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Békés város polgáraihoz.
Békésen hónapok óta, sót évek óta 

mozgalom indult meg kitelepedni Észak- 
Amerikába — Canadába. A mozgalom 
nagy arányokat öltött s naponként 
több és több ember, család, meg csa
lád álmodozott canadai aranykalászos 
rónákról, piros-szemű gabonákról s 
csengő dollárokról. A járás derék fö- 
szolgabirája P  o p o v i c s Szilveszter 
éber figyelemmel kísérte a mozgalmat 
s midőn annak veszedelmes voltáról 
meggyőződött, jelentést tett a vármegye 
kormányzójához az alispánhoz. Az alis
pán e bajokat t u d o m á s á r a  hozta 
a miniszternek, a ki válaszul egy Ca
nadába kivándorolt magyar polgárnak 
levelét küldötte le az alispánhoz s il
letve a vármegyéhez.

O lvassátok!
Kegyelmes Uram !
Tisztelettel alulírott bátorkodom Ex- 

cellencziádnak amerikai kanadai utazá
somról alábbi jelentésemet azon remény
ben felterjeszteni, hogy Exeellentiád meg- 
teendi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy 
kivándorolni kész hazánk fiait eme vég
zetes szándékuktól visszatartóztassa.

Az itt mondottakat f. évi november 
hó 23-án személyesen óhajtottam Excel- 
lenciádnak által adni, mely szándékom
ról azonban a kihallgatásokat bejelentő 
hivatalnok lebeszélt, azzal érvelvén, hogy 
sokkal előnyösebb lenne, ha az általam 
előadandókat írásban foglalva, személye

sen, vagy posta utján terjesztem elő, mint 
] ogy Exeeíleneiádnak a kihallgatásokra 

szánt, ideje sokkal korlátoltabb, hogy 
sem ily rövid idő alatt jelentésem lénye
gét meghallgathatná. — Szives tanácsait 
megfogadva, most alázatos jelentésem :

Folyó évi junius hó 7-én nővérem, 
ennek 18 éves fia és egy húsz éves szol- 

I ga társaságában elutaztam Budapestről, 
hogy Rotterdámon át Amerikába Kana
dába kivándoroljunk, hogy ott Rajos Zol
tán barátom, mellékelt levele alapján, 
mint farmer letelepedjem.

Julius 10-én hosszú, fáradságos és 
viszontagságteljes utazás után elértük czé- 
lunkat „Frincze Albertét," a hol fájdalom 
már későn tapasztaltuk, hogy mennyire 
csalódtunk, mert abból a mit mi ott ke
restünk és a mit ott nekünk Ígértek, sem
mit sem találtunk, hanem szegénység, 
nyomor és gyalázatos csalás lett osztály
részünk.

Minden családfő jogosítva van ugyan
is 160 aere szabad földet elfoglalni, me
lyen azonban csak búza, árpa, zab és 
krumpli terem, mely növények azonban 
csak akkor tenyészhetnek, ha a földet 
egészen kora tavasszal bevetik, hogy a 
gabnanemüek augusztus vége felé a ko
rai fagyoknak ellentállhassanak a mi 
nagy szerencse ha az sikerül, mert a tél 
ott oly hideg és oly hosszú, hogy vetni 
csak tavasszal, április végén, vagy május 
elején lehet.

Mint hogy pedig a szabad földek leg
nagyobbrészt a vasúti vonalaktól távol 
esnek, kellő forgalmú eszközök és járható 
utak pedig teljesen hiányzanak a keser
vesen nyert termés csak nehezen és rend
kívül alacsony árakon értékesíthető, a 
hol jobb a föld, nincs elegendő víz és hi
ányzik a tüzelő anyag és ha hosszú és 
fáradságos munka után sikerült is a föl
det a bozótoktól teljesen megtisztítani és 
művelhető állapotba hozni — a mi azon
ban, csak évek fáradságos munkájának

gyümölcse lehet, mivel egész Kanadában 
úgy ember, mint állat egész nyáron át 
irtózatosan szenved a szúnyogok (mosz- 
kitók) mérges csípéseitől különösen este, 
éjjel meg éppen csak a nagy tűz füstje 
védi az embert és állatot e gyalázatos 
férgektől, mértföldekről futnak ilyenkor az 
állatok a tűzhöz s a sürü füst között töl
tik az éjt gazdájukkal együtt, kinek leg
fontosabb dolga a tüzet folyton éleszt
getni, de ezen kívül fejüket, kezüket ron
gyokkal kell bekötözni, ne hogy a fér
gek az oly annyira szükséges éjjeli pihe
nést elrabolják. Csak _ nehezen juthatnak 
a fáradt tagok rüvidebb pihenéshez, üdítő 
álomról szó sincs, mert ezer óvó intézke-' 
dések daczára reggelre kelve az ember 
arcza, keze fel vau dagadva a mérges 
csípésektől. Az emberek lakásai leginkább 
deszkából .készitvék, minél fogva sokat 
szenvednek a hidegtől is hiába fütik 8 
bódékat éjjel-nappal mégis kész csoda, 
ha az ember nem lesz a csikorgó hideg 
áldozatává. Az észak-nyugali területeken 
uralgó szigorú időjárást mi sem jellemzi 
jobban, mint az, hogy e njitatt kutak 
még augusztusban is jégpánezéilal borit- 
vák és méternyi jeget kell áttörni, rhogy 
az ember a vedret megmenthesse; a jég 
nyáron át sem olvad el, a régi jég meg
várja az újai.

Brandó környékén egy nagy téboly
da van telve szerencsétlen nőkkel, kiket 
szomorú végzetük ide sodort s kik mind
nyájan a farmer tanyák magányossága és 
a szokatlanul nehéz életviszonyok, a ba
rátságtalan éghajlat áldozatai.

Mint hogy a kivándorlók leginkább 
a szegényebb néposztályból kerülnek ki 
és nincsen pénzük a visszautazásra aki- 
vándorlókra majd nem kivétel nélkül a 
keserves nép várakozik.

Es ez mind a lelkiismeretlen ügy
nökök munkája! Eget, földet Ígérnek a 
felvilágosiüatlan felvidéki tótnak, ruthét- 
nek, holott egyedüli czéljuk zsehrevágni

rendkívül kedvező volt, minden tiz sors
jegyre jutott egy nyeremény.

A hangverseny este nyolcz órakor 
kezdődött a vármegyeház dísztermében, 
mely ezúttal fényes világításban pompá
zott. Az első számot Darier úr adta elő. 
Amint az emelvényro lépett, rendkívül 
szeretetreméltó egyéniségű azonnal meg
hódította mindnyájunk szivét. S midőn 
ujjai közé vette a nyirettyűt, s azzal a 
kimondhatatlan graciosus könnyedséggel, 
de mégis bravúros technikával eljátszotta 
azt a  két művészi compositióju darabot, 
már a fiatal mestert csodáltuk benne. A 
kíséretet zongorán láttál Etelka kisuaa- 
szony játszotta discrétül, de mégis annyi 
önállósággal, hogy saját tanulmánya ‘is 
érvényesült. Mindketten finom és biztos 
játékukkal zajos tapsokat arattak. Ezután 
következett az este főszáma. Az őrükké 
hangulatos és derült művész: Túrnay Ala
jos mutatta be ezután az ő tüneményes 
játékát. Ennek a fiatal művésznek igazán 
hatalmában van a hangszerelés minden 
titka. Nem tudjuk, hogy briliáns játékát, 
vagy fülbemászó dalait csodáljuk-e inkább. 
-Azt hiszem, hogy áhitatosabb figyelem és 
élvezett között még valódi diadalai szín
terén, a Vigadó termében sem hallgatják 
végig. Előbb Chopin _Etudo"-ját, majd 
Liszt „Rapsodiá“-ját adta elő oly mesteri 
kifejezéssel és erővel, bőgj- maradandó 
emlékét hagyta bennünk annak a fölsé- 
ges művészetnek, melynek neve: zene.

Kellemes változatul szolgált a Hujóssy 
Mariska úrhölgy szavalata. Váradi Antal 
„Stella Maris" czimű költeményét adta 
elő átgondolt alakítással s oly közvetlen

A február tizenegyedig hangverseny és 
tánczestély.

A szeretet találékony. Alig pár hó
napja felmerült az eszme : emeljünk tem-
fdomot a m i. megdiesőült királynőnk em- 
ékezetére. „Örökimádás" legyen a neve, 

a mi örökös imádatunk, hódolatunk je
léül. A „Regina dolorosa" legyen benne 
az oltárkép, hogy hozzá járulhassunk, va
lahányszor emlékének áldozni akarunk. 
Valóban nagy nemzethez méltó, magasz
tos gondolat. Maradandó alkotás lesz ez, 
melynél hivebben semmi sem fejezhetné 
ki érzelmeinket. Nekünk vigasztaló, az 
utódoknak emlékeztető.

Békésvármegye közönségének is lel
kesedése azonnal áldozatkészen nyilvánult, 
mihelyt az eszme megvalósításáról szó 
volt. A vármegye legelőkelőbbjei állottak 
a mozgalom élére s buzgalmukban oszto
zott társadalmunk minden rétege. Föl
épült volna e templom a nemzet önkéntes 
kegyeletéből is, de hogy az intézők oly 
illő alkalmat találtak dicső királynőnk 
tragikus emlékének ünneplésére, az már 
az ő külön érdemük. Ez ötletből rendez
ték az országos bizottság vármegyei tag
jai e konczertet s a finom tapintattal 
összeállított sorrend valóban méltó volt 
az alkalomhoz. S ha figyelembe vesszük, 
mily ritkán részesül közönségünk maga
sabb műélvezetben, csak akkor tudjuk 
kellően megbecsülni azt a fényes estét, 
melylyel a rendezők a mi szerény áldo
zatunkat oly bőkezűen honorálták.

Régóta nem volt Gyulán oly magas 
színvonalú, művészi értékű hangverseny, 
mely folyó hó 11-én a vármegyeház dísz
termében elhangzott. Megjelent azon vá
rosunk értelmisége csaknem teljes szám
ban, sőt sokan eljöttek a vármegye tá- 
volesőbb vidékeiről is. S aki ott megje
lent, annak - -  bátran merjük állítani, 
mert csak a közmeggyőződés 'tolmácsai 
vagyunk — kielégítést nyertek magasabb 
élvezetet igénylő szenvedelmei. Az elis
merés első sorban mogyénk főispánját dr. 
Lukács Györgyöt, továbbá özv. Álmássy 
Kálmápné és Csiráky Jánosné grófnőket 
illeti. Ok tették lehetővé, hogy az élve
zetes estében részünk lehetett.

