
Második évfolyam. Gyula. 1900. szombat, február hó 3-án 5. szám.

B É K É S M E G Y E I H ÍR L A P
S zerkesztőség és k iadóhivatal: Főtér 41. szám.

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

Előfizetési ára egész évre 4 frt, fél évre 2 frt, ‘i4 évre 1 frt 
Egyes szám ára 8 kr.

N y u g d í j .

Mindenkor örömmel nyújtunk he
lyet oly közleményeknek, melyek igaz
ságos és méltányos kérést tartalmaz
nak. Pedig ha van dolog, mely meg
oldásra vátjS n^elyaek elintézése kö
telessége az'itíraínnak, a kormányhata
lomnak, úgy ez a községi tisztviselők 
nyugdij ügye. Legszerencsétlenebb, leg- 
mostohább gyermekei az állami szer
vezetnek, kiknek addig át kenyeret az 
állam mig izma és agya buja a munkát. 
Ha aztán az évtizedes munkában ki
fáradva összeesik, megöregszik, mehet 
koldulni, v a g y  meghalhat éhen. Hi
szen a napszámosoknak, az uradalm1 
cselédeknek vannak nyugdíjalapjaik. 
Hát igazság az, hogy éppen a köz- 
igazgatás legnélkülözhetetlenebb szer
vei részesüljenek ily kegyetlen, mond
hatjuk embertelen bánásmódban. Nem ; 
ezt az állami hatalom kezelői tétlenül 
nem nézhetik, becsületes és föltétien 
kötelességük a nyolcz, tízezer forintos 
nyugdijak mollett gondoskodni arról is, 
hogy rendeletéinek végrehajtója mun- 
k ástársa agg napjaiban éhen ne pusz
tuljon. Szívesen adunk helyet a moz
galomnak, teljesüljön e szegény mun
kás embereknek vágya s a kit társa
dalmi, hivatali, vagy politikai állása 
erre képesit, segítsen nekik, mert be

csületes, nemes munkát végez. A vett 
felhívás különben a következő :

Tekintetes Szerkesztő ú r!
Ismerve tekinietességednek humá

nus gondolkodását s a közügyek iránt 
való meleg érdeklődését, teljes tiszte
lettel kérem, hogy az alábbi felhívás
nak becses lapjában tért engedni szí
veskedjék.

F e lh ív á s
a rendezett tanácsú városok, valamint a  nagy éa 
kis községek tisztviselői, kezelő és segéd személy

zetéhez.

Az államosítás eszméje mintegy 14 
év óta keezegteti a községi tisztviselő
ket, értve a r. t. városok tisztviselőit j 
is, mint a kik széles e hazában egyenlő 
mostoha sorsban vannak; — a mennyiben 
ügy a rendezett tanácsú városok vala
mint a községek alkalmazottjai —  a 
jegyzők kivételével — nyugdíjról biz
tosítva ninesenek.

A törvényhozás, az állami, törvény- 
hatósági tisztviselők és alkalmazottjai
ról és a községi jegyzőkről, bölcsen 
és humánusan vcndoskodott akkor, a 
midőn az állami tisztviselők és szol
gák részére államilag, a törvényható
sági tisztviselők és szolgáknak, vala
mint a községi jegyzőknek saját tör
vényhatóságaik területére kiterjedóleg 
nyugdij alapok létesítését törvény ál
tal elrendelte és kimondotta, hogy azon 
nyugdíj-alapokhoz a községekneknek 
hozzájárulni, azokat gyarapitaniés fenn
tartani kötelesek.

Ily módon létesültek a vármegyei 
tiszti nyugdíjintézetek és a községi 
jegyzők nyugdij intézetei.

Hát nem lehetett volna-e ugyan
akkor úgy megalkotni ama törvényeket 
hogy a községi tisztviselők és alkal
mazottak részére is nyugdij intézmény 
létesítendő.

Mert hiszen bölcsen tudta és tudja 
azt a törvényhozó testület, hogy egy 
ailamban milyen tényezők a rendezett 

. tanácsú városok s a községek tisztvi- 
1 selői.

Bölcsen tudja a törvényhozó tes
tület, hogy évtizedek óta keletkezett 
különfélejörvények, immár qualiöcati- 
ót kívánnak: a polgármestertől, t. fő
ügyésztől, ember és állatorvosoktól, 
árvaszéki ülnöktől, mérnöktől stb., sót 
némely rendezett tanóesu város és 
községben, — a saját autonóm sza
bályrendeleteivel, — egyéb állásokra 
is képesítés igazolása kívántatik.

Ily körülmények között mgszünt 
j bizalmi állássá lenni a községi hivatal, —  

melyet régebben csupa idő töltésből és 
kedvtelésből fogadtak el, — most máraz 
is hivatásos pályává fejlődött. Méltányos 
tehát, hogy azon községi tiszt viselókrólis 
kik tevékenységüket a közszolgálatnak 
áldozzák fel, legyen róluk is gondos
kodva.

De hát kicsodák tulajdonképen azok 
a községi, a rendezett tanácsú váro
sok tisztviselői és alkalmazottjai ?

Nem e az államháztartásnak első 
tényezői ?

Hiszen nálluk és általuk indul 
! uieg minden félő állami, törvényható

Huszárszerelem.
— A .Békésm egyei H irlap" szám ára —

Irta : VÁM  REZSŐ.

Orbay főhadnagy s Foktövy ezredes 
egy leányt szerettek. — Ebben nem volt 
semmi különös, s Várhely közönsége nem 
is akadt fönn ezen. Málvay Elvira való
ban igen szép leány volt, s mindenki 
tudta, hogy a helyőrség egész tisztikara 
szerelmes bele. Magas, sugár termete, sö
tét, bársonyos fényű szemei s érdekesen 
halavány arcza bárkire ellenállhatatlan 
vonzóerőt gyakoroltak. Azok a mélytüzű 
szemek oly sok melegséget, szereimet, 
odaadást tükröztek, hogy aki beléjük mé
lyebben pillantott, édes fájdalmat érezett 
szivében.

De hogy mind a ketten veszedelme
sen belészerettek Elvirába, az már nagy 
baj volt. Kettejük között csak az volt a 
különbség, hogy Orbay főhadnagy daliás 
ifjú volt, aki után minden asszony bo
londult, — de könnyüvérű, ledér élet
módjával rég nyakára hágott még ezentúl 
remélhető örökségének is. — Két erénye 
volt. Asszonyt bolonditani s lovat idomi- 
tani senki sem tudott úgy, mint ő. Ő 
volt a várhelyi huszárezred szemefényo.

Foktövy ezredes negyven éves férfiú 
volt már, akinek iijúkori kalandjairól s 
gyors carriérjéröl meséket regélt az egész 
vidék. Különben még mindig szép ember 
volt s ragyogó egyenruhájában, kifogás
talan termetével hóditő egyéniség volt.

Elvira azonban vagyontalan leány 
volt. S ezt Várhelyen mindenki tudta. —

Ezért történt, mikor a kisvárosi nép meg
tudta, hogy ketten epednek a szép Elvira 
kezéért, az érdeklődés egyszerre feléjük 
fordult.

Foktövy ezredesnek módjában állott 
Elvirát elvenni, mert kauczióra nem volt 
szüksége, de a leány, csak a vak nem 
látta, Orbayt szerette. S ebből keletkezett 
a bonyodalom.

Körülbelől ezen töprengett Orbay is 
gallon szobájában. Jó ideje múlt, hogy 
baj társával Szeme Pistával haza jött a 
lovagló iskolából, de még egy szót sem 
szóltak egymáshoz. Pajtása hanyagul el- 

j dőlve a törők ottománra, illatos szivarkája 
füstkarikái közül kíváncsian figyelte ba
rátja nyugtalanságát.

— Már látom Tihamér, igazán sze
relmes vagy — törte meg végre a csendet.

Orbay arcza kipirult e szavakra. Va- 
i lami ábrándos boldog érzelem derűje öm

lött el vonásain.
Eszébe jutottak kalandjai, futólagos 

viszonyai, amelyek csak napokig foglal
koztatták könnyelmű, lobbanékony szivét. 
Végig hordozta szemeit azon a töméntelen 
arezképen, apró emléken, melyek szobá
jában szanaszét hevernek.

Alig emlékezett reájuk.
De Elvira arezálól nőm tudott me

nekülni. Minél inkább szeretné kiverni 
fejéből azt a bájos, angyali arezot, annál 
erősebben, kitörülheteuenebbül vésődik az 
bele. iá ez neki végnélküli boldogság. — 
Érzi, hogy nélküle végtelenül szerencsét
len, boldogtalan volna.

S ezt ő csak a mai nap óta tudja. 
Mióta ezredese beszélt vele. Figyelmez

tette, hogy a saját érdekében mondjon 
le Elviráról. Orbay arczát haragos felhő 
borította el e gondolatra s ajkai reszket
tek a benső felindulástól.

Pajtása leolvasta vonásairól érzelmeit.
— Csak nem fogsz az ezredes útjába 

állani -> —. inté jóakaratukig.
Orbay meghökkenve tekintett barát

jára.
— Hogy érted ezt'!

Pajtás, te már elverted minden 
vagyonodat s így nem gondolhatsz holmi 
szerelmi házasságra —

— Már miért nem ?
— Olyan bolond csak nem leszel, 

hogy leveted az atillát, vagy mi ?
— Arra nem is gondolok —
— De hát akkor mit akarsz ?
— En Elvirát szeretem s ha ő is sze

ret, nőmmé lesz. Az ezredesem előtt pe
dig nem hátrálok meg. Ez nem szolgálati 
ügy . . .

Szenté kótkedölog nézett rá 
. ““ Arról csak van tudomásod, hogy 

Elvira teljesen vagyontalan ?
— Mindig az a kauezió , . .
— Pedig ez igy van s ez nagy bök

kenő !
— mar én r.tvirat elveszem, lia más

képén nem lehet, hát . . .
— Itt hagysz minket — fejezé be 

barátja gúnyosan.
— Igen!
— Az igazán szép lesz. Azt te soha

sem logod megtenni. Sokkal jobban is
merlek én téged.

— Talán kétkedel szavamban? Én 
Elvirát őszintén szeretem . . .
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sági és közéégi ügymenet, a mely 
végeredményében a legfelsőbb fokon 
nyer elintézést.

