek meg az ál
dozatról, de talán kíméletből nem kutat
ták a katasztrófa tulajdonképeni okát s 
nem ütöttek a nyilvánosság előtt egy ha
talmasat azokra, akik — bár közvetve — 
okozói voltak a kis S z i k e s  Boriska 
gyásaos halálának.

Úgy történt, hogy midőn az elmúlt 
télen biztos jégpánczél borult az élővíz- 
csatorna fülé, a rendelkező potentátok, 
a zsilip kezelők, játszani kezdtek a jég 
alatt hömpölygő hullámokkal. Tetszett 
nekik, hogy egyik napon a viz elborí
totta a folyó jégíödelét, másnap pedig 
elfutott alóla nyoninélkül, mintha bujós- 
dit játszana s a gyerekeknek — a meg- 
őrizhetetlen apróságnak — viczkándoló 
lábai alól egyszerre eltűnt a jégmezőt 
biztosan tartó víztömeg és az örömben 
úszó gyereksereg felett ott ólálkodott a 
halál angyala lépten-nyomon.

Csodák-csodája, hogy ez a nagy em
berek által űzött meggondolatlan vétkes 
gyerekjáték nem követelt magának az el
múlt tél évadján több áldozatot is.

Az élőviz-csatorna műit évi köny- 
nyelrnü kezelésének áldozatát elsiratták 
a bánatos szülők, elsírták fölötte szomo
rú verseiket a józssf-városi templom-to
rony harangjai, okot nem keresett sen ki, 
vádra nem emelte szavát a közvélemény, 
intézkedést a hatóság nem tett.

Az édes szülők fájdalmát már csak 
egy maroknyi por képviseli lent, hatláb 
mélységben, az anyaföld méhen, és az a 
por nem sir fel onnan, nem vádol meg
semmisülése miatt se hatóságot, se zsi- 
lip-k ezelőket.

Nem csoda tehát, ha azok is meg
feledkeztek az esetről, akikuek emlékez
ni kellene reá — hivatalból.

Mert hogy megfeledkeztek a tavalyi

katasztrófáról, bizonyltja az a könnyelmű 
bűnös játék, amit az ide télen is folytat
nak a csatorna vizével, óráról-órára Vál
toztatván annak magasságát.

Az ellenőrizhetlen mesterinasok és a 
fizikát még; nem ösmerő iskolás gyere
kek csapatja pedig most is kisérti az Is
tent: örökölt ősi passzióval keresi föl a 
jeget, a melyen egyik órában bokáig úszik 
a fölösleges vízben, kis vártáivá pedig 
rémülve menekül a levegőben függő, ro
pogó, recsegő krístálymezőről.

Az idén még — hála a gondviselés
nek — nenr történt szerencsétlenség, de 
a csatorna zsilipjének mostani lelkiősme- 
retlen kezelése mellett minden pillanat 
meghozhatja a maga áldozatát:

Vagy nagyon sok gazdája van az 
élővíz kezelésének úgy, hogy a - sok bába 
között elvész a: gyerek, vagy egyáltalá
ban nincsen aki e • részben- a felügyele
tet és az intézkedés jogát- gyakorolná.

És ez öreg hiba.
Ez a csatorna százezrekbe került és 

ezt a rengeteg összeget bizony nem a kí
nai császár fizette ki, hanem az érdekelt 
közönség. Némely részét közvetve, más- 
részét közvetlenül, ami egyre megy.

Egy ilyen nagyobb szabású alkotás; 
nak gazdája szokott lenni. A.mj csator
nánknak gazdája nincsen. Gátőrök,' zsi
lipkezelők rendelkeznek korlátlanul a víz
állás fölött, nekik tetsző módon és ..ját
szanak, vele, mjat éretlen gyerekek. Örö
müket találják abban, hogy a közönség 
— télen úgy, mint nyáron — botránykoz- 
tassa miatta a leü l üdvösségét és ka- 
ezagnak a lakosság ideges kifakádásain.

Felügyelet pedig nincaen.
Igazán kaczagni való állapot, midőn 

a botrányos dolgok miatt orvoslást keres 
a jóhiszemű polgárember a tekintetes 
urak előtt. Mérnök a polgármesterhez, pol
gármester a mérnökhöz utasítja a jám
bort és végtére kisül, hogy X. Y., vagy 
Z. J. gátőr, vagy mit tudom én miféle 
alsó rendű hatalom a hibás. Mert a hi
bára mindig kilyukadunk, csupán csak a 
felelősséggel tartozó tekintetes, vagy nagy
ságos urat néni lehet felfedezni sehol.

Télen a jég bizonytalansága okoz 
halálos szerencsétlenségeket, teszi tönkre 
a jégvágás és raktározásnak az egész
ségügyre oly nagy jelentőségű munkáját; 
nyáron, kánikullában, kolerával és min
den más ragályos és járványos betegség
gel ijesztgetik a belső város kellős köze
pén éktelenkedő iszaptengerből kigözölgő 
egészségtelén párák, dögletes bűzök, a 
jámbor lakosságot, aki nem tudja már, 
hogy forduljon e valakihez orvoslásért, 
avagy minden sikertelen panasztételt ab
ban hagyva, meneküljön a város gyön
gyének hiresztelt s arra valóban hivatott 
élöviz-esatorna közeléből.

Bizony, bizony, meggondolatlan bű
nös játék ez a gazdátlan állapot a ha
lállal, a város közönségének az egész
ségével és testi biztonságával.

Nemzetcs gátőr, vagy felügyelő, vagy 
micsoda urak, tekintetes mérnök és vá
rosi első fokú közegészségügyi hatóság 1 
Szépen kérem kegyelmeteket, hogy te
gyék a szivükre a kezüket, vallják be a 
közérdek iránt tanúsítóit nembánomsá- 
gukat töredelmesen, nézzenek utánna lel
kiismeretesen a reájuk bízott dolognak 
addig, mig a közönség türelme el nem 
fogy és addig, a mig ennek a türelem
nek az elszakadása nem provokálja önök
kel szemben a már is késedelmes feLsőb- 
ség niilikúli.s intézkedését.

És ne tessék kérem nekem azzal ér
velni. hogy az Újváros külső részeiben,
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az Erkel-malom környékén, meg a város 
krumpli-földjein összegvülemletí csapa
dék lefolyása miatt veszik el a belváros
tól heteken-hónapokon át az áldott élő
vizet ; hogy a német temető híd építése 
miatt egy hanyag pallér kedvéért — job
ban mondva anyagi dédelgetése miatt — 
kell a város szivének kánikulában is az 
idők végtelenjéig mocsártengerben élni 
és hogy a mostani nagy havazásokból, s 
az azt követő hirtelen olvadásokból ke
letkezett vizet kell a Ruczavárosból le
ereszteni s a miatt muszáj a csatorna vi
zét a jég alul elereszteni.

Hiszen kérem, tavasztól őszig átlag 
minden 10—14 napban megered egy-egy 
jó zápor, vagy pár napig tartó csendes 
eső, amely mindannyiszor megtölti a vá
ros külső részeiben levő mélyedéseket, 
meg a bérbeadott városi krumpliföldeket. 
Ha már most ezeket a vizeket mindan
nyiszor kiszivattyuztatja a nemes város, 
(mert csatorna-rendszer nélkül másként 
le nem folynak), akkor egy pár tuczat 
gőzszivattyut állandóé működésben kell 
tartania és állandóan üresen kell ékte
lenkednie a csatorna-medernek is; hiszen 
mire a mai zápor vázét kipumpolják s a 
kiszáradt csatorna-vizét megeresztenék, 
akkorra már ott van megint a másik nyá
ri eső, zápor, felhőszakadás, őszi esőzés, 
téli hóolvadás, tavaszi csapadék és a 
többi. A szivattyúzást tehát állandósítani 
kell, valamint hogy ezen elvből folyólag 
a csatorna-medrét is állandóan üresen 
kell hagyni, amint hogy úgy is van az 
évnek legnagyobb részében.

A németvárosi temető-hid alapmun
kálatainak elvégzésére, szakértő mérnök 
nyilátkozata szerint, ha megfelelő mun
kaerővel hozzálát a vállalkozó, 8—10 nap 
elegendő idő.

Mi történt mégis ? Egy szép verőfé
nyes őszelő napon a hídépítési munkála
tok megkezdése czéljából elfogtuk a csa
torna-vizét, holott a hidmunkálatokhoz 
azufán még csak három hét múlva kez
dett hozzá a vállalkozó. Azután száraz 
maradt a meder a szép hosszú ősz folya
mán mindvégig.

És mire való most a fagyos-tél évad
ján játszani a vízzel ? Csupán azért, hogy 
a lég meg ne szilárdulhasson s az idei 
télnek is meglegyenek a  maga áldozatai? 
Az a ruczavárosi hóié, amelynek a ked
véért, midőn e sorokat Írom, éppen le- 
boesájtottáfc a vizet a csatornából, bizony 
nem fog onnan tavaszig, eltávozni, akár

Karácsonyra.
Jézus, k i a jászolban született,
Ma is szereti a szegényeket.
S jó angyalait m ajd ama éjjel,
Azt tudakolni küldözgeti s z é jje l:
H ogy van-e még szeretet,
Oda lent a világba' ?
Vigasztalan könyeket
Hullat-e m ég ae árva V
. . . Oh, m ert szereti a szegényeket.

Ti gazdagok, s ti boldog em berek !
Az angyaloknak ti feleljetek.
Ti mondjátok meg, hogy ha  visszaszállnak, 
Mit szóljanak fönt, az Istenfiáuak :
H ogy van-e még szeretet,
Idelent a világba?
Vigasztalan könyeket 
Hullat-e még az árva ? . . .
— Az angyaloknak ti fe le lje tek !!

SZABOLCSRA MIHÁLY.

A vén tanító.
Őrülten nyargal a téli lég  viharja, 
Szaggatja födelét egy k is, ócska háznak, 
Bent, a  kandallónak éledező lángja 
S a betolakodó hideg szél csa táznak ; 
Iskolaház, bizton fogadhatunk rája,
Nem ju to tt vón’ máskép ilyen árvaságra.

Az öreg tanító vén karosszékében, 
ó csk a  hegedűjén húz fiatal nótát, 
Leghívebb barátja ez volt életében,
Ezzel osztotta meg örömét és búját. 
Reszkető ajkain lágyan zeng a  dallam 
S elvegyül a kívül tomboló viharban.

hogy erőlködnek is rajta az összes csa
torna-kezelők.

Meggondolatlan játék bizony az édes 
uraim a város közegészséggügyével, a 
halállal, amit önök maguknak megenged
ni méltóztatnak. Nyáridőn a betegségek
nek csinálnak melegátyat, mostan pedig 
a boldogult kis Szikes Boriska szellemé
vel kaczérkodnak. . .

Békés vagyoni helyzete.
A békési járás föszolgabirája, mint 

Békés község elsőfokú ellenőrző ha
tósága egy igen szomorú karácsonyi 
ajándékkal, lepte meg a község la
kosságát.

Ezen ajándék nem más, mint egy 
kimutatás Békés község vagyoni hely
zetéről, a mely kimutatás „schvarez 
auf weisz" kimutatja, hogy ha a köz
ség a vagyon kezelésben továbbra is 
az eddigi utón halad, akkor az „az 
adózó közönség, anyagi tönkre jutásra 
fog vezetni."

Ha bele tekintünk ezen kimutatás
ba, azon megdöbbentő valóra jutunk, 
hogy a főszolgabírónak teljesen igaza 
van.

Igaza azért, mert rideg számokkal 
mutatja ki azt a szédületes örvényt, 
amely felé a közönség halad.

