
Második évfolyam Gyula. 1900. szombat, február hó 24-én 8 szám

b Ek e s m e g y e i  h ír l a p
Szerkesztőség és k iadóhivatal: F ő tér 41. szám.

A .C orv ina Nyomda" könyv- és papirkereskedésben. M egjelenik szombaton délben.
ij Előfizetési ára egész évre 4 frt, fél évre á frt, %  évre 1 frt 

Egyes szám ára 8 kr.

Hol az Igazság?
Engedelmet kérek, hogy K rilikám -  

nfal most az egyszer a vonal fölé to
lakodom. Kritikát Írni minden teremtett 
lénynek jogában áll, de azért csak az 
kritizáljon, akinek a saját külön kisbi- 
rója azt megengedi.

A magam külön kisbiróját én min
dig respektáltam. Mondhatnám : egész 
életem folyamán a saját külön kisbi- 
rómnak voltam a koldusa. Szerelmes 
vagyok az igazságba és nem törődtem, 
jobban mondva nem számoltam, soha 
sem, azzal a közmondással, amelyik a 
fe jbetöresrő l emleget valamit.

És úgy gondolom, hogy ez nem 
baj. Hiszen közszájon forog az a köz
mondás is, hogy : a z  igazságot még a 
tyúk is k ika p a rja  ,- aztán meg : ebcsont 
beforr. A betört fejek is meggyógyul
nak valamikor; ha előbb nem, akkor, 
mikor a fantáziájuk aludni tér. A ha
lál a legjobb orvos.

De talán túl is lőttem a czólón.
Egyszerű, köztfápias dologról van 

szándékom írni s ehhez a témához 
nagyon is magas hangot kezdtem. 
Vagy huszonöt— harminczezer szegény 
ördögnek az érdekéről van szó, akik 
szegények és a mellett nyomorultak, 
mert elnyomottak és nincsen aki párt
jukat fogja,

De nemcsak nyomorultak és elnyo
mottak, hanem gyámoltalanok is. A tu
lajdon maguk baját sem ösmerik, vagy 
ha úgy a suba alatt föl is jajduluak 
néha miatta, olyankor, mikor a betevő 
lalatra valót veszi ki zsebükből a vég
rehajtó, nem merik szavukat fölemelni 
az —  igazságért.

Egy ilyen följajdulás volt a közel
múlt napokban —  éppen Gyuláról ki
indulva — a rendezett tanácsú váro
sok és községek tisztviselőinek nyugdíj 
iránti mozgalma. Bár szokatlanul erős 
visszhangot keltett a ieljajdulás, úgy a 
sajtóban, valamint a közvetlenül érdé 
kelt páriáknál : nem hiszem, hogy az 
eredmény kielégítő legyen. — Addig, 
amíg az úgynevezett magasabb politi
kai szempontokból derogál a közigaz
gatás gyökeréhez lepillantani, s ezt a 
gyökeret éltető meleggel az érdemelt 
niveauig magórleiui: addig az a gyö
kér, amely különben az ország jövendő 
politikai nagyságának a fundamentuma 
lenne, csak burjánozni fog, senyved, 
pusztul és legfeljebb apró Kriványokat 
nevel az évszázadok viharjával meg
küzdeni hivatott büs/.ke tölgyek helyett.

És mégis írunk. írunk, mert az 
újságírónak hivatása, de kötelessége is, 
hogy a szabad szó, az igazság har- 
ezosa legyen.

Az állami közigazgatás legalsóbb ré-

I
j legének: a községi és rendezett taná

csú városok tisztviselőinek egyik vitá
lis érdekeért kívánok csak úgy ötlet- 
szei-fileg szót emelni.

A vasutasok községi adójáról na-^g  
gyón sok szó Íródott le legközelebb az 
időszaki sajtó hasábjain. Azt hiszem 
ennek a sok nyomdafestéknek a hatása 
alatt született meg a képviselőház pénz
ügyi bizottságának, a vasúti alkalma
zottak községi adójáról szóló törvény
javaslat fölött előterjesztett azon jelen
tése is, amely a t. ország  házban e 
hó 21-én nyujtatott be.

Az ezen törvényjavaslat s az arra 
vonatkozó szakosztályi jelentés mellett 
szóló igazságot valóban érdemes meg
keresni, de annál nehezebb megtalálni.

Az állam a községek háztartásának 
költségeihez tudvalevőleg mivel sem 
járul, a községek által fizetett tisztvi
selőkkel végezteti azonban az állami 
admiuisztráozió terhének túlnyomó ré
szét ; végzik ezen kívül ezek a tisztviselők 
a saját gazdájuk, az őket meg fizető község, 
ügyes-bajos dolgát is, dolgoznak kő- 
römszakadásig két úrnak, és e mellett 
átlag kétszeresen annyi közterhet vi
selnek, mint a hasonlíthatatlanul jobb 
helyzetben levő állami és törvényha
tósági alkalmazottak.

A községi adók, mindenféle sal
langjaikkal, legtöbb helyen 100* át

Eljegyzésedre.
S z e l lő  nem susogta,
M a d á r d a l nem mondta, 
v irá n y o s  napsugár 
S z e r te s z é t  nem hordta.

M in t  mikor ta va szsza l, 
Szerelm es hajnalban,
S ’iros bimbó, rozsabimbó  
Sfirteíen k ipattan:
11 g y  ju to tt e l  hozzánk  
M á tk a sá g o d  híre.

S z e l lő  a z f  susogja, 
cárról s z ó l  a z  ének,
Sfogy a boldogságod  
Sohasem  ér véget-

Megyei.

Gyula mulat. . .
Azt hittem már, hogy a mint a múlt 

farsang tova tűnt a nélkül, hogy a vár
megye központjának színe — virága együtt 
töltött volna egy pár estélyt, azt hittem, 
hogy újból tova röppennek a farsangnak 
oly gyorsan futó napjai a nélkül, hogy 
észrevenné az ember Gyulán, hogy hisz 
tulajdonképen farsang von, a mi az öre
gek nyilatkozata szerint tulajdonképen 
arra való, hogy az ember mulasson . . . 
azt hittem, hogy Gyulán végleg kihalt 
a társasélet.

De nem, csak szundikált, csak fel 
kellett rázni, talán kellemes szeudergésé- 
böl, csak eszébe kellett juttatni a vas if
júságnak, hogy ilyenkor egy kissé legyen 
újból arany ifjúság. Es kik lennének erre 
hivatottabbak, mint a kik különben is 
kormány ózzák ezen a sárgolyóbison ami 
szegény férfiak egész é letét--a  nők . . . 
csak egy röpke szót, hogy szeretnénk 
tánczolni, mulatni, egy szóval farsangolni 
— s a gyulai kaszinó lelkes ifjúsága tettre 
készen rögtön rendezi a dominó-estélyt, 
nem .egyet, de még egyet.

És a vigalmibizottság tagjai nem búi
ba visitelnek egész délutánokat, a mamák 
szivét puhítani, mert olyan gyönyörű (ez a 
szó valódi értelmében csak a hölgyekre 
vonatkozik, a férfiakra nézve „sokat” je
lent) társaságot ritkán láttak együtt a 
gyulai kaszinó tánezterménektezt bizony 
közönséges napokon sakál terűmnek hív
ják) idestova már füstölt falai, mint folyó 
hó 17-én.

Estve 9 óra . . . Tóni „Fekete sere
ge" javában húzza már a talp alá valót.
A „sakál” pardon tánezterem, zsong-bong 
a kiváncsi tánezosoktömegétől,a kikaiig ' 
várják a legszebb gyulai hölgyek együt
tes bevonulását, hogy a rejtélyes domi
nóban kiki megtalálhassa „0"-t..........a
barátom el van készülve reá, hogy ha
............n ezüstbányát fedezett fel, itt a
legszebbek közül a legszebb gyémánt sze
meket válassza ki......... y nem riad viasza
a pisztoly csövétől, a melynek jéghideg 
csövét már érzi forrón lüktető homlokáu, 
csak _U“ mellette lehessen.

Végre. . . .  kinyílnak az olvasó szárny-

ajtói — s a mamák vezetése alatt 32 pi
ros, 2 fekete dominó vonul át a tánezte- 
rembe — s sok időbe kerül, inig megta
lálják egymást az ismerősük és „legköze
lebbi” ismerősök.

„Hej Vajda czimbora nehezen lesz 
itt táucz, a végén is tánezestély lesz táucz 
nélkül. "

No de kisértsük csak meg a quad- 
rillet, persze az ismeretlenek, kell, hogy 
felkérjék a könnyen felismerhető nem
szép nem et........... s bár több tánczolja
— a két teremben 40 párnál, a legjob
ban sikerül. Pardon, csak te varjú, többé 
ne tolakodj a galambok közé, mert lárva 
és dominó alul is kilátszik hosszú csőröd!

Aztán rövid szünet s levetve a do
minót, vonulnak vissza a tánezterembe a 
bájos gyulai hölgyek, egyik túr, felváltva 
csárdással, a másik után a legkedvesebb, 
a legvigabb hangulatban jönnek el a már 
pirkado liajualnak ilyenkor bizony kelle
metlen perezoi, melyek haza késztetik a 
vígan mulató közönséget.

Csak akarni kell s össze lehet hozni 
a gyulai intelligentiát — köszönet érte 
azoknak, a kik ily fényes sikerrel ebben 
fáradoztak.

Hogyne lehetne Gyulán tánczmulat- 
ságot rendezni, a hol oly sok szép, ked
ves hölgy van, mint sehol máshelyt (tes
sék csak elolvasni az alábbi névsort!)

Jelen voltak: Asszonyok: Abaíi Já- 
nosné, Bertkóty Istvánná, Csák Györgyné, 
Czobol Károlyné, Dombi Lajosné, özv. 
Dubányi Jánosáé, Erkel Jánosné, dr. Fábry 
Sándorné, Gálbury Józsefné, Hazay Ma- 
nóné, Hulfmanu Viktorné, llubay Lajosué,
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képezik az állami adóknak, de van 
sok olyan község —  mint p. o, Esz
tergom rend. tan. város, ahol a kü
lönböző ezimen kirótt községi adók 
1 6*-át teszik az egvenes adónak. —  
ís  ez a jelentékeny teher merőben 
igazságtalanul nyomja a szegény köz
ségi hivatalnok vállát.

A jól űzetett állami és törvényha
tósági hivatalitok a község érdekében, 
amelyben alkalmazva van, nem dolgo
zik és nem áldoz semmit, de élvezi a 
polgárjoggal járó előnyöket. Miért van 
tehát a járásbiró vagy p. o. a főszol
gabíró 80— 100 korona évi községi adó 
fizetése alól fölmentve akkor, midőn 
ugyanazon város polgármesterét, ki pe
dig a város érdekeinek a legelső sá
fárja, akinek gondjai javarészét a vá
ros felvirágzásának kérdése képezi, 
ezen összeggel a törvény megterheli.

Vannak a községek és rendezett 
tanácsú városokban méltóságos hiva
talnok urak, a kik az államtól nagy 
summa évi fizetésük után adóznak az 
államkincstárnak, de a községi tér
itekhez nem járulnak egy fillérrel se, 
ámbár a községi jogokat élvezik, bi
zonyára kiváltságokban is részesülnek, 
mert hát a ki ur, azt a mi szegény 
községi közigazgatásunk — ősi szo
kásnál fogva — respektálja. A közsé
gi hivatalnok pedig, a ki a kettős mun
kát végezve : nappal, a hivatalos órák 
alatt, pusztán az állami érdekek ellá
tásában izzad, gyertyagyújtás után és 
a hajnali pirkadattal pedig a községi 
adminisztraczió bajaival küzködik ; ron
gyosan, kopottan járva és nélkülözve, 
dupláját fizeti annak a köztehernek, a 
melyet úri hivatalnok társa a törvény 
protekcziója mellett viselni kötelezve van.

Most már a vasutas méltóságos ur | 
és a nemzetes bakter is fölmentódik a i 
községi közteher viselése alól.

