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Ébren legyünk!
Az idők haladnak a magok szür

keségükben. Az emberek járnak-kelnek 
egymás mellett a városban és a tanyá
kon egyaránt. Akik ismerősök, azok 
köszöntik egymást, aztán haladnak to
vább a napi dolguk után. Egyik nap 
tolja a másikat: az idő halad, suhan 
észrevétlenül, nyomot csak a barázdás 
arczokon és a temető í'ejfái között hagy 
maga után. Az emberek pedig küzde
nek és fáradnak, hogy legyen mit en
niük: egyik, hogy a vetésén áldás le
gyen, a másik, hogy közhivatalnoki 
fizetését megszolgálja. A jelennek élünk. 
Bizonyos dolgoknak elórevetett árnyé
kát nem igen látják meg az emberek, 
mivelhogy azt nem előzi meg se dob- 
szóval való hirdetés, se pedig ügyeimet 
keltő képes falragasz, miként a vásárra 
özönlő állatsereglet érkezését.

Az újságok azonban a közélet őrei. 
Ha veszedelem készül, ha aggodalmat 
keltő |felhők keletkeznek a látóhatár 
szélén, a sajtó embereinek föladata 
azokról tudomást szerezni és a közön
ség s az intéző körök figyelmét rájuk 
terelni, mielőtt azok a fejünk fölé tor
nyosulnának.

Ami szemhatárunkon is keletkező
ben van egy ilyen aggályos felhő. Ma 
még alant, a levegóég szegélyén mu

tatkozik csak, és valószínű, hogy hosz- 
szú idő fog beletelni, amíg megterhe- 
sül. De fölénk fog borulni, az bizonyos.

Magas katonai kórok foglalkoznak a 
magyar királyi honvédség reorganizá
lásával. A haderő szempontjából üdvös 
és helyes dolgot müveinek, ezt nem is 
vitatom. Tulajdonképen semmi közöm 
se lenne hozzá, mert hiszen nem Írok 
politikát; de amennyiben Gyula váro
sának érdekeit ez a reorganizálás maj
dan szintén érinteni fogja: szót kell 
emelnem róla.

Hát az fog történni, persze a ki
vitel csak évek múlva fog ténnyé vál
ni, hogy a mostani m kir. honvéd fő
parancsnokság — mint ilyen — meg
szűnik, és lészen helyette: Magyar ki
rályi honvéd hadsereg parancsnokság. 
Azonszerint megszüntetik majd a hon
véd kerületi parancsnokságokat s az 
új területi beosztás alapján kreálnak 
két avagy három hadtestparaucsnoksá- 
got. azoknak megfelelő számú hadosz
tály, dandár és ezredparancsnoksá- 
gokkal.

Az ezred parancsnokságok pedig — a 
sztrategiai rend szerint — legalább is 
— a dandár állomás, mint legkisebb 
hadászati test székhelyén helyeztet
nek el.

Már is suttognak arról, hogy az új 
rend szerint a Gyuláuak kegyelemből

még meghagyott ezred-törzs a N.-Vá- 
radon vagy esetleg Aradou állomásozó 
hadosztály, illetve dandár parancsnok
sághoz fog bevonulni. Békésvármegye 
székhelye és nagy áldozatokkal fölépí
tett és a városnak nem csekély terhé
vel fönntartott honvéd kaszárnyája pe
dig — éppen úgy, miként a Szent Ist
ván útczai huszár laktanya — üresen 
hagyott falaival fog az ég felémeredezni.

Ez az a felhörongy, amely a látó
határt szegélyezi és amelyre mármost 
komoly pillantásokat kell vetnünk.

Mert ha ez a felhő megterméke- 
nyedik és fejünk fölé emelkedik: ké
sőn lesz annak eloszlatása iránt a város 
atyáinak minden vállvetett intézkedése.

A honvédelmi kormány tényteg|már 
foglalkozik az új területi beosztással, 
tehát mindenre el lehetünk készülve. 
Ne találjon azért készületlenül ez a 
kérdés, se várost, se közönséget. A 
következményeket minden laikus levon
hatja a városra nézve : nem egyéb lenne 
az, mint tökéletes pangás és visszave
tése a város oly szépen indult fejlődé
sének — évtizedekre.

Már nem emlékezem, hogy melyik 
czikkemben említettem, hogy Gyula 
városa a Magyar Alföld egyik kiváló 
góczpontjául van praedestináiva, úgy 
földrajzi, mint politikai fekvésénél fogva. 
A városnak ezt a [jogát föladni nem

Csak farsangoljunk.
A német közmondás szerint: a mi

nek a vége jó, az igen j ó ; no már pe
dig a farsang utolsó pár hetében csak
ugyan kitett magáért a gyulai ifjúság.

Alig műit el február 17-én az oly 
fényesen sikerült dominó-ostély s már 
24-én újból együtt találjuk Gyula intel- 
ligeneziáját, a gyulai kaszinó tánczter- 
mében.

S megvagyok győződve, hogy a böjt
ben, ha nem is lesznek műkedvelői elő
adások, élőképek stb. (pedig, hogy aetu- 
alis példát hozzak fel, milyen nagysze
rűen lehetne, teszem azt, a Ladysmithi- 
harczokat élőképekben előadni, a hol a 
dum-dum könyeket, a burok, a szép gyu
lai hölgyek szemei töveinek, az angya
lok, a férfiak szivébe, s a halálnál bizo
nyára sokkal veszedelmesebb pusztítást 
vinnének véghez) — de bizonyára egyik 
sziikobb körű összejövetel, a másikat 
fogja követni.

Már háromnegyed kiiencz órakor a 
zsúfolt lánezterembe a legvidámabb han
gulat volt — s uralkodott mindvégig a 
hasadó hajnalig.

Hogy kik voltak jelen? Asszonyok: 
Abafí Jánosáé, Berthóty Istvánná, Dom
bi Lajosné, üzv. Dubányi Jánosné, dr. 
Fábry Sándorné, Gálbory Józsefné, Ha-

j zai Manóné, Hoffmann Viktorné, Kellet' 
! Imréné, Klimcnt Gyuláné, özv. Kövér 

Lászlóné, Lampenfeld Lajosné, özv. Lindl 
1 Istvánná, Liszi Viktorné, Ottrok István

ná, Sehrődor Koruólné Somossy Zsig- 
j mondné, Szekér Gyuláné, özv. Terényi 

Lajosné. Leányok: Abafi nővérek, Du
bányi Sárika, Kiiment Mártha, Kövér 
nővérek, Körös nővérek, U nd1 nővérek, 
Sehrőder Erzsiké, Somossy Ilonka. K

Viszhang.
— A „Békésmegyei Hírlap" eredeti tárrzája . — 

Válási Akácinak.
Annyit, oly sokat beszéltek már a 

■ modem leányokról, — de még a modern 
1 férfiakról nem emlékezett meg senkisem, 

pedig amennyire megérdemli az egyik, hogy 
foglalkozzanak vele, épen annyira érdemes 
árra a másik. Avagy talán ezekre már 
elég, ha bizonyos német mondást alkal
mazunk? Lehet, de azért szóljunk mégis 
felőlük is valamit.

