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Soviiism us.
Jffindig olyan furcsán érzem ma

gamat,' mikor ha'taflf^s’-'ofoisom, hogy: 
m a g y a r o s o d n n k !

ilyenkor hideg borzongás fut raj
tam keresztül. Jó Istenem: Véreim
között, idehaza vagyok én, a há
rom bérez és a négyTolyam orszá
gának a [határában ? Idegenül nézek 
magamon végig és Istennek hálát ad
va, konstatálom, hogy nincs rajtam 
semmi olyan, a mit m a g y a r o s í 
tani kellene. És látok hozzám hasonló 
alakokat százat, meg ezret, a kik szin
tén magyarok ; az egész tömeg, mely 
szürke mindennapiasságomban körül
vesz, mind csupa magamforma ma
gyar. Beszédje, gondolkozás módja, 
érzelmei, zenéje, táncza, költészete 
tiszta magyar zamatu, hamisítatlan; 
ha szükség lenne rá, szivük és lelkűk 
úgy dobogua, akként érezne, miként 
a Rákóozy kor bujdosóinak szive dob
bant és lelke kesergett. ,,M e g m o z- 
dul na  az e r d ó “ és a kerek föld 
emlegetné a magyart.

És mégis viszhangzik a szó és 
hirdeti a nyomdafesték, hogy magya
rosítunk, mert magyarosítani kell.

No, hát én is azt mondom, hogy 
k e l l !  ______________ _____________

Vallomás.
— A .Békésm egyei H írlap" szám ára —

Irta  : TURUL.

A fenyőillattal telt budoir bársonyos 
kerevetén, igéző pongyolában ül a gyö
nyörű asszony. Fekete, hosszú haja siini- 
tatlanul, bogolyitva van feltüzve, üszhang- 
zó rendetlenségben, a langy, rózsaszínű 
selyem pongyolával. Végig dőlve, most a 
kereveten ábrándozik valamiről.

Levelet hoznak.
A furcsa külföldi bélyeggel ellátott 

borítékot, több kiváncsiságge!, nvnt izga
tottsággal töri fel és olvas:

Nagyságos Asszonyom!
Ön bizonyára csodálkozássá1 veszi le

velem, attól a kit Ön talán már ismerni 
is elfelejtett. Még nagyobb meglepetéssel 
nézi, hogy levelet kap egv más v ''ágrész
ből, amelyet csak azok látogatnak, akik 
vagy nagyon gazdagok, vagy nagyon 
szegények, a gazdagok azért, hogy élvez
zenek, a szegények pedig, hogy gyógyul
janak.

Én az utóbbiakhoz tartozom. Szegény 
gazdag vagyok. Gyógy olást jöttem keresni, 
a kór, a fájdalom ellen és íme azt érzem, 
hogy itt a magányban, hol örökös a nap
sugár, hol vidámabb az élet, még bete
gebb, még., elhagyottabb vagyok, mint 
otthon az Ön városában, abban u garion 
lakásban, ahol minden tárgy az Ön em
lékezetével van tele. Ott legalább határo
zott formájútárgyakat észlelhettem, de itt 
minden a képzelet ecsetje által festve, hyp- 
notikus rajzokat terít elém, amelyek ölökké 
igézet alatt tartanak.

De nem erre akarok kitérni. Nem.

Nem tehetek róla, hogy sovinista 
vagyok. A velem egy vivásu magyar 
mind sovinista; ha nem az, akkor 
csak a statisztika szerint magyar, ben- 
söleg nem az. A ki a múlt század öt
venes éveiben kis gyermek volt és 
fogékony szűz leikébe szivta föl apá
ink keservét, látta a tágas ebédló fa
lainak freskóiba verni az ormótlan sze
geket, a mikre tarajos sisaku vasas- 
németek aggatták fel nyeregszerszá
maikat, és megbámulta az udvarház 
erkélyéhez támasztott hosszunyelü dzsi 
dák sorozatát, látta apjának kedvencz 
lovait a fagyos téli napokon a major
sági udvarban kikötve dideregni, hogy 
az adóvégrehajtó katona urak lovai 
meleg istállóban pihenhessenek, és a 
ki a tiz szobás portából a cseiódszo 
bába volt heteken át az egész faite- 
liával kiszorítva, aki hallgatta gyer
mekkorában azokat a keserves, bús 
nótákat, a mik mellett téli estéken ti
tokban gyászolták az öregek, hogy 
magyarnak kellett születniök: az a
generáczió nem 'ebet más, mint erős, 
igazi sovinista.

De jól is van ez igy 1 Legyünk 
sovinisták mindannyian, a kik magya
rok vagyunk, mert ha valamely nem
zetnek szüksége van arra, hogy erős 
érzéssel tartson ki fajszeretete mellett,

Beteg testem, lelkem, ha esténként elme
rül, a parkban levő halastó víztükrének 
nézésébe, amelyet ezüstre fest a hold és 
aranynyal pety ivez a felbukkanó arany- 
halauska; ha fejem felett az esti szedő 
fuvallatától összerezzen az ős platán, a 
tölgy és pálma levele, és a bokrok közt 
átszűröd ne a holdsugár, kápráztat, érzem, 
hogy lelkem telitvevan és mint az utolsó 
útjára készülő, gyónnom kell.

Bemegyek ilyenkor vendéglői szo
bi mba és gondolatban leirom magam elé 
nrindazt, amit papírra vetni akarok.

Még a,;g két-liárom hónapom m  
hátra, jól tudom. Hiába biztattak az orvo
sok, hogy ez csak a mellhártya gj.Va
dasból származó köhögés, m ely  elmúlik : 
ismerem már.

Gyónnom kell Önnek és k'vullani azt, 
amit a sok faggatás daczé-a sem tudó, 
kivenni belőlem sem Ön, sem más.

Én szerettem Önt. Igen. Szerettem 
Ont, úgy ahogy esek szeretni lehet vidé
kit. Nevessen csuk és tépje széjjel r~,on- 
n r1 darabokra ezt a levelet. Kaczagjon 
csak és vágja keserűn oda: Hát írtkor 
én akartalak, te nem szerettél ?

Igen, szerettem akkor is, szerettem, 
de csak a leikét Úgy szerettem azt, irtat 
egy' tiszta ideált. Mer, az Ön lelke szebb 
volt mint a teste, az ajak. Csak az élv
vágyó társaság, amely Önt körülvette, hó
dolt Önnek, volt rósz.

Emlékszik-e rá., midőn a lélekről vi
tatkoztunk, midőn Ön fekete szemeit rám 
meresztve, nv 'tan abban megláttam min
dent a mi tiszta és mindent ami szép. 
Akkor azt mondtam Önnek: lássa ez a 
lelke. S aitet én úgy tudtam imádni, mint 
az Istent, és amelyet elnéztem volna örök-

akkor első sorban is nekünk szegény, 
ütőtt-kopott hetumogeroknak van arra 
nagy szükségünk.

A kinai falaktól a Tisza forrásáig 
veitek, ütöttek, téptek bennünket év
századokon át. Csapást fogva és visz- 
szaadva vándoroltunk, mint az üldözött 
vad, mig fészket rakhattunk magunk
nak.

I Azután se pihentünk soha. Czél- 
táblája voltunk ország-világnak. Ellen
ségünk volt az is, a ki barátságot es
küdött hozzánk. Európa és Ázsia es
küdött össze, hogy összetörje marok
nyi népünket és hogy kiforgassa nem
zetiségéből, hogy átgyurjon törökké, 
németté, hogy czivilizáljon.

És kiáltottuk a próbát. Az idomi- 
tókat beolvasztottuk magunk közé. Ma
gyarokká tettünk törököt, németet, olá
hot, szerbet, szlávot sok ezer számra, 
— a maguk óhajtásából. A kit a kar
dunk meghódított, a kit haragunk le
sújtott, azt tölemeltük magunk mellé 
és szeretetünkkel meghódítottuk őket, 
másodszor is. Ha a kiérdemelt Isten 
haragja ért bennünket: megbünhöd- 
tünk, megvezekeltünk hibáinkért és 
bocsánatot nyertünk ; feltámadtunk nj- 
fent. A nemzeti erő elyan gyökeret 
vert ebbe az áldott földbe, a melyet 
kitépni a világrész hatalma gyönge.

ké. Erre Ön összehúzta ogy kissé a hom
lokát és mintha minden tüzét a vérnek

| szemébe öszpontositotta volna, úgy nézett 
rám, áthatón, erősen, hogy nekem min
den esepp vérem a fejembe szaladt és 
szédülte kezdtem. Akkor összeszedtem 
magam, felé'ltam és azt mondtam Önnek: 
lássa ez a teste, amely nem azt érzi amit 
a lélek lát. Bue8i r,j"n  és mentem, pedig 
a menyországot tarthattam volna kezem 
közt és lehet ha Ön tovább is a leikével 
nézett volna ré-n, megvádoltam volna a 
mit most vallók. Do igy nem tettem, mert 
ezt a tüzet láttam másste szemben is fel
lobogni.

Elnéztem, ha a véletlen úgy hozta, 
hogy a zajos társaság közepeit un  vala
hol egyedül muiadt és én irta t mindig a 
nyomában lehettem, hogy néz merőn előre 
a leikével, nem sejtett világba és ilyen
kor én á'ltern félrehrtadva mtat egy Ma
donna előtt é'lni szok’-k, levet, ka hippi'1, 
kezet összetéve.

És láttam r- t  is, m dőn Gy. 1 ételen 
On felé jőve, megfordtet, hogy foglteta 
el szemgolyóját, ábránd helyett a tűz, a 
moly képes a mé' /ány. is mogolvasz*-"'l. 
Ilyenkor kczoin összecsukódott ökölbe és 
nem tudom, átkoztam vale-tet,; valakit.

Ön engem mindig prózai embernek 
tartott, a ruegiestcstet ref’lsmusnak. Be
dig amint látja lelkestetem a reteisban 
az ideálisért. Hittem és..teszek a lélek- 
rokonságban, amelynek Ön az ellenkező
jét állította és igy lehetséges, hogy nem 
tudtuk egymást megérteni.

Szobám ablakát néha megzörgeti a 
sírom és ilyenkor egy perezre felrezzenek. 
De csak egy perpzre, mert aztán ismét 
előttem van az Ön képe.
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Erőhatalom nem pusztíthatja el, ; 
de ki védelmezi meg a titokban őrlő i 
szutól, attól a féregtől, a mit önmaga j 
érlel öntudatlanul.

Mint mindég, úgy most is önma
gának ellensége a magyar. Alszik és 
az álomlátás hypnotizálja egészséges j 
vérkeringését.

Bele élem magam a váitozkatatlan I 
helyzetbe és újból is hangoztatom, i 
hogy m a g y a r o s í t a n i  ke l l .