A községi tisztviselő olyan, mint a 
bányamunkás, kinek első sorban érinti 
kezét a durva, nyers anyag, hogy ab
ból a kezdet nehézségeivel alakot for
máljon s csak azután adható tovább, 
ha már reá lehet ismerni. —  Ilyen a 
községi tisztviselő munkálkodása is; a 
néppel való közvetlen érintkezésen kí
vül, még a törvény és felsőbb rende
letek által reá ruházott teendőket is 
végzi és végrehajtja.

És micsodák tulajdonképpen azok 
a községi, és azok a rendezettanácsu vá
rosok tisztviselői és alkalmazottjai?

Nem-e az államnak végrehajtó kö
zegei ? De igenis azok.

Mert hiszen ők teljesítik az adók 
összeírását, kivetését, beszedését és 
behajtását. —  Az ujoncz összeírást, 
puhatolást és előállítást —  A kato
náknak béke és mozgósítás esetében 
behívását és bevonulását előmozdítják. 
A közegészség, közművelődés és köz
biztonság első és közvetlen felügyelői 
és végrehajtói. A rendőri legterhesebb 
előnyomozat megkezdői. A szoczializ- 
rnus fékezése és megszüntetése körüli 
intézkedéseknek, valamint a munká
sok és munkaadók közti viszonyok 
közvetlen intézői. —- Egy szóval min
den elképzelhető dologból a községi 
tisztviselőnek kell a legkellemetlenebb, 
a legterhesebb feladatot teljesíteni.

Es mégis a községi tisztviselők 
az államnak legmostohább gyermekei.

Miként fenntebb a bekezdésben 
említve van, ezelőtt tizennégy évvel 
de mondható még jóval előbb, a par
lamentben hangzottak fel , kívánalmak 
a közigazgatás államosítása iránt, és 
azóta nem volt kormányváltozás, a 
melyben nem lett volna ígéret téve a 
közigazgatásnak államosítására, sót az 
utóbbi 10— 15 év óta minden pártár
nyalat országgyűlési képviselője, prog
ramújának egyik sarkalatos pontjaként

hangoztatta az államosítás keresztül 
vitelét.

Sajnos, hogy csak puszta Ígéret, 
hiú óhajtás maradt mindeddig, még 
sajnosabb az, hogy ama ígéretek mi 
att nem tétethetett egyéb kezdemé
nyező lépésnél, — s a mikor tétettek 
mint nálunk Gyulán —  azzal fogad
ták, hogy kárba veszett faradság len
ne minden lépésért, mert hiszen még 
a sajtó is azt hangoztatja, hogy az ál
lamosítás küszöbén állunk.

ügy látszik azonban, hogy az ál
lamosítás roppant széles küszöb elé 

j  jutott, mert a míg azon az a közigaz- 
I gatás bejut, eltelhet ismét vagy tzenöt 
■ esztendő.

Kétségbeejtő helyzetben vannak ez 
ide szerint a községi s a rendezetta
nácsu városok tisztviselői és alkalma
zottjai.

Félelemmel nézhetnek a jövőben, 
mert munkaképtelenségük, vagy elha
lálozásuk esetében róluk esetleg csa
ládjaikról nincsen gondoskodva, s mi
vel vagyont hivatali fizetéseikből nem 
gyűjthetnek, öregségükre koldusbotra 
szorulnak.

Hogy pedig ez be ne következzék, 
biztosítani kell a rendezettanácsu városok 
ősközségek tisztviselőinek kezelő, segéd 
és szolga személyzeteinek helyzetét, s 
ezzel megszüntetni s eloszlatni a két. 
ségbeejtő helyzetre való aggodalmat 
oly törvény nyel, mely kimondja, hogy: 
addig  is, m íg  a z  á llam osítá s a  köz- 
igazga tás mindet/ ágaza tá ra  k ite r je d  
és életbe lép , —  köteles m indet/ re n 
dezettanácsu  város, t/agy és k is község, 
a lka lm azo ttja in ak  olyan nyugdijyáru lé- 
kot adni, m in t a mindben a z  á lla m i  
vagy a z  ille tif  törvényhatóság területén  
n yu g d íja zo tta k , szo lgá la ti éveik a r in y á -  
baa részesülnek.

Mondja ki a törvény, hogy: nyug
d íja la p  létesítése nem szükséges, hanem 
minden rendezettanácsu város, nagy és 
kis község, tartozik a nyugdíjazottak 
évi járulékait, költségvetésükbe fel

venni. Szabadságában állván szabály- 
rendeletileg megállapítani, hogy ezen
túl alkalmazottjainak fizetéséből hány 
százaléktóli vonható le nyugdijjárulók 
czímen; mely összeg a közpónztár ja
vára évi bevételként marad, -  s a 
netán nyugdíjazottakra felveendő ki
adást enyhítené.

Mondja ki a törvény, hogy min
den községi tisztviselő és alkalmazott
nak szolgálati ideje —  ha megszakítás 
nélkül telt el, — egészen betudandó ; 
de az eltöltött időre visszamenőleg 
nyugdijjárulók ki nem vethető.

Ez abban leli indokát, mert ily ozi- 
men eddigelé a községek sem voltak 
megterhelve, továbbá, mert egyelőre 
nem is igen lészen a község ily nemű 
kiadással megterhelve, ellenben már 
nyomban levonhatja alkalmazottjaitól a 
nyugdijjárulékokat; — és ha kimond
ja a törvény azt, a mi óhajtandó is, 
hogy az alkotandó szabályrendeletben 
kitehető, miszerint az illető nyugdíja
zott egészségi áilayotának ne-tán jobb
ra fordulta esetén képességének és 
eióbbeni állása tekintélyét nem sértő 
hasonló szolgálattételre bármikor be
hívható, az által kevesbbedne a község 
évi kiadása.

Ezen újabb állás fizetése az eddig 
élvezett nyugdíjnál kevesebb nem le
het ; és ha ezen állásában is munka- 
képtelenné válna, ismét azelőtt él
vezett nyugdijat kapja.

Mintha hallanám, sokaknak azon 
mondását, hogy szép eszme, de kivi
hetetlen.

Ámde arra én meg azt mondom, 
hogy igenis kivihető, a legkisebb ké
tely nélkül, csak emeljük fel kérő sza
vunkat ott a hol kell.

Mindenekelőtt pedig emeljük fel 
szavunkat lapok utján a közügyekert 
mindenkor és minden időben oly me
legen érdeklődő összes sajtó képvise
lői előtt, kérvén őket, hogy méltányos 
igazságos és humanistikus ügyeinkér 
velünk együtt sikra szállva, széleskö1

— Azt elhiszem. Elvirába mindnyá
jan szerelmesek vagyunk.

— De Elvira csak engem szeret.
— Az is igaz.
— Nos?
— Nos én nem hiszem, hogy te, aki 

ezredünk legdédelgotettcbb tagja" vagy', s 
lovaidat, agaraidat mindig jobban szeret
ted az asszonyoknál, most egyl eány szép 
szemeiért egyszerre lemondj fényes jö- 
vödről.

E szókkal Szente kedvetlenül emel
kedett föl az ottománról s kezét nyújva 
Tihamérnak, távozni készült.

— Gondold meg pajtás jój, mielőtt 
valamire elhatároznád magad. Én bízom, 
hogy te bennünket, kik téged annyira 
szeretünk, nem fogsz elhagyni.

Aznap este Orbay be sem hunyta a 
szemét. Egész éjjel fel s alá járkált szo
bájában. Kétségbeesetten törte valamin a 
fejét, de nem talált megnyugvást.

— Nem maiad más hátra, mint le
mondani, feledni — suttogta maga elé.

De egész valója fellázadt ez elhatá
rozás ellen.

Másnap hosszú kihallgatáson volt az 
ezredesnél. Hogy mit beszéltek, senkisem 
tudta meg, csak Elvira. Azután kéthőnapi 
szabadságra elutazott . . .

Elvirát ezentúl gyakran lehetett kisirt 
szemekkel látni s modora ettől fogva még 
didegebb, még visszautasitóbb volt az ez
redes iránt, mint ezelőtt. Csak a várhelyi 
asszonyok rebesgettek arról valamit, 
hogy Elvira örök hűséget esküdött Or- 
baynak.

Foktővy ezredes dúlt-fúlt mérgében,

hogy a leány előtt udvarlása kudarezot 
vall s ette a szégyen, hogy most min
denki ellene fordul, mert Orbayt makacs, 
hiú szerelmével elűzte.

............Egy hónap múlt el a Tiha-
mérra elhatározó nap óta. Bosszúból az 
ezredes kieszközölte, hogy Orbayt egy 
másik ezredhez helyezték át. Azóta Elvi
rával nem találkozott, sem levélben vele 
nem közlekedett. Régi bajtársai már egé
szen elfelejtették, hogy ő egykor a szép 
Elvirának oly hévvel udvarolt. Az ezre
des pedig még kitartóbban ostromolta El
virának tőle idegenkedő szivét.

Elvirának óriási lelkierőre volt szük
sége, hogy Foktövy hódolatának ellen
álljon. Szivében kitörölhetetlenül élt Orbay 
emléke s most még jobban szerette, mint 
valaha. Komoly ígéretet ugyan nem nyert 
Tihamértól, de azért ő mégis remélt. — 
Végtelen szerelméhez kozzájárult most 
még a becsülés érzete is, mert Orbay fér
fiasabban tűrte sorsát, mint Foktövy. De 
nagyon fájt szivének, hogy Tihamér — 
amint ő gondolá — egészen megfeledke
zett róla.

Növelte fájdalmát még az a sok men- 
de-monda is, mely Tihamérról a helyőr
ség tisztjei között keringett. Természetes, 
hogy ők az ezredes kényszerítő befolyása 
alatt állván s ismervén parancsnokuk nyilt 
szándékát Elvira iránt, minden alkalom
mal igyekeztek őt Orbay csapodár ter
mészetéről meggyőzni s hozzávaló bizal
mában megingatni. De Elvira esak szerető 
szivének sugallatára hallgatott s türelem
mel vért.

Tihamérral már senki sem foglalko

zott komolyan, mire a lóversenyek sze
zonja elérkezett. — Az egész helyőrség 
egyébről eem beszélt, mint a beálló ver
senyek eshetőségeiről.

— Orbay Tihamér is eljön a ver
senyre .s muga fogja lovagolni kedvenez 
paripáját — újságolta egy napon Szente.

Általános meglepetéssel fogadták a
hirt.

— Az lehetetlen, hogy ennyire gyön- 
gédtelen legyen Elvira liánt —• veték el
len. — Hisz eljövetelével csak azt iga
zolná, hogy Elvirát már végkép elfelej
tette.

Elvira kimondhatatlan lelki fájdal
makat állott ki a versenyt megelőző na
pokon.