Ne neked szegény község és még 
szegényebb rendezett tanácsú város 1 
Gebedj meg a magad nyomoruságá- 

j bán, adminisztrálj az államnak, jó ma- 
! gadnak, emeld a kultúrádat, vagyono- 
! sodjál, erősödjél, csinálj iskolákat, uta

kat, gyalogjárókat, mintarendőrséget,
! kifogástalanul kezeltesd hivatalaidat, 

hogy az államnak és a törvényható
ságoknak községi közterhek tő l m en tes  
urai utczáidon meg ne botoljanak, ka- 
lucsnijaikat be ne sározzák, nagy re
ményű csemetéiket olcsón neveltethes
sék, azoknak házait rendőrséged szab
lak beverésétől megóvja váltig és végül 
intézd el actáidat —  no meg az ál
laméit — kopott hivatalnokaiddal exel- 
lens módon és ha végre fakó hivatal
nokaid kidülnek az igából: adj mind- 
anyjuk kezébe egy-egy koldusbotot.

Az igazságot pedig keresd, hogy 
merre van.

Én keresem régóta már, de nem 
találom. . . Alíquis.

— Érdekes fordulat a barakonyi vas
út ügyében. Tegnap este terjedt el Gyu
lán a hir, telephonjelentés nyomán, hogy 
a gyula-barakonyi vasút ügyében — 
melytől Gyulavárosa megvonta támoga
tását — feltűnést keltő fordulat állott 
be. A hir szerint a barakonyi-vasut épí
tését C s a b a  vátosa Vette tervbe s áfli- ; 
tólag 180 ezer forintot szándékozik a 
vasút épitéséro felajánlani. Ennyit mond 
röviden a telephon jelentés s hogy mi 
igaz belőle, azt ném tudjuk s épen ezért 
csak fenntartással közöljük ezt a min
denesetre szenzáeziós újságot.

— Az újságírás nem szalmacséplés. A 
magyar közönség már hozzá van szokva 
hogy panaszai, sérelmei inég akkor sem 
igen nyernek orvoslást, ha azokat a saj
té utján — nyilvánosság előtt — han
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goztatja. Kellemesen érint azért benün- 
nünket és bizonyára G y u l a  városát is, 
hogy lapunknak folyó évi 4-ik számá
ban” közölt k r i t i k á n k  oly gyors és 
hatályos viszhangra talált az illetékes 
fórumnál, hogy megjelenése után — alig 
néhány nap múlva — a M. A. V. már 
intézkedett arra nézve, miszerint a tu
lajdonát képező s a városi kőut indób íz 
teheráru raktárai között fekvő sárfészek
nek ösmert terület, a közforgalom érde
kében, kiköveztessék. Dicséretére válik 
az üzletvezetőségnek, hogy a közvéle
ményt tolmácsoló sajtó szavát minden 
késedelem nélkül oly gyorsan számba 
vette. Mint személyesen meggyőződtünk: 
a feneketlen sár miatt megrekedt közle
kedést a kérdéses területen — már ideig
lenesen is -— vágott kö-burkolat létesí
tésével lehetővé tette s egyben intézke
dett az iránt is, hogy ezen eddig elha
nyagolt része az állomás körületének 
legközelebb rendszeres koczka-kő-burko- 
lattal láttassák el. A nagyközönség ne
vében köszönetét mondunk ezen gyors 
intézkedésért az államvasutak aradi üz
letvezetőségének, az elért sikerért pedig 
gratulálunk a K r i  t i k  á in  k a tiró mun
katársunknak, Mellékesen megjegyezzük, 
hogy ezen tér kikövezésével Gyula vá
rosa tízezer korona értékű járható te
rület birtokába lépett

— Újra a barakonyi vasút. ITekintetes
Szerkesztő úr! Engedje meg, hogy a vá
rosi közgyűlésről hozott czikkére, mely
ben a gyula-seprős-barakonyi h. é. va
sútról szól, helyreigazítással élhessek: 
1. Vállalat ezen vasutügyben ma nincs, 
hanem csak engedélyesek, akik kötele
zettségüknek pedig komolyan eleget tettkk, 
mert két év alatt megtartottuk a vasút 
engedélyozési tárgyalását és még az év 
folyamán építés alá vesszük. 2. Hogy 
ama helyszínelő mérnökünk mennyi adós
ságot hagyott Gyulán „Komlói törzsven- 
dégeskedéso" alatt, meglehetős pontos
sággal tudjuk, mert csaknem valameny- 
nyien jelentkeztek gyorsfutása után — 
amikor mi azonnal 190 forintot fizettünk 
érette; sajnos, hogy nem elébb értesítet
tek a helysziulelő korhelykodéséről, ami
kor még a mi pénzünk volt nála, hanem 
jóval később, midőn már azt elfogyasz
totta, sőt adósságot is csinált, hogy eb
ből az ügy komolyságára, hogy követ
keztethet a czikkirú úr, nem tudjuk meg
érteni, mert a megkérdezett jogász urak 
sem találnak a kettő közölt összefüggést.

Keller Imréné, KlimentGyuláné,özv. Kö
vér L&szlőné, Lampenfeld Lnjosné, Le- 
hotzky Vilmosné, özv. Lindf Istvánné, 
Liszy Viktorné, Mayer Istvánné, dr. Márki 
Jánosné, Nuszbek Sándorné, Ondrucz Ozi- 
rillné, Ottrok Istvánné, Szekér Gyuláné, 
Schröder Kornélné, Somossy Zsigmondné, 
özv. Terényi Lajosné.

Leányok: Abafi nővérek, Dubányi 
Sarolta, Erkel Margit, Karancsv Judiku, 
Kliment Mártha, Kövér nővérek, Kőrös 
nővérek, Lindl nővérek, Mayer Hedvig, 
Schröder Erzsiké, Somossy Ilonka.

Férfiak: A gyulai kaszinó összes 
tagja (kivéve azokat a kik nem voltak 
jelen) és vendégeik. B.

Modern leányok.
— A „Bék*8megy«i Hirlap* eredeti tirc z tja . —

Különleges typust képviselnek, saj
nos, hogy a mostani nevelési rendszer 
mellett számuk folytonosan gyarapszik. A 
szülők nem olyan elveket csepegtetnek 
beléjük, hogy a szerényebb viszonyokhoz 
alkalmazkodva, könnyen beletalálják ma
gukat a kevésbbé fényes sorsba is.

Nem tanítják őket vágyaikról lemon
dani, nem szoktatják a nélkülözéshez, sőt 
minden alkalmat megragadnak, hogy lel
kűkbe a féktelen nagyra vágy ás, a maga
sabb társadalmi osztályok utáni kapasz
kodás vágyát ültessék át. Igényeiket fel
csigázzák, jól lehet ez oktalanság az eset
len, ha vagyon nincs hozzá elegendő.

A nagyzás hóbortjától elkapatott ma

ma azonban mindezzel nem törődik. Egész 
művészetet fejt ki abban, hogy leánya mi
nél keresettebb csínnal és elegancziával 
keltsen feltűnést, mert jelentős súlyt he
lyez a külsőségekre. Hisz leányának egész 
nevelése, gondolkodása arra van irányítva, 
hogy mikor a férfiak meglátják, azoknak 
tessék.

Igaz ugyan, hogy sok családnál sú
lyos anyagi gondot okoz az életmód ilye
tén berendezése, de a nagyzás démona 
nem hagyja nyugodni az asszonyi hiúságot 
s bár az adósság nőttön nő s a férj ugyan
csak izzad a leroskadásig megsokasodott 
gondok terhe alatt, a jelszó mégis csak 
az marad: úszni kell az árral.

A mama úgy gondolkozik: ki kell 
tartani még az anyagi bukás árán is, mert 
jó parthiera csak úgy lehet kilátás, ha a 
látszatot sikerül megőrizniük.

A mai polgári életben úgy is az az 
uralkodó felfogás, hogy a leányt minél 
előbb férjhez kell adni s pedig lehetőleg 
jó parthiehoz. Hogy pedig ez sikerülhes
sen, bálákba, piknikekbe s minden kí
nálkozó mulatságban részt kell venni, — 
mert igy inkább remélhető, hogy ha a 
leány csinos és ügyes, igényeinek megfe
lelő házasságot köthet.

A leánynak természetesen egyében 
sem jár az esze, mint a tetszésen. Hiszen 
erre lett nevelve s a mama iparkodott jól 
megéltetni vele: már a külsejével is igye
kezzék a férfiak szenvedélyét felkeltem.

A jó tanács nem talált süket fülekre. 
Csak meg kell figyelni a kisasszonyt, mi
lyen töméntelen gondot földit ruhájára, 
hogy kiigazítja a haját, arczát s mielőtt

az ajtón kilépne, még főpróbát tart a tü
kör előtt.

Sokan úgy vélekednek, hogy ez meg
bocsátható hiúság. Azonban minek lehet 
nevezni az ulyun hiúságot, mely az egész 
lelket betölti?

Minő silány, milyen sivár egy ilyen 
leány, lelkivilága!

Összes mesterkedése csak arra irányul, 
hogy külsőségekkel vonja magára a figyel
met és a férfiak gyengeségére spekulálva, 
igyekszik azokat hálójába keríteni.

A kaczérság, a csáb minden eszközét 
felhasználja, hogy a kiszemeltet magához 
lánczolva, abban illúziókat keltsen.

A báltermekben erősen befűzve, ele
gáns jelenség s a mama akárhányszor 
mondja büszkeségtől eltelten, mikor csi
nosan felcziczomázottéskidiszitett leányá
ban gyönyörködik:

— En nagyon keveset adhatok leá
nyomnak, de csinos, művelt és becsüle
tes, nagyon furcsa lenne, ha mindezzel 
férjet nem tudna találni.

Maga a kisasszony is el van telve 
önmagával. S miután anyja— szépségére 
támaszkodva, kérőkkel telebeszclte a fe
jét, biztosan reméli, hogy igényeinek meg
felelő parthiet fog csinálni.

A hozzá hasonló társadalmi állásúakra 
rá se liederit, sőt fitymálva beszél felőlük. 
Ez különben csak természetes következ
ménye annak a beczéző nevelésnek, mely
ben részesült.

A modern leány karakterisztikus tu
lajdonsága, hogy a saját egyéniségének 
belső értékét túl sokra becsüli. Jó adag 
hiúság, fölösleges gőg és néha az öröklött
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Tekintetes szerkesztő úrnak tisztelő híve I 
Gyula, 1900 február hó 22-én Korni/n 
Lajos mint társengedélyese a gvula-sep- 
rős-barakonyi h. é. v. — (Természetes 
dolog, hogy a vasútépítés és adósság 
csinálás között összefüggés nines — de 
az már igaz, hogy ily komoly vállalat, 
komolyabb embereket alkalmazhatna.)

Szilánkok.
Békés, — Szülék hete.

Méltán tehetjük dátumul a fentebbit, 
mert ez a békési szülékre kettős öröm, 
egyik hogy a félelmes-járvány szűnő fél
ben van, másik, hogy három hónap óta 
otthon rakonczátlankodó, vagy az utezán 
kóborló drága magzataikat biztos fedél 
alá — iskolába küldhetik; de öröm ez a 
tanítóknak is, mert legalább nem kell a 
szülék faggatásaira hogy „mikor nyílik 
már meg az iskola" feleleteket keresgélni 
a tűrni a néma szemrehányást, „hogy de 
ihiáha is húzzák a d r á g a  fizetést".

Minden irányban tartósságot kívá
nunk ehhez az örömhöz.*

Nevezetes vendégei voltak e héten a 
békési Nőegyletnek és különösen az ev. 
ref. ifjúsági egyletnek : Ferman ezredes 
Genfböl és Gergely Antal ev. ref. lelkész 
Budapestről, előbbi — mint az ifjúsági- 
egyletek világszövetségének titkára tett 
látogatást a békési ifjúsági egyletnél, az 
utóbbi mint, tolmács — S z á s z  Károly 
püspök meghatalmazása folytán kisérte 
az ezredest s egyszersmind a Loráudffy 
Zsuzsánna egyesület üdvözletét hozta el 
a Békési Nőegyletnek.