H it bizony azok a mamák, akik leá
nyaikat oly rosszul nevelték és nevelik, 
azonképen tesznek a fiaikkal is. Hogy is 
lehetne ez máskép? Egy mama, akinek 
szív — lélek nélküli, hóbortos, dologtalan 
leánya van, hogyan nevelhetné fiát ellen
kezően: jeílemesnek, miveltnek, önérze
tesnek, munkásnak, röviden férfinak, a 
szó teljes, nemes értelmében, hogy méltó 
legyen magán hordani Isten képét és ha

sonlatosságát? — Sehogy. S bizony nem 
is neveli úgy, sőt egyáltalán nem is ne
veli, nem tesz egyebet, mint gyermekei
nek egyik-másik ösztönét—amelyek nem 
válnak épülésére — fejleszti jobban ki.

Azok a zavaros, kifejezéstelen sze
mek, sáppadt, petyhüdt arezok, az a lom
ha, kelletlen tartás, járás, az az érzéket
lenség, közöny, minden egészséges testű- 
lelkű emberek előtt, valóban kellemes és 
szép dolgok iránt: miért van ? Ha tudnák, 
még azok a dologtalan férjvadászó léé ivük 
is elfprdulnának tőlük.

És szerelem? Hogy lehetne szerelem 
ott ahol se lélek, se szív ? — Ez a szó 
gúnyként hangzik ma már ! —■ Egyik 
férfi, mikor érzi, hogy helyzete nem so
kára tarthatatlanná válik, hitelezői nem
sokára nyakára lépnek, pénzre van szük
sége, — hírét hallja egy- leánynak, kit 
jómódú nagyanyja nevel, s hallja, hogy 
a nagymama egy pár ezer forintot is ád 
a kelengye mellé : gyorsan látogatást tesz 
és leesküszi a csillagos eget, hogy csak 
egyszer az ablakon át látva a leányt, ne
ki feledhetetlen, hogy szereti, imádja őt, 
csak ezt, vagy senkit! S elveszi. Nem 
kiesufolása-eez a szerelemnek? — Való
jában az egyiknek a p é n z kellett, a 
másik pedig csak a r a n g r a  várt.

A másik megunta már, belefáradt a 
sok élvezetbe, melyet az oly igen eltéve
dett társadalmi felfogás megenged, meg
lát véletlenül egy más'k leányt, ilyet még 
eddig nem talált, nem ilyenek között élt, 
most az újdonság ingerével hat reá, hogy 
ennek szép arezához, szép lelki tulajdo
nai is vannak és gondos, szorgalmas.
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szabad és küzdeni kell minden oly 
áramlat ellen, amely e tekintetben el
lene irányulhatna.

Egyelőre még nincs és nem is lehet 
szó az actióba lépésről; de jó, ha tud
juk, mily harcz vár reánk a jövőben.

Se a bécsi, se a budapesti hadügyi 
vezetőségnek nem lehet érdekében négy
öt vidéki várost katonai empóriummá 
fejleszteni a többi városok rovására. 
Hiszen a béke állomány keret-rendsze
ren alapszik és egyátalán nem lehet 
megokolni, katonai szempontból sem. 
hogy a magasabb parancsnokságok 
székhelyei zsúfolva legyenek legénység
gel. A vezetőségeknek — a mai kifej
lett közlekedési eszközök mellett — 
ezer módjuk van arra. hogy csapataikat 
minden pillanatban kézben tartsák, — 
azoknak béke időben való eoncentrá- 
lására tehát semmiféle elfogadható ok 
nincsen.

Azután a hadsereg fönntartása az 
adófizető polgároknak óriási áldozatába 
kerül s azt Gyulán épen oly arányban 
érezzük, mint Temesváron, Aradon, 
Nagy-Váradon vagy éppen Kondoroson. 
Mivel pedig a hadseregre kiadott mil
liókból — ott ahol katonaság fekszik — 
az ezek által forgalomba hozott pénz
ből még is csak szivárog vissza valami 
a polgárság zsebébe: az osztó igazság 
és a méltányosság azt hozza magával, 
hogy amennyire a kiképzés és a tak
tikai beosztás érdekei megengedik, 
aránylagosan minél több helyőrség le- 
tesittessék az országban.

Bármiként létesítsék is az új te
rületi beosztásokat: az itteni honvéd 
gyalog ezred törzsállomásának nemcsak 
meg kell maradnia Gyulán, hanem a 
most idegenben levő harmadik zászló

aljnak is be kell ide vonulnia. Az el
hagyott és most üresen álló huszár 
laktanyát be kell népesíteni újból ka
tonasággal, mert ez az épület a hon
védelmi kincstár ozéljaira készült s más 
czélra azt értékesíteni nem lehet. A 
kincstárnak is, a városnak is vagyont 
képviselő pénze fekszik benne, amit 
gyümölcsözetlenül hevertetni: bűn, vagy 
legalább is indokolatlan és vétkes ha
nyagság lenne.

Különben úgy tudom, hogy erre 
nézve városunk küldöttségének, a leg- 
gavallérabbnak tartott miniszter Ígére
tet tett s ö soha se tett még oly ígé
retet, amit be nem válthatott volna. 
Most el fog következni az idő, amely
ben ő exellenciáját Ígéretére emlékez
tetni — minden tolakodás nélkül — 
alkalmas is és ildomos is leend.

Bármit hoz is azonban a jövő, a 
látóhatár szélén keletkező felhőt figye
lemmel kell kisérnünk s készen kel] 
lennünk a villámhárítókkal, mielőtt a 
zivatar kitörne a fejünk fölött.