De hát azok, akik ezt a munkát 
végzik, akik a község kormányzását 
vezetik, nem látják, vagy nem akar
ják látni a községet fenyegető vesze
delmet ? Nem hozza őket eszméletre 
az ami ezen kimutatásból is látható, 
hogy „rövid, 10 év a la tt  38 ,3 6 a  f r t 3 4  
k rr a l  em elkedett a község i pó tadóva l 
fe d eze n d ő  hiány" amely hiányra azt 
mondja a főszolgabíró, hogy „ha a 

je le n leg i vagyonkezelés m egm arad, b iz
tosítom  a t is z te l t  k ép vise li testü letet, 
f/ogy a községi adósság növekedése m el 
le t t  a községi pó tadó  évrő l évre to
vábbra is tetemeset) em elkedni f o g  “

Legkisebb kétségünk sem lehet az

Apró unokái körülötte gyűlnek,
Vígan ugrálva a nagyapa dalára,
Kinek, m ig zenével m ulattatja őket,
Gyors menetben jár-kel gondolatvilága: 
V isszaszáll a m últnak tarka mezejére 
S nem talál ott helyet, mely nyugtot igémé.

ötven éve éli e sivár világot,
Sok szép nemzedéket fölnevelt azóta,
Lelke dús kam atja mind a honra szállott 
Tartozását jobban Benki le nem ró t ta ; 
Mégis a  jutalm a hosszú munkájának : 
Gondtól, szenvedástől m egőszült hajszátak.

Kedves unokáit keresi szemével,
Bennök él mióta nyugalomba lépett,
Ő bennök találja minden örömét fel, 
Amiket az élet szivéből kitépett,
Zenél, danol, kaczag já tékaik  közben,
Ú jra gyerm ekké lesz a gyerm eki körben.

De m ulatság után könyv is jön a kézbe! 
Istenről és honról olvasva föl nékik, 
M egtanítja őket a nagy bölcsességre : 
Miként kelljen élni az életet végig . . .
. . . F igyeljetek fiúk az öreg apóra, 
ó  az álmaitok jövendőmondója . . .

ENDRŐDY G ÉZA

Nativitas Christi.
Ir ta  : Várt Rezsi

Ott a hol a tér kezdődik, az idő 
végződik; fenn a világűr zenithjén, aho
vá az ember csak képzeletének szárnya
in emelkedhetik ; székel a világ atyja. 
Csillag-trónusán ül mély gondolatokba 
merülve. Egy gondolata az egész világ

iránt, hogy a főszolgabíró állításában 
nem téved.

Nem lehet kétségünk pedig azért 
mert a vagyon kezelést most is azok 
csinálják, akik eddig és fogják csi
nálni ezután is, tehát ha eddig nem 
tudták más módját, nem fogják tudni 
ezután sem, s ez akkor csakugyan a 
tönkrejutáshoz vezet.

A kimutatást igen gondosan készí
tette el a főszolgabíró.

Az 18'-t5. évtől kezdve sorba ve
szi a községnek minden egyes birto
kát, kimutatja annak bevételeit és ki
adásait.

Kezdi elsősorban a legnagyobba!, 
a „Bélmegyeri birtok" kai, a melyről 
kimutatja, hogy „a község négy és f é l  
év a la tt  a bélm egyeri b irtokra p 3 .a 0 0  
t r t  58  k r t  f i z e te t t  reá  “

Mit szólnak ehhez a birtok vásár
lók ? Mit szól ehhez a hős Czira és 
társai ?1

A jövő évre is — a kimutatás sze
rint — a f. év végén mutatkozó 7700 
forint 58 kr. megyeri hiány pótadóba 
lesz kivetve.

Örüljünk neki. Fizethetünk még 
többet. A fizetségről gondoskodik a 
község sorsát intéző orgánum, de ar
ról, hngy a község jövedelmei szapo
rodnának, hogy a községen haladás 
látszanék, erről is gondoskodik a fó- 
s/olgabiró kimutatása szerint.

De ezen kimutatásban nemcsak a 
fenyegető veszély van feltüntetve, ha
nem az is kimutatva van, hogy mi 
módon lenne ezen veszedelem elhárít
ható.

A baj orvoslására azt ajánlja, hogy 
adja el a község minden vagyonát és 
azok árát tőkésítse, akkor segítve lesz 
a bajon.

Hogy csakugyan segítve lesz, azt 
ismét a rideg számokkal mutatja ki a 
főszolgabíró, s mely kimutatásban hin
nünk lehet.

A löszolgabiró a község összes va-

ismerete. Akarata népek története. Egy 
pillantása belátja az egész mindenséget. 
Egy mozdulata örökké tartó, szabályos 
keringésbe hozza a mérlietlen üresség
ben bolyongó testeket. Sustorgó bugással 
haladnak el alatta az égi testek milliói 
s hódolatteljes meghajlással futnak tova 
görbe s örökké visszatérő pályájukon, 
hogy imádásukat ismételjék. A terem
tett világ miriád apró világainak végte
len egymásutánja kereng el a tér fene
kéig ható szemeinek pillantása előtt. El
fárad az idő, kifogy a tér, mig szem
pillája csak egyet rezdül.

. . . Vakító fényözönében, csillagok 
seregével, egy világot hevítő tüzével ér
kezik meg a nap. Kíséretében az ezüst- 
fényű hold, a haragosvörös Mars, a rózsa
színű Vénusz, a szárnyas Merkúr, a büsz
ke Jupiter, az ősz Szaturnusz, a vándor 
Uránusz s a szeszélyes Neptunusz.

Valamennyien ragyognak, tündököl
nek az élet verőfényében : csak egyikük 
borús, Tellus, a teremtő Atya egyik leg
parányibb vazalussa. Borongó szomorú
sággal szemléli leggyengébb, de legked
veltebb teremtményét. Szemének egy vil
lanása besugározza a homályos föld szür
ke felületét. Belát mindent a királyok 
fényes palotájától a legutolsó rabszolga 
szennyes viskójáig. Fülébe hallszik a ha
talmasak kérkedő hivalkodása, a nyomo
rultak kétségbeesett panasza. Látja a 
gazdag étvágytalan tehetetlenségét, az 
éhező szegény üres asztalát. A kényur 
zsarnokságát, a szolga könyörületességét. 
A képzelődő tudós gőgjét, a bölcs sze- 

1 gény alázatosságát. A jogtalanság ltatal-
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gyonainak eladását „két szempontból" 
tartja „oivetlen'‘ szükségesnek.

Az egyik az, hogy eleje vétetik a 
„további helytelen gazdálkodásnak."

A másik pedig az, hogy a birto
kok eladásával „oly jövedelmet terem
tünk a községnek, melynek folytán 
alig érezhető községi pótadót kell ki
vetni az adózó közönségre."

De még azért is óhajtja, illetőleg 
szükségesnek tartja az eladást, hogy 
ez által a község a vételárkép befo
lyó pénzt a 6 százalék mellett a hi
telre szorult birtokosoknak kiadja" ez 
által azok megszabadulnak a 8 száza
lékos köiosöntól, 8 igy ezután is se
gítve lesz a lakosság anyagi viszonyain.

Nagyon okos és jó munkát csele
kedett a főszolgabíró ezen szomorú 
kimutatás elkészítésével. Dicséret ille
ti érte.

A község képviselőtestületéhez in
tézte kimutatását, amely testületet, mint 
e város szülöttje és lakósa is felkér, 
hogy javaslatát tegyék beható tanul
mányozás tárgyává.

Kíváncsian várjuk, mit szól ezen 
kimutatáshoz a képviselő testület ? 1

Láthatja a végveszélyt, a mely a 
községet fenyegeti; meg van mutatva 
az orvosság is, a mely a baj ellen 
alkalmazandó. Váljon melyiket fogja 
választani ?

Úgy hisszük marad arégiben. Hisz- 
szük pedig ezt azért, mert ha nem 
lesz Megyer, meg téglagyár, meg erdő 
stb., akkor nem lesz fogat és nem 
lesz hová kocsikázni az elöljáróságnak.

Azután meg azért is, mivelsok em
bernek, haszna is van ezen abból, hogy 
a községtől a földet kibérli olcsón és 
ö kiadja albérletbe drágábban. Váljon 
csakugyan úgy lesz-e? 1 X. y.

A T. (vármegye) Házból.
Van egy ősi régi közmondás, még 

talán a próféták előtti időkből . , .

mát, az igazság bilincseit. A kegyetlen 
diadalát, az igazszivü nyomorát. Vége
zetül azt az értelmi s érzelmi zűrzavart, 
melyben tévelyegve a kereső szem nem 
látja a világosságot, a kutató ész nem 
találja meg az igazságot s az epedő szív 
nem érez vigaszt.

Az örüklét Atyja, kinek szivében nem 
honol bu, vagy öröm, elméjében nincsen 
kétség, csak örök tudás, kiben nincsen 
változó akarat, csak megváltozhatlan tett, 
elérzékenyül e nagy nyomorúságon s sze
méből egy könycsep gördül le, melynek 
szivárványos fényétől már is felébred a 
kietlen földön: a remény. Könyörülő szi
vének könyje nem múló érzelem jele, ha
nem az irgalom cselekedetének elhatáro
zása. Leszáll a földre.

Bölcs képében megjelenik a római 
Caesar udvarában.

Rómában vagyunk, az örökös impe- 
rátor palotájában, a domus aurea-ban. 
Százezer rabszolga ezer napig könnyezett 
e palotatömeg fundamentomain, mig föl
épült. Az összes provincziákat kifosztot
ták kincseikből ékesitésére, hogy az Au
gusztus befogadására méltó legyen. S 
benn a legtágasabb, a legtündüklőbb te
remben, elefántcsont trónusán ül a Cae
sar. Arczán a végtelen unalom, szemei
ben a megesömörlütt vágyak kifejezése. 
Trónusára kecses, najádtermetü néger
leányok támaszkodnak bájos hanyagság
g a l /  pávatoll legyezőikkel csintalanul 
játszva és üdítve az arsnyfényben rezgő 
levegő melegét. Villogó, mélytüzű sze
meiket, hévteli korallajkaikat félig nyitva 
felejtve, hódolattalcsüggnek a sápadt ifjún.

„Senki sem lehet a saját hazájában 
próféta."

S oz a közmondás tartja magát 
szilárdul, annak daozára, hogy az or
szág hatvannál több törvényhatósági 
bizottsága közzül egy sem nyilatkozott 
mellette, sem fel nem irt az érdekében.

Most Szolnok-Doboka vármegye 
meg akarja semmisíteni ezt a közmon
dást s helyébe tenni azt, hogy:

„Mindenki csak a saját hazájában 
lehet próféta."

Úgy látszik Szolnok -Doboka várme
gyében nem tudják még azt a másik 
közmondást, hogy „Malachias volt az 
utolsó próféta, annak is ... . hát 
még az utódainak.

Hogy mi összefüggésé en van ez a 
megyeházzal ?

Kérem igen nagy oki összefüggés
ben, mert a legutóbbi megyegyülés 
ezzel a kérdéssel foglalkozott, neveze
tesen Szolnok-Doboka vármegye azt 
kívánja, hogy minden törvényhatóság 
mondja ki, hogy képviselőnek csak 
helyi nagyságok választhatók.

S a vita egész sajátságosán alakult 
ebben a kérdésben.

Azok a helyi nagyságok a kik már 
voltak jelöltek s megbuktak; ellene vol
tak hogy ily határozat hozattassék, azok 
a helyi nagyságok pedig a kik még 
ezután szándékoznak megbukni mellette 
s egész különös, de még is úgy tör
tént, hogy annak daczára, hogy töb
ben vannak a kik még ezután lesznek 
jelöltek, mégis a bukottak győzedel
meskedtek s kimondták, hogy Békés
vármegyében választható mindenki a ki 
választó, — mert ez a jog, törvény és 
igazság.