Nyiltan szólva, nem vártunk oly ál
talános sikert ettől a hangversenytől. In
kább efféle pareé-előadást sejtettünk, me
lyen közönségünk talán több loyalitással 
és kegyelettel, mint valódi érdeklődéssel 
fog részt vonni. S nagyon kellemesen 
csalódtunk. Ez ismét a mozgalom veze
tőinek érdeme. A hangverseny számait 
valóban oly körültekintő figyelemmel, sze
rencsés választással állították össze, mely 
hálára kötelezte a közönséget, s egyszers
mind fényes eredményt szerzett a jóté
kony czéínak. Nem feledkezünk meg a 
közreműködőkről sem, hiszen a siker köz
vetlen érdeme az övék ; — csak azt akar
juk még előrebocsátani, hogy alig lehe
tett volna mással vonzóbbá lenni a hang
versenyt mint az azt megelőző tombolá
val. Csodálatra méltó az a versengő ál
dozatkészség, melylyel a közönség tagjai 
oly sok valóban értékes tárgyat halmoz
tak össze ez alkalomra. A nyerés esélye
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a provisiót. Kanadában három ilyon jeles 
magyar urat ismerek névszerinti R a j  e s ; 
Zoltán, F a r a g ó  egy tönkrement hor- j 
vátországi nagy birtokos és K o v á c s  
egy kicsapott lelkész, kik a magyarokat j 
kivándorlásra csábítják és lelkiismeret j 
furdalás nélkül szedik áldozataikat. A ka- , 
nadai kormány férfiakért 3 dollárt a nö- ; 
kért 2 dollárt'és gyermekekért 1 dollárt j 
fizet nekik fejenként, nem csoda, lia még 
egymásközt is versenyeznek azon, hogy I 
ki zsebeljen be több indus pénzt. Ne
kem is felajánlottak ilyen ügynöki állást, j 
melyet én természetesen a leghatározot- j 
tabban visszautasítottam, nem akarván | 
rabszolgakereskedővé lealacsonyulni. Raj
tuk kívül R a j o s  uram még sok ma- : 
gyárt csalt ki Amerikába ilyenek töb- : 
bek között: S t  a n e k Alajos és Borne- 1 
missza Debreczenből, K l a t r e b e e r  
András Uj-Peströl, ezen kívül két né- j 
met, kik mindnyájan a legszánandóbb j 
állapotban tengődnek, de pénz hiányá- j 
bán nem térhetnek vissza hazájukba, j 
Ezeken kívül Regünától délre még a I 
zíehidorfi család telepedett le, kik elég | 
lelkiismeretlenek hazájukból másokat is j 
kicsalni, csakogy az ö nyomorúságukban j 
mások is osztozzanak.

Ha már most a kivándorlottak meg- j 
unva a végtelen nyomorúságot, valami ! 
uton-módon egy kis pénzecskére szert- j 
téve haza utaimi akarnak e szándékukat j 
azzal gátolják meg, hogy Kanadából va
lamely európai kikötőig kétszeres vitel
bért követelnek tőlük.

Szerencsésnek érzem magam, hogy 
a rabszolga kereskedők gyalázatos üzeí- 
meinek Magyarországban gátat vethetek, 
s azon alázatos kérelemmel fordulok E i- ! 
cellenciádhoz, méltóztassék a szükséges j 
intézkedéseket megtenni arra nézve, hogy I 
Magyar ország lakosai a kivándorlás 
óriási szerencsétlenségétől megóvassanak.

R a j c s Zoltánnak annak idején 
kétszáz ötven forintot küldöttem ,postán j 
beiratási dij és házhelyvétel ára fejében 
mely összeget ö saját czéljaira fordított 
miért is kénytelen voltam őt a bevándor
lási iroda főnökének M. e. K r e a r y ur
nák és ennek közvetítésével a miniszté
riumnak feljelenteni és így nagy néhe- 
zen pénzemhez jutottam, de meg is em
lítettem P e d 1 e y urnák „kanadai be
vándorlási hivatal vezetőjének, hogysza- 
mos-zombori és ó-becsei család akart en
gem Amerikába követni, de most még 
ideje korán fogom őket e végzetes szán

dékukról lebeszélni. És midőn végre au- '
gusztus 20-án szerencsésen hazaérkeztem j 
első dolgom volt megírni nékik azt, hogy 
mindent elfogok követni, hogy e gyaíá- | 
zatos üzehneknek Magyarországon véget 
vessek.

Midőn Rajos ur a szándékomról ér- | 
tesült, magyarországi összeköttetései ré- i 
vén levelekkel árasztotta el az országot, j 
melyekben visszautazásomat felemlítve i 
azt írja, hogy Kanada paradicsom, csak í 
én nem akartam dolgozni, szerencse még, 
hogy bevallja, miként ez évben már ké- | 
ső az idény a kivándorlásra, de jövő ta- j 
vasszal annál inkább jöjjenek, tárt ka- I 
rekkal várják őket; leginkább Zombor és 
O-Becse környékét, Erdélyt és Temes- 
megyét árasztja el e csábító prospektu
sok ezreivel, úgy, hogy félő, hogy még 
sokan lennének a szédelgő áldozatává. 
Mint hogy nekem nincs hatalmamban e 
lelkiismeretlen üzelmeknek elejét vehetn, 
alázattal esedezem Excellenciádhoz, hogy 
már a humanitás nevében is védje meg 
hazánkat a kivándorlási ügynököktől.

Hogy becsületes ember vagyok, s 
hogy őszintén tártam fel a helyzetet és 
nem vagyok az a munkakerülő, a kinek 
Rajes ur lefest, bizonyítják rólam Kóló
ért községe, valamint Baumann József 
ur a kőbányai sertés-hizlalda részvény- 
társaság igazgatója, a hol a részvénytár
saság szállodájában őt és félévig voltam 
mint főpinezér alkalmazva. Harmineznyolc 
éves nőtlen egyén vagyok a horvát hon
védségnél 3 évet szolgáltam mint szám
vevő őrmester, szüléimét különféle sze
rencsétlenségek, de különösen amerikai 
utam teljesen tönkretették, miért is kény
telen vagyok Excelleneiádat jelentésemet 
kegyesen tudomásul venni és legaláza
tosabb kérelmemet teljesíteni méltóztas
sék.

Kelt Karloviczon, 1899. évi dec. 5
Nagy méltóságodnak legalázatosabb 

szolgája ifj. Kreneis András.
Elolvastátok, nohát vándoroljatok 

ki édes magyarjaim, ha nektek úgy 
tetszik. Hagyjátok itt szülőföldeteket, 
a melynek porából lettetek, menjetek 
Canadába dollárt kergetni.

Sakk B.-Gyulának.
Egy hosszú ezimű újság látott nap

világot Kisjenőn. A ezime : „Kisjenő-

hatással, niely utat talált mindnyáj mik 
bensőjébe. Értelmes és kifejező recitativója 
jól megérdemelt tapsokat szerzett neki.

Most egy naturalista, de annál üdébb 
s bajosabb hangú ifjú hölgy lépett az 
emelvényre. Kövér Janka úrhölgy dilet
táns vállalkozásával nemcsak elismeré
sünket nyerte meg, de egyben a dicsősé
get is magának. Egypár magyar dalt éne
kelt Tamay Alajos kísérete mellett, de oly 
tiszta, csengő hangon, s oly természetes 
modulatióval, melytől távol állott minden 
müvészieskedő allűr, de annál közvetle
nebbül érintette bensőnk húrjait. Az a 
néhány bús melódia elbájolta az egész 
közönséget s jogot szerzett a bájos hölgy
nek a hangversenyterem emelvényén. — 
Először gyönyörködhettünk énekében, de 
ezentúl többször is szeretnek hallani. — 
Utánna Darier úr játszott el egy rornán- 
ezot Lindl Etelka úrhülgy preeziz zongo- 
rakisérete mellett.

Végre dr. Lukács György főispán ké
résére a közönség zajos ovácziói között 
lépett az emelvényre még egyszer Tamay 
Alajos zongoraművész, bőgj elbűvölő já
tékával búcsút vegven tőlünk. Ez a két 
népdal-variátió volt az estély tulajdon- 
képenipiecé de resistance száma. Rögtön
zés volt, mely a mesternek frenetikus tet- 
zsésvihart szerzett. Még egy rapsodiát adott 
elő Liszt Ferencitől s abban bámultuk 
leginkább művészetét. Ez a fárasztó ki
vitelű darab az ő varázsujjai között, az
zal az egységes hatással, melvet reánk 
gyakorolt, méltó befejezése volt az élve
zetekben gazdag estének.

A konczertet követő szünet végével

az ifjúság ex improviso tánczestélyt rög
tönzött. Badé Pista rágyújtott az ő leg
szebb nótáira s lett a kedves ötletből egy 
oly hangulatos mulatság, mely csak haj- 
nalkori fél öt órakor végződött. Tánczos 
volt plus quam satis, sőt az volt a baj, 
bőgj- nem jutott mindegyikre tánezosnő. 
De akik otí maradtak, azok a távollevők 
helyett is tánczoltak oly fáradhatatlan jó 
kedvvel, mely dicséretet érdemei. A né
gyest 22 pár tánezolta.

Jelen voltak asszonyok: Csüiag Lász- 
lóné, özv. Terényi Lajosné, Kövér Lász- 
lóné, Berkes Sándomé, Gálboryné, Le- 
hotzky Vilmosné, Hubay Lajosné, Heks 
Miksáné, Dubányi Istvánná, Schrőder 
Koraélné, özv. Lindl Istvánná, özv. Kal- 
márné, özv. Hajóssy Ottóné, Erkel Jánosné, 
Szekér Gyuláné, Márki Jánosáé, Somossy 
Zsigmondné, özv. Fábryné, Kliment Gyu
láné, Hazay Móráé stb.

Leányok : Csillag Maca, Jolly, Kövér 
Marianna, Janka, Ella, Dubányi Sárika, 
Erkel Margit, Lmdl Etelka, Jolánka, Kal
már nővérek, Hajóssy nővérek, Kliment 
Márta, Schrőder Erzsi, Somossy Ilona, 
ütrok nővérek stb.

Tudjuk jól, hogy a névsor nagyon 
hiányos, de a rögtönzött mulatságból 
csak ennyit tudtunk hamarjában fülje- 
gyezni.

.. Végül kiemeljük, hogy a konczcrt az 
„Orökimádás“ temploma javára 83t5 koro
nát jövedelmezett.

HÁRI-VÁRI.

Erdőhegy és Vidéke." Ugye hosszú a 
ezime ? Ez a hosszú czim aztán jogot 
ad neki arra, hogy néha nagy dolgo
kat mondjon. A mi a lapot illeti ked
ves thémája lehet a vidéki szuroknak, 
a mikről meg is szokott emlékezni s 
mint újságíró csak a poétáit •ScsáJit 
és ®essiá né irigyelem szerkesztőségétől.

Ez a szerkesztőség most nagy ki
rohanást rendezett Gyula ellen a kö
vetkező ozikkel a mit szóról szóra közlók.

S a k k  B .-G y u lá n a k !