Aliqui?,

— A cultur egylet közgyűlése. Soha 
még cultur-egyleti közgyűlés nagyobb 
részvétlenség mellett nem folyt le a haza 
határai között mint a szombaton a me
gyeház termében megtartott megyei cul
tur-egyleti közgyűlés, mely egyletnek több 
mint kétszáz tagja van, mert a közgyű
lésen csak a következük voltak jelen: dr. 
Lukács György elnök, dr. Fábry Sándor, 
Oláh György, dr. Bodoky Zoltán, Szabó 
Emil, dr. Berényi Ármin, dr. Frankó László, 
Balog és Dcutsch .Jakab. A közgyűlés tár
gya az volt, hogy szabályokba foglalja azt, 
miként fogják megjutalmazni a magyar 
nyelv terjesztése körül érdemeket szerzett 
tanítókat — mert ezen jogát a., vármegye 
a eultur-egyletre ruházta á t  Öt jutalom 
van. Egy 300— 2C3—150 és 100 koronás 
a tanítók s 100 korona egy óvónő szá
mára. A közgyűlés kimondotta, hogy az 
előbbi formaságok mellőzésével ezután

minden tanító szóval vagy Írásban pályáz
hat a jutalomért, mely pályázat az egy
leti elnök vágj- .delnőkhöz adandó be — 
s jutalmat az kapja meg, ki a magyar 
nyelv tanításában sikert ért el. Ha a ki
küldött bizottság alkalmas jutalmazandót 
nem talál, úgy a jutalom nem adatik ki 
s a megmaradt pénzzel ismét a vármegye 
törvényhatósága rendelkezik. — Megje
gyezzük különben, hogy a cultur-egyiet 
életében bizonyos stagnálás állott be. Van 
egy a régiek által összeszerzett, kincseket 
érő múzeuma. Az rendezve van, nem szak
értő és hozzá értő által ugyan, de legalább 
a phisicai rend be van tartva. Ez iránt a 
muzeum iránt az egylet alelnökén kívül 
senkisem érdeklődik, Békésvármegye pub
likuma mit sem tud róla, senkisem láto
gatja, senki sincs aki fölhívná rá a kö
zönség figyelmét, a ki ösmertetné, meg
mondaná, hogy mily szép kincset gyűj
töttek össze a tudomány barátai a múlt
ban. Az egyesület semmi irodalmi mun
kásságot nem fejt ki, a befizetett tagsági 
dijjakat nem irodalmi, történelmi vagy 
közművelődési ezélokat tárgyszó pálya
művek jutalmazására fordítja, évkönyvet 
nem ad ki. Nem érezzük sehol lüktető 
hatását. Egy ily intelligens vármegyében 
kellene hogy teremtsen egy élő irodalmi 
kürt, mint például Aradon a Kölesei, Vá
radon a Szigligeti, Szegeden a Dugonics- 
társaság, hol a megye iró emberei egye
sülnének s teremtenének üde szellemi 
életet. Régi fényes múltja van a várme
gyének alig 10—12 évvel ezelőtt hysto- 
riai tanulmányok folytak, ma minden meg
szűnt. A cultur-egyiet ma csak eszme. — 
Nem okozzuk mi a vezetőséget, lehet, 
hogy tévedésben van, lehet hogy megvál
tozott a levegő, hogy az emberekből ki
veszett az idealismus — a miért vezetőket 
felelőssé tenni nem lehet, hanem annyi 
igaz, hogy a cultur-egyiet mai állapotá
ban czéljáért nem sokat tesz.

A p r ó s á g o k  S z e n d y  é le té b ő l.

Most, a mikor szomorú hirt hozott a 
táviró, nem gondolnám, hogy vétek a ke
gyelet ellen, ha felemlítek egypár aprósá
got a mindenki által ösmert Seendy pro
fesszor életéből. *

Az öreg úrnak neve magyarosított 
név, mert azelőtt Gabelhoffernak hívták. 
A névmagyarosítása után pár nappal be
megy hozzá egy diák, hogy lássa el név-

Most összeszedi végső erejét, hogy derék, 
becsüiósre méltó férfiúnak tartassák, jól 
kigondolt raffineriával addig viszi a dol
got, mig a leány kezd érdeklődni iránta, 
tiszteli és megszereti őt. A nemeslelkü 
kérő pedig nem kér a papától hozományt 
csak a leányt magát végtelen szerelemmel.

Mikor elmúlik az esküvő, jön egyik 
per a másik után és elvesznek a férj 
korcsmái és egyéb adósságáért mindent 
a mit a szegény ifjú nő jó, öreg, mun
kás apja keresményéből veit leány ónak, 
s a mit ö maga oly fáradhatlan szorga
lommal, oly szép jövő reményével ké- 
szitgetett magának. S ehaz a térj anyja 
a kit soha sem neveznek a n y ó s n a k  
nevetve mondja : lásd ezért akartam, hogy 
gazdag leányt vegyen a fiam ! A férj 
pedig oly meghatóan tudja vigasztalni 
halvány nejét: lásd mennyire szeretlek, 
nem akartam ezt e l ő r e  megmondani, 
mert szüleid nem adtak volna hozzám, 
pedig én nélküled nem élhetek! . . .

Ez a szerelem '?
Ez a szerelem . . . Kell itt hogy 

legyen a leánynak szive, lelke ?
Igaz, nagyon sokszor vonzalom nél

kül megy férjhez manapság a leány, ha 
kedvére, illetve számítása szerinti part- 
hiere talál, - de milyen sokszor nősül a 
férfi ha számítása szerinti leányra talál 1

Nem jó volna kutatni, hányán vet- 
tekjmár pénzért, hányán munkássága, hű
ségéért, mert ápolónőre volt szükség, há
nyán csak azért, hogy szülői, rokonai kí
vánságát teljesítse, s hányán minden 
g o n d o l k o z á s  nélkül.

Házastársi kötelesség ismerése ma 
már úgyis fehér holló számba megy.

Ugyan mit is kelljen egy férjnek 
tenni? Nem elég ha pontosan hazamegy 
délbe fél egykor, este fél nyolczkor — s 
a szótlanul végzett étkezés után egy ke
veset olvas, kiadja az általa meghatáro
zott konyha-pénzt és elmegyen. Egyéb 
dolga mi lenne egy jó féijnek otthon, csa
ládja körében ?

Jön a farsang. Igaz, van sok apa, 
a kinek fő a feje a báli toilettek miatt, 
és sokaknál jó hosszúra nyúlik a számla. 
A férjem uram is a bálba megy, csak 
nem is maradhat otthon, az az asszony 
dolga, annak otthon a helye.

Az egyik ifjú úr pedig szépen leve
szi órájáról az arany-lánczot, elküldi egyik 
jó ismerősétől a közelebbi nagyobb vá
rosba — z á l o g h á z b a ,  ezért aztán 
kap annyit, hogy kifizetheti az entrée-t és 
vacsorázhat valamit, — fitymál, kritizál, 
itt már meg se látja jó ismerőséi, a ki 
az óralánczezal idesegitette, s akihez fo
lyamodott bizonyos válté ügyben.

A másik rendeli az uj ruhákat, uj 
lack, klakk, frakk, járja a bálon és mint 
a ' lepke, száll virágtól virághoz, — a fe
je nagy', de unnál üresebb zsebe, mulat, 
tánczol, azaz, hogy eszeveszetten körul- 
körül száguld a teremben. Hallani hízelgő 
szavát, éretlen viezceit, üres, léha, fecse
gését, melyeket persze nem is kísérhet 
i l l e m  és t i s z t e l e t t u d á s .  Most a 
kék, aztán a rózsaszín, a vörös, majd a 
sárga-ruhás angyalnak mond nagyokat, 
beszélnek mindent, tudni -  - és nem tud

ni valókat és néha még azon estén min- 
denik rájön, hogy a másik becsapta.