Hát az igaz, hogy furcsa is lett 
volna, ha máskép hatái óznak,*) mert 
akkor a jövő közgyűlésen bátran lehe
tett volna olyan indítványt tenni, hogy 
mondja ki a törvényhatóság, miszerint 
óhaja az, hogy csak katholikus embert

*) Nem osztom a nézetet Szerk.

A Caesar egykedvűen mosolyog.
A trón előtt jobbról-balról szobor- 

szerű méltósággal, Augusztus előtt le
sütött szemekkel ülnek sorban a ponti- 
fex maximus, a censor, a konzulok, tri
bünök, kvesztorok, edilek, pretorok. E 
néma testülethez csatlakoznak még az 
ősz szenátorok, az elhízott háruspexek, 
augurok, végül az ezüst fegyverzetű test
őrök illatos olajtól párolgó alabástrom- 
szinü, fedetlen testükkel, mint megannyi 
márványszobrok.

Fogadó nap van ma. A pontifex 
maximus előlép s térden állva a ezézár 
felé nyújtja a drágaköves ezunbiát, mely
ben só és liszt van. Fáradt mozdulattal 
felemelkedik az imperator s a trónnal 
szemben álló Jupiter Stator aranyszobrá
hoz lép. Kényszerű bókkal meghajol 
előtte s kétkedő mosolylyal az oltáron 
égő zsarátnokba hinti a csésze tartalmát. 
Tágranyilt szemekkel, hipokrita áhítattal 
szemlélik a jelenlevők az áldozati szer
tartást. A ezézár viszamegy helyére s 
feltárulnak a fogadó terem ajtajának szár
nyai.

Főlelmes fegyvercsörgés között, por
tól lepve, vérrel befecskendezve lép elő 
egy hadvezér. Daczosan megrázza ércz- 
sisakja sörényét s merészen tekint a ezé
zár bágyadt arezába.

— Auguszte eaesar, a brittanok s 
kaledonok hódolatát hozom neked. A 
barbár fegyverek meghajoltak a római 
sasok előtt. Tiz ezer kelta vitéz rablán- 
ezon várja a ezézár parancsát.

A ezézár arcza felderül, majd vissza

jelöljenek követnek vagy pláne valaki 
tehetne olyan indítványt is, mely azt 
kívánja a választóktól, hogy követ
nek csak is kizárólag helybeli poéták 
jelölendők, a mikor Dombi Lajos bá
tyánk versenyen felül állt volna; s ha 
a mozgalom ily irányban az egész or
szágban tova terjed és meggyökered- 
zik bizonyos a székes főváros belvá
rosának egyedüli választható jelöltje 
Hazafi Veray János leend.

*

De hát tartsunk sorrendet az első 
tárgy nem ez volt, hanem az alispáni 
jelentés.

Oh boldog idők, mikor még áz al
ispáni jelentés felolvasása nehány órát 
vett igénybe.

De hát Czira Gergely töröltette 
ezt a mulatságot, kijelentvén, hegy a 
főjegyző hangja gyenge, az olvasása 
értelmetlen.

S ezóta az alispáni jelentések nyom
tatásban jelennek meg, a minek azután 
az a következménye, hogy eddig leg
alább csak Czira Gergely nem értette 
az alispáni jelentést, de most már senki 
sem érti, mert eddig legalább Czira 
Gergely meghallgatta, de most már 
még Czira Gergely sem olvassa el.

'*
Az alispáni jelentés után a belügy

miniszter köszöneté következett először 
a vármegye közönségének az elme
gyógyintézet létesitósénél tanúsított 
áldozatkészségért azután ugyancsak 
a belügyminiszter felhivta a vármegye 
közönségét, hogy meleg köszönetét és 
elismerését fejezze ki a vármegye al
ispánjának az elme-gyógyintézet létesí
tésénél való fáradhatlán tevékenységéért 
a vármegye ezután kifejezte köszönetét 
a jelentést tevő alispánnak.

A miniszterelnök megköszöni az al
ispánnak a létesítés körüli tevékenysé
gét a vármegye pedig a jelentést.

Na ebben a köszönetben nincs sok 
köszönet.

nyeri előbbeni fagyos nyugalmát, kezé
vel int s a vezér félrevonul.

— Jöjjön a következő, hangzik a 
ezézár parancsa,

Sugártermetü, aezélizmu numidek. 
mauretánok követsége járul a trónhoz, 
Földre borulnak s ajkaikkal illetik az 
imperátor saruit.

— Afrika népei esedeznek hozzád, 
hatalmas Isten, fogadd őket alattvalóiddá 
s engedd meg, hogy templomainkban 
imádhassuk isteni szobrodat.

A ezézár fejével biczczent s helyet 
adnak az utánuk jövőknek.

Ázsia dúsgazdag fejedelmei sorakoz
nak a trón-zsámolya előtt s mindegyi- 
kök kincsekkel teli drágaköves szekrény
két nyújt a ezézámak. Majd előlép a leg- 
idősb s a ezézár aranyszobrát tartva ke
zében igy könyörög: — érintsd kezeddel 
ezézár, istenséged földi alakját, hogy ott
hon üdvünkre imádhassuk képed. Á ezé
zár hanyag kézmozdulattal jelt ad a vá
rakozóknak.

Tizenhét keleti király leány bájoló 
testhajlással, gyönyörű termettel, tündér- 
szépségü arczczal, tánezos, piezi lábak
kal lejt el a trón előtt s egyszerre hó
dolva bókolnak a ezézár előtt. A legszebb 
a legbájolóbb szerelmes szavakra nyitja 
piros ajkait.

Fogadj el minket isteni ezézár, rab
szolganőiddé.

A ezézár nyugodt marad. A harus- 
pexek s az augurok vigyorognak.

Kelet hajós-népeinek követsége kö
zeledik s most vezetőjük dió nagyságú 
igazgyöngyöt nyújt a ezézárnak.
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Volt még egy tárgy a mi érdeklő
dést keltett illetőleg a minek érdeklő
dést kellett volna kelteni, mondjam-e 
hogy ez a quóta.

Quóta, Quóta, ez a nehéz nóta, 
mint Dombi Lajos mondja, hogy a 
Széli elhordja s ne legyen több gondja.

A javaslat persze az volt, hogy ne 
írjunk fel, miért? mert a főjegyző nem 
szeret felírni.

Janesovics Emil pedig fel akar 
írni, miért? mert nem neki kell felírni.

Dombi Lajos azután mindjárt el 
is parentálta az egész dolgot.

De hát beszéljünk köznyelven és 
őszintén.

Hát én azt értem, ha a vármegye 
bizottsága 250—300 ember tüntet és 
felír valamely kérdésben, ennek meg 
is van a maga súlya.

De hát egy olyan kérdésben, a 
melyben olyan caliberü államférfiak 
mint Apponyi Albert, Borán szky 
Nándor stb. stb. egy óv alatt megvál
toztatták álláspontjuk, tehát a kérdés 
politikus kezében fontos, nehéz, meggon
dolandó s ezenkívül mély beható 
tanulmányokat igénylő, ugyan kérdem 
mi súllyal lehet egy felirat, melyet 412 
megyebizottsági tag közül megjelent 
61 tagból, 36 szavazattal, 25 ellen, 
esetleg megszavaz, — a minthogy most 
ebben az arányban nem szavazott meg, 
a csabaiak bölcsen a középiiton ma
radván, a felállás helyett, széken ülvén 
a mint mondják fáradtak voltak.

Ha a quóta csakugyan annyira nem 
kell, ha csakugyan annyira kell, hogy 
ebben a kérdésben a vármegye állást 
foglaljon és felírjon, hol maradt hát 
akkor a vármegye, hói maradtak a 
négy vennyolezasok, úgy látszik azokból 
is csak 34 4* jelent meg.

így megy a nemzet öntudatába a 
quóta arányszáma.

Hogy még voltak más ügyek is.
Oh igen 210 darab, de ezt mind

— Kihalásztuk az egész óczeánt s 
elhoztuk neked dicső anyád, Afrodite leg
szebb könycsepjét.

Szomorúan mosolyog a ezézár s ki
csinylő arezkifejezéssel egyik rabnőjének 
adja az országot érő kincset.

Párdnczkaczagányos, aranytegzes szkit- 
hák gyalogláshoz nem szokott lépések
kel robognak elő.

Nem hajtanak térdet a ezézár előtt 
s merész, szilajtekintetük pirosra festi a 
ezézár halvány arczát.

— Czézár, tiz légiód ül fogságban 
országunk fővárosában, Baktrában. vált
ságdíjat nem követelünk. Mi nem áru
lunk embert pénzért s a kincsek ne
künk nem kellenek. De ha a szárnya- 
szegett római sasokat nem viszed ki or
szágunkból, ötveaezer római harezosod 
fejét hömpölygetik az Eufrát huliámaijaz 
Oczeánba.

Szólt a szkitha. A ezézár még sáp- 
padtabb lesz a kemény szavakra, a düh 
és a szégyen nem engedték szóhoz. A 

árduezos harezosok sarkon fordultak s 
öngő lépteiktől, fegyverük zörejétől visz- 

hangzik a trónterem.
A ezézár mereven jártatta körül fény

telen szemeit vezérei során, de azok gyá
ván sütötték le az övéket.

— Hát nem akad férfi, aki méltó 
választ adjon a vakmerő hajzatnak ? Ri- 
valg a ezézár reszkető ajakkal.

— Atyád, Jupiter nem akarja, hogy ; 
e Mars kedvelte nép ellen harczoljunk, j 
felel remegő hangon az imént még dia
dalittas vezér s félénken meghúzódik a 
főpap mögé.

csak a tisztviselők tárgyalták, erről hát ; 
Írjanak ők.

*

Dr. Lukács György főispánt és a vele 
együtt belépő dr. Fábry Sándor alispánt, j 
a már együtt lévő törvényhatósági bi
zottsági tagok éljenzéssel fogadták.

A közgyűlés (megnyitásakor jelen- ! 
tette be a főispán, hogy időközben a 
belügyminisztertől egy leirat érkezett, 
amelyben köszönetének ad kifejezést a 
vármegye közönségének, mert áldozat
készségével lehetővé tette, hogy az elme
intézet ma már rendeltetésének átadva 310 
beteget befogadhat, különösen köszöne
tét mond dr. Fábry Sándor vármegyénk 
alispánjának, kinek semmi akadályt nem 
ismerő fáradozásai folytán létesült ez a 
nagyjelentőségű épület, köszönetét mond 
még a miniszter Gyula város közönsé
gének is az adományozott telekért.

Dr. Bodoky Zoltán olvasta fel Seéli 
Kálmán miniszterelnök leiratát, mely 
egész terjedelmében a következő:

Tudomással birván azon számos 
nehézségről, melyekkel a Gyulán léte
sített elmebeteg osztály létrehozása 
járt, és azon sok irányú fáradozásról 
és áldozatkészségről, mely annak léte
sítését lehetővé tette, most, midőn az 
elmebeteg osztály magasztos hivatásá
nak át van adva és nagyszámú elme
beteg elhelyezése által az e téren ér
zett közszükségletet jelentékenyen ki
elégíti : köszönetét mondok első sorban 
a vármegye hazafias közönségének, mely
nek áldozatkészsége ezt lehetővé tette.