Isten bocsássa meg Gergely Antal 
nagytiszteletü úr hiányos franczia tudo
mányát, F  e r m a n ezredes úr n é m e 
t ü l  volt kénytelen beszélni úgy a nő- 
egylet, mint a kedden d. e. 10 órakor az 
ev. ref. templomban összegyűlt óriási kö
zönség előtt. No de helyre hozta ezt a 
franczia önmegtagadást rögtönzött re
mek tolmácsolásával, melylyei az ifjúsági 
egyesületek nagy fontosságát előbb az 
ezredes után, majd az ö elragadó ékes 
szólásával önmaga ecsetelte. Nem illik e 
czim alá eme magasztos eszme bővebb 
fejtegetése, csupán a felekezeti különbség 
nélkül összegyűlt nagy közönség általá
nos megelégedését lehet konstatálnom — 
melynek egy-egyszerü földmives ember j 
ilyen formán adott kifejezést. „Ha Ger- j
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gely Antal nagytiszteletü ur sokszor jön
ne ide, nagyon sok pálinkás boltot be- 
kellene zárni." És e dologban aligha nincs 
valami igaza annak az öregnek, mert ha 
forma, vagy kivétel tekintetében, vagy 
éppen rágalom, vagy rossz akaratból — 
amint ennek példáit itt is, másutt is lát
tuk — lehet ellenvetéseket tenni az ifjú
sági egyletek ellen : de az eszme fontos
sága sokkal életbevágóbb éppen ev. ref. 
egyházunk érdekében, hogy sem a felett 
puszta ellenszenvből napirendre lehetne 
térni azoknak, a kik egyházuk jövőjét 
szivükön viselik. *

Kronológiai vétséget követek ugyan 
el, midőn a hangversenyről csak most 
szólok, de hát remélem akad hivatottabb 
toll, mely azt leirja, én csak vázlatot aka
rok papírra vetni. A eherubimok — nem 
láng-pallos — hanem hegyes czeruzával 
nem hiába álltak a bejárat előtt, össze
szedtek egész garmada pénzt — mely
nek összeszámolásába beleizzadt két ta
nító és egy nótárius, hát még ha eljött 
volna az a nagy közönség — melynek 
kedvéért lett olyan olcsóra téve a belép- 
ti-dij t. i. a földmives- és iparos osztály: 
nem lettek volna tán éjfélig se kész, a 
hiányzókról lévén szó a tanár urak — 
nagy és a tanító urak tekintélyes része 
tündökölt távol-létével, — azt mondta rá
juk valami rósz nyelv — hogy nem akar
nak egy volt kolléga emlékének olyan 
megtiszteltetést adni, a milyenben ök alig
ha fognak részesülni s talán nem esett 
távol az igazságtól, a ki ezt mondta; le
het ugyan elmaradásoknak más oka is 
pl. néni kapták kézhez a meghívót — e 
tekintetben több intelligens családtól hal
lottunk panaszt, s igy jótállást ez irány
ban sem vállalhatunk.

Félnyolczkor már telt ház volt s csak
hamar kezdődött az ünnepély, minden 
számán a puritánismus bélyegével. Ez 
összhangot — sem a fiatal lányok fellé
pése — sem a felolvasók ötletei — sem 
a bús magyar dal, meg a kurucz-nóták 
előadása, nem confundálta, komoly volt 
az és méltóságos — mint az az idealista, 
a kinek emléke ujult fel előttünk és a 
díszes közönség mely felekezeti különb
ség nélkül gyűlt ott össze. (Akadtak 
ugyan „bangók", kik még másnap sem 
voltak tisztába az ünnep jelentősége fe
löl, de mentségük az, hogy soha sem fog
lalkoztak paedagogiával s belőle csak 
annyit tudnak, hogyan kell a más kis

gyermekét térden lovagoltatni, vagy a 
hintaszékben elduczolni.

Hivatalos programúiba nem volt 
ugyan felvéve konezert után a táncz. de 
hát Bakos barátunk czíinbalom játéka 
megcsiklaudotta a fiatalság talpát s a 
gyulai példa nyomán biz az tánczra per
dült s egy pár órát tánczolt — a mis- 
kolezi leányok által boldog emlékezetnek 
szánt koszorú árnyékában ; — ha soha 
nagyobb vétség nem terheli az abban 
résztvettek lelkét — ezt még talán leve
zekelhetik valahogy.

A törvényhatóság évi jelentésébe be- 
kivánta vétetni egyik közig. biz. tag úr, 
hogy sokan szegényednek el a megyében, 
én a magam részéről azt is hozzá ten
ném, bogy ehez a szomorú Körülmény
hez Békés község szolgáltatja a legna
gyobb kontinenst.

Az adófelügyelö az italmérési enge
délyek korlátozásáról szólott, én úgy ta
pasztalom, mintha uj év óta szaporodott 
volna nálunk a pálinka-mérések száma s 
mintha az utóbbi magyarázatul szolgálna 
az előbbihez is. *

Krivány és Bács Nándor hazája me
gint beszéltet magáról, megint sikkasz
tottak még pedig sót, úgy látszik Ara
don a só se nehéz — legalább nem ne
héz azt elsikkasztani. » •

Tartós lanyhaság a gabona
tőzsdén.
Gyula, 1900. február 23.

A készárupiaczon a hangulat rend
kívül lanyha volt. Tengeri kivételével az 
összes czíkkek árai olcsóbbodtak.

Búza finomabb minőségben alig ér
kezik, közepes és silány fajok sürgősen 
kínáltainak. Az árak e héten 10—14 kr
eál olcsóbbodtak, az olcsóbb árak mellett 
is a malmok rendkívül tartózkodnak s 
csak nyomott árban vásárolnak.

A határidő piacion — tekintettel a 
hajózási megnyílásra és tömeges hajő- 
száilitmányokra — nagy és sürgős kíná
lat fejlődvén, az árak tetemesen csökken
tek. Leginkább búza volt erősen kinálv a 
míg tengeri kínálat hiányában és élénk 
kereslet mellett az árban tetemesen emel
kedett. A forgalom meglehetősen élénk

hóbort is hozzájárulnak ahhoz, hogy el- 
bizakodottá váljék.

Ha pedig fiatal és csinos, a hízelkedő 
környezet is segít ezt benne megrögziteni.

Bedig semmisem bizonyítja jobban a 
nőinél a közönséges, sokszor az alacsony 
szellemet, mint a gög, a mi azonfelül 
minden női tulajdonságok között a leg
veszedelmesebb is, mivel a múlás és pusz
tulás rejtezik benne.

Sok leány olyan 
melyeik az életben e| _ 
vihetetleoek. S a mi egy igy nevelt leány 
hitvallásában leginkább meglepő, mint a 
mai kor egyik legjellemzőbb szimptomája: 
a rettenetes önzés.

Az a vágy, hogy az életet élvezze a 
férfiú vesződése által, a nélkül, hogy csak 
a legkevésbbé is fáradozna érte, első lé
pése az ördögnek, hogy őt elveszítse.

Előbb a törvényes jóltevőt keresik, s 
ha ilyent nem találnak, lassanként majd 
áttérnek másra.

A nagy tömeg úgy gondolkozik: elég 
ha a házasfelek tetszenek egymásnak, a 
nő majd hozzátörödik, a férfinak pedig 
úgyis mindegy. A szerelem, az mellékes. 
Csak annyiból jöhet számításba, hogy a 
leányt hamarabb férjhez juttatja, a férfit 
feleséghez.

Pedig borzasztó módon nem mindegy 
az, hogy a uö kihez megy férjhez és a 
férfi kit vesz el. Tanúskodik e mellett az 
a sok boldogtalan házasság, melyet az 
okos, előre látó szülök az úgynevezett „jó 
házasság” örve alatt hoznak létre.

Az igényekkel telt, csekélyebb va
gyonú leányok úgy okoskodnak: addig

elvekkel nevelődött, 
ryszerüen keresztül

kell gondoskodtok magukról, míg fiata
lok ; mert ma-holnap egyédúl maradhat
nak, vagyonuk nincs, a mi kicsi volt, az 
is fogytán van, tehát parthie után kell 
nézniük.

Hisz a fiatalság oly rövid, a szépség 
oly múlandó és a mm morál oly tetszetős.

Hogy aztán beesület-e az, odadobni 
magukat egy olyan férfinak, kit nem sze
retnek, tűrni csókját, ölelését, sőt viszo
nozni is, mig lalköket betölti az undor és 
utálat, óh ezzel a oarthie-vadász kisasz- 
szonyok nem törődnek.

Azzal vigasztalódnak: hány száz meg 
száz leány megteszi ezt, ki eladja magát 
a jólétért; — s vakon rohannak a bol
dogtalanság örvényébe. Nem találkozik 
senki, a ki figyelmeztetné őket, hegy a 
nőre nézve sokszor az undorodásig és a 
legmélyebb erkölcsi nyomorignein mind
egy az, ehhez vagy amahhoz a férfihoz 
megy-e nőül, valamint a férfira sem mind
egy', kit kapott feleségül.

Akármilyen bájos külsővel bírjon is 
az ilyen leány, lényéből hiányzik valami, 
a mi egyéniségének értéket ad. Lelkében 
űr van, kétségbeejtő üresség; — arról a 
szerelemről, mely valaha Éva szivében lo
bogott, szegény boldogtalan nem tud sem
mit. Angyal, kinek szárnyai le vannak 
vágva.

Szemeiben csak a visszataszító sóvár
gást láthatni a fehér fátyol után, s a férfi 
érzi, ha sokat gondolkozik az ilyen nő 
jellemén, tátongó üresség nyílik meg 
előtte . . .

Pedig milyen édes lehetne ez a fehér 
fátyol és mily szomorú némelykor.

Hisz a modern leánynál nem az a 
fő, hogy a férfi korrekt, jellemes ember 
legyen, hanem: vagy olyan társadalmi 
állással bírjon, moly aző ostoba hiúságát 
kielégíti; — vagy olyan anyagi viszonyok 
között éljen, a miért érdemes Tegyen meg
hozni azt az áldozatot, hogy minden von
zalom ellenére — a viszonyokkal okosan 
megalkudva, együtt éljék le az életet.

Az a rettenetes előítélet, hogy a há
zasság szerelem nélkül is ér valamit, — 
annyira meggyökeresedett nála, hogy gon
dolkodása kizárólag csak arra i lényül: 
hogyan tudjon fogni magának ogy olyan 
férjet, ki mindazokat az áhított élvezete
ket, melyeket csak a jobb módunknak van 
reményük elérni, neki biztosítsa.

A szatócs számítás úgyis mindig a z : 
csak férjet kapjon a leány, akármilyen 
is az.

Ha a láthatáron feltűnik egy olyan 
parthie, ki fogalmai szerint is "szamba- 
vehető, mindjárt megindul utánna a haj
sza. A mama és a jólelkü rokonok a leg
furfangosabb módon kieszelt kelepczéket 
állítják fel, hogy a boldogtalant tőrbe ejt
sék. Nem riadnak vissza alacsonysdgók- 
tól sem, hisz a mindennapi élet szerelmi 
üzlet forgalmához tartozik, kit kit úgy 
csapni be, a hogy lehet.

A férj-vadász leány azzal nem törő
dik, hogy az ilyen eljárással a férfi be- 
esületérzésén és gyöngédebb hajlandósá
gán követ el erőszakot s hogy önmagát 
alacsonyitja le annak szemében, kinek — 
mint férjnek becsülésére, nagyon is reá
szorult.

Mert vagy észreveszi az áldozat, jha
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volt. Részint realizáeziók, részint nagy 
ezégek szállításai, valamint eladásai a 
készáru beszerzések alapján, az árfejlö- 
désre nyomasztólag hatottak.

A tartós lanyhaság bénitólag hat úgy 
gabonakereskedelmi, mint mezőgazdasági 
érdekeinkre. Gabonakereskedőink a be
vásárlási-idény alkalmával, a beraktáro
zott árút jóval magasabb árban vásárol
ták össze és igy tetemes veszteséget szen
vednek. Termelőink azon része, kik ter
ményeiket áremelkedés reményében visz- 
szatartották, nyomott és olcsóbb árak mel
lett kénytelenek értékesíteni.