S jönnek a számlák egymásután, — 
a bál után.

Azután meg, nem is kell annak a 
leánynak olyan nagyon kivetni azt a h á 
ló t  az ifjú urak után ! Fecsegjen,—• akár
mit, — öltözködjék, akárhogy — sétál
jon, minél többet, finom, fehér kezei le
gyenek, „fenster visit“-eket elfogadni tud
jon : óh van elég, a ki kelepcze nélkül 
fut a buborék után, — könnyen házas
ság lesz a jourok vége. Akkor előbb is 
mutatós, legalább négy szobás lakást bé
relnek, szakáesnét fogadnak, mert az úr 
nem engedi, hogy neje „szolgálónak való‘ 
munkát végezzen, — azután még cseléd 
kell, mert a szakáesné nem jár a holtba 
piaczra, azután dada, pesztra jön, — nő 
a kiadás. Mig a mama frisujráját igaz
gatja a szobaleány: a gyermek élesen 
visit, s a dada alszik, boldog nyugalom
mal. A fiatal papa pedig nem számol be 
arról, hogy a maga részéről milyen uton- 
módon szaporítja kiadásait, — egyszer 
csak, — mert más menekvést nem’ tud — 
főbe lövi magát. S az asszony? Mit is 
tenne egyebet, hazamegy a papához 1-2-3 
kicsi gyermekkel.

Hol, melyik itt az áldozat?
Bizony sok az önző, hiú, gőgös, egy 

más hóborttal bíró modern leány, de any- 
nyi, vagy talán még több, a hasonló tu
lajdonokkal ékeskedő modern ifjú. Ha 
ezek összekerülnek, egymást becsapták : 
csak azt kaptok, a mit érdemeltek. „Ro
kon lelkek találkoztak."

Mennyi, mennyi példa van, a mely-
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aláírásával az utalványát, mert máskü
lönben nem fizetik ki — az volt a szokás 
tudniillik a szarvasi postahivatalban, hogy 
addig a diáknak az utalványt nem fizet
ték ki, mig valamelyik tanár alá nem irta.

Odaáll a diák az öreg úr elébe s elő
terjeszti a kérését:

— Tanár úr kérem, szíveskedjék az 
utalványomat aláírni.

— Szívesen aláírom ; szólott az öreg 
s odamegy az íróasztalhoz s alá akarja 
imi, bemártja a tollat, ráhajol az utal
ványra, aztán megáll. Odahagyja az Író
asztalt, elkezd sétálni és erősen gondol
kozni. Sétál, sétál és gondolkozik.

A diák végre megúnjaa dolgot, fész
kelődig majd félénken megszólal:

— Kérem tanár úr, az utalványomat 
írja alá.

Az öreg úr felrezzen gondolkozásából, 
odalép a diák elébe s azt mondja;

— Aláírom barátom, de mondja csak 
meg, hogy is hívnak most engem.

*

Az esernyő. Nagyon rövidlátó volt az 
öreg úr, úgy hogy két-három lépésről csak 
az alakot tudta megösmerni, de megkii- 
lömböztetni nem tudott.

Esős időben, kinyitott esernyővel bal
lag az öreg úr, egyszer beleütődik egy 
fekete tehénbe, hirtelen félreugrik, azt 
hívén, hogy egy nőt sértett meg, kérőleg 
kiáltja:

— Ah pardon Nagysádl
S mikor észreveszi, hogy mi volt, 

bosszúsan megy tovább siettében, újra 
beleütközik egy sötét tárgyba, véletlenül 
egy sötét ruhába öltözött nőbe. Az öreg 
úr idegesen felkiált:

— Ah megint egy marha.
*

A Haviár választása. Óriási lelkesedés 
volt Haviár mellett a Móricé Pál elleni 
küzdelmében s ez a lelkesedés különösen 
a diákok táborában terjed el a kik ko
ruknál fogva mindnyájan 48-sok, Haviár 
pártiak voltak. Egész nap hangzott a  Ha
viár neve, meg az, hogy éljen a 48, — s 
minden diáknak a kalapján ott lengett a 
negyvennyolczasok híres jelvénye, a búza 
kalász.

Az öreg úr piros tollat viselt kalap
jánál, a szabadelvű párt jelvényét. Egy

bői tanúságot meríthetne ifjú és leány 
egyaránt, csak nézne körül, csak hasz
nálná a fejét gondolkozásra is.

Sok szülő belátja, elismeri gyermeke 
rósz tulajdonait, helytelen tetteit, — de 
egyik majomszeretete miatt nézi el, a 
másiknak meg nincs elég ereje érvénye
síteni akaratát gyermekével szemben. Na
gyon sok fiú, ha már gimnázista, szé- 
gyenli az „asszony beszéd“-et meghall
gatni, kivált ha az asszony c s a k  a sa
ját édes anyja. A gyermeki kötelesség 
már ekkor ismeretlen fogalom előtte, az 
V-ik parancsolatot meg talán megse ta
nulta soha. A miket a felnőtt ifjú (azok 
is, akik előszeretettel nevezik magukat 
„nőgyülölőnek") vagy, a már férj, tesz, 
mond, ahhoz a mamának, a feleségnek 
egyszerűen: „semmi köze." Persze nincs 
is, a mig úszik a korsó a vizen, — de 
mikor szépe I v e i , a  j ó t á r  s aság,egyik 
másik barátja által valami bajba jutnak, 
a mikor botrányos dologba kerülnek, sza
badulást nem tudnak, ha eszélyességre, 
pénzre van szükség, akkor a mamának 
is, a feleségnek is van köze hozzá, hogy 
segítsen, akkor van fogadkozás, Ígéret, 
mennyre, földre, csak segítsen „most az 
egyszer".

És mennyi ilyen férfiatlan férfi van!
S ők szeretnék, hogy legyenek a leá

nyok, legyenek a nejeik, serények, esze
sek, legyen szivük, lelkűk.

Kár volna ennyit pazarolni!
így is eléggé jaj annak a másiknak, 

ahol ilyen az egyik.
Kik azok, a kik meg se látják a há

ziasán, igények nélkül, szorgalmas, mun
kásnak nevelt leánykát, ki maga süti 
meg a papa névenapjára a pogácsát, ma
ga süti meg azt a jó, semmivel sem pó
tolható, házi-kenyeret, maga varrja a ne-

csintalan diák óra alatt észrevétlenül el
cseni a piros tollat s egy nagy aranyka
lászt tűz helyébe. Vége van az órának 
az öreg indul kifele, kezébe veszi a kala
pot, meglátja a búzakalászt, egy darabig 
nézte, aztán komoly atczezal fordul adiá- 

; kok fele, s megszólal:
— Az nem illik, hogy ti egy öreg 

j tanárotokkal tréfát csináltok, de mert tu
dom, hogy azt hiszitek, miszerint e búza 

! kalász mint a 48-as pártnak, a hazafiság- 
nak jelvénye, s ezért tűztétek ide — a 
tréfát megbocsátom, sohase is változzatok 
meg, szeressétek a hazát s mindent kö
vessetek el, hogy mások is szeressék azt.