Ezenkívül a vármegye alispánjának 
ezen ügyben tanúsított odaadó és semmi 
akadályt nem ismerő fáradozásai jön
nek tekintetbe s ez okból felhivom a 
vármegye közönségét, hogy nevezett
nek ezért, hivatkozással jelen rende- 
letemre, meleg köszönetemet és elis
merésemet tolmácsolja.

Felhivom továbbá, hogy Gyula vá
ros közönségének is a kórbáz ezéljaira 
adományozott 5 holdnyi földterületért 
köszönetemet, hivatkozással jelen ren
deltemre, szintén kifejezze.

A többi nagylelkű adakozó ember- 
bar-áti áldozatkészségét az illetőknek 
közvetlenül köszöntem meg. — Buda
pesten, 1Ö99. évi deczember hó 5-én. 
Seéli Kálmán s. k.

A törvényhatóság tagjai éljenzéssel 
vették tudomásul a leiratot és Keller

A ezézár tehetetlenül hanyatlik visz- 
sza székébe s areza még fagyosabb lesz.

A kisázsiaiak követségére jön a sor. 
Sebekkel födött, kiéhezett szánandó ala
kok. A legnyomorultabb, szánalomra leg- 
méltőbb kiterjesztett kezekkel görnyed a 
trón elé.

— Népek hatalmas istene, irgalmas 
atya könyörülj. Add, hogy egy évben 
kétszer arathassunk ; hiszen isten vagy. 
Kvesztoraid a beszedett adót elsikkasz
tották s most ismét beakarják hajtani 
az egyszer már beszolgáltatott, de elté- 
kozolt adót. ______ (Vége köv.)

Cornélia.
Irta  : Dr. KOHN EMIL.

(Folytatás.)

Cornélia szülei haza érkezve, hal
lották, hogy Ilka meglátogatta leányu
kat. Rögtön feltűnt nekik Cornélia ke
délyállapotának kedvező változása, me
lyet Ilka látogatásának tulajdonították. 
De midőn legnagyobb örömükre tapasz
talták, hogy Cornéüa nem esik vissza 
búskomorságába, hanem mindinkább visz- 
szanyeri előbbi életkedvét, kutatni kezd
ték e kedvező körülmény inditó okát és 
nem pihentek addig, mig Cornélia ki
merítő vallomást nem tett.

Kövessük most már Kénderessy dok- 
, tort a megye székhelyére.

Az ut fáradalmait kipihenve vissza
nyerte szellemi és testi rugékonyságát.

Sugárzó jókedvvel, emelkedett han
gulatban jelentkezett hivatalbeli előljárói-

Imre indítványára köszönetét szavaztak 
az alispánnak.

Dr. Fábry alispán hálás köszönetét 
fejezte ki a belügyminiszter és a tör
vényhatóság elismeréséért, — mondván, 
hogy a tisztviselőnek, ki munkáját anyagi 
tőkére nem válthatja be, erkölcsi tőkéje 
a tudat, ha munkássága a közjót, ha csak 
csekély mértékben is előmozdította, és 
egyetlen jutalma, ha e tudat külső elis
meréssel is megerösittetik, tetéztetik. A 
megbízók elismerése, bizalma az a for
rás, melyből a tisztviselő erőt mérit az 
újabb tevékenységre, a bizalom ilykép 
tudatra jutott érzete megaczélozza erőit, 
hogy azokat újabb eredmények elérésére 
fejtse ki. Ily felfogással és érzéssel fo
gadja ő a törvényhatóság és miniszter 
elösmerését és köszönetét, s azokból csak 
újabb kötelezettségeket, de kétségtele
nül, újabb munka kedvet is von le. Kéri 
továbbá a közgyűlést, hogy a kormány
nak a törvényhatóság irányában köszö
netét mondó udvarias leiratát hasonló 
felirattal viszonozza.

Az alispán hatásos beszédére a tör
vényhatáság kimondta, hogy feliratot 
intéz Széli Kálmánhoz.

Ezek után áttérve a közgyűlés ren
des tárgysorozatára, az alispán negyed
évi jelentését, mely a hivatalos közlemé
nyekben már közölve lett, tudomásul 
vette a bizottság, úgyszintén tudomásul 
szolgált a számonkérő szék jegyzőkönyve 
a tisztikar tevékenységéről.

Dr. Lukács György főispán elrendelte 
a vármegyei közigazgatási bizottságból 
kilépett öt tag holyének titkos választás 
utján való betöltését, a szavazatszedő 
küldöttség elnökévé dr. Hajnal Istvánt, 
tagjaiul dr. br. Brecksel Gyula és Léderer 
Rudolf biz' tagokat kérte fel. A szava
zás tartamára felfüggesztette az ülést.

A szavazás eredménye a következő : 
gr. Almássy Dénes 71, Keller Imre 75, 
Hajnal István 65, Haviár Dániel 75 és 
Varságh Béla 73-at, ezek szerint a kilé
pett tagok újból megválasztattak. — Az 
eredmény kihirdetést a közgyűlés har
sány éljenzéssel fogadta.

Utána megint választás volt. A vár
megyei tiszti lőügyész helyetteséül egy
hangúlag újból Janesovics Emilt válasz
tották meg.

Az igazoló választmányban szintén 
a régiek maradtak : Ladies György, Oláh 
Oyörgy, Schrőder Idoméi, Janesovics 
Emil és dr. Berényi Ármin.

nál és meglátogatta Ormódy Gedeon a fő
orvost is.

A lolytonos töprengés megszűnése az 
ö kedélyére is igen jó hatást gyakorolt. 
Örült, hogy végleges döntésével megta
lálta az ellenséges érzelmek tömkelegé
ből a kibontakozás mesgyéjét; Ormódy 
doktornak tetszett fiatal kollegája, de éles 
látásával mindjárt felismerte egyetlen, 
de horderejében végzetessé válható nagy 
hibáját. Ki is jelentette neki, hogy ő nem 
szereti a túlságosan komoly, zárkozott 
természetű fiatal embereket. Az ilyenfér
fiak hasonlítanak az egészséges, duzzadó 
magvakhoz, melyeket oly talajba vetünk 
melyet a napsugarak el nem érik. Nö
vény nyé válnak, de a sugarak éltető ha
tása nélkül csakhamar kiszáradoak, el- 
fonynadnak.

" O maga oly férfiú volt, milyet mai
nap már ritkán találunk. Előhaladott ko
ra daczára megőrizte kedélyének fiatal
ságát és üdeségét. Mindenki csudálta szel
lemének rugékonyságát, melyhez az élet 
gyakran irgalmat nem ismerő iskolájá
ban szerzett tapasztalatok bőséges tár
háza párosult.

Kedélyes beszélgetésük végén bemu
tatta neki családját, valamint testvérének 
húgát Disd’Eaux Beatrixt, ki anyjával 
együtt Párisból jött nagybácsijához hosz- 
szabb tartózkodásra. Béla nem sokára 
igen otthoniasan erezte magát a főorvos 
családja körében, de első alkafoinmal 
még nem sejté, hogy Beatrix kisasszony
nyal való találkozása súlyos következmé
nyeket fog maga után vonni.

Múltak a napok, eltűntek a hetek,
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A nyugdíjazandó tisztviselők mun
kaképtelenségének megállapítására hiva
tott bizottságba orvostagokul újra dr. 
Hajnal István éc dr. László Elek válasz
tattak be.

A csabai dohánybeváltó hivatalhoz 
politikai biztosul ismét Sóhár Kálmánt 
küldte ki a közgyűlés.

Itt aztán a köriratokra tértek át.
Baranyavármegye átiratát a tisztvi

selők helyzetének rendezése tárgyában; 
Hontvármegyéjét a pálinkaivás korláto
zása tárgyában; Trenesénnek a Keleti 
tengernek a Fekete tengerrel leendő ösz- 
szeköttetése tárgyában küldött köriratait 
és Zemplénvármegyéjét a gazdák bizto
sitó szövetkezetének támogatása tárgyá
ban, — a törvényhatóság vita nélkül 
egyszerűen tudomásul vette s irattárba 
helyezésűket rendelte el.

Érdekes vita keletkezett azonban 
Szolnok-Doboka vármegye köriratának 
tárgyalásánál, melyről lapnnk múlt szá
mában már részletesen megemlékeztünk. 
Az átirat éle a mandátum vadászat ellen 
irányul s azt akarja, hogy Bektsvárme- 
gye törvényhatósága is a képviselő-vá- 
lasztásoknal a helyt jelöltek támogatását 
ajánlja a kerületekuok. Az állandó vá
lasztmány erre nézve a következő ja 
vaslattal állott e lő : Miután a jelöltek 
személyében való megállapodás a tör
vényhatóság hatáskörébe nem tartozik, 
de különben is belolyást gyakorolni a 
választásokra helyesnek nőm tartja és a 
határozat gyakorlati értékkel különben 
sein bírna, a törvényhatóság közgyűlése 
azt egyszerűen tudomásul veszi.

Dr. Frankó László szolalt fel először. 
Meggyöződöséses szavakban fejtette ki 
nézetet a szolnok-dobokai átiratról, me
lyet szívből üdvözöl. Ő volt az — úgy
mond — ki a magyar sajtóban először 
vetette fel az eszmét, hogy a helyi je
lölteket támogassák a kerületek. Nem 
fogadhatja el az állandó választmány ja 
vaslatát, mely az ő eszméjének egyenes 
ellentéte. Bekésvármegyérői azt tartják, 
hogy intelligens vármegye, mégis hat 
képviselője közül öt idegen helyről jött 
le hozzánk s csak egy van, ki ebből 
a megyéből származott.

Szóló nem osztozik az állandó vá
lasztmány felfogásában s ezért indítvá
nyozza a következőket:

Tekintettel arra, hogy minden vár
megyének kötelessége a saját fiait tá
mogatni, mondja ki a közgyűlés, hogy 
Szolnok-Doboka vármegye átiratát he
lyeslőig tudomásul veszi és óhajtja, 
hogy Békésvármegye kerületei a legkö

egyik hónap a másik után következett a 
nélkül, hogy Béla a haza utazás gondo
latával foglalkozott volna. Szerette volna 
ha a múlt csak egy rósz álom lett volua, 
melyből az örömteljes valóra ébredjen. 
Nap, nap után megfordult Ormódy há
zában, de már nem azért jött, mert ben
ne igen derék és nagy képzettségű or
vosra akadt, ki vei az orvosi tudomány 
még eléggé meg nem világított kérdé
seiről vitatkozhatott ; hanem azért hogy 
családja körében, különösen pedig Beat
rix kisasszony társaságában néitány kel
lemes órát töltsön.

Beatrix a szó teljes értelmében vi
lágvárosi hölgy volt. Fejedelmi alakjá
nak leírását meg sem próbálom. Nincs 
toll, mely nagy fekete szemének tüzet 
leírhatná, nincs Író, akinek legalább meg
közelítőleg sikerülne a hatást szavakkal 
kifejezni, melyet a kerekded, hófehér vái- 
laira leomló süni sötét fekete haja a 
szemlélőre gyakorolt. Irigylésre méltó 
ember, ki rózsás ajkára csókot nyom
hatott.

Szellemileg és lelkileg hasonlított 
Coméliára, de nem érte el annak nagy
ságát. Rendelkezett azonban oly tulaj- 
ságokkal is, melyeket Coméliában hiá
ba keresünk. Igen élén, nagyon vidám 
és közlékeny volt. E tulajdonságok kü
lönös bájt kölcsönöztek neki és ünnepelné 
tették, bár hol is jelent meg, annál in
kább, mert nem mindenaapi műveltség
gel párosultak benne. Büszkeségénél fog-

zelebbi választások alkalmával helyi je
lölteket állítsanak.