Derült, szép nap kedvezett a verseny
nek. A gamizon minden szép asszonya 
és lánya, mint egy tarka virágkoszorú, 
ott pompázott a tribünökön. A mezőn 
hullámzott a tenger nép, mely az ország 
minden részéből összeseregiett a híres 
várhelyi versenyre. — A várhelyiek mind 
Orbayt keresték, de nem találták sehol. 
Soknak elszorult a szive, hogy imádott 
lovagját nem láthatta.

Pedig Orbay ott volt a startnál tiszt
társaitól körülvéve, kik kérdéseikkel os
tromolták az egykor dédelgetett bajtárst.

— Csakhogy eljöttél valahára, azt 
hittük, hogy minket is elfelejtettél már — 
szólt Szente őszinte örömmel barátja vi-

j szom látásán.
Tihamér szomorúan, erőltetett mo- 

! splylyal köszönte pajtásai ragaszkodását. 
Úgy megváltozott kedélyében. Barátai 
résztvevőn szemlélték a daliás, de komoly
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rü tudásukká 1 és nagy befolyásukkal 
szíveskedjenek nekünk propagan tlát 
esináini.

Kérjük m ega magas kormányt, hogy 
a fent elmondott óhajtás szerint szer
kesztendő törvényjavaslatot lehető sür
gősen elkészítvén az országgyűlés elé 
terjeszteni s annak jóváhagyását a leg
magasabb helyen is kieszközölni és 
törvényerőre emelni kegyeskedjék.

Végül kérjük fel kerületeink or
szággyűlési képviselőit Írásban, vagy 
szóval, -— hogy ügyünket támogatni 
méltóztassanak, annyival is inkább, 
mert ily törvény alkotása álsal az ál
lamkincstárra éppen nem, az egyes 
községekre alig számbavehető teher 
származik ; magasabb pótadó kivetést 
maga után nem von, mivel azon le
vonások, a melyek a tényleg alkal
mazottak fizetéséből a közpénztár ja 
vára nyugdijjárulék czirnen visszatar
ta l a k ,  majdnem fedeznék a netán 
nyugdíjazottak és segélyezettekre for
dított kiadásokat A községi tiszt
viselők ellenben a reájok háruló ily 
nemű megterheltetést — jövőjük ér
dekében — kész örömmel fogadják és 
viselik.

Midőn ezen közérdekű első felhí
vást mindenkinek szives jóakaratába 
és figyelmébe ajánlom, felkérem az 
összes hírlapok mélyen tisztelt kép
viselőit és munkatársait, hogy ennek 
becses lapjukban tért engedni, jó 
akaratú véleményükkel támogatni és 
terjeszteni szíveskedjenek.

Felkérem továbbá az összes ren- 
dezettanácsu városok, valamint a nagy 
és kis községek azon tisztviselőit és 
alkalmazottjait, — kik nyugdij-jogo 
sultsággal nem hiruak, hogy ezen fel
hívást beható tanácskozás alá venni s 
ha viszhangra talál, arról engemetköz
ségenként ,és városonként csak egy- 
egy levelező-lapon értesíteni szívesked
jenek, a végből, hogy ha azokból lá
tom, miszerint eszmémnek pártolói 
akadtak, közölhessem ugyanezen utón 
egy újabb felhívásban a további te
endők iránti nézetemet.

Magamat a tek. szerkesztő u r szi
ves jó indulatába ajánlom s maradok 

Gyulán, 1900. jan. 30.
alázatos szolgája 

Laczkó Péter,
Gyula rt. v. kiadója és levéltárnoka, 

okleveles jegyző.

Or. Fábry ünneplése.
Egy méhész tanár azt mondotta ne

kem, hogy ha egy méhkasba bemegy egy 
idegen méh, azt megölik.

— De hogy ösmerik, hogy idegen a 
méh, hisz mind egyforma ?

— A szagáról kedves barátom, csak 
az egyforma szagú húzódik együvé, de 
az aztán összetart.

Ilyenek a csabaiak — soha olyan 
összetartó népet; mikor bejöttek a hét 
órai vonattal az én kedves czimborám és 
szeretett barátom Korosy László vezérlete 
alatt, mindig ott zümmögtek egy csoport
ban, szorongatták, ölelgették egymást s 
csak akkor engedték meg az idegen ele
meket közzéjük jutni, mikor henczegni 
akartak s bemutatták, hogy a mi kedves 
Zlínseky Pista bátyánk mint eszik meg 
egy ültö helyében huszonegy darab fán
kot — váljék egészségére.

A Komló nagy termei zsúfolva vol
tak. Mindenki ott volt, hogy kifejezze és 
megmutassa szere tétét a vármegye első 
emberének, a csabaiak büszkeségének, 
Fábry Sándornak.

Ott vezeti az orosháziakat derék Hor
váth Károly, a ki azt a viezczet csinálta 
a gyulaiakról, hogy az elme gyógyinté
zetet házi szükségletre készítették — no 
van benne valami igaz.

Pástokban persze nem volt hiány, di
csérték agyba-föbe az emberek egymást, 
sőt volt egy patikarius aki a kormányt 
is megdicsérte. Zúgott a publikum negy 
vennyolezas része, de védelmére állott a 
hű mameluk dr. Bodoky Zoltán, hanem 
megkapta magáét mert egy gyulai szél
hali zártkörben a következő dictiot mon
dotta reá:

— Okos fiú ez a Zoltán s rnegér-

és borongó Tihamért. Alig ismerték fül 
benne az egykori ledér, kalandvágyó Or- 
bayt. Tihamér furkészőn vizsgálta a" tribü
nök padsorait. O nem volt ott.

Elvira otthon szivtépőn zokogott vi
gasztalan fájdalmában . . .

Tihamérnak csak akkor vidult löl az 
arcza, mikor kedvencz lovát vezették elő. 
Most következett a verseny főszáma. — 
Mikor Orbay favorit lován délezegeu ülve 
megjelent a sorompóknál, hangos üdvria- 
dal fogadta. A trioünök legyezői, virágos 
kalapjai nyájasan bólintottak felé. Orbay 
ajkai körül szomorú mosoly játszadozott.

A futam megkezdődött. Lélekzetüket 
visszatartva, a tribünökből kihajolva néz
ték a versenyt. A pálya felén márlátható 
volt Orbay lovának Kapuinak előnye.

— Hurrá Kupid. ..1 — hangzott föl 
ezer torokból. A hölgyek arczán az iz
gatottság pírja égett.

Még egy forduló s Orbay lovával 
elsőnek érkezett be a jelző zászlóhoz. 
Győzelmével megnyerte a fejedelmi di
jat. Egetverő üdvriadal emelkedett föl a 
tribünök padsoraiból. Minden szem Or- 
bayt kereste. De ő egyszerre eltűnt. 
Szeretettel ölelve körül kifáradt minden 
idegében reszkető lovának nyakát s egy 
futó mosolylyal fogadva bajtársat őszinte 
szerencsekivánatait, gyorsan eltávozott.

Elvira ezalatt keservesen vergődött fáj
dalmában. Már bizalma gyengülni kezdett.

Néma bánatából lépések zaja verte föl.

Gyorsan feltárul uz ajtó s diadaltól, 
örömtől ragyogó arcc-zal jelenik meg a 
küszöbön Tiüamér imádott, délezeg alakja.

— Eljöttem Elvira, hogy ígéretem 
beváltsam, — hangzék túláradó érzelem
től ellágyult hangon ajkairól s ölelő kar
jaiba szoritá a meglepetéstől, váratlan 
gyönyörtől csaknem elalélt leányt.

Elvira boldogan simult a dalias ifjú 
széles mellére.

— Annyit szenvedtem... Tihamér, de 
most végtelenül boldog vagyok — suso- 
gá, könyei közül üdvözölt mosolylyal.

Orbay szerelmesen, a nagy boldog
ságtól remegő hangon vígasztala s mo
solyogva beszélte el neki mai diadalát.

— Most már nem vagyok szegény 
Elvira s az atiltát nem kell levetnem.

A boldogságtól ragyogó leány meg
lepetten tekintett rá.

— M iguyórtam a m ü versenyen a 
fődijat, Rapid lovam elsőnek ért be.

Elvira kitörő örömmel fogadta a hirt.
— A hű Rapid. . . tehát neki kö

szönhetjük boldogságunkat.
Tihamér elnovette magát a kedves 

ötleten.
. . . Az nap este fényes bankettet , 

rendezett az ezred Orbay ünneplésére. 
Tihamér immár menyasszonyával, a szép 
Elvirával jelent meg azon. Az ezredes í 
nehezen palástolt csalódással nézte az j 
ifjú pár örömét, de azért ő is udvariasan 
gratulált Orbaynak s Elvirának.

• demli, hogy képviselő legyen, s kívánom 
is, hogy segítse őt az Isten kormánypárti 

| mandátumhoz, de nem — Gyulán.
Én is azt kívánom.
Legyen vége a tréfának s referáljunk 

komolyan az ünnepélyről — mert meg
érdemli. Öröm töltötte el a szivemet, mi
dőn láttam, hogy a  vármegye intelligens 
közönsége osztatlan szeretettel csoporto
sult a vármegye munkásférfia, az alispán 
körül. Mert ebben megnyilatkozni láttam 
az emberek azon becsületes felfogását, 
hogy tisztelettel hajolnak meg a férfias 
tettek előtt. A dictiok hosszú sorát dr. 
Fábry Sándor nyitotta meg a következő 
hatalmas beszéddel:

Uraim!
Valamely nemzet fennállásához, erős- 

bödéséliez nem elég az állam jól meg vé
dett határa, dúsan termő talaja, népének 
gazdasága. Az anyagiak mellett ezekhez 
még szükséges nemzeti eszmény is, ideál, 
mely a hazaszeretet szent füzében lelke
síti, és közös honfiúi érzésben egyesíti a 
nemzet jobbjait, s melynek fogalma az 
ősi traditiok alapjain nemzeti symbolum- 
má válik.

Ily symbolum a magyar ország egy
ségét, állami külön állását, monarchikus 
állam formáját képviselő: szent korona. 
A szent korona, e klenodium, mély a ma
gyar alkotmány fogalmát egymagában 
tölti be, s melynek szentsége révén ná
lunk nem a változható loyalis érzületén 
alapszik a koronás király iránti hűség, 
hanem magának az alkotmánynak egyik 
lényege az.