Panama Békésen.
Békésen újabb időben gomba módra 

szaporodtak a temetkezési egyletek. Egyik 
a másikat Hezitálta túl az előnyösebbnél 
előnyösebb ajánlatokkal. A gondolkodni 
akaró és tudó embernek feltűnhetett ezen 
egyik újabb „népboldogitási* mód a mai 
számitó világban. Önkénytelenül is felme
rült az emberben az a kérdés, hogy csak
ugyan önzetlen, a szegény nép érdekét 
szivén viselő érzet vezeti-e azokat, akik 
még halálában is jót akarnak tenni a 
szegény néppel?!

Ha igy áll a dolog, úgy ezek az egyé
nek tiszteletet és közbecsülést érdemelnek 
önzetlen, fáradságot nem ismerő cseleke
detükért.

Hogy miként áll a dolog, hogy mi 
módon történik ez a „népboldogitás", azt 
mutatja a békési VII. temetkezési egylet 
esete,

Érdemes — és érdekes arra, hogy a 
nyilvánosság elé kerüljön, hogy ezáltal a 
nagy közönség is tájékozva legyen ezen 
egylet üzelmeiről.

A békési járás főszolgabírójához a 
VH. temetkezési egylet alelnöke Polgár 
János, jegyzője Levág István és pénztár
noka Zs. Szabó Gábor kérvényt nyújtot
tak be, melyben arra kérik a főszolgabí
rót, hogy a folyó év január 7-re összehí
vott közgyűlésükön elnökölne és ezen 
gyűlésre egy jegyzőkönyv vezetőt külde
ne ki.

Ezen kérelemre a főszolgabíró Szent-

mesen egyszerű ruhát magának is, a ma
mának is, kisebb testvérkéinek is. A kik
nél nem kerül az asztalra ronda, piszkos 
cseléd kotyvasztotta étel, ahol nem szür- 
esölheti le a szolgáló a tejsürüjét, s nem 
csenheti ki az ételből a legjobb falatokat 
előre. — Az ilyenekről a modern urak 
alig tudnak, mert hiszen alig látják, — 
ezek nem adnak jourokat, az ilyen le
ány nem hallgatja szellemtelen fecsegé
sét egy uracsnak sem, sajnálná idejét ar
ra fecsérelni, s ha véletlenül találkoznak, 
az ilyen leányka komoly tekintete előtt, 
lesüti szemeit a modern ifjú ur.

Próbálnák csak meg az ilyen urak 
felfogni, megérteni rendeltetésük tulaj
donképem czélját, próbálnák meg mind
azon előnyöket, melyekkel felruházva let
tek, — úgy arja használni, a mire a Gond
viselés adta. Élnének mértékletesen, vi
selnék gondját testüknek, lelkűknek egy
aránt, megemlékezve, hogy: csak ép 
testben lakhatik ép lélek. Ne lennének 
testük rabszolgái, hanem igyekeznének 
leküzdeni csúnya tulajdonságaikat, mert 
legnagyobb úr, ki önmaga felett uralko
dik. Ne futkosnának haszontalan pillan
gók után, hanem tanulnák megbecsülni 
a komolyabb, serény, jó gondolkozásu le
ányt, a munkás, barna kezeket: akkor 
meglátnák, mint változna meg, legtöbb 
része a modern leányoknak is.

A nők sokat hanytorgatott tetszeni 
vágyása alkalmas eszköz arra, hogy ezt 
helyesen felhasználva, átalakuljanak. Ha 
látják, hogy derék férfiak, kiknek társa
ságát, kedvét megnyerni úgy óhajtják; ! 
elfordulnak tőlük, figyelmükre sem mél- j 
tátják : teljes erejükből fognak igyekezni j 
másként viselkedni, megváltozni.

Ép úgy, amennyire alkalmazkodnak 
most! Nagymama.

györgyi György községi jegyzőt bízta meg 
J a gyűlésen való megjelenéssel és egyúttal 
| utasította, hogy a társulat pénztárát vizs- 
| gálja meg, s az eredményről tegyen je- 
! lentést.

Nevezett jegyző jelentéséből, illetőleg 
! a főszolgabírónak a társulat könyvei át

vizsgálása alkalmából merített adataiból 
közöljük a következőket:

Ezen temetkezési egylet alapszabályai 
jóváhagyattak 1899. szeptember 12-én.

A jóváhagyott alapszabályok 2. §-a 
szerint a tagok száma ligfölebb 1250 lehet. 
„Ezzel szemben az ellenőrzési napló sze
rint a tagok létszáma 1369. Az elnök 
által vezetett hasonló jegyzék szerint pe
dig 1446.“

Az alapszabály 3. pontja értelmében 
tagul esők az vehető föl, aki 3 tana aláírá
sával ellátott hiteles bizonyítványt mulat föl 
arról, hogy ép, egészséges szervezetű és öröklött 
betegségtől mentes."

A vizsgálat azonban kiderítette, hogy 
egyetlen tagtól sem kértek ilyen bizonyít
ványt, alkalmasint azért, hogy az igazgató
tanács tagjai halálesetenkint minél több 4 
korona t. díjban részesüljenek az alapsza
bályok 33. §. szerint; valamint azért is 
talán, hogy ilyen esetek forduljanak elő, 
mint a következők:

Hajdú Mária tagul föl lett véve 1899. 
november 22, ugyanazon napon meg is halt, 
fizettek utánna 120 koronát.

Herpai András beírva lett 1899. no
vember 16-án, szintén ugyanazon napon 
mint halott után kifizettek 120 koronát.

Kondrea Károly 1899. deczeinber 22-én 
lett beírva, másnap már halott volt. Ezután 
is fizettek.

Pusztai Rebeka tag lett 1899. julius 
8-án meghalt jul. 24-én. Fizettek utána 
120 koronát.

Cs. Balog Mihály beírva lett 1899. 
jul. 6-án meghalt ugyanazon hónap 10-én.
Fizettek utána 80 koronát.

Ezen, valamint több hasonló eset után 
az „igazgatóság* tagjai felcsipték a 4—4 
koronát; sőt a társulat jegyzője Lécay 
István a betöltetlenül levő „titkári* állás 
után járó 4 koronát, tehát összesen 8 ko
ronát vett föl minden egyes eset alkalmá
val.

Az alapszabályok 3. §-ának második 
bekezdése értelmében, mást is be lehetett 
íratni tagnak ; de ettől 2 tanú aláírásával 
ellátott beleegyező nyilatkozatot köteles 
beadni az, aki beíratja.