Hanem édes uraim, Emke, Femke j 
és nem tudom ón milyen elnevezésű 
kultur egyletei a hazának és azonki- l 
vül Ti, a ki magatokat magyar társa- j 
dalomnak neveztek, ne fáradjatok az
zal és ne költsetek százezreket arra a 
ezélra, hogy a gatyában és bocskor- 
ban járó töld népéből, német, oláh, 
szerb, tót nyelven megnyilatkozó ha
zánkfiait tanítsátok rá a Szózat ének
lésére, Kákóozy, Bercsényi, Ooskay tót 
vitézei a magyar nemzet függetlensé
géért lóháton ostromolták meg Stein 
várát, a gubernátor Hunyady alatt oláh 
légiók barczoltak a török invázió el
len s a szepességi ezipezerek meg a 
temesi svábok ugyancsak kiporolták 
annak idején Aldunánk tájékán a vö
rös pulidereket.

Szokatlan és merész szót mondok:
Kezdjétek a gyarositást m a g a 

t o k  o n 1
Mert hiszen nálunk magyar a köz

nép, és magyar a m a g a s a b b  
a r i s z t o k r a c i a ,  a mely réteg pe
dig ezen két határ közé esik, az m a  j- 
m o 1.

Honvéd huszár tisztjeink egymás- j

A nők arezából mint nyitott könyv
ből lehet olvasni, szokta volt mondani. 
Sokat néztem, sokat olvastam mindennap 
az Ön arczában, és megint csak arra jöt
tem rá, hogy a ki, azt olvasni tudja, az 
forgatni is tudja. Én nem tudtam forgatni.

És most jön még az a rész, amit Ön
nek tuiajdoiiképen gyónni akartam. Talán 
el sem mondom a fentieket, ha ami most 
jön, okadatolni nem akartam volna. De 
el kellett mondanom, nehogy azt amit itt 
mondani akarok bolondságnak vagy pe
dig irigységnek tulajdonítsa.

Emlékezni fog rá asszonyom, midőn 
Ön a nyári mulatság alkalmával, a park 
félreeső részében egynek találkát ígért.

Én ismertem ki az az ember, ismer
tem jellemét és állását. Ön persze benne 
csak az ideális emberi alakot látta, aki 
szép mint egy Adonis és szellemes, mint 
már az ilyen alakok a raj uk ragadt szel
lemességnél fogva ilyennek látszanak.

Az Un félje gazdag és nagy befolyású 
ember, csakhogy szerény. — Jól tudtam, 
hogy Gy. mire törekszik. Önt akarta ked
vesévé tenni, hogy ezáltal Öntől pénzt és 
befolyást csikarjon ki.

Én akkor este véletlenül ott álltam 
a cserje mellett és meghallottam, hogy 
mit qkar tenni.

En voltam az, aki Önnek a találka 
napja előtt azon levelet küldtem, amely
ben értesítettem,, hogy férje a találkától 
tud és ott lesz. És én voltam az, aki fér
jét akkor más ürügy alatt oda küldtem.

Ön nem tudom megtudta-e, de meg 
tudta Uy., aki más ürügy alatt ezért pro
vokált.

A mellembe kaptam azt a golyót, a 
melynek még két havi útja van a sirgő- 
dürítöz. Viselem türelemmel.

közt németül beszélnek, mert ez & sikk.
Kisasszonyaink, magyar népdalok 

vagy hazafias költemények helyett, hang
versenyeken és házi zsurjaiban idegen 
opera áriákat sikoltoznak és kuplékat 
szavalnak.

Gavallérjaink előtt már nem is ci
gány, a melyik nem kottából húzza a 
nótát, a cigány meg (bolond lenne, 
ha nem haladna az árral) elfeledte 
azt, a mit az öregapjától tanult.

A táuczot ceppel-polkával kezdik 
és dreisrittel végzik. Ha közbe jön ke
gyelemből — nem k e g y e l e t b ő l  — 
egy-egy magyar motívum : az verse
nyül szolgál a kecskebakok jókedvé
hez és közben tótágast áll a klakk és 
czigánykereket hány a frakk, mert 
a jó szelíd költői, andalgós, daliás 
lassú: parasztnak való.

N y e l v ,  z e n e ,  t á ne z, a mi a 
nemzeti, a táji érzést képviseli a tár
sadalomban, idegen a magyar közép- 
osztály összejöveteleinél. A nemzeti ér
zés ott van pusztulóban. ahol azt fen- 
tartani, kultíválni a legnagyobb haza
fiul kötelesség lenne.

Örök bűnül tudom be magamnak, 
hogy soha sem voltam Erdélyben, hogy 
nem vittem el vénségemig hódolato
mat személyesen ennek a faj fenntartó, 
kedves kis országrésznek, a mely ta
lán azért olyan edzett a kazaíiságban, 
mert önvérében fürdött ezer éven át.

Ez a főnix madár, a ki százszor 
megsemmisittetve ugyaunyiszor ébredt 
és erősödött meg faji öntudatában, 
megérdemli azt, hogy példát vegyen 
róla a magyar társadalom.

Üdvözlöm a kolozsvári nemzeti

kaszinót, a melynek hazafias közön
sége épp most, ebben a magyartalan 
majmoló társadalmi ködben palotást, 
körmagyart és andalgót tánczol, m a
gyarul gondolkozik, magyarul érez és 
magyarul in u 1 a t.

Aliquis.

Iparosok és vállalkozók rovata.
Nagyvárad. (A kir. táblai épület ki

bővítése.) A nagyváradi kir. ítélőtábla 
épület kibővítése elhatároztatván, e 162978 
korona és 77 fillérrel előirányzott épít
kezésnek egy vállalkozó részére leendő 
kiadására pályázat van hirdetve. Az ere
deti ajánlati űrlapon kiállított 820Ü ko
rona bánatpénznek a városi letétpénz- 
tárban történt elhelyezését igazoló nyug
tával fölszerelt Írásbeli ajánlatokat f. é. 
márezius 3. d. e. 10 óráig Komlóssy Jó 
zsef városi tanácsnokhoz kell benyúj
tani ahol az ajánlatokat nyomban és 
nyilvánosan fel is bontják. A jelzett bá
natpénz az árlejtési napon d. e. 9 óráig 
teendő le. A vállalatot szabályozó ösz- 
szes adatok a városi mérnöki hivatalnál 
megtekinthetők és tanulmányozhatók s 
ugyanott hivatalos ajánlati űrlapok díj
talanul kaphatók.

Vésztő. (Békésm.) (Templom és to
rony helyreállítás.) A vésztői ev. ref. 
egyház pályázatot hirdet a templom és 
tornyának külső és belső kijavítására. 
Az ajánlatok f. é. február 20-ig Kun Bé
la ev. ref. lelkésznél benyújtandók.

Kalocsa. (Épületek létesítése.) A ka
locsai íőkáptalani uradalom a f. évben 
Csala- pusztáján egy tiszti lakás és ah
hoz tartozó gazdasági épületeket szán
dékozik építtetni 15458 korona erejéig, 
mely építkezésnek vállalkozás utján va
ló kiadására í. é. február 21-ik napján 
délelőtt 10 órakor, az uradalmi tisztartói 
lakban árlejtést tart.

Az épületi tervek, költségvetés fel
tételei ugyanott bármikor megtekinthetők.

Borosjenő. Aradm. (Férőhelyiségek 
építése.) Borosjenő község elöljárósága 
a Borosjenő községében építendő tiizoltó- 
szer-szin, cselédlak, iroda s egyéb he- 

j lyiségekből álló fórőhelyiségek felépité-

Azt hiszem azonban azt tudja, hogy 
Gy.-ét most alig három hete sikkasztás 
miatt becsukták. Ezt láttam ón előre.

Most pedig bocsásson meg asszonyom, 
hogy a lelkét úgy szerettem és meg akar
tam menteni önmagának a bűnös kárho
zattól, bűnre hajló testével együtt, és eme 
visszarántó.-: által visszaadni családi bol
dogságának.

Ha pedig nem találtam el boldogsá
gának útját, átkozzon el örökre.

Igaz híve: T.
Az asszony nézett-nézett, megint az

zal a lelket visszatükröző ábrándos tekin
tettel, mintha vissza idézné maga elé azt 
az alakot, a ki neki hódolni nem akart 
soha.

Kopogtattak.
A férj nyitott be. Az asszony a mel

lére simult és hosszasan megcsókolta. — 
Lehet, hogy nem is neki volt szánva.

Február negyediké.
— A „Békésmegyei H iiiap“Teredeti tározója. —

Meggyujtóm az emlékezet fáklyáját 
és megvilágítom azokat az elmúlt időket, 
reményteljes éveket, mikor még szegényes 
kis szobám gyenge mécsvilága mellett 
ültem elmerengve és szőttem merész ter- 

! veimet.
Oh mily boldog valók '. Nem a je- 

j lennek, a jövőnek éltem. Életem egy bol
dog álom volt, melyben megvalósulva lát- 

i tant már mindazt, a miért fáradtam, 
küzdöttem, a miért eltűrtem volna a spa
nyol inquisitió minden kínzását.

A nélkülözés, a megalázás keserves 
pillanataiban csak reád gondoltam jósá

gos angyal és egyszerre oly gazdag, oly 
merész lettem, hogy megmérkőztem vol
na magával az Istenséggel is 1 Ilyenkor 
álomba merülve egy barátságos kis ott
honról álmodtam, melynek te voltál köz
pontja, te voltál éltető eleme 1 Megál
modtam, hogy a fárasztó terhes és lel
ketölő napi munkából hazaérve, öledbe 
eresztettem gondtól súlyos fejemet, és te- 
elsimitottad homlokom sötét Íredéit, el 
űzted ielkemből az élet minden keserű
ségét, mosolyt csaltál ajkamra, boldog
ságot szivembe. Napsugár voltál nekem, 
melynek megjelenésére eltűnt a lelkemet 
körülvevő áthatatlannak látszó nehéz köd.

Február negyediké ! Zord téli nap. A 
természet még javában alussza téli ál
mát, a földet, háztetőt, hó borítja; a fák- 
törzsét, ágait ellepte a zúzmara, az abla
kok üvegtábláira jégvirágot festett a ke
mény hideg. A fák kopár ágai közt iszo
nyúan sivit a zord északi szél.

Szegény sajnálatra méltó teremtés, 
kinek ilyen barátságtalan időben nincsen 
meleg hajléka!