De nemcsak az alkotmányból folyik, 
hanem dúsan nyitó virágokkal szivünk 
mélyéből is fakad, a hűség, a tisztelet, 
a ragaszkodó szeretet, uralkodó királyunk 
Ferencz József iránt, ki : mindenek felett 
alkotmányos uralkodása alatt, a nemzeti 
ideált, a magyar nemzeti állam eszményét 
megvalósította, kinek bölcs kormányzata 
alatt Magyarország kulturális és anyagi 
erősbüdése hatalmas arányokban fejlett 
ki, és a kit tündöklő erényei szerint a 
mamar, szeretetének szivéből önként fa
kadó érzésével, minden ünnepi összejö
vetelénél, hódolva, elsőnek köszönt.

Ez érzéstől vezérelve éltetem a leg
alkotmányosabb uralkodót, s száll fohá
szom az egek urához, hogy népeinek bol
dogságára tartsa meg soká „Ferencz Jó
zsefet" a királyt!

Éljen a király I
Utánna dr. Lukács György főispán 

éltette a tőle megszokott költői szavakkal 
a vármegye alispánját mint neki minden
kor hűséges munkatársát, beszédjének 
minden részét a hazafias szellem lengte át 
— nem is lehet mást várni attól, ki fia 
annak a Lukácsnak, ki a szabadság harcz
nak becsületes, lelkes vezére volt — a vér 
nem tagadja meg magát.

Beszéltek még dr. Bodoky Zoltán, 
kinek szavait őszinte lelkesedés kisérte, 
Csillag László ezredes, Kiss László, Ber- 
tóthg István, Fetnchásg Ferencz, dr. Zóhly 
János, filmesei; Vári Rudolf, Varságk Béla; 
Horváth Károly, Dutkag Kóla s végül dr. 
Fábry Sándor a következő szívből eredt 
meleg szavakkal köszönte meg az iránta 
tanúsított szereidet:

Uraim I
Az élet megküzdésében a férfi sorsa 

olyan, mint az őrállásra kirendelt katonáé, 
kinek helyét elhagynia nem szabad. Hi
vatásunkat, melyre a sors kirendelt ben
nünket, legjobb tehetségünk szerint be
tölteni, kijelölt helyünket megállani kell.
A kitűzött feladat teljesítése azonban nem 
érdem, hanem kötelesség.

Ha mindazonáltal a kötelesség telje
sítést a kedvezően méltató jóakarat elös- 
merésben is részesíti, az mar jutalom,
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mely méltán hálára készt. Mély hálával | 
fogadum én is a királyi kegy nyilvánu- 
lását, mely köznapi tevékenységem csekély 
eredményeinek elmosódó kontúrjait a leg
felsőbb elösmerés sugaraival aranyozza 
meg. Azonban e kitüntetés fénye engem 
csak külsóleg illet, az abban rejlő elis
merés, lényegében és valójában, Békés
vármegye közönségét illeti, melyet igy 
egészében kitüntetni, csak representatora, 
első tisztviselője utján lehet.

Így fogom én fel a királyi kegy uyil- 
vánuiását, s ily felfogásomban a  subjeo- 
tiv hála érzete mellett, öröm és büszke
ség is tölti el keblemet, hogy megyémet 
személyem által kitüntetés érte.

Komoly meggyőződésből hárítom el 
magamtól az érdemet uraim 1 Igen, mert 
az egyén munkássága a közpályán csak 
törékeny igyekezet, melyet sikerre emelni
c.sak a társadalmi közös aetio lehet képes. 
És mert a közszellem az, mely vet fel 
és érlel meg eszméket, — a társadalom 
közérzete az, mely meghatározza a köz
szükségleteket, az egyének csak végre
hajtó munkásul szóllittatnak ki az esz
mék, e közszükségletek megvalósítására, 
s ezen tevékenységük is beolvad a tár
sadalom közös munkájába. Hiába is vetne 
fel az egyén individuális eszmét, ha a 
társadalom tudata nem ismeri azt fel mint 
szükségletet, maga a társadalom töri össze 
felsőb őségében az ily ideát.

L'gy hogy tényleg a kűzszellem, a 
társadalom az, mely kijelöl, mely alkot, 
mely teremt, s önhitt, ki a közpályán 
egymagának imputál alkotásokat.

Ily egészséges irányitó teremtő köz
szelleme van Békésvármegyének, mély 
az utóbbi évtizedek alatt a hasznos al
kotások egész tömegét mutatta fel.

Én boldog vagyok, hogy a megye 
közönségének bizalma folytán e közszel
lemnek, czélzataival harmonikusan dol
gozó munkása lehettem, boldog vagyok, 
hogy e munkában 17 évi közpályámon, 
a megye közönségének soha meg nem 
tagadott támogatása adott erőt, minek 
köszönhettem, ha hivatásomat betülthet- 
tem, őrállásomat megtarthattam.

S ime, ma tetézi a megye közönsége 
állandó jóakaratát azzal, hogy midőn én 
vagyok hálára és köszönetre kötelezve, 
jó indulátu figyelmével e szép ünnepélyen 
kitüntet.

E tény egész lelkem mélyéig meghat 
s csak fokozza határtalan szferetetemet 
szülő megyém iránt.

Itt ringott bölcsőm e megyében, itt 
szőttem az üjukur ábrándképeit, itt rak
hattam le férfi korom munkásságának 
porszemeit. Szivemben szülőmegyém élet
nedvét érzem keringeni, lelkemben az ő 
eszménye ég és ragyog, ereimben a vért 
az ő melege hevíti, de a mai nap ünne
pében immár megyém iránt szeretetem 
kultusszá magasztosul lel.

Ily érzeményektől athatottan Békés
vármegye tevékeny közszellemére, közön
ségének és társadalmának további felvi
rágzására emelem poharamat.

Megemlékezünk még a mi derék fő
orvosunk ifjúkori bűneinek következmé
nyeiről s ide igtatjuk kedves szép poé
máját.

Dr. Zoliiy János, vármegyei főorvos 
a következő pohárküszöntőt mondotta:

Tisztelt Uraim! Kedves A lispánéul!

Kaczagó kedvemnek apad már forrása. 
Amelynek a medrét bohóságom ássa,
De a nagy napokon felcsillan úgy néha,
A régi jó kedvnek bágyadt maradéka,
S  ekkor eziiaj vágygyal állok fel a  szóra 
Hogy virágit szivem szóró kedvvel szórja, 
H intse szeretettel homlokodra éppen,
Bízó barátságom koszorúja képpen.
Szórja rád  a kinek költészet a lelke,
Csupa nernoa hévvel ragyogással telve.
K inek érzó .szive, hogy ha hárfa volna 
Csak a  barátságról, szüreteiről szólna!
Kiben hullám zik terv , magas eszm ék árja, 
Téremtó kezednek dolgos kézét várva.
Kinek a világon legnagyobb élvezet 
Ha a sok munkáló! roskadozó, beteg. — 
Termékeny erővel, izmos tehetséggel

Indultál pályádon izzó sebességgel 
Repültél előre, nem tekintve hátra 
Érdem es m unkádért jutalm at nem várva. 
Dolgoztál, alkottál a csuda számira megy-e ? 
Hogy ha rád mosolygott nagy királyunk kegye 
Szinea szárnyain vitt sorsod já tszi kedve 
Közülünk nőttél ki, nagyra emelkedve.
Ezért újong lelkünk, lázban ezért égünk,
Mert a dicsőséged, a m i büszkeségünk.
Viseld is derülten czimednek nagyságát, 
S ikered fájának egyik legszebb ágát.
Fokozza tett erőd, aczéloz^a-ielk^ip 
Mert Két' digsősséged ezzel be iHíuV'toUett.
És ha majd felhívnak egykor Ős Budára 
Megyénk érdekében királyi tanácsra:
Mond meg, hogy mi véled oly vidáman élünk 
Hogy leszállíthatják bátran fizetésünk.
S ha e jó  tanácsért úgy esnék meg sorja, 
Hogy pajkos szerencséd feljebb is sodo rna: 
Te csak m aradj nekünk a ki voltál tisztán.
A m indig szeretett, szerető alispán!

A jelenlevők közül, kik 260-an voltak 
tudósítónk a következőket jegyezte fe l: 

Az asztalfőn ült az ünnepelt dr. Fábry 
Sándor, jobbra dr. Lukács György főis
pán, Gróh Ferencz plébános, dr. Berkes 
Sándor kórházi igazgató, dr. Bodoky Zol
tán várni, főjegyző, Guóth Ferencz őr
nagy, Szarvassy Arzén főmérnök, Yar- 
ságh Béla, Fábrv Károly, balról Csillag 
László ezredes, Dombi Lajos. Rezey Szil- 
vius, Csák György, Dutkay Béla, Horváth 
Károly, dr. Zöldy János, Sereghy Mihály 
törv. bíró, ott voltak többek közt: Papp 
Tógyer, Jeszenszky Károly, Kiss István, 
Beliczey Géza, Beliczey Tibor, Rosenthal 
Ignáez, Seiler Elek, Rosenthal Adolf, Ko- 
rosy László, Maros György, dr. Kerénvi 
Soma, dr. Fáy Samu, Zlinszky István, 
Ambrus Sándor, Csánky Jenő, Popovies 
Szilveszter, Rohoska Mihály, dr. Márky 
János, Weisz Mór, dr. Thold István, Po
povies Jusztin, Hoffmann Alajos, dr. La- 
dics László, dr. Frankó László, Braun 
Mór, Lendvay Sándor, Czinczár Adolf, 
Deutseh Jakab, Reisner Emánuel, Abafi 
János, Szvacsek Vári Rezső, a vármegye 
minden községéből a jegyzők és elöljáró
ságok, hatóságok testületileg stb.

A menü volt:
Halászlé.

Malacz, pulyka, borjú pecsenye.
Befőtt és saláta.

Fánk, vegyes torta, almás és créuies-béles.
Giardinetto.

F él liter m agyarádi bor.

A tálalás elegáns, a kiszolgálás pon
tos s az étkek igen ízletesek voltak, úgy 
hogy igazán dicséret illeti a buzgó és szor
galmas vendéglős Fischl konyháját.

Szilánkok.
Békés, február 1.

Az időjárást tekintve bátran Írhat
tam volna mározius végét és április 
hó elejét is dátumnak, olyan szeszé
lyes, szerdán jan. 31 én délután olyan 
csinos jóggel vegyes zápor esőnk volt 
a minél különbet áprilbau sem kí
vánhatnánk —  csal; épen a villámlás 
és mennydörgés hiányzott nálunk — 
lehet más helyen is volt, de hát mi 
egy kissé félreesünk s így nem csu
da, ha mindenből csak a leve jut ne
künk : ott van p. 1. a Békés és Csaba 
közti kőut, olyan leves az. hogy ugyan- 
e-ak keresni kell helyenként a nagy- 
ját s ha nem tudnánk, hogy ott kö- 
utnak k e l l  lenni nem igen hinnénk cl. 