Dr. liodoky Zoltán főjegyző ellenben 
elfogadásra ajánlja az állandó választ
mány javaslatát, mert nem tartja helyes
nek, hogy a törvényhatóság bármely czi- 
men is beleszóljon a választásokba'

Ugyanezt mondja dr. Berényi Át min 
is. Meghajol annak igazsága előtt, hogy 
a vármegyének kötelessége saját fiait 
pártfogolni, különösen akkor, midőn az 
idegen képviselők mindenünnen kiszo
rítják — a megyei tehetségeket — de 
mivel ennek a témának a megvitatása 
nem tartozik a megyegyülésekre, hozzá 
járul az állandó vál. javaslatához.

Dr. Frankó László állott fel ezután, 
hogy még egyszer megvédelmezze állás
pontját, kijelentvén, hogy ezzel a válasz
tók politikai nézeteit nem akarja befo
lyásolni; kéri határozati javaslatának az 
elfogadását.

Az elnök fölteszi a kérdést, mire a 
többség az áll. választmány javaslatát 
fogadja el

Hasonló érdeklődéssel tárgyalták 
Marosvásárhely szab. kir. város átiratát, 
mely arra szólítja a vármegyét, hogy 

; tiltakozzék a quóta emelése ellen s ily 
értelemben Írjon fel a képviselőházhoz. 
Az állandó választmány ezzel szemben 
azt javasolta ; miután az ügy jelenlegi 
stádiumában a feliratozási jelentőséggel 
nem bír és a folyó tárgyalás eredmé
nyei-e befolyásai nincs, a közgyűlés az 
iratot tudomásul veszi és irattárba he
lyezi,

Az áll. vál. javaslatának felolvasá
sát zugás követte s itt-ott elégedetlen 
közbekiáltás hallatszott. Ellene első sor
ban Jancsovics Emil beszélt. Hatásos mó
don fejtegette a kérdés fontosságát s a 
következő indítványt nyújtotta be : mond
ja ki a törvényhatóság, hogy a maros- 
vásárhelyi átiratot az országgyűléshez 
intézendő hasonló szellemű felirattal kí
vánja támogatni.

Lőhet — mondja a végén — hogy 
ez a szó pusztába kiáltó szózat, de haza
fias és becsületes szózat.

Az indítványozót lelkesen megélje
nezték.

Domby Lajos szintén pártolja az át
iratot és elfogadásra ajánlja Jancsovics 
javaslatát.

Yangyel Szilárd és dr. Bodoky Zoltán 
pedig az áll. vál. javaslata mellett tör
tek lándzsát.

A főispán ezután elrendelte a sza
vazást. Az áll. választmány javaslatára 
szavaztak 36-an, Jancsovicséra 25-en.

va, mely semmikép sem vált előnyére, 
gyakran fojtott el fogékony leikéből fa
kadó nemesebb érzelmeket. Minden kö
rülmény közt első akart lenni s ezt elér
hetőnek képzelte, büszkesége felkaszná- 
lásával és kellő érvényesítésével. Mindent 
összegezve mondhatjuk, hogy nagy mér
tékben birta azon tulajdonságokat, me
lyek a világvárosi hölgyeket jellemzik. 
Mindenben franczia, vagy jobban mondva 
párizsi vzlt, csak erkölcs dolgában ha
sonlítót magyar származású anyiára. Meg 
tudta magát óvni a gy akori és heves os- 
tromlásöktól, melyeknek ritka testi szép
ségénél fogva ki Volt téve.

Nem csodálkozunk — ugy-e bár — 
hogy Béla rövid idő múlva Beatrix rabja 
lett. Már első találkozásukkor érezte, 
hogy különös hatást gyakorol reá a fia
tal "franczia hölgy. Minél többször látta, 
annál inkább óhajtotta és kereste az édes 
viszontlátást. Legnagyobb boldogságában 
azonban megszólalt egy belső hang, mely- 
lelki nvugalmát ismét tönkre tette.

Lelki küzdelme mindinkább nőtt! 
Kerülni kezdte kollegája házát, kerülte 
ismerőseinek társaságát. Szabad idejét 
visszavonultan lakásán töltötte el. De a 
magány sem adta meg neki az óhajtott 
nyugalmat. Két alak jelent meg lelki 
szeme előtt és küzdött az elsőbbségért. 
H. Comélia és Beatrix I Ellenségek let
tek, bár sohasem ismerték egymást.

(F o ly t ,  k ö v .)

Feltűnt, hogy a szavazás elől sokan 
megugrottak.

Következett a hátralévő 75 pontnak 
a tárgyalása, a mi elég gyorsan történt, 
mert l t  óra után már csak a tisztvise
lők maguk maradtak a közgyűlési te
remben.

ÚJDONSÁGOK.
— Boldog ünnspeket. A kereszténység 

hétfőn és kedden ünnepli a Megváltó 
születését. Eme legnagyobb ünnepen, 
mely a csáládnak ünnepe s melyen az 
emberi szeretet mindenkit kibékit és 
összehoz, kívánunk teljes boldogságot 
olvasóinknak.

— A gyulai rém. kath. főgimnáziumra
a lapunk múlt számában kimutatott 21905 
frt összegen felül a következő adományok
jegyeztettek:

Dr. Frankó László ügyvéd 50 frt.
Mayer István 50 frt.
Joncz Ferencz 100 frt.
Bekker Endre 50 frt.
Licska Ferenez 50 frt.
Báró Königswarter Hermann 500 frt.
Dr. Berkes Sándor 100 frt.
Démusz József 50 frt.
Dr. Karácsonyi János lelkész 200 frt.

Összesen 23.055 frt.
— Városi közgyűlés. Gyula véros kép

viselőtestülete ma délelőtt 9 órakor a vá
rosháza nagytermében rendes közgyűlést 
tartott a képviselők élénk érdeklődése 
mellett. A közgyűlés először is ajfelett 
határozott, hogy a város által kezelt árva 
és egyéb pénzek az 1900. évben hová he
lyeztessenek el. A tanács az eddig köve
tett gyakorlat szerint, a régebben fenállő 
két gyulai pénzintézet, nevezetesen a bé
késmegyei takarékpénztár egyesületbe s 
az I. Gyulavárosi takarékpénztárba java
solta helyezni a pénzt; inig Lendvay Má
tyás városi képviselő azzal az inditvány- 
nyal állott elő, hogy a tanács javasla ti
nak mellőzésével mondja ki a közgyűlés, 
miszerint a város készpénzét egyenlő 
arányban a három gyulai pénzintézetben 
helyezi el. Lendvay meggyőző érvelése 
után, melylyel indítványát támogatta, a 
képviselőtestület 47 szóval 29 ellenében, 
tehát 18 szavazattöbbséggel úgy határo
zott, hogy a város pénzét a három gyulai 
takarékpénztárnál egyenlő arányban he
lyezi el. A közgyűlés többi tárgyairól jövő 
számunkban.

— Csaba mint nemesi előnév. Páva 
Emil cs. és kir. nyugalmazott altábor
nagy és törvényes utódainak a király 
magyar nemességet b -csabai előnévvel 
adományozott A kitüntetett altábornagy 
mint a 101. galogezred őrnagya soká 
működött B-Csabán, hol a társaságnak 
igen kedvelt tagja volt, de úgy látszik 
ő is megkedvelte Csabát, mert erre en
ged következtetni az, hogy praedicatu- 
mul B.- Csabát kérte.

— Uj aljegyző. A főispán Békésvár
megye törvényhatósági bizottságának 
hétfői közgyűlésén dr. Varga Lajos köz- 
igazgatási gyakornokot vármegyei tisz
teletbeli aljegyzővé nevezte ki.

— Újabb magyar találmány. Ezen a 
czimen egyik megyei újságban olvassuk 
a következőkot: Elmés, nagyothallókra 
nézve rendkívül becses, fontos és való
ban áldásos kis készüléket talált fel dr. 
Waltfisch Forencz a csabai kiváló orvosi 
karnak egyik kerosott tagja. A készülék
ben az emberi dobhártya vékonyságú, 
rugalmas lemez-hártya által van helyet
tesítve, mely egy finom gyürüeskében a 
telephon kagyló lemezkéjénok elve sze
rint van megerősítve s melyen át a hang
hullámok a fül belsejébe továbbittatnak. 
Ezen „müdobiiártya" pótolni van hivatva 
a hallószervnok valamely betegsége által 
elpusztult vagy a hangrezgések felfogá
sára s továbbítására valamikép alkal
matlanná vált dobhártyáját és bankve
zető részét. A kis készüléknek a külső 
füljáratba való elhelyezése bárki által 
könnyű szerrel eszközölhető s ami szin
tén egyik nem kevésre becsülendő elő
nyei közé taitozik, oly módon rögzíthető,
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hogy sem ben a tüljáratban, sem kívül 
a fülkagylón semmi alkalmatlanságot 
nem okoz és észre sem vehető, hogy a 
fülben valami alkalmazva van a mi a 
halláB javítására szolgál. A feltaláló or
vos müdobhártyájávai való kísérleteinél 
elért kedvező eredmények megelégedés
sel tölthetnek el mindenkit, mert az em
beriség ismét egy jótékvny magyar ta
lálmánynyal lesz gazdagabbá.

— ‘ Megalakult segélyegy'eti szövetkezet. 
Mint tudósítónk jelenti a Csanád-Apácza 
és vidéke segélyegyleti szövetkezet folyó 
hó 17-én tartotta alakulő közgyűlését j 
Csanád-Apáezán a községháza nagyter
mében s daczára, hogy nagyon rósz idő- ; 
járás volt, amely az utakat rendkívül ] 
megrongálta, mégis oly sokan jelentek 
meg a szomszéd községekből is, hogy 
alig fértek meg a nagyteremben. Az egy- 
begyüit tagokat Barta István ottani plé
bános üdvözölte s felhívta egyszersmind 
a megjelenteket, hogy a megalakulásra i 
nézve nyilatkozzanak, mire a jelenvol- i 
takégyhangulag kijelentették,hogy kíván- I 
ják'a szövetkezet megalakítását. A gyűlés 
elnökévé Barta Istvánt, jegyzővé pedig j 
Faludy Károly es.-apáczai jegyzőt vá- j 
lasztották meg. Ennek megtörténte után j 
elnök felhívta Kovács Lajos ügyvédet, 
hogy az előkészítő-bizottság megbízásá
ból kidolgozott alapszabályokat olvassa 
fel. Kovács Lajos az alapszabályokat 
egész terjedelmében felolvasta, s azt az 
alakuló közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 
Ennek elfogadása után a következőleg 
alakították meg a tisztikart: Barta Ist
ván elnökké, Kovács Lajos gyulai ügy
véd aielnök illetve vezérigazgatóvá, Fa
ludy Károlyt jegyzővé, igazgatósági ta
gokká pedig 12 részint birtokosok, lel
készek és községi jegyzők választattak 
meg nemkülönben a felügyelő-bizottsági 
tagok is. A segély-egyleti szövetkezet 
január l-ével kezdi meg működését. Ez- 
ideig jegyezve van 3600 drb 40 fillér heti 
befizetéssel részvény, azonban a jegyzé
sek még mindég folynak, úgy hogy ja
nuár 1-ig az a 4000-ret bizonyosan meg
haladja.