Természetesen Békés-Gyulát értjük, 
melynek kivéve, hogy megyeszékhelye és 
hogy jóval nagyobb, semmi más termé
szetadta előnye nincs Kisjenő felett, mégis 
dominálni akarja vásárjaival egész keleti 
Magyarországot. Pedig országutjai erre
felé — kivéve az új műutnak ezt a cse
kély ágát — az esős évszakban járhatla- 
nok, vasútja pedig egyetlen egy vonal.

Már hetek előtt — a kisjenői vásár 
fellendítő bizottság működéséről lévén szó 
— irtunk a gyulai vásárokról, és megje
gyeztük akkor, hogy Kisjenőnek ország- 
útjai mennyire előnyére volnának e te
kintetben B.-Gyula fölött. Most ugyhisz- 
szük ez előny egy rendkívül nagyszerű 
lökést fog kapni előre, ha a hivatottak 
feladatuknak teljes tudatában a helyzetet 
kiakarják és tudják használni.

Gyula városa a gyula-barakonyi vasút 
építéséhez felajánlott 100,000 írtnyi hozzá
járulási összeget visszavonta, avval a szán
dékkal, hogy vasút helyett egy újabb műut 
létesítéséhez fog és pedig Gyuláról kiin
dulva a Rónán keresztül Miskén, Vadá
szon és Seprősön át stb.

A gyula-barakonyi vasút által érin
tett községek pedig — ritka értelmesség- 
gel megáldva — miután látták Gyula vá
rosának páratlan önzését, ugyancsak erős 
mozgalmat indítottak meg, hogy az arad- 
csanádi vasút igazgatóságát rábírják, hogy 
az ő rendkívüli hozzájárulásukkal építsék 
ki a rendes nyomtávú vonalat Kisjenő- 
Dohányos-Horgostó-Szintye-Ágya-Miske- 
Vadász- Seprős-Apáti- Barakony állomá- 

| sokkal, esetleg Cserinőn bekötve.
Nesze neked Békés-Gyula városai
Éljen Kisjenő 1

Gyulavárosa nevében ám bár meg- 
bizásnélkül, mint annak egyszerű pol- 

j gára elfogadom a keztyüt s inegfele- 
! lek a provokálásra. Abban igaza van 
! a ,,K. E. és V.‘'-nek, hogy Békés- 

Gyulának semmiféle előnye nincs Kis
jenő felett, ámde abban nincs igaza, 
hogy ezt a kérdést felveti, mert hi
szen Gyulavárosa soha sem tette azt 
a kijelentést, hogy Kisjenő felett előny t 
akarna gyakorolni s Gyula városa so- 

! sem is foglalkozott Kisjenővel, már 
j csak abból a szempontból sem, mert 
; sem politikailag, sem törvénykezés ileg 
j semmi szervi összefüggés íiinos Kis- 
j jenő és Gyula között. Kisjenő egy vi- 
I déki falucska, a melyről akkor szok- 
j tak megemlékezni, a mikor a nópsze- 
i rü magyar főherczeg fizi a vadat 

vadduserdeiben — Gyula pedig egy 
a történelmi tnulitiók, szép múlt s erős 
jelen által arra hivatott központ, hogy 
vezére legyen n vidéknek culturalis, 
gazdasági és kereskedelmi tekinte
tekben.

Igaz, hogy visszavonta azon hatá
rozatát, hogy a lunkasági vasúthoz 
száz ezer forinttal hozzájáruljon, erre
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különben esak az a meggyőződése ve
zette, hogy az áldozandó tőke nem ál
lana arányban azon haszonnal, mit a 
barakonyi úttól Gyula, mint központ 
nyert volna. Mert azon a vidéken bi
zony kevés lüktetéssel bir a kereske
delmi és ipari élet.

Ezt hatalmassá, izmossá tenni kö
telessége az ottani intézőknek s aköz- 
szolgálatban álló sajtónak s ha majd 
meggyőződik Gyula arról, hogy érde
mes a vasúti összeköttetést megterem
teni Kisjenővel és vidékével, úgy nem 
fogja sajnálni pénzét és erejét latba 
vetni. Addig pedig legyenek türelem
mel és tanuljanak, dolgozzanak szor
galmasan.

Dicsekszik azzal a „K. E. és V.“ 
hogy most már az arad-csanádi-vasut 
fog ott hálózatot csinálni. Erre csak 
az a megjegyzésem, hogy azt is lám 
Gyulának köszönheti, —  mert arad- 
csanádi-vasut igazgatóságának soha 
sem jutott volna eszébe oda vasutat 
építeni, ha ily irányú mozgalom Gyu- 
án meguem indul — most lehet, hogy 
ópit s ez Kisjenónek hasznára lesz, leg
alább a peshüdt életbe, vért önt.

Én is azzal végzem mczikkemet, a 
mivel a „K. E. és V.“ hogy „Éljen 
Kisjenő11 Éljen és virágozzék, mert hi
szen minden becsületes ember örül 
annak, hogy egy politikai közélet fel
ébred álmából s élni, virágozni kezd 
s ereiben életerős piros vér csergedez.

Dr. Fiánké.

A nyugdíj.
Lapunk előző számában ösmertettük 

azon mozgalmat, mely Gyuláról indult 
meg, s mely üdvös czélul tűzte ki meg
teremtem a községi tisztviselők nyugdi
ját. A mozgalom mind szélesebb körük
ben terjed s az eddigiekről tudósítónk a 
közetkezőket jelenti:

A községi tisztviselők és alkalmazot
tak nyugdij-ügyében megindított mozga
lom egyes fővárosi és vidéki lapok utján 
úgy látszik visszhangra talált, amennyi
ben már is érkeztek L a c z k ó Péterhez 
üdvözlő és buzdító értesítések ; külö
nösen nálunk Gyulán melegen érdeklődik 
iránta a tisztviselői kar, főképen pedig a 
város polgármestere, a ki a í. é. ü-ik szá
munkban közölt „Felhivás"-t szépen in
dokolt körlevél kíséretében valamennyi 
r. t. város polgármesteréhez pártolás vé
gett megküldte.

Közöljük a polgármester körlevelét, 
mely szószerint a következő :

Tekintetes Kartárs úr I
Laeekó Féler városi kiadó és levéltárno

kom, az ide mellékelt helyi lapban foglalt 
felhívást azon kérelem kíséretében ter
jesztette be hozzám, miszerint azt az ösz- 
szes r. t. városokhoz és nagy községek
hez pártolókig megküldjem.

Tekintettel a bemutatott felhívásban 
foglalt eszme nemes intentiójára s annak 
közérdekű voltára, a kérelmet s ebből 
folyólag az eszmét a magam részéről pár
tolom, ahhoz hozzá járulok ; s ugyan azon 
ezélból a felhívás néhány példányát meg
küldöm tekintetességedhez oly megjegy
zésem kíséretében, miszerint: egy évtize
det meghaladó polgármesterségem alatt 
bő alkalmam volt meggyőződni, a városi 
tisztviselők tűrhetetlen helyzetéről. Az 
1895. évről szerkesztett polgármesteri je

lentésemben rá mutattam a városi tiszt
viselők fizetésének csekélységére, mely a 
megélhetésre is alig elégséges s a mel
lett nincs meg azon megnyugvásuk, hogy 
munkaképtelenség esetében szerény nyug
díjban részesülnek, vagy elhalálozásuk 
esetén családjuk megélhetése némileg 
biztosítva lesz.

Elmondtam jelentésemben, hogy ezen 
körülmény idézi elő azt, hogy a ki csak 
teheti a város szolgálatát elhagyja, mi
nek folytán újabb és újabb egyéneket 
kell alkalmazni, a kik midőn munka- 
kölnik teljesítésére már némileg képesek
ké lesznek, oda törekszenek, hogy bizto
sabb existencziáju megfelelőbb állásra te
gyenek szert.

Elmondtam, hogy az állami törvény- 
hatóságoknál alkalmazott Írnokok is — 
nyugdíjjogosultság mellett — nagyobb 
fizetéssel vannak ellátva az önállóbb ha
táskörrel és nagyobb felelősségei felru
házott városi tisztviselők fizetésénél; pe
dig ezek hivatásuknál fogva a város köz
ügyeinek elintézésébe folynak be, s kik
nek helyes munkálkodásuktól függ a vá
ros fejlődésének és a városi közönség ér
dekeinek előmozdítása ; — és mindezek 
mellett igen fontos állami év törvényha
tósági funetiók teljesítésére is kötelezve 
vannak ; lehetetlenné van téve, hogy ezen 
csekélyül dijazott és nyugdíjjal nem bíró 
városi tisztviselői állásokra, megfelelő ké
pességgel biró egyének vállalkozzanak.

Elmondtam, hogy ezen bajok gyö
keresen s a kívánalomnak teljesen meg
felelő módon csakis úgy leimének or
vosolhatók, ha a városi tisztviselői állá
sok munkakörének — az állami és tör
vényhatósági tisztviselőkkel egyenlő java
dalmazásban fognak részesülni s nyug
díjaztatásuk biztosítva lesz. Ez esetben 
a hivatali állások megfelelő képesítéshez 
kötendők és akkor kevesebb hivatali sze
mélyzet is jobban megfelelne a jelenlegi 
munkakörnek. Jelentésem azonban foga
nat nélkül maradt.

Ezek előre bocsájtása után, a midőn 
fentebb megnevezett levéltárnokom kéré
sét teljesítem, ugyanakkor tisztelettel ké
rem .Tekintetességedet, miszerint jelen 
megkeresésemet, valamint a hozzácsatolt 
„Feihivás“-t becses figyelmére méltatni, 
tisztviselőivel, — a kiknek ez idő szerint 
nyugdíjra jogosultságuk nincsen — kö
zölni, velük megismertetni s behatóan 
megvitatni, véleményükről s erre vonat
kozólag netaláni észrevételeikről engem 
értesíteni szíveskedjék.

Es ha a felvetett eszmét — a miut 
nem kétlem — szintén helyesnek talál
ják, kérem, hogy ezen „Femivás'-t min
denek előtte az ottani helyi lapba, vagy 
lapokba — ha van — közöltetni, a la
pok szerkesztőit külön is megkérni arra, 
miszerint ahhoz meleghangú pártoló vé
lemény nyel — miként a mienk ette, — 
hozzájárulni, egyet ama lappéldányból 
hozzám is megküldeni szíveskedjenek, 
hogy úgy abból, valamint a Tekintetes- 
ságedtől nyerendő értesítésből meggyőző
dést szerezhessek arról, hogy a megpen
dített eszme viszhangra talált-e s hogy 
azok alapján egy újabb körlevélben lep
lezetlenül közölhessem még az eddig el 
nem mondott sérelmek egész lánczolatát, 
bebizonyítandó, hogy : menynyivel súlyo
sabb a községi tisztviselő helyzete az ál
latni tisztviselők által élvezett előuyök- 
kel szemben.

Mindezek után erős meggyőződésben 
vagyok, hogy azon esetre, ha Tekintetes
séged és tisztviselő társai az eszmét pár
tolják, s a mozgalomhoz csatlakoznak, 
ügyünket siker fogja koronázni, mi által 
számtalan sok özvegynek és árvának jajja 
elnémul, könyteit szemükből pedig a két
ségbeesés fájdalom kif ejezése el fog "tűnni.