A zord napokat én is garQon laká
som fagyos levegőjében töltöttem, de nem 
fáztam, mert boldog valék. Nem éreztem 
a tél hidegét! Lelkemben a tavasz me
leg fuvallata váltotta fel a tél dermesztő 
hidegét. Boldogságom mámorában már 
azt hittem, hogy az Isten csak az cn 
gyönyörűségemre teremtette a világot! 
Féktelen rajongásomban felépítettem lég
váraimat és nem gondoltam arra, hogy 
a könyörtelen élet, — egy pillanat alatt 
romba dönti phantasiám alkotásait. Leg
szebb ünnepnapom február negyediké ! 
E napon pillantotta meg O, ki rajongá
som bálványa volt, a világot. E napon 
évről-évre kiléptem a szabad ég alá, a
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Bére újabb árlejtést hirdet 14156 koro
na költséggel. Az árlejtés határnapjául 
1900. év február hó 18-ik napjának d..e. 
10 órája tűzetik Borosjenő községházá
hoz. E határnapig Írásbeli ajánlatok is 
elfogadtatnak, de figyelembe csak ugy 
fognak vétetni, ha a 10 százalékos óva
dékkal ellátva vannak.

Az árverési feltételek és költségve
tés a borosjennöi községi jegyzői irodá
ban betekinthetők.

Ugra. (Lolkészlak épités.) Az ugrai 
ev. ref. egyház a lelkészi lak felépíté
sére árlejtést hirdet. Az építési anyago
kat az egyház adja. Költségelőirányzat 
8953. korona 54 fillér. A tervrajz és költ
ségvetés készítésének költségei (134 k. 
50 fill.) vállalkozó fogja fizetni. A vál
lalati összeg 10 százaléka, mint biztosí
ték az egyháznál leteendő. A zárt aján
latok f. é. február hó 21-én d. e. 9 órá
ig a lelkész! hivatalhoz Ugrán benyúj
tandók, a hol a tervrajz és költségvetés 
is megtekinthető.

Csála Aradm, (Fa eladás.) A csálai
m. kir. erdőgondnokság kerületében ki
irtandó fiatalosok 1—24. számú részle
teikben (A ü. o. 1-, 9-, 5 tag 1. 2/57. 
23—26. oszt.) levő fatömegek eladása, 
továbbá a 25. és 26. számú részieteknek 
(A ü. o. 5 tag 114., 115., 117. osztag) 
irtási kötelezettség mellett leendő bérbe
adása tárgyában a csálai m. kir. erdő
gondnokság iroda helyiségében folyó é. 
február hó 16. d. e. 9 órakor zárt Írás
beli ajánlatok tárgyalásával egybekötött 
nyilvános szóbeli árverés fog tartatni.

1. az 1—7. számú 271/1600 holdas 
részletek A) 1. tag. 1. 2. oszt. fatöme
geinek kikiáltási ára 4578 kvr. 64 üli.

2. A 8—15. számú 84 74ü/l60ü hol
das részletek A) 1. t. 1. 2. oszt. fatö
megeinek kikiáltási ára 7662 kor. 64 üli.

3. A 16—24. számú 95 48/1600 hol
das részletek A) 1. 9. 5. t. 57. 23—26. 
oszt. fatöraegeinek kikiáltási ára 2380 
k. 96 fill.

Fatömegek kikiáltási ára össze
sen 14621 k, 96 fill.

Ajánlatok akár a most felsorolt cso- 
yortokra külön-külöu, akár az egész te
rületre elfogadtatnak.

Az 1—24. számú fatömegek kikiál
tási ára 14621 k. 96 fill. Báuatpénz min
dég a kikiáltási árnak 10 százaléka.

A 25—26. számú 11. A) 6. t. 114.,

természet fenséges templomába és t'el- 
küldtem hozzád Teremtóm mohó vágya
im őszinte fohászát! Keltelek áldj meg 
bennünket a hűség, a kitartás aczélozó 
erejével, hogy majdan az utunkba gör
dülő számos akadály legyőzése után egy
másé lehessünk. Neked jóságos Atyám, 
nemj tetszettek bűnös szolgád esdeklő 
szavai, avagy talán téged is eikábitott az 
a határtalan rajongás, mely lelkemet ki
ragadva gyenge földi testemből szédítő 
gyorsasággal, vitt magával lol a magasba, 
hogy onnan ledobjon a pokol mélységes 
fenekére'?

Biztosan, czéltudatosan haladtain elő
re, akadályt akadály után lerombolva s 
midőn már azt hittem, hogy elérem czé- 
lomat, egy pillanat alatt elveszítettem 
mindenemet. Légváraim romba dőltek és 
rajongásommal egy csapásra megszűnt 
boldogságom i s !

Február negyediké ! Mi vagy most 
és mivoltál ezelőtt? Mint a sudár jege
nye, melynek égbetörő koronájában a 
napsugarak játszadoznak, oly büszke va- 
lék és m o s t-----------megtörve ülök ka
rosszékemben, szomorú telkemből bána
tos sóhaj kél, bágyadt szemeimben meg
csillan a könny. Mi vágyj, te boldogság ? 
Parányi .szigetecske, tengernyi gondtól, 
bánattól körülvéve ! Az ellenséges ele
mek egész rajával kell megküzdeni an
nak, ki oda beakar jutni, Ritka szeren
csés halandó, ki győztesen keiül ki az 
emésztő küzdelemből és bevonulhat oda, 
hová annyian vágynak.

De jaj annak, ki uj otthonának lég
körétől megtántorog és czélt tévesztve, 
kiüzetik onnan Annak többé nem te
remnek virágok, annak ajka nem érzi

| 115., 116. osztag összesen 164256 k. hold 
i kiterjedésű részletek irtási és beerdösi- 

tésónek kötelezettsége mellett az 1900. 
j 1/1—1903. XII. 31-ig terjedő időre leendő 
i bérbevételével járó üzletkötéshez éven- 
! ként és holdanként 8 korona és 10 fil- 
j lér haszonbér, mint kikiáltási ár álla- 

pittatik meg azzal, hogy kiirtott fatü- 
rneg bérlő tulajdonát képezi. Bánatpénz 
133 korona.

írásbeli ajánlatok, melyek a fentirt 
napnak délelőtti 9 órájáig a csálai m. 
kir. erdőgondnukságnál (Aradm.) benyuj- 
tattak s a megajánlott összegnek 10 
százalékát tevő bánatpénzzel felszerel
tettek, szintén tárgyalás alá fognak vé
tetni. Bővebb felvilágosítással ugy alíp- 
pai m. kir. főerhőbivatal, mint a csálai 
m. kir. erdőgondnokság szolgál.

Szilánkok.
Békés, február első hete.

Kegyeletes dolog megvalósításán 
fáradozik a „Békési Nőegylet választ
mánya” a Békésen meglehetős mos
toha viszonyok közt elhunyt Ka rács  
Teróznek, a volt legelső magyar nő- 
nevelőnek sírját akarja émlék-kövel 
megjelölni s e czélra f. hó 17-én nagy
szabású és sok műélvezetet Ígérő prog
rammal hangversenyt rendez, melyen 
nemcsak helybeli, hanem vidéki mű
kedvelő hölgyek és urak vesznek részt.

Hogy ki volt Karacs Teréz ? Hir
deti az újabb generatió, arra igen rö
viden meglehet felelni : a múlt szá
zad legelső m a g y a r  nőnevelője, ki 
a nemzeti irányú nőnevelés ideálján 
rajongó szeretettel csüggött s annak 
megvalósításáért nemcsak irodaimilag, 
—  beszélyei és tanulmányai révén — 
hanem több főúri családnál gyakorlati
lag is mint nevelőnő —  a szó szoros 
érteimében utolsó lehelletéig küzdött.

Elismerés illeti meg a „Békési Nö- 
egylet-‘ vezetőségét, hogy ily élvezetes- 
nek Ígérkező estélyen eleveníti fel e 
nemes lelkületű nő emlékét s nem en

gedi. hogy az ólet vásári zaja végleg 
| feledtesse velünk a legelső magyar 
I nőne_velőt.

Őszinte szivből kívánunk sikert vál
lalkozásukhoz !

*
Megvallom — a meghatottság bi

zonyos nemével forgatom a Békési 
Népbank és Békési Takarékpénztár 
évi jeléntését és zárszámadását —  
százezrekről sőt milliókról van bennük 
szó még pedig forintok és koronákban 
tehát oly magas összegekről, melyek 
felől nekünk szegény betüvetó szegény- 
embereknek — álmodni is csak betű 
alakban lehet, (de azért Uram irgal- 
mazz! Hogy még ilyen alakban is eny- 
nyit kellessen forgatnunk 1) Nem is 
fogok a numerusok bolygatásához, vé
gezzék azt a részvényesek, én csak a 
két pénzintézet magatartása közt kí
vánok rövid párhuzamot vonni.

A Népbank hartninoz éve, hogy 
fenáll s mindig szép osztalékot adott 

i részvényeseinek, e mellett tartalék és 
! nyugdíj alapja is van, részvényeinek 
j  ára egyharmad értékkel növekedett és 

mégis a törvényes kamatláb mellett 
| kezelési költséget is számit, csakhogy 
; részvényenként 9 forint osztalékot ki

szoríthasson ; a Takarékpénztár ellen- 
| ben teljesen uj intézet, mely első üz- 
| leti évéről számol be s a pénz drága

sága — a mostoha pénzviszonyok ép- 
oly snlylval nehezedtek reá is, mint a 

j Népbankra és még sem mentek túl a 
j törvényes kamatlábon s t i s z t e s s é -  
j g e s nyereményük mégis volt — me- 
I lyet nem a részvényesek közt kivan 

az igazgatóság felosztani —  hanem 
j  tartalékalapot akar belőle létesíteni.

Különben jól tette a Népbank, hogy 
felemelte a kamatlábat, bár csak a 

I Takarékpénztár is ezt tenné, háthaigy 
leszoknánk az adósságcsinálásról.

*
Még csak papiron létezik az „Ag-

többé a esők mámoritó hatását, karjai
ban nem ringatja többé álmodozó ked
vesét, annak már megkondui a lélek ha
rangja. Hiábavaló dőre munkát végezne 
a megbánással, a szigetecskét nem ..kö
zelítheti meg többé soha, a száműzetés 
örökké tartó.

En is küzdöttem, halál megvetéssel 
harczoltam ezer meg ezer ellenséggel és 
midőn már a szigetecskén kiakartam köt
ni, váratlanul felborult kisded csolnakom. 
Keserves haláltusát vívtam lelkem bá- 

| borgó hullámaival, a kétségbeesés démo
ni erejét is felhasználtam, hogy a szi- 

j getecskét elérjem, de hiába.
Es most, hogy viszagondoluk a si

vár jelenből a kedves múltra, feltűnik 
lelki szemem előtt egy kedves, szerény, 
szülei házában feltűnés nélkül serényen 
munkálkodó kis leányka, kinek nemes- 
szivüségét, angyali jóságát, kedélyének 
üdeségét annyiszor csodáltam. Mindenütt 
látható volt jóságos kezének nyoma, min- 

i denütt a végtelen gyermeki szeretetből 
I származó figyelmes gondoskodás. Soha 

sem felejtem el mily leírhatatlan öröm 
j sugárzott szemeiből, midőn sorstói sújtott 
i embertársait gyámolithatta.