Ha az árfejlödés továbbra is, a jel
zett irányban (visszaesésben) megmarad, 
úgy a veszteség, termelői valamint ga
bonakereskedői körükben nagyobb mér
veket fog ölteni és már ma is általános 
a félelem, hogy az üzérkedés — m e l y  
a t e r m e l ő  é r d e k é b e n  o p e r á l  a 
jövő bevásárlási évadban, tartózkodó ál
lást fog tanúsítani.

Zsibbasztólag és bénitólag hatnak 
kereskedelmi, de különösen mezőgazda- 
sági érdekeinkre, azon tőzsdei manőve
rek, melyek az árakat tetszés szerinti 
módon,mesterségesen nyomják üresfbian- 
co) eladások által, mely eladások csak 
kizárólag, papírban léteznek, azonban ef- 
fektive szállítva nem lesznek.

Ha a jelzett módon történt látszóla
gos eladások tényleg készáruban szállít
va lennének, a szükségessé vált beszer
zések által, az árak bizonyára emelkedő 
irányban fejlődnének.

Gazdasági egyleíeink lennének hi
vatva, a földmivelésügyi minisztériumnál 
felszólamlásuk által oda hatni, hogy a 
jelzett „tőzsdei manőverek” mielőbb meg
szűnjenek és minden olyjeladások, melyek 
csak képzeletileg papíron (in bianco) lé
teznek, súlyos büntetés terhe mellett meg
szűnjenek. Csakis a készárunak eladása, 
szállítási kötelezettség mellett legyen meg
engedve és minden ily módon történt 
eladás, legyen hivatalosan jegyezve.

Szanálása lenne ez a gabonakeres
kedelem elviselhetlenné vált szomorú hely
zetének és sok kereskedőt mentene meg | 
a tönkrejutástól.

Malmaink passzív magatartása nem 
egyébb, mint az árubirtokost megnyom
ni, a készleteket olcsó árak mellett be-

későn is a cselt, melylyel őt megejtette 
s ekkor a vőlegénység derült napjaiban 
már el van vetve a későbbi kevésre be
csülés magva, mely a házasság borusabb 
napjaiban okvetlen ki fog kelni; vagy pe
dig nem veszi észre soha, s akkor az il
lető akkora tökfilkó, hogy ugyan kár volt 
értő a fáradság.

Az első esetben számtalanszor meg
történik, hogy a férfi észrevéve becsapa- 
tását, igyekszik a hálóból menekülni.

És tökéletes igaza van.
Mert akármilyen ostobának tartsák 

is, s ha talán az is a többi férfival együtt, 
de mikor egy ilyen teremtésről vagyis a 
házasságról van szó, mely egész existen- 
tiáját teszi koczkára, megóvja állati ösz
töne, mert kiérzi, hogyannak a leánynak 
érintetlen és szeplőtelen testén kívül nincs 
egy garas ára szive és anyja nyakán 
hagyja, mint a kinek tévesztett utón járt 
anyai szeretető.

A kisasszony vén leány marad és ez 
az igazság.

A férfiakban is meg van az a hiúság, 
hogy szeretik hinni, hogy önmagukért és 
nem vagyonuk vagy társadalmi állásukért 
óhajtanak a leányok hozzájuk menni.

A csalódás kellemetlenül érinti a kis
asszonyt s ezen annyival inkább boszan- 
kodik, mert a napok múlnak. A legtöbb 
leánynál huszonnégy éves koron túl — 
a kik sokat hálóztak, azoknál hamarabb 
is — elveszti az arezbör azt az üdeséget, 
mely a fiatal leányoknak oly különös bájt 
kölcsönöz.

Megkezdődik a hanyatlás korszaka 
s a közelgő hervadás előjelei látszanak 
az arezvonásokon. Bántja a pártában ma
radás lehetősége.

Ezen eszme behatása alatt hajlandó 
engedni légváraiból és — igényeit is mér
sékelj, — Megelégednék már'egyszerűbb

szerezni és a termelő érdekében operáló 
kereskedőt, az árnyomás hatása alatt 
kényszeríteni, a szükséges nyers árut ol
csóbb árban vásárolni.

Nem szenved kétséget, hogy a kész
letek búzában korántsem oly nagyok, 
mint ezt malmaink — és bizonyos tőzs
dei körökben (a eontremine) tudni akar
ják. A malmok olcsó búzát akarnak be
szerezni és a midőn a búzakészletek meg
fogytak, az árakat, — mint ezt rendesen I 
közvetlen az aratás előtt tenni szokták — 
tőzsdei manőver utján (látszólagos vétel 
által) (elemeim és őrleményeiket az ár
emelkedés hatása alatt, magas árban el
adni.

Ezek oly bajok, melyek sürgős or
voslást igényelnek. N'em Tehet és nem 
szabad tétlenül nézni ezen bajokat; nem 
szabad gabnakereskedőinket az orszégnak 
jelentékeny adózó polgárait, kik valóban 
a termelők érdekeit szolgálják tetemes 
veszteség által, tőzsdei manővereknek ki
szolgáltatni. Egyedül az üzérkedés (a ga
bonakereskedelem) van hivatva, termé
nyeinket úgy a külföldi piaezokon, mint 
hazai piaezokon, a lehető legmagasabb 
árban értékesíteni, mert önként értetődik 
ha malmaink nem lennének kitéve az 
üzérkedés versenyének, sokkal olcsóbb 
és nyomott árban szereznék be búza
szükségleteiket a termelőtől.

Gazdasági egyleteink pedig, teljesít
sék kötelességüket úgy a termelő, mint 
a gabona kereskedelem érdekében. Jár
janak el karöltve együttesen ezen fontos 
kérdésben : egyedül gazdasági egyleteink 
lennének hivatva, a gabnakereskedelemre 
és mezőgazdasági érdekeinkre fölötte ve
szélyes kényszerhelyzetnek véget vetni.

Tartsanak értekezletet és szervez
kedjenek ; hassanak oda, hogy az elpa
naszolt mizériák mielőbb megszűnjenek. 
Ezáltal előmozdítják hivatásuknak te
kintélyét és megvédik a termelők és ga
bonakereskedők érdekeit.

Legyen megtiltva hazánkban az őr
lési forgalom. De legyen szabad hazánk
ba, — mint agrár államban — romániai 
szerbiai, bulgáriai és más országokból 
idegen búzát importálni. Ne legyen meg
engedve a budapesti tőzsdén a látszóla
gos búzaeladás (in bianco). Köteleztes- 
sék az eladó az eladott árut természet

sorsú férfival is, azonban szomorúan kény
telen tapasztalni, hogy az eddigi szépte
vők fecskék gyanánt odább repülnek sa  
hervadni kezdő rózsa mellett — mert nin
csenek arany szálai — hidegen megy el 
mindenki.

Megkezdődik tehát a szégyenletes 
versenyfuttatás a férj-jelölt után, de min
dig gyakoribb lesz felsülése. Mert az a 
sors osztó igazsága, hogy a ki a mások 
érzelmeivel játékot űzött, megbűnhödje 
azt a mulékony örömet, melyet silány 
tetszésvágyból és hiúságból olyanoknak 
okozott fájdalom és keserűség árán szer
zett meg, kik becsületes, őszülte vonza
lommal közelítettek hozzá.

S hu a véletlen sors kedvezése újó
lag közelébe hozna is egy olyan férfit, 
kit a jobb napokban magától elutasított, 
nem bizonyos, hogy sikerül-e újra hálóba 
keriteni, mert a ki egyszer pórul járt, az 
nem szívesen teszi ki magát egy máso
dik megaláztatásnak.

Ezért az önzés angyala a modern 
leány, s egy cseppet sem érdemli meg a 
szánalmat, hogy nem sikerül férjhez men
nie. Hisz légió azok száma, kiknek nagy 
férjhez menési ragya nem egyéb, minta 
rósz nevelés eredménye, mely képtelenné 
teszi őket arra, hogy egyébre isgondoljanak.

Dolgozni nem szeretnek, az anyjuk 
nem szoktatta rá őket, abban a vélemény
ben vannak, hogy a munka esak a kö
zönséges emberek sorsa; — pedig ez a 
segítség a legnagyobb nyomorban, ez a 
vigasztalás a legnagyobb fájdalomban s 
ez az erőgyüjtő a legnagyobb küzdelemben.

Szó sínes róla, nem könnyű beleta- 
lálni magát annak, ki nem szokott hozzá, 
de ha egyszer megszokta, kevésbbé unal
mas, mint örökösen férjet keresni és ke
vésbbé megalázó, mint férjet nem találni.

Akácz.

ben szállítani és ne legyen a határidő
üzlet oly módon megengedve, mint ez 
jelenben — termelőink hátrányára — 
űzetik.

Nem ezélom — annál kevésbbé szán
dékom, a tőzsdei intézmény szükségessé
gét vitatni: a tőzsdei intézmény -— köz- 
vetitőleg lenne hivatva, terményeinket 
eladás és vétel utján értékesiteni. Azon
ban szomorúan kell tapasztalnunk, hogy 
a tőzsde egészen más mellékérdekeknek 
szolgál és egy bizonyos elem érdekeit 
mozdítja elő a mezőgazdasággal foglal
kozó termelők és a vidéki gabonakeres
kedők megkárosítására.

Napról-napra szomorúan tapasztal
juk, hogy vidéki gabonakereskedőink lesz
nek áldozatául a tőzsdének és a hazának 
vagyonos polgárai lesznek utolsó fillé
reiktől megfosztva és koldussá. A haza 
elveszti ezekben adózó polgárait és a 
társadalom kiváló és szükséges tagjait.

Lépjenek tehát gazdasági egyleteink 
ingadozás nélkül a cselekedet terére, 
bontsák szét azon szobáknak zárfalait, 
melyek az érdekeket magukban rejtik.

Stern Soma.

A békési nöegylet hangversenye.
1900. február 1T.

— Irta  : egy jelen volt. —

Az a lapunk közelebbi számában jel
zett gazdag műsorú hangverseny, — me
lyet a békési Nőegylet választmánya b. 
e'. Karacs Teréz, első magyar nönevelő 
síremlékének felállítása ezéljából rende
zett, nemcsak városunkban, hanem ország
szerte nagy érdeklődést keltett; Buda
pestről, Miskolczról, Debreczenböl jöttek 
közreműködők személyesen s megjelené
sükkel nemcsak az est sikerének biztosí
tásához járultak hozzá, hanem lelkesítő 
tanúságot is szolgáltattak arra nézve, 
hogy egy-egy nagy eszme megérdemli 
egy emberi élet teljes odaadását, fárado
zását és küzdelmét, — mert ha a kor- 
társak a maga teljességében nem is nyúj
tanak elismerést a hálás utókor tiszte
lettel és kegyelettel viseltetik az eszmék 
harczosai iránt s az emlékezet fáklyáinál 
követendő példányképül állítja azt ön
maga és a jövendő elé.

Hosszas lenne a műsor minden egyes 
számát külön-külön méltatni, elégedjenek 
meg a helybeli szereplő úrnők, kisasszony- 
kák és urak annyival, a mennyit a szép 
számú és díszes publikum — tapsokban 
és „hogy voltokban” nekik azonnal ki
szolgáltatott s ha hozzá tesszük, hogy az 
teljesen meg volt érdemelve; hiszen ehez 
mi csak egyéni nézetünket csatolhatnék, 
mely soha sem bir annyi értékkel, mint 
a nagy közönség elismerésének spontán 
megnyilatkozása.

Tóth Pál miskolczi felsőbb leányis
kolái igazgató úr volt az első a vidéki 
szereplők közül. Szabad előadást tartott 
Karacs Teréz, mint „nevelőnő“-ről, ruti
nos előadásban, meleg szeretettel ismer
tetve a megboldogult paedagogiai műkö
dését.

Dr. Szabóné, Illésy Piroska úrnő, a 
szépirodalommal foglalkozó hölgyek előtt 
ismert nevű Írónő — Karacs Teréz iro
dalmi működését ismertette, mély tanul
mányra valló és mégis ötletes és fordú- 
latos alakban.

Végül Giressy Kálmán tankerületi 
főigazgató úr egy epizóddal kapcsolato
san igen szép tonnában méltatta Karacs 
Teréz emlékezetét.