Nagyrabecsült válaszával egyidejű
leg kérem tudatni, összes nyugdij-igény 
nélküli alkalmazásban levők számát — 
ide értve a szolga-személyzetet is — s 
azok évi fizetésének összegét.

Kartársi üdvözlettel maradok
Gyulán, 1900. évi február hó 12.

Outkay Béla, polgármester,

Ezen körlevelet a hozzácsatolt felhí
vással t í a r t h a  Miklós orsággyiilési 
képviselőhöz is megküldték s a mint halt
juk elküldik az összes fővárosi és vidéki 
nagyobb városok lapszerkesztőihez is. Ez 
mindenesetre jó, mert felkölti az érdeklő
dő körök figyelmét. — B a r t h a  Mik
lóshoz intézett kérelem következőképpen 
van szövegezve:

Nagyságos B a r t h a  Miklós ország
gyűlési képviselő ú r !

Egy „Felhívás" .jelent meg Nagysá
god kerületében, am i kedves otthonunk
ban Gyulaváros falai között, mely arra 
készt minket, miszerint Nagyságodhoz 
forduljunk mély alázattal és kérelemmel 
az iránt, hogy a rendezett tanácsú vá
rosok, nagy és kis községi tisztviselők és 
alkalmazottak jövőjét ezélzó nyugdij-tör- 
vény alkotása iránti törekvésünket fel
karolni, a közügyek iránt lángoló igaz
ságos szeretetével, széleskörű tudásával, 
úgy a sajtó utján, valamint azonkívül az 
országhazbau és mindenütt ügyünket tá
mogatni méltóztássék.

A midőn a fent is említett „Békés
megyei Hírlap" f. é. 5-ik számában fog
lalt „Felhívás" egy példányát, valamint 
ennek terjesztése végett kibocsátott pol
gármesteri körlevelet mellékelve Nagy
ságodhoz megküldjük, ugyanakkor ma
gunkat és ügyünket nagyrabecsült szives 
vés jóakaratába és támogatásába ismé
telten ajánlva vagyunk

Gyulán, 19Ü0. évi február hó 14-én.
Nagyságodnak alázatos szolgái

Gyula város tisztviselői.

Szilánkok.
Békés, a hangverseny hete.

Ilyen zenés héten ne csodálja a t. 
olvasó, ha én rám is elragad a járvány 
és kontrázásboz fogok, előre bocsána
tot kérve, ha a Szatmár.v Gábor úr 
nyílt-téri prímjével nem mindenütt lesz 
teljes a zenei összhang, hiszen nem
csak műkedvelőktől —  hanem híres 
művészektől is kénytelen egypár hamis 
hangot eltűrni az ember s nem lehet 
érle pusztán a kontrást vádolni ; hogy 
pedig ezt a kontrát — szerkesztő úr 
b- engedelmóve! néni a kiadó úrra 
nézve sokkal jövedelmezőbb „Nyilttér“- 
ben adom, annak oka az, hogy nincs 
3380 korona fix (s e mellett ielbeesül- 
hetetlen passus, tojás, túró, csirke stb. 
mellékes) főjegyzői fizetésem, nincs 
vish i bundáin, — melynek tudvalevő 
tulajdonsága, hogy bélése közt a nagy 
bankók adnak egymásnak találkozót —  
végül pedig, hogy nem akarok szilánk 
helyett husánggal állni elő, — a mely 
pedig elengedhettem ha már egyszer 
az ember a Nyilttérre lép — a miut 
ez konstatálható a legelső ilynemű köz
leménytől a legutolsóig Lássuk mit is 
mond ez: A „B. H.“ folyó évi 4-ik 
számában „Békési szilánkok" oziuieu 
megjelent közleményben a czikkiró az 
én csekélységemmel oly módon foglal
kozik, hogy egyenesen megrágalmaz.'* 
Tudtommal Szatmáry G. úr „csekély- 
ségéröl** ott szó sem volt, hanem igen
is szó volt Békés város főjegyzőjéről
—  tehát nem mint ember — hanem 
mint köztisztviselő került penna hegyre 
és pedig Viczmándi-féle modorban. —  
No már csak annyit engedjen meg Sz. 
G. úr —  a mennyit a miniszter urak 
is megengednek a sajtónak —1 hogy 
köztisztviselői működése felett az adózó 
polgár egy-egy viozezet megereszszen
—  még ha Önnek Ínyére nem volna is.

Nem mindig a tükör a hibás ha



4 BÉKÉSMEUTEI HÍRLAP Gyula, 1900. február 17

tori-képet mutat, hanem néha a ki 
bele néi is — de azért nem muszáj 
arra mindjárt rátaposni.

Nyilatkozata többi része is érdekes 
Sz. G. úrnak, nem mondja azt egye
nesen hogy te rágalmaztál —  (mert az 
esetleg sajtóperre vezethetne és ezen 
a téren már — Szatmári contra Sve- 
tics — nem a legbiztatóbb tapasztalatai 
vannak) hanem egy öreg „ v o l t ‘ tanító 
szájába ad egy axiómát (a mi ellen az 
szegény még csak nem is tiltakozha- 
tik) melyből aztán meglehetős görbe 
logikával kisüt egy hozzá méltó gorom
baságot nem gondolván meg. hogy az 
még vissza fele is sikerülhet, hogy 
akadhat valaki a kinek eszébe juthat 
okozati összefüggést keresni ezen axió
ma és önnek a tanítói pályáról való 
távozása közt.

Egyébként „felebarátom" nem jó 
a méh-csipést vakarni, mert elmérge
sedik. Béke velünk mindaddig, — mig 
ön, mint főjegyző valami nagyobb ba
kot nem lő — a mint tette azt az any- 
nyira fontos „munkás közvetítés" kér
désénél.

*
Nem tehetek róla, de megint csak 

kontráznom kell, pedig nagyon jól tu 
dóm, hogy elég egy sütésből egy le
pény, de hát nem állhatom meg, hogy 
dr. S a r k a d i  Mór urnák a szerkesz
tőséghez intézett levelére egy kis 
„echó"-t ne adjak, azt mondja u. i., hogy 
valaki a békési újabban alakult teme
tési-társulatokat is l e v i c z o z e l i ,  
vagyis doktor ur csak mint viez el
len tiltakozik, holott tudnia kellene, hogy 
a legkeserübb labdacsokat édesgyökér- 
porban hengergetik meg a valódi iz 
eltusotása végett ; tudnia kellene, hogy 
nem a vi ez volt a lényeg, hanem az 
abba burkolt valóság, mely nagyon 
problematikussá teszi az összes —  ez 
idös/ermt 9 temetkezési társulat exis- 
teutiáját — hiszen ön tudja legjobban 
az ön társulatában az ön jelenlétében 
történt, hogy a tagok nagyon erós bí
rálat tárgyává tették a ti tagú igaz
gatóság azon eljárását, hogy minden 
haláleset után — minden igazgatósági 
tag fejenként 5 korona jutalékban ré
szesül s „szervezési költségek" czi- 
mén egy takaros kis összegen (ha kí
vánja a doktor úr ezt is megnevezem) 
osztozkodtak meg ; annak természete
sen ön, mint a társulat orvosa, nem 
oka, hogy az 6 korouás osztalék az 
egész évben minden héten megismét
lődött, sőt hiszem, hogy az az Ön as- 
sistenciája nélkül is bekövetkezett vol
na; a tagoknak az esik zokon, hogy a 
régibb társulatok adminisztráozióját az 
elnök és választmány ingyen — a tit
kár meg pénztárnok csekély dijért vég
zik, Önök pedig hatszor 230 koronát 
osztottak ki egymás között, a mi'1380 
koronának felel meg, a mihez ha hoz
záadtuk a pénzbeszedő 600 korona fi 
zetését és a választmányi tagoknak 
fejenként és gyűlésenként adott 1— 1 
korona dijat, olyan csinos összeget ka
punk —  amennyibe a 3 eddig létezett 
temetkezési társulat admiuisztrácziója 
együtt sem került.

Elhiszem doktor urnák, hogy ed
dig a magán praxisból élt, s épen azért, 
esodálom, hogy azt ilyen módon kí
vánta s azután a közgyűlés után, kí
vánja még ezentúl is szaporintani; el

hiszem azt is, hogy nem ideája a te
metési társulatok alakítása —  noha 
ennek egy pár társulatnál vállalt sze- j 
repe némileg ellent mond is — de, ! 
hogy a Békésen alakítani szándékolt : 
2-ik kiházasitási és temetkezési egye
sületnek ideája nem öntől származnék, 
azt hiába is tagadná, —  hiszen szám
ba vehető faktor — akinek kvaliöká- 
cziója az egylet szellemi vezetésében ; 
tekintetbe jöhetne — ott más nem 
szerepel.

A régebbi társulatoknál társulati 
orvos sehol sincs abban az időben, 
nem is aspirált rá senki — még sem i 
halt el azok közül nagyobb százalék, i 
mint az újabbakból —  sőt tán meg- j 
forditva ; — a régibb társulatoknál j
csak maga magának, vagy legköze- j 
lebbi rokonnak volt joga valakit a tár
sulatba beíratni — most ha elég öreg 
vagyok —  nyomtatott blankettán ad
hatom el a bőrömet több uj társulat- ; 
nál valami vállalkozó szellemű pénzes í 
embernek, a ki győzi érettem a tize- | 
test — mig meg nem unja és Jáger I 
Mari példájára meg nem étet. Ez j 
azonban erkölcsi oldal, ezt Önök Ugye- j 
lembe venni nem tartoznak, hanem j 
vessünk egy rövid pillantást az anyagi i 
oldalra is :  azt mondja egy előttem j 
lekvő s egy régi társulat tapasztalt i 
titkára által kidolgozott javaslat „Ha 
ezer taggal alakult meg valamely tár
sulat, a halálozási esetek számát 4 szá
zalékkal számítva (mely doktor urak
nál a múlt óvbeu 5 százalék volt) el
hal évenként 0, vagyis 7 és egy- 
ketted óv alatt 300, és 300 tag elha
lálozása után 10 kr. tagonként a 30 
forint befizetve lesz, tehát az életben 
maradt 700 tag nyugdijaztatik s he
lyettük uj fizető tagok vétetnek fel és 
így tovább, vagyis 20 év alatt a ta
gok létszáma 3500-re emelkednék, a 
mikor a halálozási perczent 140 re s 
igy az évi befizetett összeg 14 forint
ra emelkednék stb., hol vesz az az 
egylet akkor fizető tagokat a mostani 
nagy konkurrenczia mellett? Avagy 
honnan fizeti majd ki nyugdíjas tagjait?