*
Egy jobb időket látott élete delén 

levő szabó iparos ember szorult anya
gi viszonyai miatt s mert kissé látása 
is meggyengült szolgai állást foglalt 
a Polgári körnél. Egy reggel végezvén 
a takarítást hazamegy s téli kabátját 

1 a fogasra felakasztja, utána kisiet a

szobából a padlásra és hurkot vet a 
saját nyakára is. Szerencsétlenségére
10— 15 perezre neje keresésére indul 
? jajveszékelésére az épen körútra in
duló két zsandár levágja az életuntat 
s a már merevedett karok mozgatá
sával és tüdő ingerlésével újra lélek- 
zethez juttatja a boldogtalant. Három 
hosszú és környezetére nézve kínos 
napot szenvedett még át ez a szegény 
ember, mig a halál csakugyan meg
váltotta. S itt méltán és szinte akarat
lanul ötlik eszünkbo a kérdés, váljon 
jót tettek-e a csendőrök midőn — kö
telességükhöz olyan pontosan ragasz
kodtak — akár a környezettel — akár 
az életunttal ? Mentésről itt már re 
mény nem lehetett csupán kötelesség 
teljesítésről, a mely ez esetben olyan 
borzasztó eredményuyel járt. Távol le
gyen, hogy a lelkiismeretes eljárást ki
fogásoljam, de különbséget kellene 
tudni tenni az esetek közt, mert az 
ilyen dolog a humanizmus nevében 
elkövetett kegyetlenség színében tű n 
hetik fel sokak előtt.

De ha a szegény ember szomorú 
elhatározásának okait kutatjuk s a lát
szaton alul kereskedünk, aligha nem 
találunk lélektani motívumra is, mely 
szomorú világot vet társadalmi erköl
cseinkre. Ez az ember a jobb módú 
iparosok közé tartozott s önhibáján kí
vül szorult a szolgai állásra és éppen 
akkor, midőn már családja jövőjét biz
tosítva, vagyona romjait bár — de még
is valamit meg mentve látja: dobja el 
magától az életet? Itt a sértett önér
zetnek is szerepe volt, talán hajdani 
tanoncza. egykori mester társai, mint 
polgári köri tagok magaviseleté kese
ríthette el egy vagy más alkalommal? 
Mert mi a szerencsétlen ember iránt 
nem szoktunk szánalmat érezni, hanem 
lenézést s tulhajtásba vissz.ük a köz
mondást hogy „Aki szolga, neműt-az.“ 

*
Megnyílt négy iskola, vagyis több 

mint kétezer iskolás gyerek közül is
mét nem alkalmatlankodik otthon egy 
pár száz. A jáivány egy hétig szüne
telt t. i. uj eset nem adta elő magát 
s midőn a megnyithatás iránti előter
jesztés felküldetett, pár nap alatt lett 
megint 10 uj eset igy aztán kilátás 
van reá, hogy újból bezárják a meg
nyitott négy iskolát is.

Akkor aztán elmondhatjuk, hogy 
gyermekeink egy évvel öregebbek — 
de nem egyszersmind okosabbak is.

A békési járás egyik községében 
feljelentés tétetett egyik jegyző ellen, 
a ki közbe legyen mondva egyik köz
ségi tisztviselő társával is összepofosz- 
kodott s mégis indíttatott ellene a fe
gyelmi eljárás, melynek eredménye elé 
bizonyos okokból méltó kíváncsisággal 
tekint a nagy közönség; mert hát ed
dig sz.okva voltunk hozzá, hogy a köz
igazgatás hasonló nyílt sebei nem a 
nagy közönség megnyugvására lettek 
megorvosolva.

A piezuiás bank.
Múlt számunkban megemlékeztünk 

arról, hogy a piezuiás bank megalakul, 
most kaptunk aláírási ivet, mely a követ
kezőképen szól:
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Mi mindnyájan gyulai polgárok el
határoztuk, hogy Gyulán egy takarék- és 
hitelszövetkezetét alapítunk, mert az ez
előtt öt évvel megalakult takarék- és hi
telszövetkezet 1900. április havában fel
számol s ezen szövetkezet működése alatt 
meggyőződtünk annak áldásos hatásáról 
és jótékony működéséről. Láttuk azt, hogy 
szegényebb sorsú polgártársaink is mily 
kedvvel és kitartással gyűjtögették tisz
tességes munkával megkeresett filléreiket 
s láttuk, hogy ez a kényszer megtakarí
tás lassanként beleoltódifc az emberi lé
lekbe -T- szokássá lesz s a mellett, hogy 
vagyon gyűjtéshez segíti, megakadályozza 
azt, hogy szerény fivéreit haszontalanul 
elpazarolja.

A mostani hitelszövetkezet állandó 
időkre alakul, úgy azonban, hogy minden 
három évben a heti befizetések s az azokra 
eső nyeremények a részjegy tulajdonosok
nak visszafizettetnek, s minden további 
kötelezettsége az illetőnek megszűnik.

A pénz, melyet a részjegy tulajdono
sok befizetnek, állandón gyümölcsözik, 
kamatot haj, mert valamelyik helybeli 
pénzintézetbe helyeztetik el, s csak akkor 
és annyi vétetik ki a mennyi az egyes 
szövetkezeti tagok kölesön kérésének ki
elégítésére elégséges.

Egy részjegyre befizetendő minden 
héten 20 fillér s egyszersmindenkorra ala
pítási dij czimén minden részjegy után 
20 fillér fizetendő.

Ha például valaki jegyez, mondjuk 
öt részjegyet, hetenkint egy koronát tar
tozik fizetni.

Három év múlva megtakarított pénze 
lesz a nyereményekkel együtt 180 koro
na, szegény embernek egy kis vagyon, 
melynek megtakarítását alig érezte, s mely 
mégis szép összeg és jó segítség; mert 
ha megszorul csekélyebb összegre (család
nál betegség, halálozás) egyszerűen min
den rimánkodás nélkül hozzá nyúl meg
takarított tőkéjéhez s nem keli kezesekért 
szaladgálnia.

Azt mondják, hogy a takarékpénz
tárakba is berakhatja az ember a pénzét. 
Igen ám csakhogy oda ha akarja, ide meg 
minden héten köteles berakni a piezu'áit.

A szövetkezet ügyeit intézi az elnök, 
alelnök, igazgató, a nyolcz tagból álló 
igazgatóság, a három tagból á"ó felügyelő 
bizottság, k i t  semmiféle dijjazásban nem 
részesülnek.

A szövetkezet üzdeti kiadás nélkül 
fog majdnem egészben dolgozni, mert a 
gy ulavidéki takarékpénztár részvénytársa
ság ígéretet tett, hogy Ingyen ad helyi
séget, szolgálatot s hogy tisztviselőinek 
munkásságát átengedi a szövetkezet te
endőinek vitelére.

Az alakuló közgyv'és megtartásáról 
a részjegy tulajdonosok értesítve lesznek 
s ott szavazatát mindenki gyakorolhatja.

Ajánljuk különösen a hivatalnok, ipa
ros, földmives és kereskedő osztálynak s 
a szolgálatban lévőknek, hogy el no mu
lassza tagja lenni a szövetkezetnek, mely
nek czélja előmozditni a takarékosságot 
s a tőke gyűjtést.

Előjegyezni lehet minden alapitó tag
nál, a gyu'avidéki takarékpénztárnál, a 
Corvinában, Dobay Ferenez könyvkeres
kedésben, Zuzmann János, Gubás János, 
Anuló Pál urak kereskedéseiben.

Gyulán, 1900. január 31-én.
Dentsch Jakab, Sáros} Gyula,

k e r e s k e d ő .  m e g y e i  á r v a s z é k i  ü ln ö k .

.Szabó László.
t ö r v é n y s z é k i  a l je g y z ő .

Wolf Zsigmoiiíi,
kex*eskedő.

Reisner Ede.
k e r e s k e d ő .

Arató IstTán,
fö ld m iv e s .

Steigerwald Ferenez,
é p í té s z .

Kis László,
v á r m e g y e i  j e g y z ő .

Singer .Mihály,
p é n z ü g y i  t is z t .

Weisz Mór,
g y á ro s .

ifj. Ludviií József,
v e n d é g lő s .

Morvay István,
k ö n y v e lő .

Szvaesek Rudolf,
t a n á r .

Somogyi Ákos,
á r v a s z é k i  ü ln ö k .

Gántán Károly.
p é n z ü g y i  fo g a lm a z ó .

Zuzmann János,
k e re s k e d ő .

Lampenfeld Lajos, dr. Frankó László,
pénzügyi titkár. ügyvéd.

Jontz Ferenez,
g y á ro s .

Gulyás János,
l e lk é s z .

Ritsek János,
a n y a k ö n y v  v e z e tő .

Lcudvay Mátyás.
p é n z tá r n o k .

Bulboea János,
fö ld b i r to k o s .

Á. Sehriffert József,
v á r o s i  t a n á c s o s .

Gubás János,
k e r e s k e d ő .  «

Anuló Pál,
k e re s k e d ő .

Gerlein Reinliard.
f ö ld b ir to k o s .

Rosenzweig Hermán
k e re s k e d ő .

Fischer Jakab,
k ö n y v v e z e tő .

U. Tar István,
fö ld b ir to k o s .

Vértesi Arnold.
k ö n y v n y o m d á s z .

Révész Géza.
a la p .  b iz o t ts .  j e g y z ő je .

ír-;—- -- ; --T-TT

ÚJDONSÁGOK.
— Egyesületi gyűlés. Gyula városának 

legrégibb s legerősebb egyesülete vasár
nap tartja közgyűlését. Vettük a követ
kező meghívót. A gyulai Polgárikor 1900. 
évi februái' hó 4-én, vasárnap délután 4 
órakor rendes évi közgyűlést tart. Tárgy- 
sorozat : 1. Igazgatói jelentés. 2. A szám- 
vizsgáló bizottság jelentése az elmúlt évi 
számadásokról és ennek kapcsán a vá
lasztmány felmentése iránti határozat- 
hozatal. 3. Az 1900. évre szóló költség
vetés tárgyalása. 4. Az alapszabályok 
módosítása.' 5. Időközben beérkezett  ̂ in
dítványok tárgyalása. 6. Tisztujitás. Gyu
lán, 1900. évi január 27. S z é n á s y Jó
zsef elnök.