Ezt az angyalt szerettem, ezt az an
gyalt akartam bírni!

Hiába volt minden küzdés, — másé
lett !

Nevessetek rajtam, kaczagjátok ki 
balgatagságomat, Ítéljétek el sentiinenta- 
lismusomat, én mégis könyezek. E jelen
ség nem gyengeségre, eszményi feifogá- 

| somtól származó férfias erőre vall.
Lázban ég a fejem, szédülök s még 

j most sem vagyok képes megfejteni a rejL 
I télyt. Hogyan lehet hogy te, ki minden

kivel jót tettél, mindenkit felemeltél, 
egyes-egyedül csak engem sújtottál I

Egyedüli bűnöm, hogy nem modtam 
meg mit érzek irántad, nem mondtam 
meg mennyire szeretlek ! De mire való 
az ostoba ieesegés, ha a szemek beszél
nek y Hányszor árulták el szemeim szi
vem titkát, hányszor beszélték el hango
san, hogy örökké tartó hűséget esküd
tem neked titokban ?

O h! Ha tudtam volna, hogy nem 
bízol a szemek vallomásában, ha csak 
sejtem, hogy nem érted e sokat mondó 
néma beszédet, akkor fecsegővé lettem 
volna. Mindennap, minden órában ismé
teltem volna előtted, hogy szivembe zár
talak, hogy rabod leszek őrökre í Egye
düli büllöu, hogy nem akartad m ;gis- 
merni a lángot, melyet szemeim lövettek 
és nem figyeltél a mély érzésre, mely 
lelkemet áthatja!

le  asszony lettél én meg legény ma
radtam ! Leküzdöttem lelkem legneme
sebb vágyait. De azért szivem vérző se
be február negyedikén újra, meg újra 
sajog.

Két éve már, hogy utoljára köszön
töttetek, hogy utoljára küldtem el szó
szólóimat, virágaimat. Akkor igy szól- 

j tam : „Legyenek e virágszálak a múlt és 
i jövő összekötő kapcsai és hirdessék a 
| legmélyebb tiszteletet, melylyel nagysád 

iránt viseltettem és viseltetni fogoki”
Egyebet mondani már nem volt sza

bad. ,
. Es most ? Csak annyit mondok : 

„Áldjon meg a jó Isten téged s gyer
mekedet is !"

Horatius.
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rária“ részvénytársaság, mely a ta
nya-rendszert, gazdálkodást akarja meg
honosítani az Alföldön és már is akadt 
szédelgő, a ki a nép jóhiszeműségével 
visszaélve 10—20 krajczár belizetése 
ellenében szerződteti — az az hogy 
„beírja" a tanyásnak valókat. Békésen 
egy pár élelmes ember megszerezte a 
kidolgozott tervet, leírta, itt-ott kibő
vítette és hirdeti a nagyközönség közt, 
hogy tavasszal Komódiban építik is 
már a tanyákat hát siessenek, irat- 
kozzanbk be, mert kimaradnak a di
csőségből és több száz szegény em
ber odaadta a sóravalóját s kecsegte
ti magát annak fejében a jó remény
séggel.

Hiszen sokszor ad az ember egy- 
egy szép álomért 10—20 krajezárt, 
de az néha valóra is válik —  teszem 
a sorsjegyeknél —  ha nekem nem, 
másnak, de azt talán még se kellene 
engedni a hatóságnak, hogy egy pár 
szélhámos, dologkerülő a szegény em
ber krajezárjain—  bocsánat fillérjein —  
teleljen ki.

*

Ismét, —  most már másodízben 
tartott helyszíni szemlét a telekkönyvi 
hatóság a Fehór-Körös-part illetékes
ségi ügyében. Tudvalevő, hogy Wenck- 
heim Krisztina grófnő nevében kisa- 
játithatási kérvény intéztetett az u. n. 
nagy ház alatt elterülő —  mintegy 
katasztrális holdnyi körös-part és me
der telekkönyvezése iránt.

Ezzel a kéréssel ismét rósz szol
gálatot tettek azok, kik azt a birtokos
nak tanácsolták — jogi szempontból 
nem szólok — lehet a kérvény jogos, 
lehet hogy nem —  de hogy minden
esetre tapintatlan, az bizonyos, mert 
azt a feszült viszonyt, a mi a nagy- 
birtokos és a lakosság közt évtizedek 
óta fenáll — még feszültebbé s a sze
gény munkás népre még rosszabbá 
teszi — mintha csak tervszerüleg akar
nák mind magasabbra emelni azt a 
válaszfalat, mely a grófi csaladot, mint
egy elzárta Békéstől s mindent elkö
vetett, hogy itt jól ne érezze s min
den társadalmi mozgalomtól visszatart
sa magát. Ott van, hogy csak egyet 
említsek a „Békési Nőegylet" védnök
ségének kérdése ; midőn fel lett kér
ve a grófnő a védnökségre, nemes szi
ve első sugallatát követve elfogadta 
azt s kilátásba helyezte, hogy a kül
döttséget rövid időn fogadni fogja s 
ime ez az idő még ma — évek múl
va —  se következett be.

Ki itt a hibás ? Valószínűleg azok, 
kik a Nőegyletet bizonyos irányzat szi
liében tüntettek fel s a kegyelmes asz- 
szuiiyt az őszinte bizalom és közele
dés eme jelének ellogudásatól elked
vetlenítették azok, kik kultuszsza emel
ték itt az uradalom és lakosság közti 
kölcsönös gyűlölet ápolását.

A fenlorgó kérdésben is, miért kell 
az uradalomnak tenni meg a kezde
ményező lépést —  holott az, száz meg 
száz partilakosnak is érdeke, — miért 
nem várták meg, hogy ezek kérelmez
zék előbb a lelekkonyvezést. Ez u ég 
mind, az eddig követett— elidegenítő 
rendszer kifolyása, mely ha tenállott 
is eddig, a társadalmi, jelenségek, — 
különösen a szociális alakulásokkal 
szemben — nem állhal fenn a jövő
ben, — vagy az eddigi látszólagos bé

ke feláldozása után — nyílt háború 
árán, melyben pedig mindenik fél csak
veszíthet.

*
Szabad-Szenttornyáról levelet ka

pott a „Tekintetes" Főispán ur — a 
Budapesti Napló értesülése szerint — 
melyben egy életre való menyecske 
arról panaszkodik, sok szegény nó tár
sa 'nevében, hogy egy korcsmában 
napokat és éjjeleket töltenek az ein- j 
berek „Kártya dáridó" mellett s a 
„hiányosan megtisztelt" Főispán ur 
magánúton intézkedett is. hogy a 
szenttornyai asszonyok szomorúságá
nak „örökidőkre véget vessen". Cso
da, hogy még nálunk nem akadt ilyen 
bátor asszony, hiszen tudunk esetet, 
mikor nem csak szamár, hanem egész 
pár ökör úszott ol a blatton s csak 
nehány napja, hogy egyik vendéglő
ben makaó bankot foglalt le a rendőr- 
biztos.

*
Az alispáni bankett után találko

zom egy „kékbelis" emberrel s kér
dem, hogy sikerült a mulatság ?

Ennivaló volt ott elég, hanem hogy 
az urak külöumentek a kisterembe, 
hát a sok szép beszédből nem hallot
tunk semmit.

így vélekednek vagy 200-an, a 
kik a nagy étkezőben voltak. A miből 
az a tanúság, hogy azóh népnek nem
csak ,.pánem‘‘, hanem „circenses" is 
kell. ***

ÚJDONSÁGOK.
— Föispáni vizsga t. Lvkárs György 

dr. főispán szerdán és esülürtü! ön tar
totta meg évi vizsgálatát Gyula városá
nál SchmtcU Iván, Beimet Lajos és Lcvan- 
dovseky Dezső számvevők kíséretében, 
megvizsgálta a kézigazgatást, a pénztá
rakat, a rendörkapitányi hivatalt és min
denütt a legnagyobb rendet és pontos
ságot tapasztalt s megelégedését kifejezte 
a polgármester előtt.

— Beteg bíró. Kovák Camill curiai 
bíró, a gyulai kir. törvényszék elnöke 
már napok óta, tüdőgyulladásban súlyos 
betegen fekszik, a veszedelmes betegség 
complikálódott izületi térdlobbal úgy hogy 
oporatiot kellett végrehajtani a mely csü
törtökön dr. Zöldy János, dr. Berkes Sán
dor és dr. Bá dón Arthur működése mel- 
lott végre is hajtatott. Azóta a beteg tel
jesen jól érzi magát, láza elmúlt s gyó
gyulása bizonyos. Örömmel adjuk a hir 
ez utóbbi részét tudemásul olvasóinknak, 
kik közül rendkívül sokan érdeklődtek 
a beteg állapota iránt s keresték fel tu
dakozódással szerkesztőségünket, s bíz
vást Írhatjuk, hogy e köztiszteletben álló 
bíró ismét, rövid idő múlva át fogja 
venni a minta törvényszék vezetését.

— Rovancsolas a csabai árvaszéknél. 
Dr. Pábry Sándor kir. tanácsos, alispán 
hétfőn délben, Beimet Lajos megyei íő- 
száiuvevő és Levandovsssky Dezső ambu
láns. számvevő kíséretében Csabára uta
zott, hogy a községi árvaszéket rovan- 
csolják. — A vizsgálat estig tartott s az 
ügykezelést teljes rendben találta a vizs
gáló bizottság. Este az alispán s a fő
számvevő visszautaztak Gyulára, az am
buláns számvevő azonban több napig ott 
maradt a pénztár részletes rovanesolá- 
sára.

— A vasát napi hangverseny. Az orök- 
imádás temploma javára február hó 11-én 
rendezendő hangverseny' rendkívül fényes
nek ígérkezik. — Részvéttel halljuk, hogy 
Pándy Kálmánné úrnő betegsége folytán 
a közreműködésről kénytelen volt lemon
dani s igy a közönség művészi játékában 
nem gyönyörködhetik. — Örvendetes ki
látás van uria, hogy egy előkelő s szél-

tiben ismert nevű budapesti zongoramű
vész, Tarnay Alajos a hangversenyen ön- 

I álló darabbal is részt vesz. — E mellett 
kísérni fogja a Kövér Janka úrhölgy éne
két. — Tarnay Lojzi — Budapesten csak 
igy ismerik — aki zongoraművész és ze- 
neköltő, ezzel nagyon lekötelezné a hang
verseny közönségét. — Tarnay nem ko
pott zenei frázisokkal tölti ki müveit, ha
nem ihletés zeneköltőhöz méltóan, érté
kes és műbecsesei biró dalaival a zené
hez hajló közönség szivét már rég meg
hódította. „Szivemből téptem ezt a dalt“, 
„Haive“, „Mitióra“ a legbájosabb dalai. 
Dalaival a rokonszenves szerző bőven — 
ha nem is tudott volna olyan szépen és 
művészettel zongorázni — kiérdemelte azt 
a sok babért, amelyet aratott. A közön
ség tájékoztatására megemlítjük, hogy a 
hangversenyen a helyek számozva nem 
lesznek. — Jegvek kaphatók este a pénz
tárnál addig pedig Dobay Ferencz könyv- 
kereskedésében. — Akik tévedésből ta
lán a hangversenyre meghívót nem kap
tak volna s arra Igényt tartanak, azt va
sárnap délelőtt a föispáni irodában átve
hetik. — Az örükimádás templom javára 
engedélyezett tárgysorsjáték sorsjegyei va
sárnap délelőtt 9 órakor a vármegyeház 
kistermében nyilvánosan fognak kisorsol
tatok — A sorshúzáson a hatóságot mint 
politikai biztos Endrödy Géza képviseli.