Arany-hegyet nem ígérnek az uj 
társulatok, csak 80 forint ellenében 
1 tiO-at k alapszabályszerű , kötelezett
ségeiknek is eleget tettek eddig, mert 
nagyrészük csak esztendeje, hogy exis- 
tál; de hogy vállal a mostani igazga
tóság garanoziát e telől nem 20, csak 
10 év múlva? Ez a bökkenő doktor 
ur 1 Kár volt önnek letöröltetni a pi
ruláról az édesgyökér-port —  igy leg
alább csak ön tudta volna, mig igy 
— még a ki be nem veszi is tudja, 
hogy biz a főleg Önnek keserű.

U K

A megyei árvaszóki ülnöki á l l í t  
(szinte hihetetlen, hogy létezzék állás, 
melyben feltétlenül A lnőin tfi kell lenni) 
betöltése alkalmából van jó dolguk a 
megyebizottsági tag uraknak, kapják 
egyre-másra a szobbnél-szebb megke
reséseket, melyekben becses szavaza
tukkal leendő támogatás kéretik; ez 
eddig is gyakorlatban volt s mellőzve 
most annak helyes vagy helytelen vol
tát egy új — g kezdődő századunkra 
jellegzetes valamivel kívánok foglal
kozni. A múlt században ilyen alkal
makkor az volt a szokás, hogy 20 vagy 
50 m. b. tag megállapodott egy aspi
ránsban s azt körlevélben ajánlotta a

többieknek is — kellő dicsiriáda kísé
retében s a jelölt aztán, ha nem volt 
túlszerény —  maga is felkérte azokat 
a kiket jónak látott. Ma már ez avult 
(elfogás, mikor van pályázó a ki „eti
k a i kötelességet vél teljesíteni" midőn 
odaáll — nemcsak a t. biz. tag urak; 
hanem a lapok hasábjain a nagykö
zönség elé s nagy szerényen mondja, 
a többek közt önmagáról: „az igazság 
bekötött szemű Istennőjének könnyű 
lehet megállapítani, hogy erre a vár
megyére nézve a megürült szerény ál
lasra érden/esebb pályázó nem jelent- 
kezhetik."

Megettem kenyerem javát és évti
zedek óta nyitott szemmel tekintem a 
világ folyását, do még az én e th ik ím  
ilyen csúfos kudarezot nem vallott; 
hát azért tanultam én azt, hogy senki 
a saját tetteinek elfogulatlan bírálója, 
nem lehet, hogy a végzett munka leg
főbb jutalmát önönmagában hordja, 
hogy ne tudja a te balkezed mit mi
vel a jobb s több eféle ócskaságokat 
hát azért vagdaltuk már kis diák ko
mikban a latin közmondást: „Laus 
sua sordet" hogy most be kelljen is
mernünk csaosi voltunkat s odaáliva 
a pályázó úr mellé kórusban zengeni, 
hogy biz az ma már nem „sordet" sőt 
a nyomdafestéket és még talán előlép
tetést is érdemel.

Hát különben tisztelem a pályázó 
úr „etikáját" de a magam réSzórő 
nem kérek belőle, engem valószinúleg 
megkörnyékezne a guta, ha valaki 
szemtől-szembe merne igy dicsérni s 
nem állnék jót róla, hogy a tenyerem 
nem viszketne-e túlságosan.

***

A T. (város) Házból.
Soha még ily egyöntetűséget, német 

város, magyarváros, oláhváros, újváros, 
mint egy test állott fel s kiáiltotta be a 
nagyterem csöndj ébe — nem a mit Mária 
Theréziának a magyar rendek — hanem 
azt, hogy sem pénzünket, sem akaratun
kat nem adjuk a barakonyi vasúthoz. He
lyesen is, az egész vállalat nem indult 
meg komoly alapon, senkinek örömet nem 
okozott, hanem szomorúságot azoknak, a 
kiknek a vállalat helyszínelő mérnöke, ki 
sokáig volt a „Komló" törzsvendége, em
lékül hagyott — gyors futás után — ki
fizetetlen adósságot.

Legokosabb ember Keller Imre. Mi- 
; kor valaki kapaezítálta, hogy iöglaljou 
í állást a vasút létesítése mellett, mert az 
j úgy is meglesz, azt felelte rá a tőle meg- 
) szokott maiicziával:

— Tudja-e öcsém azt az adomát, 
; hogy egyszer a földes úr megállítja a di- 
, dergö czigányt s azt kérdi tőle:

— No most mi kellene? Szeretnél 
■ melegedni, vagy szalonnát enni ?

A czigány lekapja a süvegét s vissza 
| vágja:

— Csokolom a kezsit, lábát nagysága
: — szerettük saioimát sütni.

így vannak ezek is, nincsen ezeknek 
se szaÜonájuk, se tüzük, kellene nekik 
vasút is, meg ahoz való pénz is.

A villanyvilágítás kérdése fényt ve
tett a képviselőtestület józan gondolko
zására.

Felvonultak újra az oláhok is, szé- 
i pen összetették kezeiket s úgy könyörög
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tek a templomtárért, s már talán meg is 
kapják, de a törvényt tisztelő Dánul Sán
dor feláll, fügét mutat s azt mondja kap
tok — 30 nap múlva.

A gyűlésről tudósítónk jelenti:
Gyula város képviselőtestülete folyó 

hő 15rón tartott rendkívüli közgyűlésé
ben tárgyalás alá vette a gyula-barako- 
nyi vasút előmunkálatai engedményesei
nek dr. Bent Ödön és Környei Lajos bu
dapesti lakosoknak a folyó évi január hó
16-án 1 kgy. sz. alatt hozott képviselő
testületi határozat ellen beadott előter
jesztését illetve felebbezését s a felett a 
következő határozatot hozta: „Minthogy a 
képviselőtestület a folyó évi 1. kgy. számú 
határozatát — mellyel a gyula-seprős-ba- 
rakonyi helyiérdekű vasút segélyezési 
ügyének a napirendről való levétele mon
datott ki — a körülmények beható mér
legelése mellett a városi közérdekre való 
figyelemmel lett meghozva, s ezen hatá
rozat meghozatala óta oly változás, mely 
a határozat módosítását, illetve a segé
lyezési ügy ujabbi tárgyalás alá vételét 
indokolná, fel nem merült, a hivatalt ha
tározat változatlan fenntartása mellett 
Bene Ödön és Környei Lajos előterjesz
tett beadványa felebbezésnek vétetik s 
mint ilyen a vonatkozatos összes iratok
kal másodfokú elbírálás végett a várme
gye törvényhatósági bizottságához felter
jesztetni rendeltetik."

A közgyűlés elfogadta a városi épü
letekbe bevezetendő villamos világítás 
költségeinek fedezésére vonatkozólag a 
városi tanács előterjesztését.

Harmadik tárgyként a kisrománvá- 
rosi templomtér átengedési ügye fordult 
elő, erre nézve 30 napi közben vetéssel 
újabb tárgyalás kitűzését határozta el.

Volt még egy fontosabb tárgy, — az 
építkezési szabályrendeletre vonatkozó 
miniszteri leirat, melyben a szabályren
delet lényeges módosítása kívántatik. — 
Utasittatott a tanács, hogy a jelzett mó
dosításokat illessze be s az úgy pótolt 
6zabályrendetetet terjessze be.

Az ülésen Dutkag Béla polgármester 
elnökölt s majdnem az összes székek 
telve voltak.

ÚJDONSÁGOK.
— Békésvármevye közgyűlése. Békés

vármegye törvényhatósági bizottságának 
első rendes közgyűlése folyó február hó
26-ik napján d e. 9 órakor kezdődöleg 
lesz megtartva. — A vármegye alispánja 
által kiadott „Hivatalos Közlemények"- 
ben már közzététetett a tárgysorozat 102 
pontja, amikből — biztosra vehető — a 
legnagyobb érdeklődést fogja kelteni az
5. pont, mely a lemondás folytán meg
üresedett árvaszéki ülnöki állás s az en
nek betöltése folytán esetleg megüresedő 
más állások választás utján való betöl
téséről szól.

— Beteg biró. Részvéttel emlékez
tünk meg múlt számunkban arról, hogy 
Kovák Camilt a gyulai kir. törvényszék 
kitűnő elnökét,, súlyos betegség ágyba 
kényszeritette. Állapotáról jeleztük, hogy 
az folyton javuló félben van. Mint a ke
zelő orvosok újból megállapították, a be
teg minden veszélyen túl van — de azért 
még hosszas napok kellenek, méguzél- 
tesebb úr teljes erejét visszanyeri, Az 
Isten adja minél előbb.

— Domino-estély. A „Gyulai kaszinó" 
lelkes ifjúsága folyó hó 17-én, ma este a 
kaszinó termeiben jelmezes táuczestélyt 
rendez. A hölgyek uiiud egyforma vörös 
domino-jelmezben jelennek meg. A mu
latság este 9 órakor kezdődik. Azt hisz- 
szük, hogy e rövid hir méltó élénkséget

s érdeklődést fog városunk közönségében 
kelteni, annál is inkább, mert megtudtuk, 
hogy e mulatságos este 21 hölgy és 30 
fiatal ember összeesküvéséből származott. 
Szinte kétkedve fogadtuk az első értesí
tést, de mikor már az utezákon is vala
melyes szokatlan mozgalmat vettünk 
észre s bájos ifjú lányokat láttunk titok
zatos mosolygással egyik boltból a má
sikba menni, meggyőződtünk a hir ko
moly valóságáról. A" siker előre is bizto
sítva van s nem csalódunk, ha állítjuk, 
hogy a mai este lesz az idei farsang leg
mulatságosabb estéje s egyszersmind oly 
szerencsés ujitós, mely felvillanyozza a 
mi farsangi kedvünket is. — Különben e 
tánnczestély is rögtönzött, s nem kétel
kedünk, hogy a siker ép oly váratlanul 
kitűnő lesz, mint 11-ikén.

— Az Örókimádás tárgysorsjátékához 
tombolatárgyakat küldöttek:

özv. id. gróf Almáay Kálmánná.
Gróf Almásy Dénesné.
Beliczey Rezsőné.
Bodoky Zoltánné.
Bőhm Miklós.
Özv. Czeeh Károiyné.
Dr. F ábry  Sándorné.
Gróez Béla.
Haviár Miczi.
Keller Imréné.
Özv. Kövér Lászlóné.
Dr. Ladica Lászlóná.
M árky Jánosáé.
M árky Albertné.
M árky Imréné.
Nagy Jenöné
Otrok Istvánné.
özv . R einhardt Józsefné.
Schrőder Komélné.
Gróf W enckheim  Dénesné.
W eisz Mór és neje.
Dr. Zöldy Jánosné.