— Hangverseny Gyulán. Már múlt szá
munkban megemlékeztünk arról a fényes 
ünnepélyről, melyet Békésvármegye in- 
telligeneziája rendez s melynek jövedel
me feledhetetlen király asszonyunk em
lékét hirdető templom alapja javára fog 
fordittatni. A rendező bizottság a kö
vetkező meghívót bocsátotta k i : Az
me „Örök Imádás Temploma" Békésvár
megye választmánya megdicsőült Erzsé
bet királynénk emlékére emelendő Örök 
Imádás Temploma javára 1900. évi feb- : 
ruár hó 11. napján, vasárnap Gyulán a 
vármegyeház dísztermében tárgysorsjáték
kal egybekötött hangversenyt rendez. 
Kezdete este 8 órakor. Belépés 2 korona. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. A hangverseny 
müsora: 1. La Fólia Corelli. A Duna part
ján André Wormser. Hegedűn előadja : 
Darier 1. S. M. úr. Zongorán kíséri : Lindl 
Etelka úrhölgy. 2. Kincses Lázár leánya 
Kiss József. Szavalja: Hajóssy Mariska 
úrhölgy. 3. Campanella, Liszt Ferenez. 
Zongorán előadja: Pándyné, Dömötör 
Izabella úrhölgy. 4. Dalok. Énekli Kö
vér Janka úrhölgy, -3. Rumánez, Svend- 
sen 8. János. íjimple Récit, Darier 1. S. 
M. úr. Hegedűn előadja : Darier 1. 8. 
M. úr. .Zongorán kíséri: Lindl Etelka
úrhölgy. Az ünnepét}' iránt inegyeszerte ! 
nagy az érdeklődése s így szép jövede
lemre lehet számítani.

— Eljegyzés. I)r. Nagy István ügy
véd január 28-án eljegyezte Turkevén 
Frankó György takarékpénztári vezér
igazgató és ÍOidbirtokos bájos és szép leá
nyát Ottiliát. A szerelemből kötött irigy
hez őszinte szivből kívánunk teljes bol
dogságot.

— Pénztárnok választás. A „Gyula 
j  Vidéki Takarékpénztár- pénztámokává

L e n d v a y Mátyást, gyulai lakost vá
lasztotta meg vasárnap tartott igazgató- 
sági ülésén.

— Megyei gyűlés. Beké-vármegye 
törvényhatósági bizottsága február 2ti-án

I tartja első rendes közgyűlését ez évben.
| Ezen a közgyűlésen fogják betölteni a 
I di-. Mérő Bantu lemondásával üresedésbe 
j jött árvaszeki ülnöki állást, melyre már I 

eddig is többen pályáztak. Legújabb na- | 
lyázók: dr. B a k o s  Géza ügyvédjelölt ; 
és S z u t m á r y  Sándor nyilván tertó. — ] 
Egyelőre még nem lehet tudni kinek van ; 
az állás elnyerésére a legtöbb kilátása. ;

— Halálozás. Egy tekintélyes öreg 
polgárnő hunyt el január 29-én Gyulán 
nagy száma családot borítva gyászba el- 
költöztével. Temetése január 30-án ment ; 
végbe rokonainak és tisztelőinek nagy | 
részvéte mellett. A esalád a következő

I gyászjelentést bocsátotta k i : F o l l m a n n  
Anna, férie Papp Gábor, Franeziska, fér- 

i je Petik Péter, Ferenez, Klára, férje Lud- 
! dig Ferenez, István, neje Muldt Mag- 
i dolna, János, neje Kocsis Anna, Károly, 
! neje Repoldt Mária, Lajos, neje Seher Mag 

dolna, Mária, férje itj.jBalog József gyer- 
| mekeí, illetve menyei és vejei s számos 
| unokája: Fikker Anna, férje Múlt Má- 
i tyás, Fikker Terézia, férje id. Moldová- 
j nyi István, mint testvérei és sógorai, va- 
j lamínt számos rokonok, íájdalomtelt sziv- 
! vol tudatják a kedves anya, gondos nagy- 
I anya, szeretett testvér és sógornőjük, jó 

rokonuk idősb F o 11 m a n u Fereuezné- 
i nők folyó 1900. év január hó -Q. reggeli 
; 3 órákor, életének <3-ík, özvegységének 
j 6-ik évében váratlanul történt gyászos 
I elhunytat. A boldogultnak hült tetemei 

január hó 30-án délután fél 4 órakor fog
nak a Szent-Háromság temetőbe örök
nyugalomra tétetni. A megboldogult lelke 
üdvéért az engesztelő szeut-mise-áldozat 
folyó hó 31-én délelőtt 8 órakor fog a 
rom. kath. nagy templomban az egek- 
Urának bemutattatni. Gyulán 1900. évi 
január hó 29-en. Áldás és béke poraira I

— Elitéit tiszthelyettes. A b.-esabai 
101. gyalogezred legénysége előtt kedden 
a napiparancsban egy ítéletet hirdettek 
ki, mely szerint L a k a t o s  József a 10Í. 
gyalogezred volt tiszthelyettese a debre- 
czeni hadbíróság által é l e t f o g y t i g  
t a r t ó  vár fogságra Ítéltetett. A dolog 
előzményei ösmeretesek. Lakatos József 
a fiatal kadét czinkostársa volt a hírhedt 
Zsilák házaspárnak, a kikkel a csabai 
vasúti állomáson meggyilkolta P i k ó 
László nyomdatulajdonost. A bűnösök 
azonban nem sokáig maradtak szabad
lábon, mert a csendörség rövid időre a 
gyilkosság után kézrekeritette őket, Zsi- 
lákot mint tudjuk a polgári bíróság élet
fogytiglani, feleségét pedig tizenöt évi 
fegyházra Ítélte. A kadét a katonai ha
tóság elé került, hogy illetékes feljebb- 
állónak adjon számot tettéről. Elfogatass 
után azonnal lefokozták, s a vizsgálati 
fogságba helyezték s a héten ítélkezett 
felette a debreczeni hadbiróság. Ezzel az 
után a triumvirátus harmadik tagja is 
meglakolt gaztettéért.

— Kinevezés. R é v é s z  Géza végzett 
kereskedelmi iskolai hallgató a „Gyula
vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság'- 
hoz könyvelői gyakornokká neveztetett ki.

— Eljegyzés. Notriezi T h  u r z ó  Bé
la, okleveles gyógyszerész, ki a gyulai 
társas, élet kedvelt tagja volt eljegyezte 
Jász-Arokszálláson dr. M a r g o n y a i 
tekintélyes orvos szép leányát A u g e- 
n i á t.

— Uj piezulás-bank. Egy szép hangú 
felhívást kaptunk Gyida város köz tisz
teletben álló polgáraitól aláirva, melyet 
az előző oldalon közlünk s melynek czél- 
ju megalakítani a piczidás bankot. Ajánl
juk a felhívás elolvasását s azt, hogy a 
ki csak teheti vegyen részt e becsületes 
munka megalakításán.

— A csizmadiák mulatsága. Vettük a 
következő meghívót. A gyulai csizmadia 
ipartársulat 1900. év február hó ll-én 
ifj. Ludvig József nr házánál A helyben 
építendő gimnázium-alap javára zártkörű 
tánezvigahnat rendez. Belépti dij szemé
lyenként ogy korona. Kezdete este 7 óra
kor. Felülfizetések köszönettel fogadtat
nak és hirlapilag uyugtáztatuak.

— Közgyűlés. A gyulai koreskeduk 
és kereskedő ifjak társulati! m. hó 28-án 
tartotta meg közgyűlését az egyleti he
lyiségében és ugyanakkor történt az uj 
tisztviselők megválasztása, valamint a 
választmány kinevezése. A tagok élénk 
részvótelo mellett történt választás ered
ménye a következő: Elnöfc G'zinezár 
Adolf, alolnök : Weisz Mór, Karácsonyi 
Károly, igazgató : Deutsch Jakab, I-ső 
titkár Storn László, II-od titkár Morvái 
István, pónztárnok : Manheimer Arnold, 
ellenőr •• Fischer Jakab, könyvtárnok : 
Lantos Arthur. Választmányi tagok: 
Anuló Pál, Braun Móri dr. Borényi Ár-



6

min, Braun Vilmos, Bilitz Sándor, Bé
kés Gyula, Ehrenfeld Soma, Fekote Gyu
la, Kőim Dávid, Lusztig Adolf, Rosen- 
thal Lipót, Seherer Benedek, Szántó 
Henrik, Sehwimmer Arnold, Stern Mór, 
Zuzmann János. Számvizsgálók : Weisz 
Ede, Schillinger Lipdt, Vértesi Arnold. 
Reméljük, hogy ezen életképes egyesü
let jövőben is megfelel nemes hivatásá
nak és az újonnan megválasztott tiszt
viselői kar csak emelni fogja az egye
sület niveauját.

— Híd eltolás. Nem mindennapi lát
ványban volt részük azoknak, kik a 
gyulai határban levO Fehér-Körösi vas- 
uti-hid eltolását szemlélhették. Az üzlet- 
vezetőség úgy találta, hogy a régi fa
oszlopokon allé lúd már nem nyújt tei-
Í'es biztonságot, azért óriási költséggel 
latalmas köpilléreken nyugvó hidat épít

tetett. Pollacsek Oszkár mérnök hóna- 
okon át olasz, horvát és magyar máll
ásokkal végeztetto az alapozási, faltöl

tési és kőfaragó munkálatokat, s midőn 
a magára vállalt teendőkkel készen lelt 
a gyönyörűen megépített hidföt átadta 
az üzletvezetőség által kiküldött bizott
ságnak. A hidfő azonban nem lett mind
járt használatba véve. Az üzletvezetö- 
sóg előbb megakart győződni arról, hogy 
talapzat nincs-e süppedékes talajraépit- 
ve. S miután a szakértők megállapítot
ták, hogy a több ozor mázsa súlyú kő
oszlopok egy milliméterrel sem sülyed- 
tek lejebb, ki lett adt a a parancs a ré
gi hid vasszerkezetónek az uj hidra le
endő áttoiása iránt. Beszüntették a vo
nat közlekedését a régi hídon s az uta
sok csak átszállással utazhattak tovább. 
Hatalmas emelő daruk segélyével az 
egész vasszerkezetet egyszerre felemel
ték, s lassan csúsztatták át az uj kö- 
pillérekro. A művelet kitünően sikerült. 
A nagyszámú néző közönség bámulattal 
szemlélte azt a prcezizitást, a melylyel 
a mérnökök feladatukat végezték. Az 
egész munka csak *2 napig tartott, most 
mér a vonatok az ujhidon robognak ke
resztül.