Bővebben kiterjeszkedni az előadot
takra részint a lap korlátolt tere miatt 
nem lehet, részint azért nem akarok, ne
hogy útját vágjam azon életre való esz
mének, hogy az emlékezetes hangverse
nyen tartott beszédek egy füzetben ki
adassanak és a sirkő-alap gyarapítására 
elárusittassanak: azt hiszem a szereplők 
mindegyike szívesen bocsátani rendelke
zésre kéziratát a Nőegylet választmá
nyának, ha a kezdeményező lépést e te
kintetben megtenné s viszont a nagy kö
zönség sem idegenkednék újabb áldozat
tól, csak hogy az elmondottak maradandó 
birtokába jusson.
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Az egy begyült díszes közönség az ; 
egész — egy kissé hosszú műsor alatt ] 
példás figyelmet tanúsított s az ünnepély 
komoly méltóságához mérten ült helyén 
4 álló óra hosszáig. Kár, hogy a rende
zőség egy félórai szünetről nem gondos
kodott.

Meg kell még említenem, hogy a I 
miskolczi felsőbb leányiskola növendékei : 
élőrirágokkal (kaméliák) díszített remek 
babérkoszorút küldtek,,Karaes Teréz em
lékezetének."

Anyagi tekintetben sem lehet kifo
gás a hangverseny ellen, 400 korona volt 
a bevétel, melyből körülbelül 300 fog ma
radni az emlék-kő czéljaira.

Az összeghez felülfizetéssel járultak:
Szabó Gyuláné (Miskolez volt hálás 

tanítványa) 20 korona, Tóth Pál miskol- 
ezi felső leányiskolái igazgató 9 korona, 
Purcholeze János 8 korona 50 fill., dr. 
Igaz Pál 8 korona, Simonyi Zoltánná, 
(komádi) 5 korona, Konkoly Jenőné, Pet- 
rovszky Imre, nt. Szegedi Károly lelkész 
Kocsor Andrásné, Szántó Bella úrnő, 
Kecskeméti Ferenez, ifj. Debreczeni Ká
roly, Bleuer Péterné 4—4 korona. Stark 
Gyula, Sperlinger Jakab, Király Dávid, 
Izr. Nőegylet, Fára Péter, Rosenfeld Si
mon, nt. Hajnal Abelné, ifi. Untervéger 
Péter, Köröndi Sándor, dr. Hajnal István, 
Glodeák Jolán, Freund Adolf, Féhn Re
zső, 2—2 korona, Valacsef Iván, dr. Frey 
Géza, dr. Sarkadi Mór, Szügyi József, 
Grünwald N., Hajnal Béla, Fleiser Izsó, 
Schőnbrun N., Fehérváry Ferenez, Bar- 
tyik Mátyás, özv. Rohorszki, Tivadarné 
úrnő, Saári Jenő, Kristoffy Árpád, Vé- 
ver Oszkár, Rózsási Gyula, Zupka Or
bánná, Tóth Antal, Zolnai Béla, dr. Ba
kos, Emperl Ernőné úrnő, Benedicty Jó- 
zsefné, Szatmári Gábor, Végh Józsefné 
úrnő, Vertén Emil, Kohn Mérné, Féhn 
Rezsőné úrnő, Faragó János 1—1 koro
na. Nyeste Jánosné, Dapsy Gézáné, Friss 
Mór, Stein Mór, Bauer N., Megyeri Ger- 
gelyné, özv. Gáhiné úrnő, Czeiter N. 50—50 
fillér, összesen : 133 korona 50 fillér, kik 
is fogadják a békési Nőegylet választ
mányának hálás köszönetét — adomá
nyaikért.

A bezárt milliomos.
A kaméleon természetű nyomda-ter- 

mék a „Pesti Hirlap„ szokásához híven, is
mét világgá kürtőit egy szemen-szedett 
valótlanságot; már egyszer megkisérlette 
a héten, mikor Gyulán egy szegény fő
hadnagyot agyon lövetett, most pedig 
utóbbi számában az látott napvilágot, hog y 
Újhelyi Lipót többszörös milliomost el
fogták és bezárták, hamis tanú szerzés 
miatt.

Ezen hírből egy szó sem igaz, kü
lönben azt jeleznem sem kellene, elég azt 
mondanom, hogy a Pesti Hírlapban je
lent meg. De nem akarunk foglalkozni 
az úgynevezett Pesti Hírlappal, hanem 
mert a sajtónak kötelessége az igazság
talanul meghurczoltnak védelmére kelni, 
ösmertetjük a bünpert, mely miatt Újhelyit, 
kit Békésmegyében is igen sokan ismer
nek és becsülnek, meghurezolt a nyomda 
termék.

A száraz valójában a következő: 
az 1894. évben Újhelyi Lipót gazdasági 
munkásokat fogadott fel H.-M-Vásárhe
lyen, kik a városházára mentek fel szer
ződni. Mig a munkások a későn jövő Új
helyire várakoztak, megjelent ott Maczelka 
József odavaló parasztgazda s megtud
ván, hogy a munkások Újhelyihez szegőd
tek, azt kiáltotta: Tne szegődjetek ahhoz a 
büdös zsidóhoz, engemet is megcsalt, s tite
ket is megfog csalni.“ Újhelyi ezen sértés
ről tudomást szerezvén, bűnvádi feljelen
tést tett M a e z e 1 k a ellen s Maczelka 
ennek következtében pénzbüntetésre el 
is Ítéltetett, mert a kihallgatott tanuk 
vallották, hogy Újhelyi ellen a sértő ki
fejezéseket használta.

A beesiiletsértési per befejezte után 
most már Ma c z e l k a  tett bűnvádi fel
jelentést Újhelyi és három tanúi névsze- 
rint tíajdán Sándor, Kovács Sándor és

Muladi István ellen hamis tanuzás és ta- 
nuzásra való felbujtás miatt, mert mint 
feljelentésében állítja, Újhelyi kitanitotta 
a tanukat a vallomás tételre, a tárgyalás 
előtt való délutánon.

Ezen bűnper során a tanuk részben 
visszavonták előbb tett vallomásukat s 
igy elítéltettek Újhelyivel jogerősen a ha
mis tanuzás büntette miatt.

A curia Ítéletének meghozatala után 
Ú j h e l y i  perújítással élt, azt állitván 
keresetében, hogy a tanuk második val
lomása valótlan, mert ő a tárgyalás előtti 
napon lenn sem volt H.-M.-A ásárhelyen, 
nem beszélhetett tanúival, s hogy a ta
nukat az utóbbi vallomásuk tételére a 
sikkasztások miatt öngyilkossá lett rendőr- 
kapitány tanította ki s ezen állításait oly 
nyilvánvalóvá tette, hogy szegedi kir. íté
lő tábla 4503 99 bftő sz. végzésével helyt 
adott a perujitási kérelemnek s az most 
folyamatban van.

Ez a tárgyi igazság. A sajtó méltó
ságához nem való az, hogy ártatlan em
bereket sárral dobáljon, mert mindaddig, 
mig valaki jogerősen minden jogorvoslat 
kizárásával elitélve nincs, mig hátamegett 
a fogház kapui be nem záródtak, — tör
vény szerint becsületes.

Azért, hogy valaki szorgalmas mun
kával milliókat szerzett, nincs joga azt 
sem senkinek, sem a hatalmat arrogáló 
s magának tiszteletet joggal követelő saj
tónak meghurczolni.

Ú JD O N S Á G O K .
— Olvasóinkhoz. A mai nappal átvet

tem a „Békésmegyei Hírlap" szerkesz
téséért a felelősséget. Gyulán, 1900. febr' 
23. Dr. Frankó László.

— A cultur egylet gyűlése. Békésvár
megye közművelődési egyesülete Oláh 
György alelnök meghívására 1900. évi 
február hó 24-én, ma délután 3 órakor a 
vármegyeház kistermében közgyűlést tart 
a következő tárgyakkal: 1. A vármegyei 
közművelődési alapból nyert 1000 koronás 
adomány felhasználásáról szóló szabály
zat. 2. Alelnöki előterjesztések. — Az ülés 
iránt nagy az érdeklődés, mert fontos re
formokat terjeszt elő az alelnök.

— Eljegyzés. Beliczey István Békés
vármegye nyugalmazott főispánjának Er
zsiké leányát eljegyezte ifj. Kintzig János 
földbirtokos, az„aradmegyei gentri egyik 
előkelő tagja. Őszinte szívből kívánunk 
szerencsét a szép menyasszonynak, s ha 
boldogsága helyére, uj otthonába eltávo
zik, ott is tartsa meg szeretetében szülő 
vármegyéjét, melynek ősei, szülei, rokonai 
mindig igaz hű fiai s társadalmi és poli
tikai életének becsületes vezérei voltak.

— A vármegyei közkórház igazgatójá
nak kitüntetése Nem rég adtunk hirt ar
ról, hogy Ö Felsége dr. B e r k e s  Sán
dor kórházi igazgató főorvosnak a köz- 
egészségügy torén szerzett érdemei el 
ismeréséül a Ferenez József-rend lovag 
keresztjét adományozta. Nemcsak Gyu
lán, hanem messze vidéken is általános 
örömmel fogadták e kitüntetés hírét, 
mert a királyi kogy oly férfiúra hárult, 
a ki mély tudásával, fáradliatlan búz
áim íval, páratlan szorgalmával a 
umanizmusnak nagy szolgálatot tett A

közkózház elmebeteg osztályának 2. eme
leti tágas társalgójában díszes közönség 
jelenlétében tűzte fel dr. L u k á c s György 
főispán meleg hangú bőszed kíséretében 
a kitüntetett igazgató mellére ajól meg
érdemelt érdem-jelt A magasröptű be
szédnek különösen azon részei találtak 
élénk viszhangra, melyben a békésme
gyei közönség szellemi és izlósi fejlett
ségéről, mely a közegészségügyi kultur- 
intézetek létesítésének couditio sine qua 
non-ja és dr. B e r k e s  Sándor kiváló 
érdemeiről szólt. Befejezésül köszönetét 
mondott eddigi, eredményekben igen 
gazdag működéséért és a jövő munkál
kodására Isten áldását kérte Az éljen
zéssel fogadott beszéd után dr. Berkes 
Sándor mély meghatottságtól remegő 
hangon mondott köszönetét Ő Felségé
nek, valamint a kormány képviselőjének,

vármegyénk szeretett főispánjának,hogy 
szerény munkálkodását kitüntetésre ér
demesítették. Köszönetét mondott még 
kartársainak és a kórházi tisztikarnak 
az odaadó támogatásért, melyben min
denkor részesítették. Végül megígérte, 
hogy a jövőben is épp úgy, mint eddig 
önzetlenül fog a szenvedő emberiség 
érdekében működni. Utána még dr. Zöl- 
dy János beszélt az őszinte barátság igaz 
hangján. Úgy a saját, valamint a kar
társak nevében mélyen átérzett lendüle
tes beszédben üdvözölte ifjúkori barát
ját, kivel együtt szőtte az ifjúkor déli
bábos ábrándjait. Őszinte szívvel kívánta, 
hogy e kitüntetés ne legyen dr. Berkes 
dicsőségének betöltése, hanem esak talp
köve. A gyönyörű szónoki lendülettel 
tartott beszéd a jelen voltakra oly mély 
hatást gyakorolt, hogy sok szemben meg 
csillant a köny. Az ünnepély után a 
vendégek egy része az igazgató szobá
jában gyűltek össze, hol dr. Berkes cog- 
nakkal és az irgalmas nővérek által ké
szített kitűnő pogácsákkal kedveskedett. 
Daezára annak, hogy legtöbben csak az 
utolsó perben szereztek tudomást az ün
nepélyről, mégis oly sokan jelentek meg, 
hogy a nagy teremben mindannyian el 
sem fértek. Városunk előkelőségei kö
zül ott voltak: dr. Lukács György, dr. 
Fábry Sándor, dr, Zöldy János, dr. Dei- 
mel Sándor. Bertóti István, Kiss László, 
Bandhauer György, Oláh György,Weisz 
Mór, Nagy Jenő, Bodoky Mihály, Kli- 
ment Gyula, Deimel Lajos, Kiss Gyula, 
Sehmidt Iván, Schmidt Gyula, Szabó 
Emil. Lukács Endre, Vieland Sándor, 
Hegedűs Lajos, Hoffinann Alajos, Fluek 
Károly, Kocsis Károly, Papp Gyula, Gal- 
lacz János, Szarvassy Arzén, dr- Foll- 
mann János, Csák György, Somossy 
Zsigmond. Az orvosi kar tagjai dr Zöl
dy János megyei főorvos vezetése mel
lett : dr. Bárdos Arthur, dr. Kovács Ká
roly, dr. Stiassny Miksa, dr Örley Ödön, 
dr. Kohn Emil és dr. Illés Márton (Bu
dapest) és a kórházi tisztviselők.