— Békésvármrgye közigazgatási bizott
sága február 14-én, hétfőn délelőtt tartja 
rendes hasi ülését.

— Adomány. Dr. Kontúr Béla szarvasi 
földbirtokos 200 koronát adományozott az 
elmagyégjintózeti építkezésekre. Az el
megyógyintézeti építkezési bizottság a 
nemes ezélra áldozatot hozó emberbarát
nak a jótéteményben részesülő szerencsét
lenek nevében ezúton is köszönetét fe
jezi ki.

— A nőegylet közgyűlése. A gyulai iz- 
rae''ta nőegylet eJuökuője Biltíte \  ilmosné 
folyó évi február 18-ának, délután 3 órá
jára hívja össze az egylet tagjait a hit
község tanácstermében tauandó rendes 
évi közgy ü’ésre. melynek tárgysorozata a 
következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. A leg
utóbbi jegyzőkönj ; felolvasása és hitele
sítése. 3. Titkári jelentés a lefolyt évről.
4. Pénztári számadás és költségvetés elő
terjesztése, számvizsgáló bizottság jelen
tése és címek kapcsán a felmentvény meg
adása. 5. A közgyűlés által 3 tagú szám- 
vizsgáló bizottság választása. 6. Egy vá
lasztmányi tag behívása. 7. A módosított 
alapszabály előterjesztése. 8. Indítványok. 
9. Elnöki zárszó.

Ülés a gazdasági egyletben. Békés 
vármegye gazdasági egyesületének igaz
gató választmánya vasárnap délelőtt ülést 
tartott. Az elnöklő dr. Z s i l i n s z k y  
Endre cgyosületi igazgatón kívül az ülé
sen jelen’ voltak: Ursziuyi János, Fejér 
Béla, Bakucz Tivadar, Gerléin Reinhardt, 
Reisz Simon, Bajcsi Gusztáv, Kocziszky 
Mihály, Sailer Elek, Haraszti Sándor, 
Sailer Gyula, Kosenthal Ignácz, Sóhár 
Kálmán pénztárnok és Zlinszky István 
tilkár. Dr. Zsilinszky Endre elnök be
jelentette a választmánynak, hogy B e- 
1 i c z e y István a szakosztályoknál vi
selt elnöki tisztéről lemondott mint a 
választmány sajnálattal tudomásul véve 
úgy intézkedett, hogy a mig e közgyű
lés azelnököket megválaszthatja, a szak
osztályok választanak saját kebelükből 
időről időre elnököt, A tenyészállatok 
kiállítására vonatkozólag — mely való 
szinüleg május hónapban lesz, — el
határozta a választmány: 1. A kiállítás, 
a tenyészállat-vásár elösszür B.-Csabán 
tartassák. 2. A díjazásokat a kerületi 
állattenyésztési felügyelővel közosen- 
fogják megállapítani. 3. A kiállítást 
úgy a keleti, mint a nyugati fajokra ki
terjesztik 4. A kiállítással tenyészállat
vásárt is rendeznek. 5. Állami dijak ki 
eszközlését kérni fogják. Reianer Hmá- 
nuel ajánlatára, — ki a bocbarai kövér 
farkú birkák beszerzését hozta javaslat
ba, a választmány felfogja kérni a föld- 
mives iskola igazgatóját, hogy kérel
mezze a földmivelésügyi miniszternél ne
hány ilyen fajtájú birka beszerzését, ki-
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sérletezés ezéljából. — Ez után egy el
nökből és 13 tagból álló bizottságot vá
lasztottak. Ennek a bizottságnak az lesz 
a czélja, hogy a földmivelésügyi minisz
ter által az egyesüietnek küldött azon 
kérdőivet, mely az osztrák-magyar vám
terület uj autonoin vámtarifájának meg
állapítása czéljából az osztrák-kormány- 
nyal megindítandó tárgyalások érdeké
ben fontos adatokat tartalmazna — pon
tosan töltse ki. Dr. Zsilinszky Endre 
elnök indítványára — elhatározta a vá
lasztmány, hogy a korona értékű pénz
jegyek kibocsátása érdekében sürgős 
feliratot intéz a kormányhoz. Tudomá
sul vették, Dely Józsefnek az egyesületi 
tagságról való lemondását s azt hogy dr. 
Szalay Józset Orosházán t. b, főszolga
bíró elfogadta Orosházára nézve a meg
bízatást. Apróbb ügyek elintézésével az 
ülés véget ért.

— A gyulai rom. kath. egyháztanács 
tagjai e héten lettek megválasztva há
rom évi időtartamra titkos szavazattal. 
És pedig : Csák György, Szénássy Jó
zsef, dr. Follmann János, Sál József 
állatorvos, Székely Lajos, Démusz Jó
zsef, N. Szabados József, Kellel- Imre, 
ifj. Moldovány István, Sál István, Dió- 
sy Béla, Lelik István, Lendvay Mátyás, 
Lindenberger Simon, dr. Zöldy János, 
Somogyi János, Cs. Demkó József, Kukla 
Ferenoz, Schmidt József, Dutkay Béla, 
Stefanovics Péter, Krizsán András, Dem
kó György, ifj. Ludvig József, Horváth 
Pál, Balogh József, Zsigmond György, 
Szénássy János, Csőke István, ilj. Gőg 
Mihály, Kiss József.

— Halálozás. Bodoky Lajos vasúti fő
tiszt Budapesten meghalt. A nagykiter- 
jedésü Bodoky család szeretett rokonát 
gyászolja az elhunytban.

— Takarékpénztárak gyűlésé. A bé
kés-csabai takarékpénztár-egyosület feb
ruár 18-án vasárnap délután 3 órakor 
tartja ez évi rendes közgyűlését. A 27 
éves takarékpénztár, mely ma Csabának 
legizmosabb pénzintézete az elmúlt év
ben is igen szép forgalmat csinált s mint 
az igazgatóság évi jelentéséből látjuk a 
tiszta jövedelem 72572 korona 4 fillért 
tesz ki. A részvénytőke mai állása 640 
ezer korona. Tartalékalapja 212859 kor. 
56 fillér. Külön tartalékalapja 40452 k. 
fjü fill Nyugdíj alap 26856 kor. 70 fül. 
Érték papirtárezája 490947 kor. — A 
Békési Népbank részvénytársaság ez évi 
rendes közgyűlését hétfőn délután tart
ja  meg. Az igazgatóság évi jelentése 
22583 korona 20 fillér nyereményt tün
tet fel. Ébből .osztalékként 8UO darab 
részvény után á 18 korona, 14400 koro
nát ajánl a közgyűlésnek megszavazás
ra. Az intézet alaptőkéje jelenleg 160 
ezer korona. Tartalékalapja 34402 koro
na. Nyugdíj alapja 14060 kor. 12 fül.—
A Békési Takarékpénztár Részvénytársaság 
I-ső rendes közgyűlését vasárnap dél
utánra tűzte ki. Az ifjú pénzintézet első 
évi mérleg számláján 7141 korona 03 
fillér tiszta nyereség szerepel, mely iisz- 
szeget 141 kor. 3 füléi- levonással tollát 
csaknem egészben a rendes tartalék- 
alap létesítésére fogják fordítani. Az in 
tézet alaptőkéje 1CJ,000 korona.

— Tánczmuiatság a vármegyeház dísz
termében. Előre bocsájtjuk, hogy ugyan
csak a vármegyeház dísztermében vasár
nap estére tervezett rögtönzött jellegű 
tánczmuiatság az ürök'mádás templom 
javára rendezendő hangversennyel sem
minemű szerves összefüggésben nincs, s 
azt néhány gyulai nőtlen úr csupán a 
közönségnek együttléte alkalmából ren
dezi. — A tánczmuiatság 10 óra után 
kezdődik, Badé Pista muzsikájára. — A 
rendezőség — tekintettel arra, hogy a 
mulatság improvizált, külön nem szer
vezkedett, meghívókat ki nem bocsátott 
s igy a közönségből az marad ott, akinek 
kedve kerekedik tánczolni. — Nagy „Sziin- 
óra“ nem lesz, ezért Herodek látván a : 
közönség kényelmére hideg haliét Aliit. — ; 
A mulatságon való részvétel dija 2 koro- i 
na. — A mulatság tiszta jövedelme jóté- 
kony ezélra fordittatik.

BÉKÉSMEGTEI HÍRLAP

— Borzalmas gyilkossági kísérlet. Nagy-
i Szénási levelezőnk egy a maga nemében 
' a legborzasztóbb esetről értesít bennün- 
í két,. Nagy-Szénásnak legerősebb eulbere 
i volt H é ja s  György, kit második felesége 
i és mostoha fia folyó hó 2-án, pénteken 
i  meg akartak gyilkolni. H é ja s  György négy 
I év vei ezelőtt özvegységre jutott és ekkor 
| újból házasságra határozta magát és el- 
í vett Csorvásról egy kikapós „falu rossza" 

menyecskét, aki már a mostani esetéhez 
hasonló bűnért három éven át már s z ív  ta 
magába a börtön levegőjét. Az első perez 
óta rosszul élt H é ja s  György gyei, mert ez 
az esküvő után mindjárt látta, hogy kit 
vett feleségül, hogy kis vagyonkája, amit 
ő nehezen kuporgatott össze, kinek a ke
zére került, hogyan rohannak a vesze
delembe, hogyan mennek tönkre, kis föld
jét csakhamar dobra ütöttek és már a 
fejük feletti hajlékot is megterhelte adós
sággal az asszony, akkor fiával elhatá
rozta, hogy- agyonütik a kiszipolyozott 
hites urát, fiának mostoha apját. Mint 
már előbb irtuk, pénteken folyó hó 2-án, 
este 4—5 óra tájban lesbe álltak a konyha 
ajtóban és várták haza az erőteljes, 40 
éves, áldozatra kiszemelt férfit, aki mit 
sem sejtve, belépett a konyhába és a bes
tiális asszony ráugrott és elkészülve meg
szorította egy érző részét, úgy hogy fáj
dalmában elszédülve felbukott, mire ki
ugrott az ajtó mögött lesben álló mostoha 
fiú és egy máktörő doronggal addig ütötte 
fejbe Héjast, mig az elterülve, élettelenül 
feküdt a földön. Mikor a két bestia be- 
végzettnek hitte bestiális munkáját, a fiú 
elment a községházához és feljelentette 
magát, egykedvűen- mondva a birónak :

— Biró uram, agyon ütöttem a mus- 
toha apámat!