-  Egy éves méncsikók vásárlása. A
földmivelésügyi miniszter felhívja mind
azon tenyésztőket, kiknek birtokában leg
alább is négy jó származású, erős esontú, 
szabályos tesalkatn, saját nevelésű egy
éves méncsikó van, s azokat az államnak 
eladni kívánják, bogy ebbeli szándékukat, 
a helynek és utolsó postájának, ahol a 
csikók állanak, valamint a csikók szár
mazásának, magasságának, színének és 
árának pontos megjelölésével a m. kir. 
földmivelésügyi minisztériumhoz benyúj
tandó s egy koronás bélyeggel ellátott 
Írásbeli nyilatkozatban legkésőbb 1900. 
évi februárhó 15-ig bejelenteni szívesked
jenek, mivel az ezen határidőn túl érkező 
bejelentések figyelembe vétetni nem fog
nak.

— Az idei hadgyakorlatok liir szerint 
Biliarvármcgyében lesznek s a király is 
meg fog ott lelenni.

— A csabai közraktár kibővítése. A
b.-csabai termény és áruraktár részvény- 
társaság február 8-án tartja első évi ren
des közgyűlését Érdekes, s a közraktár 
nagy forgalmáról tesz tanúságot az igaz
gatóság azon javaslata, hogy építsen a 
részvénytársaság még egy uj raktáramért 
a mostani már nem képes befogadni az 
árut. Az igazgatóság évi jelentéséből ki
tűnik, hogy a vállalat első üzleti évében 
13,300 korona 91 fillér a tisztajüvedelem. 
Ebből 10,000 korona jut osztalékokra.

— Sikerült hangverseny Az újvárosi 
olvasókör farsangi táuczinulatsága, mely 
Gyulán évekótu egyike a lég nozgatma- 
sabb báláknak, az idén is minden tekiu- 
tetben fényesen sikerült. A felolvasás
ból monologok előadásából és hogedü 
hangversenyből álló programúi, mely a 
táncSol megelőzte, szép közönséget ho ■ 
zott össze vasárnap este, úgy, hogy 8 
óratájban a tágas tánezterem tömve volt 
meghívott vendégekkel. A díszes publi
kumot Ol áh György a kör elnöke üd-

vözölte, mire lelkes éljenzés közben dr. ! 
Berkes  Sándor lépett a dobogóra. Ber
kest a logközolebbi királyi kitüntetés al
kalmából szívélyesen fogadták s csak 
porezok múlva, mikor a tüntetés zaja 
elnémult, foghatott bole az .elhagyott 
gyermekek" czimü felolvasásába, mely 
mindvégig lekötötte hallgatóinak figyel
mét. Felolvasásának tárgyául rigón ’ al
kalomszerű témát választott jtuduilik a 
lulenczházakat ismertette általánosság
ban és a gyulaigyermek-menhelyet spe
ciálisán. Tekintettel a lelenczház kér
déseinek gyulai szempontból való aktu
ális voltára, de meg különben is arra, 
hogy e humanismus kérdése — e felol
vasás — mely mesteri rövidséggel ölelte 
fel mindazt a mi a tárgy keretébe illesz
kedik - -  nagy tetszést aratott. A felol
vasást hossza tapsvihar követte. Tet
széssel fogadták Tóth Erzsiké és R á c z 
Mariska monológjait is, Előbbi „Asz- 
szony szeretnék lenni", utóbbi pedig 
.Oh nem vagyok féltékeny cziniii mo
nológot adta elő. Küzbe-kuzbe három
szor Hacerda Ferenci, Orbán Autal és 
Muravánazky .Sándor szórakoztatták a kö
zönséget csinos htígndüjátékaikkal. Utol
sónak maradt Nórául István (X nr) mo
nológja. Mintegy félóráig tartott az 
előadás állandóan derültséget keltve a 
hallgatóságban. A komikus tárgy s an
nak jóízű, humoros elmondása szüntelen 
megkaczagtalta a publikumot, mely reg- ; 
goiig is szívesen elhallgatta volna az ! 
öreg nr mondókéit. A hangverseny ke- ' 
délyes berekesztése után vidám tánec 
következett, boiehuzódva a hajnali órák
ba. Az estélyen, — melynek mintaszerű 
rendezésében a dicséret oroszlánrésze a ; 
kör lelkes igazgatóját Singer Mihályt 
illeti — részt vettek: Asszonyok: Oláh 
Györgypé, dr. Berkes Sándorné, dr. Bo- 
rényi Ármin né, Kohhnann Jánosne, Lé- 
deres Lajosné, Heks Miksané, Novak 
Antalné, Lump ontok! Lajosné, özv.Roisz 
Józsefné, Vértesi Arnoidné, Novak Ist- 
vánué, Licska Józsefné, u Tar István
ná, Mai Istvárfné, Remole Józsefné, Mol- 
dovány Istvánná, Liszkay Sándorné, Ba
logh Jánosáé, üzv. Ráoz Jánosáé, Mor- 
vay Istvánná, Murvai Andrisáé, Fraller 
Istvánná, Csiszár Sándorné, Gyarmatiné, 
ifj. Gyarmati Sándorné, Btrtólan Sán
dorné, Maró Gyuláné, Katay Lajosné, 
Beko Géziné, Antalóezy Nándorné, Bí- 
beria Rétemé, Anuló Pálné, Albu Fe- 
ranezné, Papp Oáborné, Doutsch Ja- 
kabné, özv. Erdős Albertné, Blahó Ist
vánná, Kiss Péterné, Steigervald János- 
né, Somogyi Jánosáé, Tar Józsefné, Bo
né Ferenoznó, Kovács tanáráé, Tímár 
Józsefné, Csiszár Kálmánná, Csirke Má- 
tyasnó, Csele Pálné, özv. Farkasné, 
Bonfi Sáudornó, özv. Túri Ferenczné, 
Tar Péterné, Denhoff Antalné, Balogh 
Jáuos tanitóné, l’app Gyuláné, Zusman 
Jánosué, Nádor Mérné, Fábián Ferencz
né, Bitó Pálné, Hoffmanu Ferenczné, 
Lusztig Adolfné, FehérKilminné, Schil
linger Lipótné, Lehrmann Sománó, Nagy 
Andrásné, Kélcr Istvánné, Bereugné. 
Leányok: Kolilmann Irma, Reisz Olga 
Révész Irma (B.-Csab.t) Licska Maris
ka, Veimann Gizella, ltemele Mariska, 
Remele Erzsiké, Moldovány nővérek, 
Noránt Vilma, Martonffy Flóra, Balogh 
Szeréna, Lalogh Anna, Bauer .Margit 
Ríez Mariska, Ráez Róza, Tóth Erzsiké, 
Tóth Júlia, Csirke Anna, Fraiter Gizella 
Ilon és Erzsiké, Beke Mariska, Tarnay 
Mariska, Murvai Zsuzsika, Biró Juliska, 
Erdős Sárika, Nagy Zsuzsika, Gyarmati 
Mariska, Szemeli Róza, Túri Róza, Tar 
Juliska, Tar Erzsiké, Fábián Mariska és 
Juliska, Nagy Erzsiké. — Az estélyen 
felülfizettek : Vidi István, Tarnay Ká
roly, Kelemen Béla, Steigervald Jáuos, 
Morvái István, Tar Péter, Léderar La
jos, Leudvay Mátyás Batlik Elek, Mol
dovány N\, Zuziiian János, Doutseb Ja
kab, Nádor Mór, Lantos A., Licska Jó
zsef, Csizmáéin Kálmán, Hoffmann /Fu- 
renez, Körmendi Sándor, Lusztig Adolf, 
Lehrman Soma, Hoffmann Viktor, ogy- 
ogy korona. Novak Antal, Weisz Her
mán, Csiszár Kálmán, Dömény Lajos,
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Nagy Jenő, Fraller István, Tóth Júlia, 
l’olitzer Mór, Borényi Ármin, Schillinger 
Lipót. Major István, Petykó Géza, Csák 
György, két-két korona, Dr. Berkes 
Sándor 4 korona. Weisz Mór 10 koro
na, Lampenfeld Lajos 40 fillér, Szoko- 
lay Lajos 20 fillér Bekkor Mátyás 60 
üli., Papp.Mikály 40 fill. Beck Gusztáv 
50 fillér. Összes bevétel 307 kor. 60 fill. 
Kiadás 70 korona 60 HU. Maradt tiszta 
jövedelem 237 korona. Ebből átadatott 
a lelenczháznak 120 korona, a körnek 
maradt 117 korona.

— Medmaradt orvos. Lapunk egyik 
számában megírtuk, hogy dr. D e á k  
Zsigmond Kétegyházáu községi orvos 
Zilahra megy, hol nem régiben kör
orvossá választották. Most arról értesü
lünk, hogy dr. Deák nem fogadta el 
zilahi megválasztatását, hanem megma
rad Kétegyházán községi orvosnak.

— Szolgálat éléi a haléiba. Újra ogy 
katona lőtt öngyilkos, ugyanis Gyulán 
csütörtökön T o k a i  András békési szár
mazású közhonvéd szolgálati fegyveré
vel agyonlőtte magát. A golyó homlo
kát érte s agyát összeroncsolva holtan 
terült el. Tettének oka ösmeretlen s 
csakis azt lehet gyanítani, hogy nem 
szerette a katona életet. Hónapokkal 
ezelőtt ugyanis jelentkezett, hogy rövid
látó s kérte a katonai szolgalatból való 
elbocsátását. Feiküldötték a pesti csa
pat kórházba, honnan csütörtökön az
zal bocsátottak el, hogy állítása valót
lan — megérkezése után pár órával el
követte szerencsétlen tettét.