— A gyulai rém. kath. hitközség egy
háztanácsának alakuló közgyűlése múlt 
vasárnap tartatott Gróh Ferenez prépost 
plébános vezetése alatt. A választás, mely 
iránt élénk érdeklődés nyilvánult, a kö
vetkező eredménynyel végződött: Világi 
elnök: Dutkay Béla alelnök : Szinásy Jó
zsef, jegyző: Székely Lajos, pénztárnok: 
ifj Moldovány István, könyvvezető: Szé
kely Lajos, gondnok: Sál István, ügyész: 
dr- Follmann János, a számvizsgáló bi
zottság olnökc: Schmidt József, tagjai: 
Sál József és Démusz József. A megvá
lasztott 36 ogyháztanácsosnak fele az is
kolaszékbe, fele pedig a gazdasági szak
osztályba osztatott be. — A gróf Wcnck- 
heiin család a kogyuraság képviselőjéül 
Hoffmann Mihály ügyvédet nevezte meg.

— Felülfizetések. Az Örükimádás tem
ploma javára folyó hó U-én rendezett 
hangverseny alkalmával folülfizettek : gr. 
Almásy Dénes 20 kor., Beliczey István 
18, dr. Berkes Sándor 6, Bőhm Miklós 4, 
Csák György 2, özv. Ferentzy Alajosné 
6, Gallacz János 10, Grócz Béla 10, 
Guoth Ferunez 1, Heks Miksa 2, Kellor 
Iraréné 4, Xóhn Dávid 2, dr. Lukacs 
György 10, dr. Liszy Viktor 2, Márky 
Albert 10, Mártonffy Flóra 1, Megele 
Béla 6, Hoffmann Mihály 4, N. N. 1. 
Nádori Vilmos 2, Nagy Arthur 1, Nogáll 
László 8, Púk Kálmán 3, özv. Reinhardt 
Józsefné 2, dr. Schlauch Lörincz 20, Papp 
Tivadar 1, Sehrőder Kornélné 2, Szegedi 
Antal 2, Szekér Mihály 10, özv. Teréuyi 
Lajosné 4, gróf Weuekheim Dénes 20 
koronát

— Uj állások. Érdekes pontját fogja 
képezni a hétfőn megtartandó vármegyei 
közgyűlésnek azon alispani előterjesztés, 
hogy két uj szolgabirói állás rendszeresí
tessék, egy a szarvasi s egy a szeghalmi 
járásban — s indokolja az alispán ezen

i előterjesztését azzal, hogy az új bűnvádi 
eljárás a nyomozás teendőit a közigazga
tási hatóságra ruházta át, agy hogy min
den főszolgabiróságnál legalább egy em
ber ezzel állandóan el van foglalva. Igaza
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van az alispánnak, fontos és terhes kö
telesség ruháztatott át a szolgabirákra s 
ha megakarnak kötelességüknek felelni, 
tényleg személyszaporitásra van szükség. 
Előterjesztésében az is ki van emelve, 
hogy ezen uj állások dotátiójáért fordul
jon a vármegye a belügyminiszterhez. Bi
zony Gyula városára is uj kiadás hárul, 
mert itt is szaporítani kell a rendőrség 
fogalmi osztályát.

— Előkelő vendegek Id. báró Bor
nemissza Károly Szolnok-Doboka várme
gye főispánja a deési államépitészeti hi
vatal főnökével Ferencey főmérnökkel 
együtt Gyulán időzött azon czélból, hogy 
kőzkórházunk újonnan épült elmebeteg- 
osztálvát megtekintse. Minthogy Deésen 
hasonló intézetet szándékoznak létesíteni, 
azért a főispán alaposan informáltatta 
magát az osztály keletkezéséről; megte
kintette a tarveket, az osztály berende
zését, felszerelését, valamint összes mel
léképületeit. A vendégeket: dr. Fdndy, 
őriéy és Kohn kórházi orvosok, Pollentr 
mérnök és Stalceer kórházi gondnok ka
lauzolták.

— A villamos világítás és a mester
inasok. A rendőrséghez följelentés érkezett 
a héten a magyar vasúti forgalmi rész
vénytársaság gyulai villamos telepének 
vezetőjétől, amelyben elpanaszolja, hogy 
az iparos tanoncz iskolából este 7 óra 
után hazatérőben levő inasgyerekek a 
a Szent-István úton átvonuló v''lamos 
vezetők sodronyát, egy azon keresztül do
bott vasdróttal pajkosságból lekötötték, 
illetőleg megakasztották s úgy gyönyör
ködtek a villamos áram szikrázásában. 
Ez az éretlen mu'atság aztán azt ered
ményezte, hogy az áram fejlődés azon 
irányban szünetelvén, nagyon sok magán
házban és közhelyen kialudtak a villamos 
lángok, — a telep gépésze pedig nem ös- 
mervén az igazi okot, verejtékezett és ug
rált kínjában a visszatolu’ó fölösleges áram 
miatt, amelylyel nem tudott mit csinálni 
mindaddig, mig a merénylet föl nem fe
deztetett s az időközben megfutott suhan- 
czok által a vezetéken visszahagyott vas
sodrony onnét el nem távolittatott. Mint
hogy pedig az 1879, illetve 1880. évben 
életbe lépett büntető törvényeink hasonló 
cselekményre nézve büntető rendelkezé
seket nem tartalmaznak, s városi vagy 
törvényhatósági szabályrendeletünk ezen 
tárgyban szintén nincsen: a rendőrkapi
tány a suhanczok merényletének megtor
lása dolgában nem tehetett mást, mint
hogy őket az érdemelt megdorgálásban 
részesítette. — Nehogy azonban hasonló 
éretlenségek ismétlése folytáu a jövőben 
el nem képzelhető szerencsétlenségek tá
madjanak s egyrészt a fogyasztó közön
ség, másrészről a vállalalat vezetősége ko
moly kellemetlenségeknek legyen kitéve: 
Endrödy Géza rendőrkapitány azonnal 
hozzá fogott egy megfelelő szabályrende
let kidolgozásához, melyet a legközelebbi 
napokban szándékozik az illetékes helyre 
beterjeszteni. A kérdéses szabályrendelet, 
melyre városunknak égető szüksége van, 
a már érvényben levő szolnoki, aradi és 
temesvári hasonló irányú szabályrendele
tek figyelembe vételével készül. Most már 
csak azt óhajtanok a közérdek szempont
jából, hogy a beterjesztendő szabályren
delet-tervezetének ügye a városi tanács
nál — szokás szerint — el ne posványo
sodjék, hanem hogy mielőbb érdemleges 
elintézést nyerjen.n y>ut .■ izraelita noegylet vasár
nap délután 3 órakor tartotta rendes évi 
közgyűlését özv. Bi l i t z  Vilmosné elnök
lete alatt s a tagok ritka élénk érdeklődésé
vel. Az elnöknő meleg hangú megnyitó 
beszéde után, melylyel a közgyűlésen 
jelenlévőket üdvözölte VV e i s z Mór egy
leti titkár állott tel s általános figyel
met keltve, előterjesztette évi jelentését, 
melyből mi a következőket jegyeztük 
fel: az egyletnek az 1899 év végóvelll 
alapító és 93 rendes tagja volt Ezen szám 
szaporodott az 1399. évben 3 alapító 54 
rendes és 22 pártoló taggal, fogyott 10 
rendes taggal s igy a mostani létszám 
összesen 14 alapitó, 137 rendes és 22 
pártoló tag. Egyleti vagyon az 1898. év

végével 2351 forint 38 krt tett ki, az 
1899. év végével pedig 3237 forint 14 
krra emelkedett, tehát 885 forint 76 kr- 
ral szaporodott. A jelentés ezután há
lásan megemlékezik az 1899. évben az 
egylet javára történt alapítványokról és 
adományokról s azok valamennyiét kü- 
lön-külön méltatja, a  titkár jelentését, 
melyből térszüke miatt esak ennyit kö
zölhetünk — éljenzéssel vette tudomá
sul a közgyűlés, s miután az indítványo
kon is túl esett, az elnöknő szép szavai
val véget ért.

— Márczius 15 A szabadság — test
vériség és egyenlőség hajnalodásának 
napját, 1848 márczius 15-ének 52-ik év 
fordulóját, az idén is lelkes módon, s illő 
diszszel készül megünnepelni a gyulai 
48-as kör. A vasárnap tartott közgyűlé
sen ez határozatilag ki lett mondva, s a 
továbbiakra nézve, a választmány fog 
határozni.

— A gyulai kereskedők és kereskedő 
Ifjak egyesületének vigalmi bizottsága ma 
este 8 órakor saját helyiségében ülést 
tart, mely alkalommal saját kebeléből 
elnököt és jegyzőt választ és egy még 
a farsangban rendezendő nagyobb sza
bású vigalom rendezéséről lesz szó, — 
A legszerencsésebb választás az lenne, 
ha a régi kipróbált, tevékeny erők ma
radnának meg állásaikban.

— Elismerés A „Békésvármegyei köz- 
mivelődési egyesület1' Békés városi bi
zottsága e hónap 22-én gyűlést tartott. 
Ezen alkalommal az elnök dr. Bajnál 
István a többek között azon kijelentést 
tette, hogy Békés község évi költség- 
előirányzatában a folyó évre a „Nép
könyvtár11 czéijaira 40 kora lett fölvéve, 
amely 40 koronáról a gyűlésen jelenlevő 
első jegyző úgy nyilatkozott, gondja lesz 
reá, hogy ez a 40 korona minden év 
költségelőirányzatában, fölvéve legyen 
Ezen tényt nyilvánosságra hozzuk egy 
részről azért, mert megérdemli, hogy azt 
a nagy közönség is tudja; másrészről 
azért, mert ez a dolog a múltban már 
egy alkalommal szellőztetve lett és ép- 
nen az első jegyző személyével kapcso
latosan. Most tehát az igazság és mél
tányosság is úgy hozza magával, hogy 
kijelentsük azt, miszerint az első jegyző 
ezen tettével, hogy a 40 koronát a költ
ségelőirányzatba fölvette, nemcsak a 
múltba elkövetett hibát jóvá tette, de 
meggyőzött bennünket arról is, hogy 
tudja mi az állásával járó kötelessége, 
hogy tudja, miszerint az ezen czélra ki
adott pénz, megtenni a maga erkölcsi 
kamatait.