Az alapszabályok ezen része sem lett 
betartva. De előfurdult olyan eset, hogy 
hogy „Csarnai Gábor Békés község men- 
ház gondnoka beíratott 3 — a rnenház- 
ban levő — beteg embert, akikért 140— 
140 korona járulékot föl is vett* ; az elte
metésük mégis a község terhére történt

Az alapszabályok 7. §-a értelmében, 
minden tag beiratkozási díj czimen, ha 
még nincs 70 éves 2 koronát, ha 70 éves 
elmúlt 4 koronát tartozott fizetni. Vidé
kiek ennek kétszeresét.

A tagokról vezetett könyvek azom- 
ban semmi hitelességgel nem bírnak, a 
tagok életkorát- és illetékességét illetőleg, 
sőt ,,a tagok életévét a beíró tetszése sze
rint határozza meg, illetve írja be ', hogy 
beiratási dij czimen, mily összeg folyt be 
és abból az „igazgatóság ‘ tagjai mennyit 
tartottak meg „csak az összes egyleti tagok 
kihallgatása után lenne megállapítható.'’

Gyulán is most folyik a vizsgálat egy 
ilyen egyesült társulat ellen, hol százak 
nem kapták meg járulékaikat. Naponként 
érkeznek panaszok a járásbírósághoz. — 
Biztosabb és megbízhatóbb kezekbe kel
lene helyezni ily egyesületek vezetését —- 
hol nyomorult szegény emberek rakják 
össze filléreiket.

A t. (megyei Házból
A mezei hadak felvonultak zúgó pap

rikás csöbrök zörgetése mellett s szokat
lan telt terem képét kölcsönözték a vá
lasztás tartamára a megyeház termének, 
egészen az Orökimádás hangversenyébe 
képzelte magát a jámbor hallgató, külö
nösen megerősittetvén ezen képzeletében
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az örök imádás által, melyből egy fejezet 
Széli Kálmánnak itt is. a többi más me
gyék példája után eljátszatott. Az örök 
miniszterelnök örök iinádása megkezdetett 
tehát már a vármegye termében, — no 
de erről később, mert fontosabb dolog volt 
a választás.

Mérő Samu lemondásával szerezte 
meg a vármegye bizottságának azt az 
örömöt, hogy alkalma legyen legszebb 
alkotmányos jogát az ingyen paprikás 
evést vagy pardon — a választást gya
korolni.

Jelölt van bőven: feltétlenül, s az 
igazság vak Istenasszonya által egyedül 
megválasztandó csak egy . . . persze meg
bukott.

Hogy is van az a török adoma.
Kérdi a török a kereskedőtől: -Hogy 

adod a tevédet ?“
-Három piaszterért" feleli a keres

kedő.
-Bolond vagy te ember, hogy csak 

három piasztert kérsz a tevédért,"
„Nem vagyok én bolond, emberséges 

muzulmán, mert a macskámat meg nem 
adom háromezer piaszteren alul.'

..Az ördögnek kell a te macskád."
„De hogy nem kell az én macskám 

emberséges muzulmán; ha a tevém kell 
akkor kell a macskám is, mert egyiket 
a másik nélkül nem adom."

De hogy nem kell neked Sinszki Fe- 
rencz; ha Haynal Béla kell, akkor Sinszki 
Ferencz is kell, mert egyiket a másik 
nélkül meg nem választhatod.*

S ez volt az oka, hogy a másik pá
lyázó, daezára az általa saját magáról 
kibocsájtott elismerő oklevélnek, s da
ezára a paprikásnak, megbukott.

Szégyen ugyan, de úgy van, hogy a 
szomszéd tót atyafiak — a kik legújab
ban házat akarnak építeni Uyúián (talán 
a megtakarított vasúti jegyek és papriká
sok árából) — a törvényben csak a kép
viselő választások alkalmával megállapí
tott fuvardijjat és tisztességes ellátást 
a vármegyei választásokra is igénybeve
szik s horrendum dictu meg esett, 
hogy 80 paprikás fogyott el s a jelölt 
csak 62 szavazatot kapott.

Hol a 18 paprikás ?
Ebben ítéljen azután a m. k. curia 

hogy ki kell e fizetni ezt a 18 paprikást; 
mert nincs kizárva, hogy olyan hasú em
ber is létezzék, a kinél a tisztességes el
látás legalább két adag paprikást kíván.

Békés vármegyében köztudomás sze
rint az a fő előny, hogy a politikát nem 
intézik a megyeház termében s ezt min
denki büszkeséggel hangoztatja.

Ez tehát az elv.
A tény pedig az, hogy nincs olyan 

politikai dolog a világon a mi ennek az 
elvnek alapján a vármegyeház termében 
ne tárgyaltatnók s mindég a fennálló kor
mány javára ne dóntettnék el.

S ebben a vármegyének igaza van, 
mert a kormányt valakinek támogatni 
keli, támogatás nélkül nem lehetvén kor
mány s miért ne támogassa Békésvárme
gye közönsége, a ki egyébként rendes kö
rülmények között öt ellenzéki követet 
szokott küldeni s csak Bánfly (Isten bű
nül ne vegye az emlegetését) volt képes 
három mamelukot kiszorítani.

A határozat minden esetre bír az új
donság ingerével, mert ezaz első egy éves 
jubüeum; Széli Kálmán nevéhez fűződik 
a dicsőség, hogy végre a magyar nem 
elégszik meg 10, 25 és 50 éves jubileum
mal s telán attól való félelemben, hogy 
erre nem lesz alkalom, megkezdi a jubi- 
lálást már az egynél.

Persze ezzel az ausztriai viszonyok
hoz akar közeledni, a hol a ministereluö- 
köt egyhetes alkalmából üdvüzlik, ott már 
csak hetekig tartván a iliesősség.

A történelnü hűség s a történelem 
lapjain való megörökítés kedvéért meg
jegyzem, hogy a Széli Kálmán egy éves 
csecsemő jubileumi üdvözlésére az indít
ványt. Almássy Dénes gróf tette meg.

De meg is ártott neki.
Legalább az elnöklő főispán azt je

lentette ki a gróf, hogy személyesenjkivánta 
volna az indítványt megtenni, de ebben | 
betegsége akadályozza.

Máskülönben is sajnáljuk, hogy a j 
nemes gróf beteg, de igy kétszeres saj- ■ 
uálkozásuuk, mert elestünk egy szűz be- j 
szédtől. Pedig azt a beszédben is szeretjük. ;

Hanem hát hol voltak megint a négy- | 
vennyolczasok? Ej, ej, megint pactum, | 
elausida, formula 1

A mint különben magán utón érte
sülünk, akart egy felszólalás lenni 
az indítvány ellen, de az illető mint min
denről erről is lekésett s éppen a har- 
minezadik tárgynál érkezett meg léleksza
kadva, hogy ő fel akar szólalni az üdvöz
lés ellen.