— A gyomai földparczetlazás. A Wo-
dianer-féle harininezezer holdas urada
lomnak pararezellázása mindinkább kö
zeledik a megvalósuláshoz. Dr. Lukács 
György, Békésvármegye főispánja vette 
kezébe a rendkívül nagyfontosságú ügyet 
és személyesen tárgyalt az örökösökkel. 
A megállapodás pontozatait 15-én terjesz- 

i tette egy Gyomára összehitt értekezlet 
I elé. A főispán elnöklete mellett tartott 

értekezleten a Gyoma és Endrőd község 
által kiküldött bizottságokon kívül a kö
vetkezők vettek részt: Adám Sándor me
zőtúri és Czihát Károly turkevei polgár- 
mester, dr. Bakó, Haviár Lajos kir. fő
mérnök, dr. Zsilinszky Eridre, dr. Kiss 
István, Kovács Lajos, Bácsi Lajos és 
Debreczenyi Endre.

— A szarvasi lelkész választás. A 
szarvasi luteránus hívek élénk érdeklő
dése mellett vasárnap folyó hó 11-én vá
lasztották meg a harmadik lelkészt. Hár
man pályáztak: Bakag Péter ocsovai, 
Soltz Gyula bakabányai, ki Baltik püspök 
veje és Okály Adolf bánfaival lelkészek. 
A választáson egy házi részről Veres Jó
zsef orosházi esperes és Hadár Dániel a 
szarvasi egyház felügyelője elnököllek. 
Már a szavazás elején heves harcz indult 
meg Bakay és Soltz között. A délután 4 
óráig tartó szavazáson beadatott összesen 
1795 szavazat és ebből Bakayra 650, 
Soltzra 1136, Okályra 9 esett, s így har
madik lelkészszé Satu Gyula lett meg
választva, kiben igen képzett lelkipász
tort nyertek a szarvasiak.

Áthelyezések. Gaál István ráczkovoi 
és Hajdú György szarvasi kir. járasbiró- 
sági albirákat Ö Felsége engedélyével 

: az igazságügy miniszter saját kérelmükre 
kölcsönösen áthelyezte. Ugyancsak az 
igazságügyminiszter Kuzztnch János gyu- 

; Lai kir. törvényszéki aijogyzőt, a győri 
i törvényszékhez helyezte át. A törvény

széknél sajnálják távozását, inért benno 
l egy munkás, képzett és derék tagját ve- 
; szili el a jegyzői kar.

— Beküldetett. A f. évi fobruáriusi 
vármegyei rendes közgyűlésen, tudvale-

: vőleg, az árvaszéknél megüresedett ül
nöki állás betöltése is napirendre kerül. 
Mint a vármegyei árvaszék ez idő sze
rinti elnöke, kötelességemben állónak 
tartom, hogy a választás kérdéséhez hoz
zá szóljak és pedig nem is annyira az 
ülnöki, hanem az esetleg megüresedő 
jegyzői állás betöltésére nézve Szemé
lyi érdeket nem érintek, tisztán tárgyi

lagos t. i. a közérdek szempontja késztet 
felszólalásra. Vármegyénk tisztelt tör
vényhatósági bizottsága, az árvaszéki 
jegyzői állás betöltésénél ez ideig azon 
helyes felfogást érvényesítette, hogy a jegyzői 
állásra is ülnöki yualifikáczióval biró fér
fiút választott olyat, a ki jogtudományi 

j állam vizsgálatot tett, s arról biconyit- 
i ványt tudott felmutatni. Nem bírom elég- 
| gé hangsúlyozni és a közérdekre való 
: hivatkozással kérni a választó bizottsági 
: tag urakat, hogy az eddigi gyakorlatot fen- 

tartani méltóztassanak, e mostani válasz- 
j tásnál is, megmondom miért: A gyámi 

törvény 177. §-a szerint, az árvaszéki 
jegyző csak az esetben bir szavazati jog- 

I gal, ha ülnököt helyettesit, vagy ülnöki 
teendőket végez; az 1883- I. t-cz. 6-ik 
§-sa VIH. pontja pedig azt rendeli, hogy

■ a törvényhatósági ülnököknél, az állam
; tudományi államvizsga helyett, jogtudo

mány államvizsga képezi az alkatmas- 
i tatáshoz szükségeit alaki qualifikációt.
■ Arvaszékünknél, tekintve a nagy iigy- 
: forgalmat, a mint az a gyakorlatból és

tapasztalásból bebrzonyult, legalább is 
őt előadóra van szükség, hogy a legna
gyobb munkásság és szorgalom kifejtése 
melett is, az ügyek gyors és kielégítő 

i feldolgozást és elintézést nyeljenek, mint
hogy pedig esak négy ülnök van, mul- 

; hatatlanul szükséges, hogy a jegyző is 
előadói teendőket végezhessen. Ha tehát 
a tiszteit választó közönség olyan férfi
út talál jegyzőül megválasztani, aki nem 

. bir ülnöki qualifikáciöval, a mostani fo- 
| galmazói szak személyzete annyira túl 

lesz halmozva munkával, hogy a hátra
lékok időszaksulyra be fog állani, s a 
mostani teljesen kielégítő helyzet, a köz
ügy hátrányára ismét kátyúba kerül. 
Nekegy tehát a tisztelt bizottság eZon 

; körülményt figyelmen kívül hagyja, kö
telességemben állónak tartom idejekorán 
felszólalni, kikerülendő ezen vádat, hogy 

; behunyt szemmel teljesen indölens vol
tam ott, a hol az árvaszék és a várme
gye közönségének érdekei megóvásáról 
volt szó. Jancsoties Péter, árvaszéki el
nök. — Az árvaszéki elnök ur ezen meg 

; keresésével kapcsolatosan referálunk az 
: eddigi választási mozgalmakról. Az ül- 
: nuki állásra ogyedüli komoly jelöli Sinszlcy 

Ferencz, s ennek helyére pedig Hajnal
■ Béla békési szolgabiró, ^tehetséges tö
' rekvő fiatal ember választatnék meg — 

ki már évek hosszú sora óta becsülettel 
; szolgálja a vármogye közönségét. Jelölt 
: még Jeszenszky Frigyes, szarvasi közjogy- 
í ző jelölt, ki egyike a magyar heraldika 
i és archeológia büszkeségének.

— A tagosítás ügye. Megyénk több 
: községében most folyik a tagosítás. Ezen

ügyednek bírója dr. Kyisztor Adorján kir. 
tszóki biró volt s ö teljesítette a tagosí
tás körüli bírói teendőkot Tokintettül 
azonban arra. hogy központi vizsgáló- 
bíróvá neveztetett ki s hogy így állandó 
joleiilóto igéiiydtetik, a kir. törvényszék 

j elnöke az összes tagosítást ügyöket Fe
kete József törvényszéki bírónak osztotta 
ki, a ki a napokban már kiutazik, hogy 
befejezze a megkezdett tagosítást.

— A csabai imizeum-agylet. Varságh 
Béla a csabai múzeum-egyesület elnöke 
a napokban körlevélben megkereste a 
megye összes nyomdftulajdonosait és lap
kiadóit, hogy mindazon nyomdai kiadvá
nyaikat, melyek tudományos és ismeret- 
terjesztő czélok szolgálatában eddig meg
jelentek. nemkülönben minden hírlap, 
mely eddig megjelent s meg fog jelenni, 
mint leghatalmasabb tényezőit a magyar 
közművelődésnek, egy-egy példányát ado
mányozzák a muzeum számára. —- Az 
egyesület Csabán nyilvános előadást fog 
tartani pár hét múlva, hogy törekvéseit 
a közönséggel megismertesse.— Gróf Al- 
mássy Dénes az egyesület alapitó tagjai 
sorába lépett.

— Az endrődi uj plébános. Schlauch 
Lőrincz nagyváradi bíboros püspök Zelmka 
János szentjobbi esperes plébános nevezte 
ki endrődi plébánossá. A hitközség olyan 
lelkipásztort nyert az uj plébánosban, a 
ki 32 éves papi pályáját a tanügy és a 
lelkipásztorkodás munkájában töltötte el.
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Négy évi káplánkodás utána nagyváradi 
Szt.-József-intézet tanulmányi felügyelője, 
majd az Orsolya zárda lelkésze és hit
oktatója lett s mindkét helyen öt-öt évig 
munkálkodott. Tizennyolcz esztendő óta 
a nagy történelmi múlttal biró Szent-Jobb 
községnek lelkipásztora, honnét a főpász
tori gondoskodás az egyházmegye legna
gyobb plébániájára szólította.

— Tanulságos előadás a tűzoltóknak. 
Dr. Bárdos Arthur Gyula város orvosa 
két alkalommal is és pedig folyó hó 4 és
11-én délután 2 órakor a tűzoltó laktanya 
helyiségében az önkéntes és hivatásos 
tűzoltóknak rendkívül érdekes és tanul
ságos előadást tartott arról, hogy a tüz
eseteknél előfordulható balesetek, füstbe 
fullás, ájulás, esés, csonttörés, elvérzés, 
égés és zuzódási sebek első segélynyúj
tásánál mit kell tenni. A tűzoltók a ta
nulságos szabad-előadást lelkesen megél
jenezték és Szállá Lajos az ünk. tűzoltó- 
testület parancsnoka felkért bennünket, 
hogy a tüzoltó-testület köszönetét a mind
két alkalommal tartott előadásért dr. Bár
dos Arthurnak ezúton is tolmácsoljuk.

— A tárqysorsjáték számai. Az „Örök- 
imád ás temploma” javára Gyulán rende
zett tárgysorsjáték számai folyó Ühó 11-én
d. e. 9 órakor a vármegyeház kistermé
ben kihúzattak és a nyerő számok a kö
vetkezők :

1 846 775 1062 1490 1913 2292 2630
6 350 786 1071 1493 1937 2302 2653

12 354 788 1076 1503 1938 2308 2655
16 355 789 1080 1518 1973 2309 2659
21 357 790 1093 1546 1980 2316 2673
29 361 798 1098 1552 1988 2320 2693
72 363 807 1115 1554 1996 2328 2694
76 379 831 1118 1560 2001 2337 2694
90 411 840 1146 1573 2018 2361 2705

100 409 843 1148 1595 2030 2371 2728
105 437 857 1164 1596 2033 2385 2729
127 452 866 1166 1011 2042 2388 2753
136 462 875 1190 1614 2050 2390 2761
140 525 894 1210 1626 2063 2393 2778 
152 542 897 1214 1631 2074 2398 2782 
157 550 910 1226 1674 2086 2401 2786 
166 556 915 1235 1680 2107 2413 2799 
171 558 919 1236 1682 2108 2430 2806 
180 564 933 1241 1683 2144 2433 2808 
191 568 935 1289 1702 2153 2442 2819
199 571 948 1295 1707 2158 2461 2821
200 581 950 1318 1711 2165 2467 2832 
203 607 955 1357 1724 2167 2498 2839 
205 611 956 1366 1730 2178 2508 2840 
216 616 964 1368 1726 2186 2513 2856 
222 624 965 1371 1743 2194 2514 2876 
233 632 973 1375 1770 2203 2518 2891 
279 641 975 1376 1774 2211 2521 2894 
281 642 993 1377 1795 2215 2530 2909 
284 644 998 1381 1796 2224 2533 2910 
286 658 999 1382 1828 2231 2539 2919 
291 668 1021 1390 1 841 2235 2546 2934 
296 678 1026 1391 1859 2236 2554 2937 
300 706 1030 1392 1865 2254 2501 2946 
303 708 1033 1424 1869 2255 2581 2953 
307 718 1036 1438 1871 2261 2585 2958 
318 750 1041 1453 1877 2265 2592 2975 
328 759 1051 1409 1880 2289 2595 2988 
333 764 1055 1474 1886 2290 2595 2990 
343 766 1061 1485 1897 2291 2612

— Közgyűlés. A gyulai kisromán vá
rosi temetési társulat holnap vasárnap, 
délután 2 órakor akisromán városi iskola 
helyiségében évi rendes közgyűlését tartja.