— A gyulai polgári kör bálja. Aki nem
csak tánczolni, de egyúttal jól mulatni 
is akar, az menjon el a polgári kör bál
jára, mert ott igazán mulatnak. — Leg
alább a folyó hó 17-én szombaton tartott 
polgári kör bálján ez igazságról győződ
tünk meg. Neiu látni ott a más bálakon 
dívó „széthúzó rendszert", hanem egy 
társaságot alkot az egész báli közönség; 
öröm ül mindenkinek az arczán és ha 
végig nézzük a boldogan lejtő párokat, 
a tüzes magyar csárdásokat: önkéntele
nül a „soh’se halu k ineg“-re gondolunk. 
Voltak a rendezőségben olyanok is, kik 
az ugyanaz nap rendezett kaszinó báltól 
féltették az estély sikerét és hogy mily 
kellemesen csalódtak, azt megmutatta, 
a tevékeny rendezőség fáradtságának 
iogméltóbb jutalma: a szép társaság, 
meg a jó mulatság. Az első négyest 40 
pár tánczolta és dicséretére a rendező
nek, rég nem gyönyörködtünk ily szé
pen megrendezett négyesben. — Majd 
kivilágos kivirradtig a csárdás járta, 
méltó befejezőjeként az idei farsangnak. 
Jelen voltak : Asszonyok: Szénásy Jó- 
zsefné, Szabó Sándorné, Hoffmanné Szabó 
Juliska, Székely Lajosnó, Dömény La- 
josné, Császáráé Niedermayer Szidónia, 
Levandovszky Dozsőné, özv. Békési Ja- 
nosné, Hofftnann Ferenczné, dr. Tulkán 
Györgyné, özv. Kóla Jánosná, Licska 
Józsefnó, Tar Gyuláné, Schriffert József- 
nó, Sál Istvánná, Fraller Gyuláné, Sza
bados Antalné, Papp Gyuláné, Karácsony 
Istvánná, Lendvay Mátyásné, Alcserlm-

réné, Gubicza Károlyné, Tóth Juliánná 
Leányok: Szabó Mariska, Weinmann 
Gizella, Niedonnayer Gizella, Licska Ma
riska, Csizmazia Ilona, Tar Irma, Schrif
fert Mariska, Kohlmann Irma, Bauer 
Margit, Tóth Erzsiké, Alcser Etel és Jo
lán, Bálint Ilona, Lendvay Margit, Czil- 
bauer Mariska.

— A gyulai rendőrkapitány legújabb
szakkönyvét, molyre nézve a körlevelet 
csak a közelmúlt napokban küldötte 
szét, — a legtöbb hazai törvényhatósá
gok fejei és törvényszékek elnökei me
leg sorokban ajánlották, mint actualis 
szakmunkát, a bűnügyi nyomozásra hi
vatott hatóságoknak és közegeknek. 
Máramaros vármegye alispánja például 
az alábbi átiratot intézte rendőrkapitá
nyunkhoz: Másolat: 3572/190. sz. Mára
maros vármegye alispánja tekintetes 
E n d r ö d y  Géza rendőrkapitány úrnak 
Gyulán. Vonatkozással folyó évi január 
hó 30-án 365. szám alatt kelt megkere
sésére van szerencsém értesíteni, hogy 
„Útmutató a nyomozó szolgálatban" czi- 
mü müvét átolvasván, annak megszerzé
sét czélszerü beosztásánál és figyelmes 
összeállításánál fogva az első fokuható- 
ságok figyelmébe m e l e g e n  a j á n l o t 
t am.  M.-Sziget 1900. év február hó 17- 
én az alispáni szék üres. Szabó Sándor 
s. k. főjegyző. Dr. F á b r y  Sándor kir. 
tanácsos, vármegyénk alispánja követ
kezőket mondja a műről a vármegye hi
vatalos közlönyében: Járásifösnolgabirák, 
ssolgabirák és községi elöljárók. Az új bűn
vádi eljárás életbeléptetésével a nyomo
zó szolgálat teljesítésére hivatott ható
ságok és közegek működési köre lénye
gesen szélesbedett, hatáskörük kibővült, 
maga a nyomozás pedig az eddigieknél 
sokkal körültekintőbb és intensivebb 
munkát igényel. Az eljárás alakiságai a 
törvények és az azokat kiegészítő utasí
tásokban elő vannak Írva, de ezek is
merete mellett kívánatos, hogy a nyo
mozás teljesítésére hivatottak, a bűn
esetek nyomozásánál az alaki jártasság 
mellett még tartalmi jártassággal is bír
janak, tájékozva legyenek a bűnesetek 
elkövetésének különböző módozatairól és 
azon körülményekről, a melyek meg
figyelése és értékesítésével a nyomozó a 
helyes tényállást felderítheti- Ezen őzéit 
szolgálja E n d r ö d y  Géza gyulai rendőr
kapitánynak „ Ú t m u t a t á s  a n y o m o 
zó s z o l g á l a t b a n '  czimü munkája, 
mely n e m c s a k  m i n t  e g y e d ü l  á l jó  
m a g y a r  s z a k m u n k a ,  hanem gaz
dag és becses tartalmánál fogva, amely 
szerint a különböző bűntettekről, vala
mint a nyomozás eszközei igénybevéte
lének módjáról és értékéről kimerítő és 
hasznos tanítást, ez által az eljárásban 
gyakorlati jártasságot nyújt. Midőn ezen 
munkát tekintetes Czimeteknek figyel
mébe ajánlom, felhívom egyszersmind, 
hogy annak megjelenéséről és hasznos 
voltáról mindazon közigazgatási alkal
mazottakat (elöljárók, jegyzők, rendőr
biztosok, rendőrök) kikre a bűnesetek 
nyomozása körül valamely feladat há
rul, értesítsék. A könyv zsebkiadás alak
jában 240 lapon erős vászonkötésben 
jelent meg és példányonként 2 korona 
beküldésével, vagy utánvét mellett szer
zőnél rendelhető meg. — Csendőrparancs
nokságok, vagy polgári hatóságok által 
eszközölt tömegesebb hivatalos megren
deléseket .szerző bérmentve intéz el és 
az esedékes összeg utólagosan esetleg 
részletekben is beküldhető Gyula, 1900. 
február 19. dr. F á b r y ,  alispán.

— Szerelni gyilkosság. Szomorú h irt hozott 
folyó hó 21-én a táviró B l a s k o v i c s  M ihály 
gyulai lakos, megyei házfelügyelőnek: fia László, 
k i N.-Szebenben könyvkötő segéd, forgópiaztoly- 
lyal agyonlőtte N é m e t  Erzsébet pinczérleányt, 
azután kétezer maga ellen fordítva fegyverét, sú
lyosan megsebesült. — A fiatal ember gyulai szü
letésű, a helybeli D o b a y  czégnél kezdette mes
terségét, s m indenkor szorgalmas, iparkodó józan 
em bernek ismertek, valószínű tehát, hogy szomorú 
tettének oka szerencsétlen szerelem volt.

— 48-sok gyűlése. A gyulai 48-askör 
vasárnap délután két órakor tartotta sa
ját helyiségében évi közgyűlését több
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jpint 80 tagjának jelenlétében, kiket 
A d á m  S c h  r i f f e r t  József elnök üd
vözölt szép szavakkal. Megnyitó be
szédében a függetlenségi eszmék iránt 
való ragaszkodásról és hűségről beszélt, 
a mire ez idő szerint — mikor a hár
mas jelszón való lelkesedés kezd kihal
ni a szivekből, s hazánk egén állan
dóan sötét felhők czirkálnak — sokkal 
inkább szükség van, mint máskor. Elv- 
szilárdságra és kitartásra buzdít, mert 
annak a szent igének — mi e 48-as kör 
lobogóját is disziti, testet keli öltenie, 
akár elébb, akár utóbb, de az eszmének 
győznie kell. Az elnöki székből elhang
zott beszédre zajos éljenzés és taps volt 
aviszhang, jelezvén, hogy az ott lévők 
őszinte követői a 48-iki politikának. Ez 
után K. L u d v i g  József a kör érdemes 
jegyzője olvasta fel az általa megfogal
mazott igazgatói jelentést Részletesen 
beszámol a kör évi pénzforgalmáról, 
melynek végeredménye a következő : be
vétel az 1899. évről 1903 korona 10 fil
lér, kiadás 1295 korona 24 fillér, tiszta 
jövedelem 607 korona 86 fillér. Jelenté
sének további részében a tagok szapo
rodásáról tesz említést. E szerint az el
múlt évben öt kilépés s illetve elhalá
lozással szemben 57-en léptek be akör- 
bo, emelkedett tehát a tagok száma 52- 
vei, úgy hogy ma már mintegy 250 tag
ja van. A közgyűlés lelkesedéssel hal
lotta az újabb belépéseket, s a jelentés
nek ezzel foglalkozó részét éljenzéssel 
vette tudomásul.

— Pénzügylgazgatóaági hírek. A pénaügym i. 
niszter B á l i n t  Géza pü. szám gyakornokot ide
iglenes számtisztté, S á l  István dijtalan számgya
kornokot dijjas szám gyakornokká nevezte k i, — 
m indkettőt a gyulai mk. pü. igazgatóság mellé 
rendelt szám vevőséghez.— M i k l a  J á n o s  oros. 
házai adóhivatali gyakornok a naszódi kir. adó- 
hizatalhoz helyeztetett át, — helyére két heti ha
táridővel pályázatot hirdet a pü. igazgatóság.

— A kaszinó választmánya Gyulán ked
den délután Janssovics Emil elnöklete alatt 
ülést tartott. Jelen voltak: Hadár Lajos, 
dr. Tholt, dr. Bodoky Zoltán, Fürdők Ist
ván, dr. Sereghy, V. Szakmáry Arisztid, 
Bodoky Mihály, Blaur, dr. Frankó László, 
Schmidt József, Somossy Zsigmond, Rezeg 
Szilviusz, Szabó Emil választmányi tagok. 
Az ülés megnyitása után elnök előterjeszti, 
hogy a múlt szombaton rendezett estély 
beszéd tárgyát képezte, mert az a polgári 
kör által rendezett s előbb kitűzött estély- 
lyel összeesett. A választmány a bejelen
tést tudomásul vette s azt határozta, hogy 
megkeresi a kaszinó igazgatóját, hogyha 
máskor estélyt rendez, úgy iparkodjék azt 
olyan napra kitűzni, a mikor más estély 
Gyulán nincs. Ezután a választmány egy 
szükebb körű bizottságot küldött ki, a 
melynek feladatává tétetett a kaszinónak 
más helyiségről gondoskodni s amennyi
ben jónak látja, épitést hozni javaslatba, 
a mely építés költségei kibocsátandó rész
vényekkel lennének, fedezendők.

— Beteg bíró. Örömmel jelenthetjük, 
hogy Novak Cami)1 kúriai biró állapota 
napról-napra jav ul, úgy hogy 10—12 nap 
múlva az ágyat elhagyhatja.

— Hangverseny az Orökimádás temploma 
javára. Az Orökimádás templomának föl
építésére alakult bizottság b.-csabai fiók- 
bizottsága is rendes hangversenyt meg 
pedig az eddigi mogállapodások szerint 
vagy márczius J8-án, vagy 25-én este. 
A hangverseny sikerén Beliczey Istvánné 
elnöknő buzgólkodik, legerősebben s mint 
halljuk az estély műsora, melyet a vá
rosi színházban fognak rendezni, előre
láthatólag a következő lesz: 1. Zongora
szám ; négykézre előadják Gally Rózsika 
és Löwy Paula kisasszonyok. 2. Szava
lat; tartja Bilok Dezső giuin. tanár. 3 
Ének-szám; előadja dr. Ferenezy Sán- 
dorné úrnő, Irsa Ferencz áll. tanitó zon
gora kiséroto mellett. 4 Hegedű-kvartét; 
előadják Gally János, Irsa Feroncz, Ke
resztes Ferencz, Singer Ferencz. 5. Zon

gora-szám; Bossányi Dezső zongoramű
vésztől. 6. Egy 1 felvonásos vígjáték.

— Eljegyzések. Löwy Fülöp csabai 
földbirtokos kedves és szép leányát Jan- 
k.át, holnap vasárnap jegyzi el Politzer 
Armánd, a szászrégeni faipar telep aradi 
üzletének főkönyvelője és pénztárnoka. — 
GálUcz Sándor gyulai vállalkozó szép 

I leányát Mariskát eljegyezte Noszek Adolf 
n.-szalontai fiatal műkertész.

— A hol a vevék jubilálnak. Múlt év
ben ünnepelte meg Mauthner Ödön, csász.

! és kir. udvari szállító magkereskedése 
Budapesten fonállásának 25-ik évfordu
lóját. Az idén megjelent magárjegyzéké
ben, mely a gazdaközönségnek egyszers- 
mint szakavatott Útmutatóul is szolgál, 

j — látható, hogy vevőinek nagy része 
j mint a naponta százanként beérkező el- 
] ismerő és dicsérő levelek igazolják, ju

bilál. Nagy dolog ez most, mikor ame
rikai here és más alárendelt minőségű 

1 magokkal árasztják el a magyar gazdá
kat. Különben is általánosan ismert, hogy 
Mauthner Oden az egyedüli czég, mely
hez föltétlon bizalommal fordulhat, min
den gazda és minden kertészkedő. Évti
zedek óta majdnem az összes osztrák és 
magyar uradalmak, ólén a népszerű Jó
zsef főherczeg 0  fenségével, 20—25 év 
óta állandóan Mautknernél fedezik mag 
szükségletüket. De nem csak a nagy 
uradalmak és mintagazdaságok, hanem 
hazánk nagy és kis gazdáinak, kertész- 
kedöinek zöme is Mauthner világhírű 
üzletének állandó vevője.