A községházától azonnal kimentek a 
helyszínére és borzadva látták azt a kín
zást, amit ez a minden emberi formájából 
kivetkőzött két bestia véghezvitt. — De 
a gyilkosok rosszul számítottak, mert az 
áldozat — a csodával határos körülmé- 

! nyék foljuán — még élt és a rögtön hi- 
! vott községi orvos gyógykezelés alá vette. 

De azóta a megkínzott rettenetes fájdal
makat szenved, eszét vesztette és foly ion 
védekezik gyi'kosai kínzásai ellen, ugy- 
annyira, hogy folyton 4—o embernek kell 
ágya körül lenni, akik lefogják. A gyil
kosokat még aznap letartóztatták és most 
folyik a vizsgálat.

— Halestely. Vettük a következő meg
hívót : A b.-csabai izr. nőegylet szegényei 
felsegélyezésére a „Vigadó" termeiben 
B.-Csabán 1900. évi február 14-én táncz- 
vigalummal egybekötött halestélyt rendez. 
Beléptidij terítékkel együtt: Személyjegy

í 5 korona. Családjegy 3 személyre 10 ko
rona. Kezdete 8 órakor.

—, A piezulás bank. Lapunk előző szá- 
| mában ismertettük azt a nemes irányú 
j mozgalmat, melyet előkelő gy ulai polgá- 
| rok indítottak meg a ..szegények bankjá“- 
i nak a pigzulás banknak megalakítása 
| czéljából. Értesülésünk szerint az alapitók 
! körében felszínre került annak az eszméje 
I is, hogy a piezulás bankról népies felol- 
' vasások tartassanak vasárnap délutánon

ként, hogy mindenki tudja és ösmerje 
meg a szövetkezet áldásos, közhasznú 
ozéiját, s működését. Sőt egyes olvasó
körük vezetősége megígérte, iiogy tekin
tettel a szóban forgó közérdekre, szíve
sen bot-sájtja a kör helyiségét a felolva
sók rendelkezésére. Konstatáljuk ez al
kalommal is, miként az új takarók- és 
hitelszövetkezeti eszme, széles körökben 
rokonszenves fogadtatásra talált, s az 
aláírási iveket már eddig is százan és 
százan írták alá.

— Megnyílt az ovoda, Ella néni óvo
dája, a belvárosi ovoda, egy hónapi szü
net után megnyílt

— Nagyszabású hangverseny Békésen.
Békés inteüiganafciáju a legelső magyar 
nevelőnő Karacs Teréz sírkövének költ
ségeire hangverseny, rendez, nv'ről a ki
bocsátott megb’vó a következő: A „Bé
kési nőegylet" 1900. évi februárhó 17-én 
Békésen, a városi bérház nagytermében 
néh. Karacs Teréz az első magyar nőne
velő s'rendéke költségeinek fedezésére
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! hangverseny i rendez. Műsor: 1. Megnyitó, 
í tartja dr. Igaz Pél egyl. jegyző. 2. Gyász 

induló, Chopintől, zongorán előadja Kecs- 
kemétby Ferenczné. 3. Karacs Teréz mint 
nevelőnő, szabad előadás, tartja Tót Pál, 
a miskolezi felsőbb leányiskola igazgatója.
4. Wéber „Bűvös vadász" ábrándja Syd
ney Sehith átiratában zongorán előadja 
özv. Gáhy Endréné. •>. A rab asszony, 
Kis Józseftől, szavalja Rózsa Piroska. 6. 
Karacs Teréz mint Írónő, felolvasás, tartja
D. Szabóné I"ésy Piroska Budapestről. 7. 
Havasi rózsa, Tompa Mihály költeménye, 
szavalja Simonyi Viola. 8. A sir, Kis Jó
zseftől, zenéje fcn'iffay Izabe"átói, énekli 
Terney Bella, zongorán kíséri Gáhy En
dréné. 9. Karacs Teréz jegyzetei 1830-tól 
fogva és legutolsó irodalmi munkája, is
merteti Környey Lajos. 10, A rongyos 
koldus, melodráma Katona Árpádtól, sza
valja Úntervéger Irénke, zongorán kiséri 
Glodeák Jolán. 11. Kurucz nóták, ezim- 
balmon előadja Bakos.Gyula. Kezdete fél 
8 órakor. Beléptidij: Üllőhely 1 korona, 
állóhely 50 fillér. Felülfizetések köszönet
tel fogadtutnakjés hírfa pilagnyuytáztataak, 
E rendkívüli magas nívón álló hangver
seny iránt megyeszerte nagy az érdek
lődés.

— A gyulai iparos ifjúsági egylet bálja, 
mely múlt szombaton tartatott a pavil
onban — igen sikerültnek mondható. 
Népes volt ugyan, de nem tulnópes; a 
négyeseket 5b pár tánczolta, tánezos bő
ven volt s a mi fő, valóban tánezoitak 
is. A bál anyagilag is eléggé sikerült, 
minthogy annak tiszta jövedelme a sok 
kiadás daczára is mintegy 140 korona. 
Az ügyes rendezőség a üöigycknek igen 
csinos tánezrenddel kedveskedett.

— Halálozás. Egy derék iparos ember 
hunyt el tegnapelőtt reggel Gyulán, kit 
másnap délután nagy részvét mellett he
lyeztek örök nyugalomra. Családja a kö
vetkező gyászjelentést adta k i : Özvegy- 
Múlt Jakabné szül. Hunter Mária a saját 
és gyermekei Jolán és Mária megtört 
szívvel jelentik a felejthetetlen jó férj, 
gondos apa Múlt Jakabnak folyó év és 
hó 8-án reggeli 5 órakor hosszas szenve
dés után életének 53-ik, boldog házassá
guk 26-ik évében, történt gyászos el
hunytat. A megboldogult földi maradvá
nyai folyó év és hó 9-én délután 3 óra
kor fognak a helybeli Szent-József teme
tőben a rom. kath. egyház szertartása 
szerint örök ny ugalomra tétetni. Gyulán, 
1900. évi február hó 8-án. Béke lengjen 
porai felett!

Kenderáztató Csabán. A gazdasági 
egylet legutóbbi választmányi ülésén töb
bek között egy elnöki bejelentés szere
pelt, melyszerint egy gyáros a kormány 
támogatása mellett egy kenderáztatót fog 
legközelebb Csabán a borjú-réten felállí
tani. A csabaiak közül sokan örülnek en
nek, mert a létesítendő kenderáztató, a 
kendertel inelést és ez által a textil házi- 
ipart — előreláthatólag — nagyon fel 
fogja lendíteni.

— A Zsilák ügy befejezése. Lapunk 
múlt keti számában megemlékeztünk ar
ról, hogy a Pikó László meggyilkolásá
ban részt vett Lakatos József volt tiszt
helyettest életfogy tiglani várfogságra ítélte 
a debreczeni hadbíróság. Ezen hírünknek 
méltó kiegészítésére szolgál most az a 
fővárosi tudósítás, hogy a kúria hétfőn 
tartott ülésében jóváhagyta, a kir. táblá
nak ezen ügyben hozott Ítéletét A nagy
váradi tábla tudniillik az asszony bünte
tését (10 évi fegyház) helybenhagy ta, Zsi- 
lákét e1'enben életfogytig te-tó fegyházra 
változtatta át.

— Tűzoltók hangversenye. Békésen az 
önkéntes tűzoltó-egyesület februárhó 24-ón 
a bérház villanynyal C'ágitott dísztermé
ben a tűzoltói felszerelések beszerzésére 
táneCgaloir-nal egybekötött hangverseny, 
rendez a következő műsorral: 1. Nyitány- 
Farkas F.-től, ének1’ az iparos-dalkör. 2. 
Hogyan lettem én tűzoltó ? felolvassa Far
kas Ferenez. 3. Magyar népdalok, Belez- 
naytól, énekli Szerencsi Imre, fisharmo- 
niumon kíséri Köztes Gusztáv. 4. Várat
lan fordidat, Muraytól, előadják Varga 
Károly és neje. 5. Pálmay Ilka zsidó nó-
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tája, énekli az iparos-dalkör. 6. Czigány 
zene. 7. Pali története, Tompától, szavalja 
Virág Mátyás. 8. Csendes éj, Beethoven
től, énekli az iparos-dalkör. Kezdete 8 
órakor. Belépő-jegyek ára: személyjegy 1 
kor., családjegy 2 tagú 1 kor. 60 fi.ll., több 
tagú 2 kor., karzathely 1 kor. — Az elő
jelekből Ítélve a hangverseny a legjobb 
sikerűnek Ígérkezik.

— Gyilkos peklegény. Csabán — mint 
ottani levelezőnk hja — szerdán délben 
véres szerelmi dráma fojyt le. Egy Held
rich Frigyes nevű nyitrai illetőségű pék
legény késsel leszúrta kedvesét, ki hüte- 
lenül elhagyta őt. Heldrich, ki már 10 
hónap óta szolgálja Rcmenyiczky Pálné 
csabai pékmesternőt, beleszeretett Kún 
Erzsébet békési illetőségű 15 éves cse
lédleányba, ki szintén Remenyiczkynénél 
szolgált. A szerelmet viszonozta a leány 
és csak az utóbbi időben kezdett eltávo
lodni a péklegénytől, ki őrülten szerette. 
Heldrich gyilkos tette úgy látszik nem 
volt előre kiszámítva a véletlennek kel
lett magát közbevetnie, hogy a tragédia 

, bekövetkezzék. A történet napján ugyanis 
Heldrich délben 1 órakor összeveszett a 
szomszédos vendéglő pinczérleányával, s 
ez annyira fölingerelte, hogy széket ra
gadott s azzal rohant a pinczérnőnek. E 
szerencsétlen pillanatban ment arra a le
gény kedvese Kún Erzsébet s a mint 
Heldrich meglátta őt, rögtön utána ira
modott, s addig űzte mig a leány az ipa - 
ros körbe menekült. Az üldözést itt sem 
hagyta abba, hatalmas kést tartva a ke
zében, berontott az iparoskörbe, s a sze
rencsétlen leányt utolérve, torkon ragadta 
s a kést négyszer belé mártotta. A leány 
összerogyott, hátán és vállán piros vér 
bugyogott elő, s pár perez múlva meg
szűnt érezni. Holtan szállították a halot
tas kamarába. Csodálatos összejátszása a 
véletlennek, hogy mikor a halottas ko
csira tették a szerencsétlen leányt, éppen 
akkor érkezett meg gyalog Békésről az 
édes anya, gyermekét meglátogatni. Bor
zasztó volt látni az anya kétségbeesését, 
fájdalmát. Heldriehet nyomban letartóz
tatták, ki nyugodtan ösmeite be a gyil
kosságot és most a csabai járásbíróság 
börtönében ül.