— Az alelnök úr hőstette. A vésztői 
„Olvasó népkör” a múlt szombaton táncz- 
vigalinat rendezett. A mulatság kitünően 
sikerült, egész a szünóráig. Ekkor azon
ban váratlan fordulat zavart« meg a za
jos jó kedvet. A kör aMnöke C- N. I. 
ugyanis egy kicsit több jogot akart ma
gának vindikálni a czigányl>ftndához, — 
mint a mennyit tulajdonképpen megérde
melt volna ; mert hát hiába> a Sárréten 
csak azt tartják, hogy „nki fizet, a pe- 
tyegtet" s mivelhogy az alelnök csak a 
„tekintélyt” tartotta elégnek a bandának 
oda adni, hát bizony a bán*1** nagyon vé
konyan petycgtetett neki, hanem más
nak, a ki jobban fizetett, an«ál jobban. 
Az'alelnök a dolgon úgy vé« segíteni, 
hogy a kontráé alul kirántott3 a széket 
s a „jobb fizető” felé sújtott. Azonban a 
csapás irányt tévesztett s a szék a kör
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egy tisztes tagjának a fejét verte be úgy, 
hogy az illető arczát elborította a vér.— 
Az alelnök aztán angolnak képzelvén ma
gát, visszavonult, mert kénytelen volt.

— Rendőr Biztos választás. Kürös- 
Taresa község képviselőtestülete folyó hó 
12-én töltötte be 27 pályázó közül Jüan- 
csik Ferencz. kiszolgált csendőr őrmester, 
bánfaival lakossal a rendőrbiztosi állást.

—- Közgyűlés. Vasárnap délután 3 
órakor tartotta a gyulai újvárosi olvasó
kör ez évi rendes közgyűlését a tagok 
élénk részvételével. Az ülést O l á h  György I 
körelnök nyitotta meg, széjp beszéddel 
üdvözölvén az egybegyűlteket. Szavait 
lelkes éljenzéssel fogadta a közgyűlés, 
mire S i n g e r  Mihály igazgató olvasta 
fel évi jelentését, melyből kiemeljük a 
következőket: a tagok száma az 1899. 
év kezdetén 246 volt, évközben beléptek 
36-an, kiléptek 12-en, úgy, hogy az 1900. 
év elején 270 tagot számlál a kör. — Évi 
bevétele 2766 korona 80 fillér, ezzel szem
ben a kiadások összege 2445 korona 92 
fillér, tiszta bevétel tehát 320 korona 88 
fillér. Megjegyzendő, hogy az augusztus 
20-ki zászló-szentelés alkalmával a szeg- 
beverési adakozásnál befolyt. 467 koronát, 
mely szintén bennfoglalta’tik a bevételi 
summában, a közgyűlés Oláh György el
nök indítványához képest különálló- be
vételnek mondott ki, mely egyelőre a kö
zös pénztárban marad, de idővel jóté- 
konyczélra fordittatik. — Ennek kapcsán 
azt is kimondotta a közgyűlés, hogy a

r í lelenczház rendes tagjainak sorába 
A szegbeverési adományokért, u. 

T a r Istvánná zászlóanyának, úgy szin
tén az összes adakozóknak hálás jegyző
könyvi köszönetét szavaztak. Az igazga
tói jelentés tudomásul vétele után a szám- 
vizsgáló bizottság jelentése olvastatott 
fel, mit szintén tudomásul vettek a B a k ó  
Ferencz pénztáradnak a felmentvényt 
megadták. Elnök felszólalása folytán, 
ki a kör jövedelmének fokozására kérte 
fel a közgyűlést, egy öt tagból álló bi
zottság küldetett ki, hogy a kérdést ta
nulmányozza s terjessze javaslatát ez 
irányban a választmány elé. Végül meg
ejtettek u tisztujitúsok a következő ered
ménynyel : elnök O l á h  György, alelnök 
Vidd István, igazgató 8inger Mihály, al
igazgató Monori Mihály, ügyész dr. 
F r a n k ó  László, pénztúrnok- Tomay 
Károly, jegyző Bene Ferencz, könyvtár
nok Kiska Lajos, segédkönyvtárnok ifj. 
Tarkó Lajos. A .számvizsgáló bizottságba 
beválasztattak : elnök Hottinann Viktor, 
tagjai: Denhoff Antal, Kiss Lajos, Gyu
lai Gábor. A választmány tagjai is több
nyire a régiek maradtuk és pedig : Ko
ránt István, Puskás András, iij. Borde 
István, Dörnény Lajos, Murvai István, 
Murvai Ferencz, Csiszár Sámuel, Dombi 
Lajos, Fluck Károly, Kölni Dávid, dr. 
Kovács Károly, Fábián Ferencz, Túri 
Gábor, Butik Elek, Szemethy Imre, Tóth 
János, Wolf Zsigmond, Tar István, So
mogyi .János és Gidyás János. Póttagok: 
Maró Gyula, Bujdosó András, Kiss Pé
ter, Puskás Lajos, Oláh Péter, Szilvási 
Lajos. A választást N o r á n t Isván kor
elnök vezette. Ezen mindvégig tapinta
tos eljárásáért zajosan megéljenezett az 
elosztó közgyűlés, mely pontban 5 óra
kor ért véget.

— Kinevezések. Az igazságügyminis- 
ter Almássy Gyula módosi kir. járasbiró- 
sági dijnokot a szarvusi és Kémery Béla 
volt gyulai, jelenleg debreczeni kir. tör
vényszéki dijnokot podig a püspök-la- 
dányi kir. járásbírósághoz Írnokká ne
vezte ki.

Esküvő. Bade Pista bandája nagy 
mulatságra készül. A másod prímás B a- 
d é Emii, a jövő szerdán tartja esküvő
jét szép menyasszonyával P e t i k  Maris
kával, Petik Márton gyulai polgár leá
nyával. A jó liirü zonekar a lakadalmat 
nagyobb szabásúvá akarja tenni, g a 
meghívottak sorában sok intelligens úri 
ember van.

— Tagosítás K -Ladányban. A sárréti 
községek gazdasági fejlődését az hátrál 
tatja legjobban, hogy a közbirtokosság 
földjei szanaszét vannak szórva a határ

ban. A törekvőbb s a modernebb esz
mék iránt fogékonyabb elemek régen
elégedetlenek mar a dolgok ilyen állá
sával, s mindegyik községben mozgalom 
indult meg a tagosítás keresztül vitelo 
iránt Legújabban a k.-ladányi közbirto
kosság bízta meg dr. B á c s y Lajos 
gyomai ügyvédet, hogy a törvényszék
nél járna közbe a község megszavazta- 
tása iránt. A törvényszék helyt adott 
annak a kérelemnek, s F e k e t e  József 
törvényszéki bírót és V a n d l i k  Virgil 
törvényszéki jegyzőt küldötte ki, hogy a 
közbirtokosság tagjait hallgassák meg, s 
az eredményről tegyenek jolentést. A ki
küldött bizottság három napon keresz
tül volt K.-Ladányban. Az eredmény a 
tagosítást kérőkre nézve kedvező. Ösz- 
szesen tizenkétezer hold korül uj fel
osztás alá, s 1300 holddal több ingatlan
éig felett rendelkeznek azok, kik a ta 
gosítást kérik, mint a Kik azt ellenzik. 
Így igen valószínű, hogy a törvényszék 
a tagositási munkálatok foganatbavóte- 
lét még ez évben elrendeli.

— Kinevezés. A király Ő Felsége 
S z ö cs Sándor orosházi kir. járásbíró
sági albirót a szolnoki kir. ügyészség
hez alügyészszé nevezte ki.

— A csabai gyilkos póklsgény Htldrich 
Károlyt hétfőn szállították be a gyulai 
törvényszékhez s itt egy külön czellába 
lett elhelyezve. A  vizsgálatot dr. Nyisztor 
Adorján vizsgálóbíró teljesiti. A gyilkos 
meglehetős közömbösséggel viseli magát, 
s úgy látszik fogalma sincs azokról a sú
lyos következményekről, melyeket tette, 
maga után fog vonni.

— Halálozás. Egy sokat szenvedett 
nö halt meg e hó 9-én Almosd (bihar- 
mogyei) községben, Szilágyi Mária férj. 
brátér Istvánná, a Gyulán hosszú évti
zedek óta ismert Szilágyi László gyula- 
járási nyugalmazott hivatalnok leánya, 
kinek különben megváltás volt a halál, 
mert közel hat hónapig feküdt gyógyít
hatatlan betegségben. A sokat szenve
dett szegény nő nyugodjék békében.

— A magyar vasúti forgalmi részvény- 
társaságnak a gyulai villanyvillágitásra 
vonatkozó, lapunk mai számában Közzé
tett hirdetményére ezúton is felhívjuk 
t. olvasóink figyelmét.

— Öngyilkosság. Egy 60 éves aggas
tyán már nem győzte várni, mig a jóté
kony halál eljön értő; kedden este elébe 
ment Demeter György szarvasi íöldmives, 
lelment házának padlására és felakasz
totta magát. Tettének oka . ismeretlen.

— Az esküdtek itelete vagy a. guzsba 
kötött Don Juan, A vármegye egy élénk 
helyéről jelentik lapunknak, hogy ott 
szerdán virradóra érdekes látványnak 
voltak szemtanúi a korán kelők. S . . . 
János fiatal módos gazda háza — ki már 
egy Ízben biró is volt — ott fekszik a 
piacz sarkán, fohér, meszelt oszlopaival. 
Az említett reggel érdekes dísze volt az 
oszlopoknak -  ogy gúzsba kötözött bor
bély legény, felpeezkolt szájjal és fülé
nél tollseprővcl. A dolog pedig úgy tör
tént, hogy a gazda felesége panaszolta 
urának, miszerint a községegyik gaval
lérja állandóan üldözi szerelmes levelei
vel, virágjaival, sőt egy hajból font szí
vet is küldött neki s folyton találkáikor. 
A gazda rávette feleségét, hogy adjon 
találkát. Elkövetkezett a boldvilágoscst, 
Figuró úr szerelmes szívvel, könnyed 
léptekkel, kisütött fürtökkel megy a ran
devúra, óvatosan kinyitja az ajtót, belép 
— az asszony ku becsalja a szobába sott 
két erős kar öleli át — a férj. A sza
badkozó Figarót átvezeti a másik szo
bába, hol gyertya fénynél, fehér térítő
vel leteritett asztal mellett ül három pa- 
rasit gazda — a szomszédok. A lérj elő
vezeti a vádlottat s ezt mondja:

— Must már úgyis esküdő I; ítélnek, 
én kegyelmeteket felkérem esküdteknek, 
ítéljenek, mit érdemel az a ficzkó, a ki 
másnak az asszonyát elakarja Csábi auil

Az esküdtök komolyan tanácskoznak 
s kimondják az Ítéletet:

— Először huszonöt botot.
A Figaró urat lefektetik, megkapja 

1 olvasva a huszonötöt, jóféle sompálczá-
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val. Azután elkészítik, gúzsba kötik s 
felteszik a falpillérre, ahol gyönyörköd
hetett a februári nap felkeltében — míg 
onnat a könyörületes gyepmester le nem 
szedte. Futásnak eredt s azóta folyton 
futhat, mert a községbe soha vissza nem 
tért, otthagyva ollóit, beretváit s szép
séges szép idyljét.