Ezt csak azért jegyezzük fel, hogy 
mégis akadt egy ember négyszázból a ki 
nem üdvözöl — de ez sem idvezül, mert 
bizonyosan onnét is el fog késni.*

IUő, hogy még a közgyűlés legfon
tosabb tárgyáról megemlékezzem. Onnét 
gondolom, hogy ez u legfontosabb tárgy 
volt, mert csakis ennél történt felszólalás, 
nevezetesen, hogy a békési tűzoltóság ru
hával elláttassék-e vagy nem'? Persze bé
kési megyebizottsági tag szólalt fel s még 
perszébb, hogy ellene, mert hát a ruha 
abban különbözik az üdvözléstől, hogy 
az pénzbe kerül, az üdvözlés meg nem. 
Azonban a törvényhatóság tekintettel arra, 
hogy nappal is vannak tüzek s akkor még 
sem volna illő, hogy a tűzoltók mezítele
nül jelenjenek meg, kötelezte Békést, hogy 
tűzoltóit felruházza. *

Egyébként Béke, Széli és Paprikás 
velünk. Cs.—

Különben tudósítónk a gyűlésről ál
talánosságban s részletesen a következő
ket jelenti:

A Multas Dolfi boltja előtt találko
zom az öreg Kajánnal, nagy skatulya szi
var a hóna alatt, vígan koczog, apró sze
me vdlog, oda iparkodik a Herodek étter
mébe. Ráütök az öreg vállára :

— Hova viszi a szivart vén kortes?
Az öreg megfordul, arcza ragyog az

örömtől.
— Ah jaj, dobro ráno! hat viszek a 

szivart a csábaiaknak gyuttunk be, van 
gulyás, sör, szivar. Iljen a Szatmári ilnek 
úr, ütet megválasztjuk, in mondom a Ma
ján András úr.

— Igen ám öregem, de itt vannak a 
békésiek, azok majd leszavaznak titeket.

No, felcsathm erre s majd hogy az 
egész utcza össze nem szalad, úgy kiabál:

— Bozse moje, Csabát leszavalnyi, 
nem azért gyuttein én is, id vágyunk 
mind tűben, műid az egész vármegye, 
most választunk ülnök, aztán alispán meg 
főispán, a mit Csábá akár áz ván.

Csakugyan tömött sorokban, mint 
ősszel fekete darvak, vonulnak fel a jól 
táplált Csabaiak, kik közül Zlinszky Pista 
bátyánk alakja tűnik elő, s kinek hely
reigazítással tartozunk, mert az alispánt 
banketten nem huszonkét, fánkot evett- 
meg, hanem csak —• tizenegyet. Elhelyez
kednek ; diadalmas szemekkel tekintget 
nek kömyöskörül, mintha mondanák — 
itt ülnek a Csabaiak, ide nézzetek.

Korossy ugyancsak pödörgeti a baju
szát :

— Ilyenek az én katonáim.
Lassan megtelik a nagy terem, a sár

rét népies alakjait, élénken tarkítják a 
békésiek lázas csoportjai, kik minden ol
dalon korteskednek, hogy jelöltjüknek 
diadalt biztosítsanak. Megkezdődik a sza
vazás, hullámzónak erre-arra a pártok, 
izgatottan lesik hol a többség, ki lesz 
megválasztva. Futárok, kortesek szalad
gálnak egyik (eremből a másikba, végre 
vége van. Felhangzik a főispán cseugő, 
éles hangja, s a dörgő kiáltás:

— cJjen tiitisiby Ferencz!
Ezután került a sor Bájnál Bélára. 

Mikor a főispán feltette a kérdést, hogy 
ki legyen a jegyző, Vésztőnek szent igét 
hirdető fia Kun Béla olyat kiáltott, hogy 
a karzaton levő egyetlen hölgy szivgür- 
esöt kapott, meg is választották Bélát,

kinek a banderiumus Murvai Miska igy 
gratulált:

— No Béla, legalább nem eszed az 
apád kenyérit 1

A törvényhatósági bizottság f. évi 
február 26-án tartott közgyűlésén 139 
tárgy intéztett el, melyekben hozott fon
tosabb határozatokat a következőkben is
mertetjük : az ülés megnyitása után a 
vármegye főispánja a közgyűlés éljenzése 
mellett üdvözölte az alispánt, kir. taná
csosi ezimmel történt kitüntetése alkal
mával, mire az alispán mondott lelkes él
jenzéssel fogadott köszönetét. A várme
gye főispánja B a r o s  Dezső békésiszol- 
gabirót th. főszolgabíróvá és dr. K o n- 
k o 1 y Tihamér közig, gyakornokot tb. 
tiszteletbeli szolgabiróvá nevezte ki. — 
közölt alispáni jelentés egész terje
delmében tudomásul vétetett és ezzel 
kapcsolatban felhatalmaztatott a várme
gye alispánja, hogy 10,000 drb eperfa- 
esemetét a transversális ut befásitására 
ingyen átengedjen és a többi alkalmas 
csemeték kiültetése iránt intézkedjék, to
vábbá a csabai, szeghalmi és szarvasi já
rásokba egy-egy szolgabirói, a békési já
rásba pedig egy irnokí állás rendszeresí
tése mondatott ki azon esetre, ha a költ
séget a belügyminiszter az állami dotáció 
terhére fedezi, végül több vármegyei tiszt
viselő a házi pénztári megtakarítás ter
hére a folyó évre csekélyebb fizetés ki
egészítésben részesittetett. — A számon- 
kéröszék főkönyve a tisztikar tevékeny
ségéről és a várm. közig, bizottság éves 
jelentése tudomásul vétettek. — Gróf 
A l m á s s y  Dénes indítványára elhatá
roztatott, hogy a that. bizottság S z é l i  
Kálmán miniszterelnököt kormányralépé- 
s.ének évfordulója alkalmából üdvözli. — 
Árvaszéki ülnökké S i n s z k y  Ferencz 
127 szavazattal 63 ellenében, árvaszéki 
jegyzővé pedig felkiáltás utján H a j n a l  
Béla választatott meg. — Megyei mun- 
kásküzvetitővé B e r t h ó  t y  István, he
lyettesé dr. V a r g a  Lajos jelöltettek ki. 
A foglalkozást közvetítő és cselédszerző 
üzletekről szóló várm. szabályrendelet a 
miniszteri rendeletben foglaltakhoz ké
pest módosíttatott. — (Budapest fő- és 
szék-város, valamint Kolozs, Marostorda 
vármegyék köriratai tudomásul vétettek, 
Zólyom vármegye, Győr város, Kis-Kü- 
küllő, valamint Hevesvármegye köriratat 
pártoló felirattal támogattatnak. — A ra
gadós száj- és körömfájás elleni óvrend- 
szabályok enyhítése iránt a földmivelési 
miniszterhez föiirat intéztetett. — A vár
megyei legtöbb adót fizető bizottsági ta
gok névjegyzéke a belügyminiszterhez 
leiterjesztetett. — A régi törvényszéki 
épületre beadott vételi ajánlatok olcsósá
guk miatt el nem fogadtattak és a bi
zottság ujubb javaslattételre hívta fel és 
a régi fogház-épület mintegy 14 ezer 
korona költséggel hivatalok czéljaira át
alakítani határoztatok.