—  Társasvacsora Verner László tiszte
letére. Vemer László búcsú ünnepére, ki 
tudvalevőleg megvált a „Békésmegyei 
Közlöny" szerkesztésétől, a  csabai társa
dalom elitje gyűlt össze szombaton a pol
gári kör helyiségében. A mindvégig ke
délyes társaságban számos felköszöntő 
hangzott el, nagyobb részben az eltávo
zandó érdemeit méltatva. Varságh Béla 
szép beszéd kíséretében a csabai társada
lom nevében egy emléktárgyat adott át a 
régi szerkesztőnek egy antik ezüst tenta- 
tartót, s ezen szavakkal végezte beszédét: 
Fogadja olyan jó szívvel, a milyennel mi 
azt adjuk. Az isten sokáig éltesse I Táv
iratilag üdvözölték dr. Fábry Sándor al
ispán, Beliczey Géza, Brigi Olga, Belen- 
czéresi Dezső s mások. A társaság a leg
jobb hangulatban éjfélig maradt együtt.

— Tűz i. muheiyoen Tegnap este fél 
kilencz óra tájban majdnem végzetes sze
rencsétlenség történt Licska József bútor- 
kereskedő műhelyében. Az ott levő pléh- 
kályha, midőn senki sem volt benn, vé
letlenül úgy meg volt tömve, hogy a füst
vezető cső egészen áttüzesedett s meg- 
gypjtotta a mennyezetet. Az pedig köny- 
nyen gyűlő anyaggal volt bevonza, úgy, 
hogy pár perez alatt jórésze erősen lán
golt. Szerencsére azonban rögtön észre
vették a bajt s hozzáfogtak az oltáshoz. 
Időközben megérkeztek az előhívott tűz
oltók is két szerkocsival s gyorsan loka
lizálták a tüzet.

—  A ventilátor. A gyulai polgári 
körnek sokat bántott villamos ventillá
tora megkezdette működését és teljesen 
bovált. A levegőt állandóan tisztán tartja 
és működése zajtalan, úgy hogy a pol
gári kör tagjai ezután tiszta, füstnélküli 
levegőben üthetik a pagátot.

— Vigeczek. Régi panasz tárgyát ké
pezi kereskedőink körében a kereskedői 
utazók azon eljárása, mely szerint meg
rendeléseket nem csak kereskedőknél, 
iparosoknál, szóval ismételadóknál gyűj
töttek, hanem a kereskedelem nagy ká-

I rára a fogyasztókat is felkeresték — s j 
■ felmutatva mintáikat, azokat rábírták, \ 

hogy náluk rendeljék meg szükségletei
k e t A kereskedelmi és iparkamarák ez i 
ellen több Ízben felírtak a kereskedelmi j 
miniszterhez, kimutatva, hogy sehol a i 
világon nincs a helyi kereskedelem a ! 
vigéezek jogosulatlan üzeimeinek úgy 
kitéve, mint minálunk Magyarországon, ; 
noha alig van ország, hol a keroskede- j 
lom és ipar több védelemre szorul, mint 
nálunk. A miniszter hajlott a sok pa
naszra és a napokban megküldötte a 
kamaráknak az 1884. évi XVII. t.-cz. 50. 
§-át módosító törvényjavaslatot, mely 
szerint iparosok, kereskedők vagy özek 
megbízottjai az iparos vagy kereskedő 
telephelyén kívül — mintával vagy 
a nélkül — megrendelések gyűjtése vé
gett, egyenesen arra irányuló előzetes 
feihivas hiányában csak oly iparost vagy 
kereskedőt kereshetnek fel, kik üzletkö
rükben az illető árú eladásával vagy fel- 
használásával foglalkoznak A miniszter 
egyúttal kérdést intéz a kamarákhoz, 
hogy niuesenek-e mégis oly üzletágak 1 
és iparezikkek, melyekre nézve a kor
látlan megrendelés gyűjtés megenge
dendő lenne.

— Esküvő. Marcsó János sarkadi elő
kelő földbirtokos 1900. évi januárhó 3-án 
esküszik örök hűséget a sarkadi ev. ref 
templomban Seres Sándor ugyanottani 
birtokos kedves és szép leányának Ro
zikának.

— Eltűnt tanoncz. Kelemen Sándor 
16 éves csizmadia-tanonez Mező-Berény- 
ből Víg János czizmadia-mestertől meg
szökött. Az eltűnt suhanezot megyeszerte 
köröztetik.

— A munkás-segélyalapokról alkotott 
vármegyei szabályrendeletet a földmű
velésügyi m. kir. minister jóváhagyta.

— Jóváhagyott alapszabályok A m.
kir. belügyminiszter a békési általános 
temetkezési egylet alapszabályait ellátta 
bemutatási záradékkal.

— Tilos adót fizetni. Egy rendőr kö
zeg mondta ezt Gyulán tegnap délelőtt a 
m. kir. adóhivatal czimeres bejárójánál 
azoknak, kik adót akartak fizetni. A bé
kés polgárok ámulva-bámulva hallották a 
XIX. században valóságos csudának tet
sző parancsot, mely ellen senki nem igye
kezett tiltakozni — ellenkezőleg mindenki 
dicsérte az állam bölcs belátását, hogy 
karácsony előtt nem szedi az adót, hadd 
maradjon meg az kriszkindlinek. Azt hisz- 
szük azonban, hogy sokan bosszúsan fog
ják vakargatni a fejüket, ha megtudják, 
hogy az a rendőrközeg tegnapi fellépésé
vel rossz fát tett a tűzre, mert a rendőr- 
kapitány azt hagyta meg neki, hogy áll
jon ki a városi adóhivatal elé s mivel 
pénztárvizsgálat van, ne bocsáeson be | 
senkit, a vizsgálat tartama alatt. A mi 
rendőrünk pedig kapta magát s a m. kir. 
adóhivatal elé ballagott, hogy onnan a 
békés adófizetőket elriassza. — Ilyen cso
dák történnek a hanyatló XIX. században.

— Vizsgálat a városházán. Gyula vá
ros rendőrkapitányi s adóhivatalában teg
nap egész napon át felülvizsgálat volt. A 
rendőrkapitányság ügykezelését dr. Fábry 
Sándor alispán Schmidt Iván számvevő kí
séretében vizsgálta felül; a pénztárban pe
dig Levandovssky Dezső ambuláns szám
vevő segédkezett neki. Mindenütt a leg
nagyobb rend és pontosság észleltetett.

—  Készülődés a párisi kiállításra. Az 
1900. évi párisi nemzetközi kiállítás igaz
gatósága tervbe vette az egész világ tár
sadalom gazdasági intézményeinek is
mertetését, minek folytán a kereskede
lemügyi ministor a hazai idevágó adatok 
gyűjtését elrendelte az egész országban.
A miniszter leiratához képest várme
gyénk alispánja is felhívást küldött Gyula 
város polgármesterének és a községi elöl
járóknak, hogy az adatokat sürgősen 
gyűjtsék össze és azokat hozzá legké
sőbb jövő évi január 10-ig terjesszék be. ;

— Beküldetett. A következő sorok 
közlésére kérettünk fe l: Tekintetes'Szer- 
kesztő úr! Becses lapja legutóbbi 14-ik 
szamában „A páliokaivás áldozata" czim 
alatt meg van Írva, hogy én rajongok a

szeszes italokért, ha ez igy lenne, úgy 
akkor semmi esetre sem történt volna 
az a sajnálatos körülmény velem, hogy 
egy kevés szeszes italtól, de csakis má
sok piszkálására egészen kikeltem ma
gamból. Igaz, hogy annyira feldühösitot- 
tok, bogy ezt félreismerve nálam, gyógy
intézetbe vittek, de másnapra én kialudva 
magam, látták teljes ogésségemet, elbo- 
csájtottak. A  megtörténtek felett én a 
legnagyobb sajnálatomat fejezve ki, ké
rem e helyreigazítás szives közlését. — 
Gyula, 1899. deczemborhó 22-én. Lukács 
Péter, kályhás.

— Műkedvelői előadás. A gyulai iparos 
ifjak mükodvelő társasága — mint azt 
már lapunk múlt számában jeleztük — 
karácsony első napján a Göndöcs-népkerti 
pavillonban műkedvelői előadással egybe
kötött zártkörű tánczvigalmat rendez. — 
Szinrekerül Szigligeti „Czigány" népszín
műve, melynek betanulása hetek, óta se
rényen folyt s az előkészületek arra en
gednek következtetni, hogy az előadásnak 
szép sikere lesz. Magát a szinlapot itt 
adjuk közre:

a  c z i G Á j s n r .
Eredeti népsziumü dalokkal és tánczczal 

3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
Személyek:

Várszegi, gazdag földesúr Illés Izsó. 
Kurta, gazdag agglegény Nádházi K. 
Gyuri, unokaöescse . . . Kocsis Lajos, 
Márton, parasztgazda . . Schartenreiter. 
Rebeka, felesége . . . .  Hölezer Anna. 
Évi, leánya, első férjétől. Szilágyi Sz. 
Zsiga, czigány . . . .  Szilágyi Gyula
Peti ) ervermpkei • • • Veiles Jenö-Rózsi ) SJernlekei . Kocsis Juliska
Ferke, urasági hajdú . . Rőth András.
K isb iró ............... Jeruczó János.
K o n d o m é ............. BeleznaiM.
Sári ) ...............Hölezer Ilonka
Panni ) paraszt leányok . Hölezer M.
Erzsi ) ...............Bondár Juliska
Egy ö r e g ...........Alberti József
N á sz n a g y ...........Pittner Lajos.
1- ső ) ...................Láskész János
2- ik ) ' ö l é l y ...............  ,  * ,

Helyárak : Körszék 1—5 sorig 70 kr., 
5—8 sorig 60 kr., a többi sorok 50 kr., 
földszinti állóhely 40 kr. Kezdete fél 8
órakor. Jegyek előre válthatók a „Corvina" 
könyvkereskedésben. Felülfizetések köszö
nettel vétettnek és hirlapllag nyugtáztat
nak.

— A farkas karmai közt. Jó Toldi
Miklósnak, aki tudvalevőleg bujdosása 
közben puszta kézzel megfojtott egy ha
talmas farkast, aki őt megtámadta, méltó 
párja akadt a szomszéd Sarkadon. Sze
gedi Károlynak hívják a hős legényt, 
aki a minap kint járt a tanyájukon s 
hazajövet kellemetlen találkozása akadt 
egy vén ordassal. A fekete erdő szélén 
ballagott a mikor az erdőből rátámadt a 
bestia. Vad ordítással rontott, a legényre, 
a kit azonban nem hagyott el bátorsága, 
torkon ragadta az éhes állatot, s addig 
szorongatta, addig fojtogatta a míg egy 
csepp pára volt benne. Azután pedig há
tára vette a legyőzött farkast és nagy 
diadallal vitte a misfélórányira lévő fa
luba. A sarkadiak most nagyon büszkék 
az ő Toldi Miklósukra.

—  Újabb földvásárlás és parczellázás 
a megyében. Csaba város nagyszerű ak- 
cziója az alföldi szoezializmus s illetve 
a szocziális kérdésnek bölcs megoldása 
iránt, mely a Trautmansdorf-félo földbir
tok megvásárlása és különösen annak 
parczellázása által nyert megvalósulást, 
buzdító például szolgált a megyében, 
mert máris a csabaihoz hasonló mozga
lomról tudósit bennünket gyomai leve- 
iozőnk. Gyoma és Endrőd községek -  
ugyanis — meg akarják vásárolni a Wo- 
dianer-féle g.voma-endrSdi uradalmat par- 
czellázási czélokra. A mozgalom érettsé
gét jellemzi, hogy a kezdeményezők ór- 
tekerletro hívták össze az érdekelt Gyoma, 
Endréd. K.-Taresa, K -Ladány, Dévavá- 
nya, Mezőtúr és a többi szomszédos köz
ségeket, a mit Gyomén a községházán 
karácsony második napján tartanak meg.



Gyula, 1899. deezember 23. 7.