— A b.-csabai országos vásár pénte
ken vette kezdetét a sertés és marhavá
sárral, ma vas a lóvásár, holnap és hét
főn lesz a kirakodó vásár.

— Felmentve. G r ó s z  Igaáez csabai keres- 
kedő csödügyónek végtárgyalását folyó hó 19-ón, 
délelőtt 9 órakor tartották meg a gyulai törvény
széknél és miután semmi szabályellenes dolog 
nem m erült fel ellene a törvényszék teljesen fel
mentő Ítéletet hozott.

— Felolvasások Csabán. Vértan Jenő, 
országos szőlészeti falügyelő, Csabán öt 
napon át, vasárnaptól kezdve, szakelő
adást fog tartani a városháza termében. 
az előadások iránt a csabai gazdák kö
rében nagy érdeklődés mutatkozik.

— A méreg. Nagy nyomorban élt szegény 
P  1 e v a Mária Bánfalván, elfáradt az élet küzdel
mében, karja  összetört, nem bírta  a  m unkát, elő
lépett a  vigyorgó nyomor, s m ikor aztán m ár nem 
bírta tovább, elővette a méreg poharát, s a síró 
szomszédoknak, k ik  halálos ágyát körül vették, 
haldokolva mondta:

— Jobb a  nyugalom a  koplalásnál.
— Az újvárosi olvasókör bővítése. A

gyulai újvárosi olvasókör legutóbbi köz
gyűlése — mint lapunk múlt heti szá
lúéban jeleztük — Oláh György elnök 
indítványozása folytán egy öt tagból álló 
bizottságot küldött ki, hogy az a kör 
jövedelmeinek fokozására, alkalmas újí
tásról gondoskodjék. Ez a bizottság ér
tesülésünk szerint már megtotto a kez
deményező iépésekot és pedig olyau for
mán, hogy érintkezésbe lépett egyik 
helybeli vendéglőssel — ki már előzőleg 
azzal a javaslattal állott elő, hogy a 
mostani helyiséghez vendéglőt épittot s 
az udvaron koresztül tekepályát allit fel. 
Ezt az ajánlatot a kiküldött bizottság 
természetesen csak különféle kikötések 
mellett fogadhatja el, mert rendkívül 
nagy súlyt fektetnek arra is, hogy a kör 
mai szolidságából az italmérés minden
napossá tétele által mit se veszítsen. — 
Ha a vendéglőssel sikerül az egyezséget 
megkötni, ügy az építkezés, már a ta
vasszal megindul. Egyébként e kérdés
ben még nem hoztak semmiféle érdem
leges határozatot, s a történendők felől 
annak idejében részleteson fogjuk tájó“- 
koztatni .olvasóinkat.

— Éjjeli tanulás A községi bíró
ságnál ezidőszerinttudvalovőleg hárman 
dolgoznak. Sál Sebestyén a békebiró, 
egy irnoki minőségben működő napidi

| jas, s egy kisegítő gyakornok. Az utóbb

! említett bírósági alkalmazott, úgy látszik 
i beleunt az ő dicsőséges munkakörébe a 

„firkálásba" s elhatározta, hogy „Papa- 
| koszta" mester nyomdokaira lép. Úgy is 

történt; 22-ére virradóra reggel ugyanis 
j felfeszitve találták a községi bíróság hi

vatalos helyiségében lévő asztal fiókját, 
honnan a 65 korona 40 fillér készpénz 
is eltűnt. A folyamatba tett nyomozás 

| azután gyorsan kiderített mindent. Ki
tűnt, hogy a tett elkövetője Rirakker 
Ferencz a községi bíróság kisegítő dij- 

í  noka, ki előző este ott maradt s a ta
karító szolga azon kérdésére, hogy miért 
nem megy haza, azt felelte :

— Ma éjjel itt fogok tanulni.
Hát bizony itt nem a legépületesebb 
dolgot tanulmányozta az éjjel, s tudo
mányáért, melyen rajta vesztett, a tör
vényszék előtt kell majd számot adnia. 
Beismerése alapján a rendőrkapitányság 
az esetet áttette az ügyészséghez. Az 
ellopott összeget hiánytalanul visszakapta 
a községi biró.

— Nehány szó a m, kir. államvasutak 
aradi üzletvezetöségéhez. Úgy tudjuk, hogy 
még hivatalosan is tél van, sh a té lv an , 
akkor fűteni kell. Mi az oka tehát, hogy 
Békés és Földvár között közlekedő helyi 
érdekű vasút kocsijai és a b.-földvári ál
lomás I. és U. oszt. váróterme nincsenek 
fütve? Az utas leszáll a jól fűtött fővo
nal kocsijáról, jól kimelegedve, vagy ma
gát elég kellemesen érezve, s akkor be 
kell érnie a földvári állomás jéghideg 
várótermével és a békési „gyors kávéda
ráló" hideg kocsijaival. Vájjon ez által 
az utasnak netn lehet valami baja? Váj
jon ezt az üzletvezetőség helyesnek ta
lálja? Ez volna szerény kérdésünk.

— Betörés. Ez a hét a  betörések hete. Szer
dán este 9 óra tájban S o m o g y i  Jánosnak az 
Erdélyi-utoni szőlőkben fekvő házába betörtek, a 
m ig a gazda a  „hivők“ im aházában könyörgött 
Istenéhez, addig K. 9  z a b ó Ferencz, a betörő az 
alkalommal bemászott a lakásba s az almáriumot 
kinyitván, magához vette a  benne levő 60 koro
nát. A tettes m ég aznap kézrekerült.

— Veszett kutya. Az Alföldön rend
kívüli módon elszaporodtak a veszett ku
tyák, úgy hogy például a szomszédos Kis- 
jenőben hatósági rendeletre az összes ku
tyákat kipusztitották. Gyulán is veszedel
met okoztak vasárnap, a mikor Erdős Mi
hály ezredkürtös veszett kutyája megmart 
két honvédet. Dr. Koronka ezredorvos meg-

! vizsgálta a megmartakat s a sebből és fel- 
bonczolt állat belsejéből megállapittatott, 
hogy a kutya veszett volt. A két szeren
csétlen fiút azonnal felszámították a bu
dapesti honvéd helyőrségi kórházba. Jól 
teszi a rendőrség, ha rögtön elrendeli a 

; zárlatot, mert félő, hogy az a veszett ku- 
1 tya már megmarhatott előzőleg más ku

tyát is.

H e t i  j e l e n t é s  a  g a b o n a  ü z le trő l*
Gyula, 1900. február 23.

(St. S.) Az árhanyatlás folytonosan nagyobb 
mérveket ölt a budapesti piaczon, az árak  töme
ges hajóhozatalokra, naponként csökkennek és a 
sürgős kínálattal szemben, a hangulat nyomott.

Budapesti malmok csekély vételkedvet tanú
sítanak, az árak  a hét folyamán lő —20 krral csök
kentők és egyelőre nincs kilátás árjavulásra. Az 
árfejlődés a hajóhozataloktól függ, miután a ha
józás a  Dunán m ár kezdetét vette és budapesti 
piaczon, tömeges szállításra számítanak. A kül
földről is általános üzietpangás jeleztetik.

Piaczunkon hozatal és kínálat egyaránt tar
tós ; mai jegyzéseink :

Búza . ........................6 frt 60—80 kr.
Új t e n g e r i ................ 4 frt 50—65 kr.
Á r p a ........................ . 4 frt 50—60 kr.
Z a b ............................ 4 frt 30—50 kr.

métermázsánként.

Felelős szerkesztő : Dr. FRANKÓ LÁSZLÓ. 
Kiadótulajdonos: A „CORVINA NYOMDA."

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

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

Értekezhetni e lap kiadóhivatalában.
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FJIR D E T M E N Y .
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 he, 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, mely alkalommal mindazon magánfogyasztók, kik bezá
rólag f é. márczius l-ig jelentkeztek okvetlenül és első sorban fognak bekapcsoltatni, mig a 
később jelentkezők csak akkor kapcsolhatók be. ha a gépek teljesítő képessege azt megengedi, 
esetleg azonban a telep legközelebbi kibővítéséig kell várakozniok.

Egyben a n é. fogyasztóinknak b. tudomására hozzuk, hogy mindazoknak, kik eddig be- 
kapcsoltattek s akik folyo évi márczius l-ig csatlakozásukat kötelezőleg bejelentik, az áramot 
egyelőre 1901 junius 30-áig bezárólag, hektowattóránként 10 fillér helyett 
8 azaz nyoicz fillérért fogjuk szolgáltatni. Már bekapcsolt fogyasztóinkkal ezen 
kedvezmény visszahatólag fog alkalmaztatni s a megfelelő 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 1 ig bezárólag jelentkeznek,

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

CLÁYTÖN & 3HUTTLEW0RTH
BUDAPEST, V aczi-körút 63 . az.

á ltá l a  leg ju tan y o sa b b  á ra k  m ellett a j á llíta tnak :

L o c o tó íl  8S gözcsepiögapkészletek
,éi>ek, h ere-csép lO k , tiírzU to -roeták , k o n k o ly o z ó k ,  kaaukló- és  a ra tó - 

g ő p ek , s zeaag -yü jték .

le g jo bb  ao ivotőgépek , boro i 

%

k. s zeen U avágók , r é p a  v á gó k , k n k o r lc za  

n tu n a o ló k , d a rá ló k , ó r lé -m a lm o k , egy e 

te m e s  a c zé le k é k . k ét-  és háro invasn  
e k é k  é ,  m in

R étaleiét árjegyzékek kíván oh-* ingyen és bérmenfrre küldetnek.

Árverési hirdetés.
B é k é s  község tulajdonát képező, alább jelzett föl

dek nyilvános árverésen haszonbérbe fognak adatn i:
1. Néhai Vig Mihály hagyományát képező

6 hold maksári szántó
s az ú j v á r o s i  l e g e lő b ő l  a községnek jutott 3  h o l d  
a folyo évi márczius hó 8 án, délelőtt 10 órakor a köz
ségháza tanácstermében 3 évre.

2. B é í m e g y e r e n  a helyszínén folyó évi már
czius hó 9, s esetleg következő napján délelőtt 8 órakor

80 hold árpaíold
1 évre, s mintegy

600 hold s zá n tó  3 é v re
20 holdas parczellákban.

Az árveréskor holdanként 4 korona bánatpénz teendő 
le. — A közelebbi feltételek a községi elöljáróságnál meg-

Békés, 1900. február 20.
Békés község elöljárói:

T uróczy Endre, R. N agy István,
jegyző. bíró.

495/1900, rk. sz. G y u la v á r o s  r e n d ő r k a p itá n y á tó l.

Hirdetmény.
Gyulaváros tanácsa mint első fokú iparhatóságnak 1079— 1900. számú megbízása folytán 

közhírré teszem, hogy Tarkó Gábor gyulai lakos az aranyégi szőlők között levő szőlős kertjében

P W  se rtés hizlaló telepet
szándékozik létesíteni.

A telep engedélyezése iránti kérelemnek a helyszínén megejtendő tárgyalására határidőül 
az 1900. évi márczius hó 3 ának délután 2 óráját tűzöm ki, melyre mindazokat, kik a telep
engedélyezése ellen kifogást akarnak tenni, az 1884. évi XVII. t.-cz. 27. §-a értelmében azzal
idézem meg. hogy esetleges kifogásaikat a kitűzött tárgyaláson Írásban vagy szóval annál in
kább előterjesszék, mert ellen esetben — ha csak köztekintetek nem szolgainak akadályul — 
az üzlet-telep engedélyeztetni fog.

Gyula, 1900 évi február hó 15-én. Endréd? Géza,
rendőrkapitány.

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