—  PiCiulas bank. A gyulai takarék- 
és hitelszövetkezet alapitó iveit már a 
múlt napokban kibocsátotta s az aláírá
sok serényen folynak. Már eddig több 
mint ezer részjegy jegyeztetett. Nem tud
juk kellő módon ajánlani ez üdvös és 
hasznos dolgot olvasóink figyelmébe.

— Az exlex viszhanyja. A közigazga
tási bíróság igen érdekes ügyben döntött 
most, kimondotta ugyanis, hogy az exlex 
idejében a kormány nem volt felhatal
mazva adót kivetni és beszedni, igy te
hát a felek nem is voltak kötelezhetők 
olyan állami szolgálatok teljesítésére, 
melyeket bélyegben kellett volna kiróni, 
így tehát természetes, hogy a bélyeg 
fel nem ragasztása nem oly mulasztás, 
melyért magasabb illetéket lehetne ki
róni.

— Vasúti szerencsétlenség Egy sze
rény viczinalis rozzant kupéjában ketten 
ülnek, egy parázs szemű menyecske és 
egy hö szívű ifjú. A vonat megindul, s 
az iljú nyomban udvarolni kezd és pe
dig oly oly hatásosan, hogy rövid idő 
múlva az ajtóhoz támaszkodva kitekin
gető menyecskét tüzesen megölelte. Ek
kor azonban váratlan eset történik. A 
heves mozdulattól, az amúgy is rozoga 
ajtó kinyílik s mindketten kipotytyan- 
nak a sínek mellé. Sikoltozásukra a vo
nat megáll, s hála a szerelmesek Iste
nének, semmi komolyabb (?) következ
ménye nem lett a kalandnak, mely nem 
Kondoros és Kis-Szénás között történt.

Esti jelentés a gabona üzletről
Gyula, 1900. -február 16.

(St. S.) A hónapok óta tartó lanyha 
irányzat a gabonaüzletben méy mindég 
folytonosan tart. Az utolsó napokban a 
malmok csekély vételkedvet tanúsítottak 
és a bő kínálattal szemben, tartózkodó 
állást foglalnak el. Az árak ismét veszí
tettek múlt heti jegyzéseikből és a ga- 
bonaüzletben az ország minden részében 
általános pangás uralkodik nyomott han
gulat mellett. A külföldről érkezett ár
emelkedések nem bírnak hatással bel
földi kereskedelmünkre, mert általában az 
a nézet uralkodik, hogy belföldi készle
teink még mindig oly nagyok, hogy ne
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tán bekövetkezhető silány termés eseté
ben is bőséges készlet felett rendelkezünk.

Mai jegyzéseink a következők:
Búza , . . 6'80—7'— kr.
Tengeri . 450—— „
Árpa . . 4'7ö kr.
Zab . . . 4 60 kr.,

| métermázsánként.
A szerkesztésért felelős : Vértesi Arnoid.

413. szám.
1900.

Gyula város rendőrkapitányától.

h i r d e t m é n y .
Az alábbi szabályrendeletet, az ér

dekeltek által leendő figyelembevétel 
és szoros alkalmazkodás végett, az 
1883. évi XXV. törvényczikk 26. §-a 
rendelkezéséhez képest közhírré te
szem.

Gyulán. 1900. február 8-án.
E n d r ő d y  Géza,

rendőrkapitány.
21. b. gy. sz.

1883.

Szabályrendelet
az uzsoráról és káros hitelügyletről 
szóló 1883. t.-cz. 4 fejezetében fog
lalt rendelkezések alapján a korcsmái 

hitel tárgyában.
Megerösittetett a m. kir. belügy

miniszter ur 188S. évi január hó 2-án 
32645. III. b.) szám alatt kelt rende
letével.

1. §, A vendéglőkben, a korcsmák
ban és más italmórési helyiségekben 
ideértve azon kereskedéseket is, me
lyek a szeszes italok kicsinybeni el
adására joggal birnak, — kiszolgálta-

| tott szeszes italok ára iránti követeló- 
; sek fejében biróiiag megítélhető ösz- 
! szeg Békésvármegye területére 8 ko- 
! rónában állapittatik meg.

2. §. Ezen szabályrendelet minden 
községben a szokott módon kihirde
tendő s minden italmérési helyiségben 
magyarul és az illető község jegyző
könyvi nyelvén a vendégek által köny- 
nyen látható helyen kifüggesztendő s 
olvasható állapotban tartandó.

5

Azon vendéglős, korcsmáros vagy 
italmérő, ki ezen §. rendeletét nem tel
jesíti, a községi szegény alap javára 
100 koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel fog büntettetni.

3. §. Jelen szabályrendelet folyó 
évi julius hó 1-ével lép életbe.

Kelt Békésvármegye törvényható
sági bizottságának 1883. évi május hó 
21-én és folytatva tartott rendes köz
gyűléséből.

25i 9m ^' S ékésTármegye alispánjától.

Árverési hirdetmény.
Békésvármegye alispánja ezennel 

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

rtl oilal tiiráfszÉ előletek
vármegyeház utczai 137. és 138. szá
mú házainak eladása czéljábói, a hely
színén f. évi február hó 20 án ked
den d e. 10 érakor, Haviár Lajos ál- 

! lamépitészeii hivatali főnök s Deimel 
Lajos vármegyei fószámvevő, 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, mely 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.

3?r. S á b r y  Sándor,
alispán.

HIRDETMENY.
Alulírott társaság a gyulai villám világítási végleges vezetékhálózat, valamint áramfejlesztő 

telep kiépítését a jövő hónapban megkezdeni szándékozván, tisztelettel felkérjük mindazokat, kik 
a hálózathoz csatlakozni kívánnak, hogy ebbeli szándékukat mielőbb, legkésőbb azonban folyó 
évi márczius hó l-ig Hauberl Károly úrnak, mint ottani üzemvezetőnknek bejelenteni szívesked
jenek, hogy úgy a vezetékhálózat, mint a központi áramfejlesztő telepet ezen várható fogyasz
tásnak megfelelően rendezhessük be, nemkülönben, hogy gondoskodhassunk a házi csatlakozá
sok ideje korán való elkészítéséről. A végleges telep és vezetékhálózat folyó évi május hónap 
folyamán fog a használatnak átadatni, moly alkalommal mindazon magánfogyasztók, kik bezá
rólag f. é. márczius l-ig jelentkeztek okvetlonül és első sorban fognak bekapcsoltatni, mig a 
később jelentkezők csak akkor kapcsolhatók be, ba a gépek teljesítő képessége azt megengedi, 
esetleg azonban a telep legközelebbi kibővítéséig kell várakozniuk.

Egyben a n é. fogyasztóinknak b. tudomására hozzuk, hogy mindazoknak, kik eddig be- 
kapcsoítattek s akik foiyó évi márczius l-ig csatlakozásukat kötelezöleg bejelentik, az áramot 
egyelőre 1901. junius 30-áig bezárólag, hektó wattóránként IO üli ér helyett 
8 azaz nyoicz fillérért fogjuk szolgáltatni. Már bekapcsolt fogyasztóinkkal ezen 
kedvezmény visszahatólag fog alkalmaztatni s a megfejelő visszatérítést február havi áramszám
lájukba fogjuk beszámítani. — Külön hangsúlyozzuk azonban, hogy jelen kedvezmény nem az 
egységár általános leszállítását jelenti, hanem csakis azok vehetik azt igénybe, kik folyó évi 
márczius hó l-ig bezárólag jelentkeznek.

Budapest, 1900. február 12-én.
Magyar Vasúti Forgalmi Részvénytársaság,



BÍKÉSRKGTEI HÍRLAP Gyula, 1900. február 17

|><i|Iliag VHrorNa,íiíí legn agyobb  bptíbpftp  és va rrógép  rak  tóra

K É M É N Y  L A JO S
fióküzlete GTTJLÁIT, Fugár*utcn 1044. sí, Mórití János házában

ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor l e g - j c t t n a l r Z  elismert

családi és ipari czélokra varrógépekből
a Isgjufányosabb árban, tedvöző fizetési feltétel és szigorú 5 évi jótállással.

Seidei és Uaumant legújabb kitűnő 
W ib ra tin g  va rró g é p é t

a legfinomabb gyors női varrásokhoz. 
Dús raktár mindennemű 

'/ y'ví g é p a lk n trC a a e k b ő I valamint < sont 
o la j-é s  t ű k  m in d e n  lé te z ő  g éphez .

Kizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő

amerikai Wbeeler ÉS Wílson 12-ös 
eo libri-oy Iim ler iegkissehb léte
ző tejjel, álló hajócskával, 42 cm. hosszú 
karral (ezipészek részére.)

5 évi jótállás. 5 évi jótájlás.

J l i n d e u i i e m á  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 t n a k  é s  s a j á t  
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 A h c ly e m h e n  a  l e g j u t á n y o s a k h a u  e sz k ö 

z ö l t e tn e k .  j j / f f  V id 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 tn a k
j(?A

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

A felső lakásban vau 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.
n  1 n i
3  f l B " B  Ü Ü  i»

Párjs. London 1897: 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.

Megyei telephon:
C s a b a  20. í i í ^ r i i i s z C sab a  20.

BÚTO R G YÁR A
B ékés-Csaba, V & ratatm , 1I55. ős USB. s:ám, (Saját ház.)

^ 2  egész országban páratlanul gazdag választékban rabáron vannal;
m indennemű h áló -, ebédlő-, ú ri s zo b a -, szalonberendezésekt, 
Szőnyegek, fkiggonyok, nippesek s ió . a legegyszerűb btő l a 
iegfinoniabb kivitelig  a segsziesesebb és legdivatosabb ra jzo k

után ké szitve .

K ln h  M r  saját i M t t l n  M  ts l e y l c s l  ü t i
m inden ve rse n y  ki van z á rv a !

Nyomatja és kiadja a * Corvina” könyvnyomda" Gyulán. jSOO.