Ezen az órtekezleton döntenek majd a 
további teendők fellett. A megvásárlandó 
uradalom, mely mintegy 29 ezer katasz- 
trális holdat tesz ki, jóval nagyobb mint 
a Trautmansdorf-féle birtok s ára — mint 
halljuk — 4.500.000 frtban állapíttatott 
meg. A kezdeményező gyomaiak és en- 
drődiek dr, Lukács György főispánt is 
belevonták a mozgalomba, ki szívesen 
Ígérte meg támogatását, sőt az örökö
sökkel is ő tárgyalt először, akik haj
landók a föld eladásába belemenni. Kí
vánjuk, hogy fáradozásukat siker koro
názza.

— Tájékoztató a postáról. A helybeli 
m. kir. pósta-távirda-hivatal a közönség 
tájékoztatása ozéljából a következők köz
lésére kért fel: 1. A m. kir. pósta-táv- 
irda- és távbeszéllő hivatalok és pénztá
rak 1900. év január hó 1-től kezdve ki
zárólag korona értékben teljesítik fizeté
seiket ebből kifolyólag a m. k. pósta- 
távirda- és távbeszélő . igénybevételénél 
nevezett naptól a koronaérték használata 
kötelező és pedig mindazon esetekben, 
hol eddig a pénz, vágj' értékösszeget 

; ausztriai értékben kellet kifejezni. 2.1900. 
január 1-től kezdve a belföldi magyar- 

■ osztrák és magyar-bosznia-herczegovina 
forgalomban, addig, mig a korona értékű 
állam és bankjegyek a forgalomnak át
adatnak és az ausztriai értékűek a for
galomból ki nem vonatnak, a p é n z e s 
l e v e l e k b e  helyezett ausztriai értékű 
állam és bankjegyeket a borítékon a tar
talomhoz képest ausztriai értékű forin
tokban és a mellett egyenlőségi (=)-jel- 
lel korona értékben is kell részletezni, de 
az érték főösszege csak egyszer és pedig 
korona és fillérekben nyilvánítandó. 3. 
Postai megbízások jegyzékén a beszeden
dő összeget korona és fiillérekben kell 
kifejezni, még akkor is, ha a beváltandó 
összeg forint és krajczárról szóllana is. 4. 
Postautalványok és utánvétel! lapok, ha 
azok ausztriai értékben szándókoltatná- 
nak feladatni, elfogadhatók nem lesznek.
5. Levélpostai forgalomra nézve megem
lítem, hogy január 1-től 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
10, 25, 30,50 és 60 fiillér 1 és 3 korona 
értékű levéljegyek fognak forgalomba ho
zatni. A levelező-lapok értéke belföldi 
forgalomban 4 fillér. Ausztria, Bosznia, 
Herezegovina, Németország és Monte
negróval való forgalomban 5 fillér, egyébb 
nemzetközi forgalombsn 10 fillérben ál
lapíttatott meg. Itt megjegyzem, hogy 
az ausztriai forgalomban használandó 5 
filléres rózsaszínű levelező-lapok január 
1-től minden póstahivatalnál kaphatók 
lesznek. Az uj értékjegyek, az eddig for
galomban levők felhasználása után ho
zatnak forgalomba. A jelenleg forgalom
ban levő értékezikkek.körül apósta-utal- 
vány űrlapok, postai megbízások jegyzé
ke és pénzes-levél borítékok jövő év ja 
nuár 1-től forgalomból kivonatnak, ellen
ben a közönség birtokában levők min
den levonás nélkül újakkal cseréltetnek 
ki. Régi szövegű postautalványok mel
lett január 1-től pénzküldemények felad
hatók nem lesznek, ugyancsak régi szö
vegű pénzeslevél-boritékba csomagolt pénz 
küldemény fel nem vehető. 7. Végül meg
említem, hogy a postatakarékpénztárt 
cheque számlára teljesítendő befizeté
seknél a befizetési-lapok szintén korona
értékben állitandók ki. A még forgalom
ban levő készletnél a frt. kr. törlendő, he
lyébe korona fillér Írandó, ehhez képest 
a befizetendő összeg betűkkel szintén 
korona értékben tüntetendő ki. Gyula,
1899. deezember 22. Czoöel.

M e g t é r é s .
Irta  TURUL.

(Nagyon szegényes k is  szoba. Az asztalon egy 
fagy gyű  gyertya ég. N ináeska 10 éves, Szabó J á 

nos, özv. Martó Jánosné.)

NINÁCSKA:

Nos jó  öreganyám, mesélj valamit,
Ú gy Ígérted, hogy ma szent karácsony 
Napján, mesélni fogsz nekem  szépet,
Arról a gyönyörű karácsonyfáról,

BÉKESMEGYEI HÍRLAP

Amelyet te  láttá l régen, ott fenn,
Abban a m agas kastélyban, hol m indig 
Öröm és boldogság van. — Úgy, úgy  majd 
Én ide hajtom  fejem az öledbe,
És hallgatlak. É n  is láttam ám szép 
K arácsonyfát az este ott a holtban.
Ú gy csillám lott rajta a sok gyertya,
M intha mind a  fényével akarná 
Bevonni a kis Jézust, ki ott feküdt,
A iattok a jászolban. Oly szép volt 
Az a  sok játék, ami a fán függött.
Úgy szerettem  volna kapni belőlük 
E gyet legalább. Istenem oly boldog 
Lettem  volna! —■ Mond öreganyám, nekem 
M iért nem hoz a  kis Jézus olyant ?
H aragszik ránk ? Hiszen én m indig annyit' 
Im ádkoztam  hozzá és úgy szeretem.
— Jó  öreganyám  te s írs z ! ? Ne sírjá l hát, 
H isz nem kell nekem karácsonyfa, nem is 
Kértem. Csak ne sírjál. Ü rüljünk inkább,
M ert én nagyon örülök mindig ha te 
Mesélsz ! M ondjad hát kérlek szépen.

özv . MÁRTÓ JÁNOSNÉ :

Igen. Gyermekem mesélek neked mindjárt, 
Csak előbb hadd gondolkozzam felőle,
M ert régen volt. Mig eszembe ötlik 
A történet meséje, hajtsd ide,
Mint mondád, fejed az ölembe és 
Figyelj és hallgasd az orgona-szót,
Amely a  szomszéd templomból gyengén bár, 
De ide szűrődik az ablakon át.
Mesét mondok nekecí amely megtörtént,
Nem lesznek benne, tündérek, angyalok,
Csak egy szegény asszony bús története 
Meg egy olyan k is  leányé mint te vagy.
Jó l hallgass ide, hogy emlékedben tartsd, 
M ert úgy  lehet gyermekem, ha nagyobb lész, 
És gondozni téged  én m ár itt nem leszek, 
V agy ha a  sors üldözni találna,
Szükséged lehet rá. Más talán nem igy 
Mondja el m a jd ; ne törődjél vele,
Lebegjen előtted az Isten, — rem ény 
És az én emlékezetem, aki 
M indig csak az igazat vallottam,
Hej pedig sokszor vert a sors keze . . . . .  

NINÁ CSKA :

Jó nagyanyácskám , ne sírj, inkább nem kell. 
H ogy meséld, ha oly szomorú a mese. 
f a g y ju k  el. Megtorlóm könnyes arezod 
Kendőmmel, és m enjünk aludn i.

Özv. MÁRTÓNÉ:

Nem gyerm ekem, nem sírok, csak a füst szállt 
Gyenge szemembe és megkönnyeztetett. 
Figyelj csak ide. Szép mese, bár kissé 
Szomorú, de azért m eghallgatnod kell:
— Volt egyszer egy szegény em bernek meg a 
Feleségének egy szép k is  leánya. 
N agyobbacska lehetett m int te most
És korához mérten erősebb is.
Csnpa öröm, vidámság volt m indig.
Játszva kelt fel, dalolva feküdt le.
Az iskolában szerették, m ert jól 
Tanult. Otthon szülői, m ert mindig 
Dolgozott, segített nekik mindenben,
Apja, kinek szemfénye volt, gyakran 
Adotí neki egy vagy két krajezárt, hogy 
•Vegyen ra jta  édességet, m int más gyermek. 
De 5 azt, soh’sem arra költötte el,
Hanem virágot vett édes anyjának 
M ert tudta azt, hogy az nagyon szereti. 
Nagyou jó  lányka volt . . . Igen. Nagyon jó 
M últak az évek és a  k is  leányból 
Lassan, lassan, ügyes, szép nagy leány lett, 
De e g y s z e r ................

NINÁCSKA :

Édes nagyanyácskám  miért 
Könnyezel m ár megint, hiszen a  mese 
Amit eddig mondtál, nagyon szép !
É s én is szeretnék oly jó lány lenni,
Hogy mindenki és te  is  szeressél.
Talán m egint a füst szállt a szebedbe ?
— Nagyanyácskám m iért nem felelsz nekem ?

Özv. MÁRTÓNÉ :

M indjárt felelek és folytatom, csak most, 
Gyermekem, a füst kissé torkom ra szállt,
És nem engedett beszálni tovább. —
— Jó lányka leszel te, igen, mint az volt, 
M ert már az is vagy. De hadd fo ly tatom :
— Egyszer meghalt, annak a  szép lánynak 
Az apja. Nagyon sírtak mind a ketten 
Sokáig, a leány meg anyja is
De hiába, a  holtat felkelteni

Nem lehet. —Elvesztették mostan a 
Szerető apát és családfentartót.
Nem volt ak i keressen, nem volt kenyér. 
A kkor az a jó  leány elment dolgozni ;
V arrt, hímezett, m ásnak s úgy  kereste meg 
K ettőjüknek a  mindennapi kényért.
É jjel otthon is, m ikor az anyja 
Aludt, felkelt és vaiyt, csakhogy jobban 
É lhessen anyja. így  éltek sokáig.
Egyszer megváltozott ez is minden,
A bús napokat szehbek váltották fel,
L ehetett néha mosolygást is látni 
És a gyászruhát, m slyet rég viseltek, 
Levntették. Kérő jelentkezett.
E gy asztalosmester. Szép, fiatal
Derék és fiatalság? daczára
Már jó  műhelye és sok m unkája volt.
Nagyon egymáshoz illettek és igy csakham ar
Nagyon m egszerették egymást.
Az anya örömmel adta rájuk 
Áldását. Boldog volt ő is, hogy lányát 
Boldognak látta. Csendben tértották meg 
Az esküvőt és boldogan éltek 
Mindhárman. És hogy boldogságuk még 
Tökéletesebb legyen, beköszöntött 
A gólya, és hozott egy olyan szőke, 
A ranyhajú k is  babát, m int te vagy.
P iros, mosolygó orszája, kék  szeme,
Egészen anyjára ütött és mikor 
Már járn i, meg gőgicsélni tudott,
Felverte hangjával az egész házat.
Nagyon szerették, anyja, nagyanyja,
De kölönösen az apja dédelgette 
Nagyon. H a este hazajött fáradtan,
A  felgyűlt és bevégzett sok munkától, 
K arjába vette és órákhossziglan 
Mesélt, dalolt neki, még kialudt.
Alig m últ a gyerm ek azonban egy 
Éves, befurakodott a gonosz 
Lélek a boldog család közzé és 
M egrontotta azt. A kis baba apja 
Egyszer m unkát vállalni ment valami 
Szép asszonyhoz és azóta mindig 
Csak késő este vagy reggel vetődött 
H íz *. Műhelyét elhanyagolta,
És egy napon, az a szép asszony talán 
V alami báj italt adott neki,
Hogy elmeot vele messze, idegenbe, 
Itthagyva mindent, családját, k ik  őt 
Úgy szerétté^ ; becsületét, műhelyét,
Nem hagyva itt nekik mást m int bélyegaett 
N evet és a  küszöbön levő nyomort.
A felesége, a jó k is  lány anyja,
Nem tudta túlélni ezt a  szégyent,
Nagy beteg lett és ké t nap múlva meghalt.