— Választási mozgalmak. A megyei 
árvaszéki ülnöki állásra megindultak a 
választási mozgalmak. Egy jelöltnek kör
levelét közöljük kommentár nélkül: 

Tekintetes törvényhatósági 
bizottsági tag úr I

Van szerencsém becses tudomására 
hozni, hogy a vármegyei árvaszéknél 
megüresedett, és a folyó évi február hó
ban betöltendő ülnöki állásra, több oldal
ról megnyilatkozott óhajra — pályázni 
fogok.

Azt, hogy eddigi szolgálatommal ér
demessé tettem-e magamat a nagy közön
ség bizalmára, nem taglalom; ennek a 
megítélésére az a közönség van hivatva, 
a mely az én nyilvános működésemet 
figyelemmel kisérte.

Miután azonban tekintetességed, mint 
szavazótag, joggal megkívánhatja, hogy 
a pályázók felől tájékozásban részesittes- 
sék, — etikai kötelességet vélek teljesí
teni, ha működésemet és az állásra való 
mmösültségemet, legalább a főbb voná
sokban a következőkben vázolom.

1. Immár közel 10 év óta szolgálom 
a vármegyét, mint árvaszéki nyilvántartó.

2. A tek. törvényhatósági bizottság 
egyik nagyszabású megbízása következ
tében, az árvaügyek szempontjából a vár
megye minden községét megvizsgáltam, 
berendeztem s olyan intézkedéseket kez
deményeztem, a melyek az árvák érde
keinek teljes mértékben való megvédé
sére irányult törvényhatósági rendelke
zésekhez alapul szolgáltak.

Szolgálatom ideje alatt, — melyre az 
akkor fenforgott rendkívüli állapotokra 
való tekintetből, különleges bizalom alap
ján szólittattam el — véghetetlen ambi- 
tióval eltelve, ha kellett, még hatásköröm 
és kütelességenu korlátúin túlterjeszkedve 
is, minden tehetségemet és erőmet arra 
fordítottam, hogy a védelemre szorult, de

elhanyagolt árvák érdekei ebben a vár
megyében oly mértékben biztosíttassanak, 
miszerint a biztosítás tekintetében vár
megyénk, bármely más hazai törvényha
tósággal versenyezhessen. Felsőbb ható
ságaim méltányolták törekvésemet, s elő
terjesztéseimet mindannyiszor érvényre 
juttatták, — s bár hihetetlenül nagy küz
delem árán, ma immár elmondhatjuk, 
hogy az összes állampolitikai szempon
tokból oly nagy fontosságú árvaság érde
keinek biztosítása tekintetéből vármegyénk 
a versenyt dicsősségesen kiállja. És eh
hez csendesen, de biztosan a szükséges 
eszközöket — szerénytelenség nélkül 
mondhatom — én szolgáltattam. Igazol
ják ezt az irányadó férfiak és a központi 
levéltárak valamennyije.

3. Okleveles levéitárnok is vagyok. 
A tekintetes törvényhatósági bizottságnak 
egy másik nagyszabású megbízása folytán 
a vármegye központi levéltárát másfél 
éven át rendeztem. A törvényhatósági bi
zottság rendezésemet elismerőleg elfogadta 
s e tekintetben is, azelőtt meg nem tör
ténhetett, korszakot alkotó munkát végez
tem a vármegye javára.

4. Teljes jogi képzettséggel rendel
kezem ; nemcsak jogtudományi, hanem 
államtudományi képesítettségem is van.

5. Két, országszerte közkézen forgó 
árvaügyi szakkönyv szerzője vagyok.

6. Az általános árvaügy fejlesztése 
körül, a folyó szakirodalom terén is köz- 
tekintélyü tevékenységet fejtek ki, s a 
legtekintélyesebb hazai közigazgatási 
szaklapnak, a „Magyar Közigazgatásnak" 
— meghívás folytán, munkatársa is va
gyok.

Jóakaróim szerint akár csak a vár
megye javára tett szolgálat értéke, akár 
az általános minősültség szerint merlegel- 
tessék is a megürü't szerény alla-ra való 
érdemességem, az igazság bekötött szemű 
Istennőjének könnyű lehet megállapítani, hogy 
erre a vármegyére nézve, a mogürült ál
lásra érdemesebb pályázó nem jelentkezhetik.

Meg vagyok győződve, hogy a tör
vényhatósági bizottság, a mely oly fontos 
megbízásokkal tisztelt meg, s a mely 
már több ízben s több módon elismerte, 
hogy a belém helyezett bizalomnak a 
vármegye javára mindig teljes mértékben 
megfeleltem, — az erkölcsi elismerés mel
lett, most immár 10 évi szolgálat után 
az anyagi elismerés terén is következe
tes lesz ; ez okból az iránt kérem meg 
tekintetességedet, hogy engem szavaza
tával támogatni kegyeskedjék.

Gyula, 1900. január 30.
Teljes tisztelettel 

Szathmáry Sándor.
— Lóvéi a szerkesztés éghez. Tekinte

tes szerkesztő úr I A „Békésifiegyei Hír
lap1- folyó évi 4-ik számában valaki töb
bek között — a békési újabban alakult 
temetési társulatokat is levicczeli. E czikk- 
nek rám vonatkozó részére — minthogy 
figyelmem csak későn lett reá felhiva, 
tek. szerkesztő úr szives engedelmével, 
most adom meg a választ. Temetési tár
sulatok alakítása nem az én ideám volt. 
Én hosszú évek óta a magam praxisá
ból, s nem a temetési társulatoktól élek. 
E társulatok — tudtommal — soha, sen
kinek sem ígértek aranyhegyeket, — de 
alapszabály szerű kötelezettségeiknek min
denkor képesek eleget tenni, hacsak a 
jövőben még újak nem alakulnak, melyek 
aztán ezen társulatok fenállását épen úgy 
veszélyeztetnék, mint ezek veszélyeztetik 
most a régieket. E tárgyilagos sorok köz
lését kérve, vagyok tok. szerkes tő úrnak 
kész szolgája Békés, 1900. február 5-én. 
Ur. Sarkadi Mór.

Heti jelentig a gabona üzletről
Gyula, 1900. február 9.

(St. S.) Más években február hó kö
zepe felé már meglehetős volt a sürgés- 
forgás a gabonakereskedők és malom
tulajdonosok között

A malomtulajdonos igyekezett szük
ségletét biztosítani s korán vásárolni 
azon reményben, hogy a tavaszi hóna
pok alatt a tömegesebb vásárlások kö
vetkeztében beáll ani szokott időleges 
áremelkedést kikerülje.

Az idén más világot érüuk.
A malmok elbújnak a kínálat elől, 

s a termelő és gabnakereskedő, olcsó 
árakkal kecsegteti a vételre, önkényte
len kiszökken ajkukról a szó : „kinek?* 
A lisztfogyasztás még mindig gyenge, a 
külföld még mindig tartózkodó aláspon- 
tot foglal el sürgős kínálatunkkal szem
ben elérhető olcsóbb árak reményében.

Az utolsó htínapuk keserves tapasz
talatai, általános bizalmatlanságot kel
tettek a gabonakereskedőkkel közvetlen 
összeköttetésben állő termelő körök iránt. 
Gabonakereskedőink az ősz és nyár fo
lyamán összevásárolt búzakészleteiket 
jelentékeny veszteség mellett kénytele
nek tovább adni, mely körülmény béni- 
tólag hat a gabonakereskedelemre s igy 
nem csoda, ha a gabonakereskedelem a 
lehető legnagyobb kedvetlenséggel néz 
az uj évad elé.

Piaczunkon a kínálat és hozatal az 
utóbbi időben meggyengült, azonban a 
vétclkedv is csekély. Tengeri ára élénk 
kereslet mellett tetemesen emelkedett, 
azonban a jövő hónapokban a kínálat 
is nagyobb lesz és az árak csökkenni 
fognék.

Mai jegyzéseink :
Búza . . . 7'20----- kr.
Tengeri . 450— „
Árpa . . 4'7Ü kr.
Zab . . . 4'50 kr.,

métermázsánként.

Nyilttér.
Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal felelős 

séget a szerkesztőség.

A „Békésmegyei Hírlap* folyó 1900. 
évi 4-ik számában „Békési szilánkok* 
czimen megjelent közleményben a czikk- 
iró az én csekélységemmel oly módon 
foglalkozik, hogy egyenesen megrágal
maz.

Volt Békésen ogy öreg tanító, a 
ki a hazug emberről igy nyilatkozott:

„A kiben a tisztességnek, becsüle
tességnek érzete van : az nem hazudik ; 
a hazugság a tisztesség és "becsületben 
teljesen szűkölködő emberek kiváltsága.*

Miután pedig a rágalmazás is ha
zugság, — miután az öreg tanító defi
niálása áll : nem tehetek róla, ba e
defmitió ez alkalommal is talál.

Békés, 1900. február 7.
Szatmáry Gábor.

A szerkesztésért felelős : Vértesi Arnoid

412 szám.
1900. rkpt.

Gyula város rendőrkapitányától.

HIRDETÉS.
A új bűnvádi peres eljárás végre

hajtása tárgyában kiadott múlt évi 
130,000. számú belügyminiszteri uta
sítás 174. §-a értelmében közhírré te
szem, hogy a hatóságom területén elő
forduló bűncselekmények Hanti följe
lentések és panaszok fölvételével és 
az ezek iránti nyomozások folyamatba 
vételével G u b á s  Tóder rendőr írno
kot bíztam meg.

Nevezett hatósági tag naponként 
délelőtt 8— 12 óra, délután 2— 5óra 
között a rendőrkapitányi hivatalban, 
azontúl pedig Nagyváradi-ut 1627. 
szám alatti magánlakásán található

Gyulán, 1000. év február hó 8-án.
Endrödy Géza,

’  rendőrkapitány.



Z
ál

o
g-

k
ö

lc
sö

n
 i

n
té

ze
l

Gyula, 1KX). február 10. BÉKÉSMEGIEI HÍRLAP. 7

2 5 3 |_ ^  Békesvármegye aJispáajitól

Árverési hirdetmény.
Békésvármegye alispánja ezennel 

közhírré teszi, hogy a 690/99. bgy. 
számú határozat alapján árverés ut 
ján értékesítendő

itt erűn iitaz® Mktit
vármegyeház utczai 137. es 188. szá
mú házainak eladása czéljából, a hely
színén f. évi február hó 20-án ked
den d e. 10 órakor, Haviár Lajos ál- 
lamépitészeti hivatali főnök s Deimel 
Lajos vármegyei főszámvevő, kiküldöt- 
tek jelenlétében nyílt ajánlati tárgya
lás tartatik.