— Vedekszés az árviz ellen.. A víz
áradások idejének közeledésére való 
tekintettel D a r á n y i  Ignaez föidini- 
velésügyi miniszter már most felhívja a 
vármegyék alispánjait a szükséges ha
tósági intézkedések megtételére. Rende
letében különösen felhívja ökot, hogy 
szigorúan ellenőrizzék a védmüvek ér
dekében teendő intézkedéseket és a ta 
pasztalt hiányok, vagy mulasztásokkal 
szembon a kellő erélylyel lépjenek fel, 
hogy erélyesen intézkedjenek a munka
erőnek kellő időben való kiállításáról és 
bogy az ártéri községek idejekorán je
löljék ki azt az elöljárókat, a ki a fe
nyegető vízállás esetén a rendelkezési 
hatalmat gyakorolni hivatva van. A mi
niszter e rendeletében értesíti az aiis-

, páuokat, hogy az illetékes minisztereket
I megkereste már a távirószolgélat beren

dezése végett és oly czóiból, hogy ve
szély esetén a csendőrség a közös had
sereg és a honvédség a kellő munka
erővel rendelkezésére álljon

— A gyulai iparos itjak műkedvelő 
társasága f. hó 28-án délután közgyűlést 
tartott, melyen O l á h  György várme
gyei tiszti főügyész elnökölt, ki a nagy
számú tagokat melegen üdvözölvén s 
irányt adandó további működésűknek 
azon indítványt terjesztette- elő, bogy a 
társaság mondjon le arról, hogy olyan 
müvek előadásával lépjen a Közönség 
elé, mely erejét túlhaladja, hanem osté- 
lyoket rend z .'én, kisebb körbon működ
jek s különösen egyszersmind az ügylet 
nevének „Erkel EgyesüleC-ra való3"át
változást indítványozta' — miután elnök 
indítványát elfogadta egyhangúlag Szé
kely Lijos r. k. tanítói karmesterré vá
lasztották Kit ezeu állás elfoglalására 
küldöttsógiieg kérnek fel. Elhatározta 
továbbá a közgyűlés, hogy a tűzoltók 
utolsó farsangi mulatságot támogatni 
fogja- Egyéb apró ügyek elintozése 
után a közgyűlés feloszlott.

-  Előléptetés. A p. ü. miniszter Cso- 
ry Alajos p. ü. számvizsgálót fizetési 
osztálya magasabb osztályához léptette 
elő.

— Hirdetmény az államvasutak ara
di üzletvezetőségétöl. Ezennel közhírré

1 tesszük, hogy a kereskedelemügyi m.
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kir. miniszter úr Ő Nagyméltósaga 1899. 
évi deezember hó 22-én kelt 79090. V. 
sz. rendelete folytán a nagyvárad-sze- 
ged-rókusi vonalon fekvő Sámson ál
lomás f. évi február hó 15-étől kezdve 
„Vásárhely-Kutas" nevet fog viselni.

Lemondó egyházfeiügyeló. A b.-csa- 
bai ev. egyház presbyteriuma csütörtökön 
tartotta ez évben első ülését s azon Sze- 
berényi Zs. Lajos igazgató lelkész mint 
egyházi, dr. Zsilinszky Endre egyházfel
ügyelő, mint világi elnök elnökölt. A na
pirendre tűzött ügyek között heves vitát 
idézett elő a Korén Pál esperes elnöklete 
alatt tartott előző presbiteriumi gyűlésen 
rendszeresített és választással betöltött 
harmadik kántori állás fizetésének meg
állapítása. Koczisiky Mihály a legutóbbi 
erre vonatkozó határozatnak megváltozta
tását, illetve a kántori állásnak megszün
tetését kívánta. Az egyház felügyelője 
figyelmeztette őt, hogy a felett tanács
kozni! nem lehet, mert az egyházalkotmány 
az előbbi gyűlésen hozott határozatot 
megváltoztatni nem engedi, ha az válasz
tásra vonatkozik. Szavai megerősítésére 
szó szerint felolvasta a törvény illető sza
kaszát, mire felemelkedett elnök társa, 
Sseberényi Lajos s kijelentette, hogy a 
presbyteriumnak joga van hozott határo
zatát megváltoztatni. Erre dr. Zsilinszky 
Endre kijelentette, hogy miután a törvény 
világos szavai ellenére elnöki kijelentésé- 
ben elnöktársa áltaf dezavuáltatott, a fel
ügyelői állásról lemond selhagyta agyü
léstermet. A presbyterium küldöttséget 
menesztett később a felügyelőhöz, kérve 
őt, hogy a lemondását vonja vissza. A 
felügyelő kijelentette, hogy másként nem 
járhatott el. azonban belátja, hogy a tör
vény védelmére helyt kell állania.

— A kíváncsiság á a. Tóth István oros
házai 13 éves béres gyerek magára ma
radt a tanyán s kíváncsiságból mindent 
felkutatott gazdája szobájában. Az ágy
ban ráakadt egy revolverre s azt kíván

csian nézegette, mi közben az eldördült 
! s a szerencsétlen gyermeket homlokon 
' találta a golyó. Rögtön nem halt meg, 

de sebe föltétlenül életveszélyes, 
j j — Felavatás. Bakos Géza esorvási 
lakos ügyvédjelöltet a múlt hó 20-án avat
ták fel a budapesti m. kir. tudomány egye
temen az összes jogtudományok tudorává.

— Öngyilkosság. Török Sándor szeg
halmi 46 éves földmives, borotvával el
vágta a nyakát és meghalt.

— Fizetésképtelenség Békésmegyében 
egyszerre két kereskedő jelentette be fize
tésképtelenségét. Az egyik Hitler Jónás 
csabai kereskedő, a másik Stark E. és fia 
békési czég.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e te k .
Sz. 6. H etesen. Levelet csakis lapunk nyílt- 

té ri rovatában közölhetjük, a minek dija soronként 
20 kr. Ha kívánja a  közlést, értesítse a kiadóhi
vatalt.

K. B. Arad. Lehet, hogy szerelme édes, de 
verse annál k e se rű b b ! Mars a  papírkosárba.

Heti jelentés a gabona üzletről
Gyula, 1900. február 2.

(St. S.) Szilárd irányzat .és jó vétel
kedv mellett, a lefolyt héten a gabona
üzletben javulás állott be. Budapesti mal
mok nagy mennyiségeket vásároltak ma
gasabb árakon.

Az alaphangúit a külföldi piaczo- 
kon — oroszországi és francziaországi 
rósz vetési hírekre — szilárd, mely bel
földi gabna-kereskedelmünkben némi ja
vulást hozott.

Vetéseink felől a hírek nagyon kü
lönbözők és korai buzavetéseink felől ál
talános a panasz, a mennyiben az őszi 
szárazság következtében a növényzet so
kat szenvedett.

Hozatalok piaczunkra [még mindig 
gyengék és jegyzéseink a következők: 

Búza . . 6-80 -7-10 kr.
Tengeri . 4‘25—’30 „
Árpa . . 4-60 kr.
Zab . . . 4 50 kr.,

métermázsánként.

A szerkesztésért felelős : Vértesi Arnoid

A békési járás föszolgabirájától
|208.
19007

Pályázati hirdetmény.
K ü r t t M - T a r c s n  községben üre

sedésben lévő évi 800 korona fizetés
sel és 200 korona lótaríási átalányai 
javadalmazott

rendőrbiztosi állásra
pályázatot hirdetek.

Felhivom pályázókat, hogy képesi- 
tésöket s eddigi szolgálatokat igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
hozzám folyó évi február 8-áig beter
jesszék.

A választás Körös-Tarosa község 
házánál folyó évi február 12-ón d e. 
10 órakor fog megejtetni.

Megjc^yeztetik. hogy kiszolgált 
csendőr őrsvezetők előnyben fognak 
részesittetni

Kelt Békésen, 1900. jan. hó 12-én

Popovics Szilveszter,
3— 3 főszolgabíró.

Gyulán, Templomtér, 
ajánlja magát mindennemű 

nyomtatványok jutányos 
ároni elkészítésére. «g» 

Syászesetek alkalmával 
g y á s z j e l e n t é s e k  gyorsan, 
pontosan és olcsón készít

tetnek.
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K L E n V E É I S T Y  L A J O S
fióküzleté GYULÁK, ?ugár*uton 1044- s& Mórits János kásában

ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor leg'jo 'b 'bra.S.ife elismert

családi és ipari czélokra varrógépekből
a tegjutányosabb árban, kedvező fizetési fettétel és szigorú 5 évi jótállással.

|  Seidel is  Kaumann legújabb kitűnő
W ibrating va rró g ép é t

a legfinomabb gyors női varrásokhoz. 
Dús raktár mindennemű 

í |  g é p a l k a t r é s z e h b ő l  valamint o s o n t  
í  o i a j -  és I l ík  m in d e n  l é te z ő  g é p h e z .

____5 évi jótállás.

Kizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő

amerikai Wheeler és Wilson 12-os
r o l ib r i - r y i in d e r  legkissebb léte
ző tejjel, állóhajóeskával, 42 cm. hosszú 
karral (ezipészek részére.)

5 évi jótállás.

71 i n d  e n n e  m ii v a r r ó g é p  é s  k e r é k p á r  j a v í t á s o k  e l f o g a d t a t n a k  é s  s a j á t  
e  e z é l r a  f e n n t a r t o t t  k o r s z e r ű  m ű h e ly e m b e n  a  l e g j u t á n y o s a b b a n  e s z k ö 
z ö l t e tn e k .  jjpdp1 V i d é k i  m e g r e n d e lé s e k  p o n to s a n  f o g a n a t o s í t t a t n a k . '

Ház bérbeadás.
Gyulán, Károlyi Sándor-utcza 167. számú ház, 
mely két lakásból á ll bármely időtől kiadó.

A felső lakásban van 4 szoba, konyha, kamara és 
pineze, hozeá tartozó udvar és fásszin. Az alsó lakásban 
2 szoba, konyha, kamara és fásszin, mintegy 800 négy
szögöl területű beépített szölőskert.

Értekezhetni e lap kiadóhivatalában.

Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.

ÍV-Ó.
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C saba  20 . RoísZésPoríesz
Paris. London 1897 : 

nagy aranyérem. 
Linz 1889: Aranyérem.

Megyei telephon:
C sa b a  i t t .

BÚTORGYÁRA
B ékés-C saba, Vasut*utC2a, U55, és US6. szára. (Saját hás,)

• i>d''Ti -m
l l t y ! «

i9 Q :

J lz  egész országban páratlanul gazdag választékban raktáron vannak 
mindennemű háló-, ebédlő-*, úri szoba-, szalonb@rendezésf»k 
Szőnyegek, függönyök, nippesek s ia .’ a legegysze"ObMél •  
legfinomabb kivitelig a  legiziesesebb és legdivatosabb rajzok

után keszitve.

Finflen üntor saját it ia ly B iii lle a  Készül es l e i  öleséül) gyári áraink; meneti ‘“f p f
m in d e n  v e r s e n y  ki v a n  z á r v a 1

Nyomatja és kiadja a „Corvina" könyvnyomda" Gyulán. 1900.