NINÁCSKA:

Jó öreganyám , töröld le  könnyöd,
És ne nézz oly szófián m agad elé.
Jól tudom m ár most, hogy ez ríhatott meg, 
M ert engem is nagyon elbuaitott,
És az iskolában úgy is azt m ond ják :
Az én anyám is meghalt, mert elhagyta 
Az apám. Mindig is úgy csúfolnak, hogy 
„Szökős Njna.* P ed ig  én nem bántom 
Soha egyiket sem. Ugy-e m egveri 
Őket azért az Isten.

özv . MARTÓNÉ.

Igen lányom.
De m egyeri százszor azt a ki ránk 
Most tiz éve, ezt a szégyent hozta, 
M egbünteti m ind a  két k ez év e l....................

NINÁCSKA:

öreganyácskám  én úgy félek. M intha 
Valaki az ablakon benézett 
Volna. H a h ! , . . Mintha lépést hallanék, 
Reszketek.

SZABÓ JÁNOS (megtört alak, belép.) 

Özv. MÁRTÓNÉ (felijedve)
Ki az?

SZABÓ JÁNOS (beljebb jö n ) :

Egy Isten büntetett, 
Akit százszor megvert az átok keze,
A kit bűnbe taszított a szenvedély,
Akkor, m ikor vaksággal bélyegezte.

Őzt . MÁRTÓNÉ :

Szentséges atyám lehetséges-e az ?
Távozz, ne ölj meg gyalázatoddal,
Ha m ár a  szégyent viseljük m agunkon!
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SZABÓ JÁNOS :

Ne űzz, ne űzz el. Oh hányszor kergetett 
Volna a kétségbeesés, az önvád,
A mardosó lelkiism eret, halálba,
Ha nem állt volna előttem, szinte 
Lehetetlenség gyanánt, hogy én még 
E gyezer tisztességes em ber lehetek.
M ert beszennyezte nevem az a nö 
A kivel messze idegenbe mentem,
A k ié rt itt hagytam , nőm, családom 
Egyetlen szeretett gyerm ekemet.
De ily  vétekért nem m aradhatott el 
A büntetés. Utói is é rt m ihamar,
N yakam ra hágott a nyomor, sehol sem 
Kaptam m unkát. Fülem be ja jdu lt az 
Itthon hagyott kétség  és szégyen átka 
És felriasztva álmomból űzött 
Tovább. Néha m intha m egszánt volna 
A kisértet, aranyos szálakból 
Mesét szőtt elém : egy hü asszonyról.
Meg egy azőkefürtü angyal-gyermekről,
Hogy annál mélyebben taszítson a 
V alóra ébresztve, a  kárhozat 
És önvád pokoli mélységébe.
Szenvedtem sokat, m egtört a  sors nagyon 
E gy nap aztán m egint elébem tűnt,
Az a  gyönyörű kép, és csodásán 
Uj erő szállt belém. Dolgozni kezdtem. 
Dolgoztam éjjel-nappal, am ennyit b irt 
Karom. Csakhogy nektek szerezzem vissza 
Azt am i volt: vagyont és boldogságot, 
ím e itt van. Ugy-e megbocsájttok 
E gy kárhozott, de m egtért lé leknek . . . .
De mond jó anyám, ez itt gyerm ekem,
De hol van nőm, hadd kérjem  földön csúszva 
Bocsána tá t . . .  T i sirtok ? .  . . M eghalt! ? 
(Letérdel.) Óh Isten, a büntetés Istene : 
Bocsáss m eg nekem  és bocsáss m eg te  is,
K it én feszítettelek a szégyen 
K eresztjére, bocsáss m eg te  angyal! 
Gyermekem, gyere és öleld meg 
önlelkiism eretétől szenvedő 
A tyádat, hadd tisztuljon m eg bűnében.

NINÁCSKA (húzódva);

Jó  öreganyácskám  én úgy félek 
Ne hagyj 1

SZABÓ JÁNOS (összeroskad):

Isten, te k i az atyák hünét a 
** Gyermekben bosszulod meg, ne sújts,

V agy küld  gyógyírul a megválté halált. (Zokog 
(Kivülről betlehem esek éneke hallatszik.(

özv . M ÁRTÓNÉ:

Gyermekem ne félj, látod ez itt atyád,
Nem az aki itt hagyott szégyenben 
M inket mint neked ott mondták, m ert az'
Csak hazug mese. Mert ő elment csak,
Hogy neked szép karácsonyfát hozzon,
O lyant a  m ilyenről én meséltem.
Eredj, eredj, öleid meg.
(A gyerm ekkel odamegy, k it atyja átölel.)

SZABÓ JÁ N O s:
K öszönöm !

Oh anyám  ! H a ezt meghálálhatom 
Még n ek e d ! M eg fogom hálálni igaz,
Tietek lesz munkám, jövőm s életem.

(Aa ablakon keresztül orgona szó végakordja hal
latszik és am int átölve ta rtják  egym ást, a hold 
besü t az ablakon és ezüst sugárral vonja be a 

szobát.)

T ö r v é n y s z é k i  c s a r n o k .
A gyulai kir törvényszék mint pol
gári felebbezósi bíróság előtt m egtar
tandó szóbeli tárgya lások  jegyzék e

1899. deceember 29.
1899 D. 231. sz. Arntícski Mihály felpe

resnek, dr. Lengyel Sándor alperes 
elleni 78 fit 40 kr. tőke s jár. iránti 
sommás pere.

1899. D. 156. sz. Schlásinger és Pollá- 
kovits ezég felperesnek, Weilberger 
Miksa alperes elleni 200 frt tőke s 
jár. iránti sommás pere.

1899. D. 232. sz. Rédai László és neje 
felpereseknek, D. Kis Sándorné al
peres elleni 200 frt tőke s jár. iránti 
sommás pere.

Heti jelentés a gabona ihletről
Gyula, 1899. deczember 22.

(St. S.l A gabonaüzletben még min
dig nem állott be a remélt javulás, az 
árak megtartották ugyan multheti jegy
zésünket, azonban nem emelkedtek oly 
arányban, mint ezt a beállott kemény
hideggel szemben reméltük. A hajózás a 
Dunán teljesen szünetel és igy a szál
lítások is megszűntek, azonban a buda
pesti raktárházakban betáralt nagyobb 
mennyiségű szerb búza, hazai termé
nyünk árfejlődését nagyban gátolja.

A világpiaezokon — különösen az 
amerikai piaezokon a hozatalok még min
dég kielégítők, a látható amerikai búza 
készletek folyton szaporodnak, mely kö- 
rühnény deprimálólag hat belföldi keres
kedelmünkre és az órfejlődésre.

s Az üzérkedés, valamint fogyasztás, 
az ünnepek előtt, tartózkodó állást fog
lalt el és nagyon valószínű, hogy a ga- 
bonaüzletbén csak január hó "második 
felében fog némi változás beállani és az 
üzlet határozott jelleggel fog bírni és pe
dig vagy emelkedő — vagy pedig ha
nyatló irányban fog mozogni.

A jelenlegi kemény hideg időjárás, 
a kissé gyenge vetésekre, kártékony ha
tással bír és ha a vetések a szükséges 
hótakaró nélkül maradnak, a gabonaárak 
jelentékenyen emelkedni fognak.

A mai hetivásáron élénk hozatal 
mellett, az árak megtartották múlt heti 
jegyzéseinket és jegyzéseink ma a kö
vetkezők :

Búza . . 6'80 7'20 kr.
Llj tengeri. 4'10 4'25 „
O tengeri . hiányzik.
Árpa . . 4'60 4'75 kr.
Zab . . . 4 30 4-50 kr., 

súly és minőség szerint métermázsánként.

— Lapunk mai száma az ünnepekre 
való tekintettel szombaton délután je
lent meg.

A szerkesztésért felelős : Vértesi Arnold.

Valódi hamisítatlan

baranyai Schiller bort
literenként 32 krért kimérve

c s a k is

Havasi Herma nnál
k a p h a tó

Gyulája, Kossuth Lajos-tér.
Ugyanottt egy két éves

eredeti Neufundlandi 
fekete kutya

w w  jutányos áron eladó,

Az uj törv aykerési palota szóm* 
ssédságában levő

K ra m p litsch -fé !e  ház
erők áron eladó,

Bővebb értesítést ad

Dr. Tóth Imre
ügyvéd Mezőtúron.

Utolsó hét

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

sorsjegy ára csak

e g y  k o r o n a .

Főnyeremény

korona ért.

5 nyerem i2 0 , 0  0  0 kor. stb. ért
K ívánatra 20% levonással készpénzben k i

fizettetik.

E l s ő  h ú z á s  

v i s  s z a v o n h a ta tS a n u l
m á r  j a n u á r  h ó  1 -é u .

Megi endeléseket pontosan teljesít:

a jitítonmélii sonjálél!
k e z e  l ő a é g - e  

IV. kér., Kossuth Lajos utcza I. sz.

A sorsjegyek kaphatók Gyulán 
a „Corvina Nyomda" könyv- és 
papirkereskedésben levélbeli

megrendelésre is.



Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.
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Megyei telephon:
C sa b a  20. ReisZisPoriesz

Páris. London 1897 : 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem

Megyei telephon:
Csaba 20.

BÚTORGYÁRA
B é k é  - C s a b i ’ ,  V iíu t-utaa, 1155. és 1156. s s ín . (Saját U t )

j \ z  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 k
m in d e n n e m ű  h á i ó - ,  e b éd lő * , ú r i  s z o b a - ,  s z a lo n b e re 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 .
t

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  „ c o r v in a  Ny o m d a -

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 .

D é lm a g y a r o r iiz 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 t á r a .

KZElVCÉrsTY LAJOS
fióküslete 6 Y U IÍS , Sugárúton 1044, s& líőritz János kásában

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

családi és ipari czélokra varrógépekből
a le g ju fó n y o s a b b  á r b a n , k e d v s z ő  f iz e t é s i  fe lté te l é s  s z ig o r ú  5  év? jó t á l lá s s a l

Satdel és Uaumann legújabb kitűnő 
W ibrating v a rró g ép é t

Kizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő

amerikai Wheeler é s  W ílSO n  ! 2-ös 
e o lib r i-c y 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 

gépalhatréozehhűl valamint oasat 
olaj- és tűk minden létrád géphez.

5 évi jótállás.

Mindennemű varrógép éa kerékpár javítások elfogadtatnak és ai 
e ezélra fenntartott korszerű műhelyemben a legjutányoaabban esikű
K e l t e t n e k . ’ Vidéki megrendelések pontosan foganatosíttatnak.

f̂ jyTTigi,;
Tiíiifgltgi^igr I Sííüíra
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Hock János Imakönyve, Orgonavirág, ref. zsoltárok

iyerm ek é$ szépirodalmi müvek

összetéphetetlen kcpes és mesés könyvek

ülll«?é!|ag!£tk} íjiíllípí fluepfír
képes-levelezőlap albumok,

főbb mtnf 10,000 Képes-levelezőlap, Karácsonyi valamint újévi juyoK,

eredeti olajfestmények keretezve,

írószerek, garnitúra lentatartók, Íróasztal ajzatok

kaphatók a legjutányosabb árakon

könyvnyomda és papirkereskedésben Gyulán, Főtér,

Nyomatja és kiadja a „Corvina könyvnyomda" Gyulán. 1899.