A 137. házsz. telek s ezen levő régi 
és újabb földszintes épületek becsér
téke 18,000 korona, mig a 138. ház
szám teleken levő régibb földszintes 
épület becsértéke : 12,000 korona.

A bánatpénz a becsérték 5 száza
lékában állapittatik meg, meiv az ár
verést megelőzőleg a vármegye alis
pánjánál, vagy kiküldötteknek fizeten
dő le. Ajánlat mindkét házra együtte
sen, vagy külön-külön is tehető.

Az árverési, illetve adásvételi fel
tételek a vármegye kiadóhivatalában 
tekinthetők meg s ugyanott a hivata
los órák alatt, közelebbi felvilágosítá
sok is kaphatók.

Gyulán, 1900. évi február 7.

5)r. tfó b ry  Sándor,
alispán.

Vh. 87/1900.

Árverési hirdetmény.
Alólirott kiküldött bir. végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, hogy a békési kir. jbiróságnok 1899. 
Sp. 602/8 és 1900. V. 3/1. sz. végzése folytán dr. 
Adler Samu szeghalmi ügyvéd által képviselt 
Rosenbauai J. és fial valamint Gráf és Bartos bu
dapesti czeg felperesek részére Friedmann József 
békési alperes ellen 350 frt 80 kr., úgy 35 k. 52 
fillér követelés s  jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán alperestől egyidejűleg le- és 
felülfoglalt 2016 koronára becsült ingóságokra a 
békési kir. jbiróság 1900. évi V. 34/2. sz. végzé
sével a további eljárás elrendeltetvén, annak az 
alap és felülfoglaltatók követelése erejéig is ameny- 
nyiben azok kielégítési jogot nyertek volna dr. 
Külley Pál, dr. Adler Samu ügyvédek kérelmére 
az árverésnek Friedmann József békési Lakos te
metkezési áru üzletében a piacztéren leendő meg
tartására határidőül 1900. évi február hó 21-lk nap
ján délután 2 órája kitüzetik a mikor a biróilag 
le- és felülfoglalt kő ős fakoporsők, koszorúk, kü
lönféle nagyságú selyem és czórna, fehér és dí
szített szemfedők, több rendbeli és színű díszes 
gyászteritők, faidiszek, 6 darab lóteritő, szolgai 
díszruhák, ezüstös dísszel koszorúk, üzleti állvá
nyok, virágok, különféle színes szallagok, lókan- 
tárfej, nyakló és halottas díszkocsi stb. — a leg
többet ígérőknek készpénzfizetés mellett szükség 
esetén becsáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyi
ben részükre a foglalás korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulírott kiküldöttnél írásban be
adni vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasz- 
szák, mert különben csak a vételár fölöslegére 
fognak utaltatni.

Kelt Békés, 1900. évi február hó 8-ik napján.

B A L O G H  L A J O S ,  m. k.
kir. bir. végrehajtó.

\ h  99. szám.
Í9ÖO

Árverési hirdetmény.
Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. 

LX. t.-ez. 102. §-a értelmében ezennel

közhírré teszi, hogy a budapesti Vili—X. 
kir jbiróság 1899. 8p. I. 2089 4. és a hai- 
daí cs és kir. jbiróság 19U0. évi A. H. 
204/4 sz. végzései következtében dr. Törik 
Gábor békési ügyvéd által képv. 1 Zucker 
Henrich budapesti czég és hivatalból képv. 
II, Handske testvérek blettendorfi czég 
javára 178 k. 38 f. és 49 k. 50 f. s jár. 
erejéig 1900. évi január hó 12. és 13-án 
együttesen foganatosított kielégitésilvég- 
rehajtás utján lefoglalt és 2725 k. 59 fil
lérre becsült bazár áru csikkek, porezel- 
lánok, ingeit, kalapok, lámpa üvegekfós 
más üveg áruk stbbíl álló ingóságok 
felperesi ügyvéd szóbeli kérőimére nyil
vános árvcréson oladatnak.

Mely árverésnek a békési kir. jbi
róság 1900. évi V. 4/2. sz. végzése foly
tán 178 k. 38 fili, 49 k. 50 fillér töke 
követelés, ennek 1899. évi szept. 28-tói 
és 1899. október 6-tól járó 6% kamatai 
és eddig összesen 99 k 17 fillérben bi
róilag már megállapított költségek erejéig 
Weisz Jakabnak Békésen 70. ház szám 
alatti üzletében és raktárában leendő 
eszközlésére 1900. évi február hó 19 nap
jának délelőtti 9 órájától folytatólagosan 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly módon, oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t -ez. 107 és 
108 §-a értelmében készpénzfizetés mel
lett a legtöbbet igéröknok becsáron alul 
is elfognak adatni.

Amennyiben az jelárverelendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltattik 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881 évi LX. t.-ez. 120 
§-a értelmében ezek javára is elrendel
tetik.

Kelt Békésen, 1900. év február hó 
5-ik napján.

BALOGH LAJOS mk,
kir. bir. végrehajtó.

A „Gyulavidéki Takarékpénztár Részvénytársaság" Gyulán.

L e s z á m í t o l  v á l t ó k a t ,  k e r e « k .  t á r -  
c z a v á l t ó k a t  a  l e g j H i á n y o s a b b  k a 

m a t  l á b b a l .

B e f iz e te tt  a la p tő k e  1 2 0 ,0 0 0  k o r o n a .  '• B  flW  B e f iz e te tt  a la p tő k e  1 2 0 ,0 0 0  k o ro n a .

fgT Zálog kölcsön intézet.
A „Gyulavidéki takarékpénztár részvénytársaság” igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy takarékpénztári üzletét Gyulán, a 

törvényszéki palotával szemben fekvő heljiségben október hó 8-án megnyitotta.
K ö lc s ö n ö k e t  n y ú j t  je l z á lo g r a  és Elfogad
k é z i  z á l o g r a m s z é ^ s z e r l n t l  Ifié- | betéteket 5%
——------ - Vásárol ás elad tőzsdei árfolyamon értékpapírokat, sorsjegyeket, arany- és ezüstpénzeket és ilyenekre jutányos

kamatláb mellett előlegeket is nyújt -----------
A  „G yu lav id ék i Takarékpénztár részvénytársaság" igazgatósága:

Léderer Lajos, Gerlein Reinhart, Dr. Frankó László, Reisner Ede,
vezérigazgató. {aligazgató.

K. Schriffert József, M. Grosz György, Szerb Miklós, Beles Vazul,
igazgatósági tagok.

elnök.

Bulboca János
aielnök.

Tar István, Jontz Ferencz.

A „Gyulavidéki takarékpénztár rlszváaytársaság'‘ október -január kari forgalmi kimutatása,
B e v é t e l .

190031 Részvénytőke.................. 120000—:
jan. B e té te k ........................... 197716 39

Alapítási dijak . . . . 2735 68i
Kamatok:

Váltó kölcsönökből . . . ii9931|15
Jelzálog .. . . .  1 588 —
Kézi-zálog .. . . .  13215
Folyó-számlai letétek 40 50;
Késedelmi kamat sz. . 154 10693341
Kezelési d í j ...................... 2320
Jutalék számla4 . . . . j 136 911
Részvény átírási számla . 1 16 -
Váltó visszafizetések. . . 1 61218702
ElOleg „ . . . 317233
Kézi-zálog „ . . . 358 60;
Folyó sz. letétek . . . . 04036-1
É rtékpapírok .................. 616|-'

- Nyugdíjalap sz................... 28,24'
!i í_ !5»35Ij70í

Dr. Frankó László,
vezérigazgató.

I C i a d á s .

’í 90331 Betét s z á m la ................. 22436 85

Ij a n '
Alapítási költségek . . . 2896'421
\ áltó-tárcza...................... 432086 74i

1 1 Jelzálog kölcsönök . . . 14700 J
Folyószámla kölcsönök. . 60843)d l
Kézi-zálog kölcsönök . . 2875180,1
Értékpapír számla . . . 
Betét kamat......................

9741 — 
3927 tel 
97867)Jutalék számla..................

Kezelési díj .................. 231309
Előleg-számla.................. 317233!
H á z b é r ...................... 2801-4
Felszerelési számla . . . 113898
Üzletköltség sz..................
A d ó so k ..........................

197404'
32i26|

Készpénzkészlet . . . . 17602184

óöcirr. 7 o l

Fischer,
könyvvezető.
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BÉKÉSJIÍGYEI HÍRLAP Gyula, 1900. február

l l f lm iig y a ro rH iá i ;  le g n n g y w b b  k e r é k p á r  éa y a r r é g é p  r a k t á r a .

K E M É N Y  L A J O S  Á
fióküzlete G-YXTLÁiT, ?ugár-uton 1044. sz, Móritz János házában

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

családi és ipari czélokTa varrógépekből
a tegjufányosabb árban, Ksdvszö fizetési fettétel és szigorú 5 évi jótállással.

Seidel és Haumann leguíabb kitűnőKizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő

amerikai Wheeler é S  Wilson 12-ös 
f o l i b r l - c j l i n d e r  legkissebb léte
ző tejjel, á!lóhajóeskával,42 cm. hosszú 
karral (czipészek részére.)

__5 évi jótállás.

W ibra tin g  v a rró g é p é t
a legfinomabb gyors női varrásokhoz.

Dús raktár mindennemű 
g é p a lk a tr é s z e k b ő l  valamint o so n t 
o la j-  és t ű k  m in d e n  lé te z ő  g ép h ez .

_____5 évi jótállás._____
M in d e n n e m ű  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 ta tn a k  és s a já 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 rű  m ű h e ly e m b e n  a  le g ju tá n y o s a h h a n  e sz k ö 
z ö l te tn e k .  A id é k i  m e g re 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-uicza 167. számú ház, 
mely két lakásból á ll bármely időtől kiadó,

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

Értekezhetni e lap kiadóhivatalában.

Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.

C s a b a  20. Reisz és Porjesz
Párjs, London 1897: 

nagy aranyérem. 
Linz 1889: Aranyérem.

Megyei telephon:
C sa b a  20 .

B Ú TO R G Y Á R A
Bókós-Csaba, Vaeut-ntm, 1155, Is üss. szíta. (Saját hás)

J U  egész országban páratlanul gazdag választókban raktáron vannak

E l S j n X "— ’ úri
legfinomabb k e ze iig  a

után k é s zítv e .

ti&u liQíor saját nUdfBMlHfl koszol as te olcsóbb oárí áraink illett
Rgjjjjjgu verseny ki van zárva!

. - V

Nyonjatja és kiadja a .Corvina” könyvnyomda1'Gyulán. 1900.