Gyula város, Csaba, Orosháza Szarvas, 
Békés és Mezőberény községek felhivat
tak a tekintetben való határozathozatalra, 
hogy a vármegye által épített vámos uta
kat vegyék át. — A vármegyei épületek 
ez idei javítására 2600 korona szavazta
tott meg. — Több vámengedély kiter
jesztési és vámdijszabási ügyben felter
jesztés intéztetett a kereskedelmi minisz
terhez.— A közdülő-utak állapotáról szóló 
alispáni jelentés tudomásul vétetett. — A 
közművelődési alap felhasználásáról szóló 
szabályrendelet akként módosíttatott, hogy 
ezentúl a tanítók jutalmazását a közmű
velődési egyesület fogja teljesíteni.

Az aradi siket-néma intézetnek és az 
Eötvös bizottságnak a közművelődés alap
ból segély szavaztatott meg.— A vár
megyei nyugdíj-szabályrendelet több pont
ja módosíttatott. — A gyökeresi szőlők 
alatt elvonuló puszta-szent-tornyai ut a 
községi közlekedési utak hálózatába fel
vétetett. — A W o d i a n e r  árvaházke
zelési szabályzata megállapittatott. — Az 
Orosháza p.-töldvári-ut kiépítése 1900. év
ről elhalasztatott, az erre vonatkozó előbbi 
határozat fenntartásával. — Gróf Bereh- 
toid Lipót mezei vasútja ezéljára igény
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be veendő törv. hat. ut átengedése tár
gyában hozott alispánt határozat tudomá- ; 
sül vétetett.

B.-Csaba községnek a főrendőrbiztosi 
állásra vonatkozó határozata megsemmi- ! 
sittetett és uj pályázat hirdetése rendel
tetett el. — B.-Csaba község határozata 
a villanyvilágitás ügyében elvileg jóvá
hagyatott és a szerződés több pontjának 
módosítása rendeltetett el. — B.-Csaba 
községnek a Trautmansdorf-féle földbir- | 
tok eladása, és az ellenőrt teendők el
látása tárgyában hozott határozatai jóvá
hagyattak.— Füzes-Gyarmat község kép
viselőtestületének 1900. november 5. hozott 
határozatai Berg Mihály felebbezésével ; 
szemben jóváhagyattak. — Tót-Komlós 
község járdák építése ügyében hozott j 
határozata megváltoztattatott. — Békés 
község módosított szervezési szabályren
delete visszaadatott több észrevétellel. — 
Békés községnek a gyepmesteri állás be
töltése tárgyában hozott határozata jóvá
hagyatott. — P.-Földvár község határo- 
ta G 1 a s e r Károly illetményeinek meg
tagadása tárgyában oly módosítással, 
25 forint lakpénz kifizetendő, jóváhagya
tott. — Gyula város határozata a városi 
pénzek elhelyezése tárgyában D o m b i  
Lajos felebbezésével szemben jóváhagya
tott. — A békési nyilvántartó választás 
megsemmisittetett.

Békés község önkéntes tűzoltóság uj 
tagjainak felszerelésére köteleztetett. — 
Békés községnek a piaezi-napok megvál
toztatása és Puszta-Földvárnak a piaez 
áthelyezése tárgyában hozott határozatai 
jóváhagyattak. - P a p p Károly felebbe- 
zése a jegyzői nyugdíj választmány ha
tározata ellen elutasittatott. — Özv. Fol- 
tényl Imréné részére a nyugdij-választ- 
mány javaslatára segély szavaztatott meg. 
— S zó  m b a t h  e 1 y i Gyula kegy dij 
iránti kérvényével elutasittatott. — A ma
gyarországi jegyzői egylet kérvénye a 
jegyzői árvaház segélyezése tárgyában, 
elutasittatott.

Gyula város pénz- és vagyon-keze- 
lési, Doboz község szervezési és fizetési, 
Sámson község szervezési szabályrende
lete jóváhagyattak. — Gyula város hatá
rozata a napszámosok adója tárgyában 
tudomásul vétetett. — Békés község ha
tározata két toronyőr fizetés emelése tár
gyában, jóváhagyatott. — Bánfalva köz
ség szabályrendelete a községi kötelékbe 
való felvétel, valamint Gyulavári határo
zata a gyula-barakonyi-vasut segélyezése 
tárgyában jóvá nem hagyatott. — Hor
váth Gergely törlési engedélye jóváha
gyatott.

A hosszufoki ármentesitő társulat ha
tározata 480 m, töltésszakasznak ut gya
nánt ..átengedése tárgyában elfogadtatott.

Öcsöd község szervezési szabályren
delet módosítása, Doboz község állami 
iskola költségeinek fedezése, Szeghalom 
községnek a vendéglői melléképületek lé
tesítése, Szarvas községnek a népkert 
vendéglő bérbeadása, Békés községnek 
uj színésznői állás rendszeresítése, Szarvas 
községnek bikaakol építése, Szabad-Szt- 
Tomya községnek 7500 forint kölcsön 
felvétele, Bánfalva községnek a mező
őrök számának leszállítása, Körös-Ladány 
községnek fizetési szabályrendelet módo
sítása, Doboz községnek a regálé kártala
nítási kötvény visszapótlása, Békés köz
ségnek a Ponyvahát és Czipó-puszta fel
osztása, Gyula város szervezeti szabály- 
rendeletének módosítása. Békés község 
Bartos Károlyné ötödéves korpótléka, 
Sámson községnek a lovasrendőr fizetés- 
emelése és a közgyámi állás rendszeresí
tése, valamint előfogatozási szerződése 
tárgyában hozott határozatai jóváhagyat
tak. — Körös-Tarosa község két orvosi 
állás rendszeresítése tárgyában hozott ha
tározata azon pótlással, hogy a látoga
tási dijak felemelendők és ugyanezen köz- j 
ségnek hitelszövetkezeti üzletrészek jegy
zése tárgyában hozott határozata jóváha
gyattak. — Kondoros községnek az elle
nőri állás rendszeresítése, egy évi halasz
tás adatott.

Tót-Komlós község azon kérelmével, 
hogy a leány-árvaházra befizetett összeg !

visszaadassék, elutasittatott. — A köz- 
kórház tulkiadásai jóváhagyattak. A köz
egészségügyi egylet részére a közműve
lődési alapból 400 korona szavaztatott 
meg. — Gyula város határozata, a bara- 
konyi-vasut segélyének visszavonása tár
gyában feloldatott. — K o v á c s  Gyula 
szeghalmi jegyző szabadság iránti kérel
mével elutasittatott. — Szarvas község ha
tározata, a járvány-kórház ügyében, Gyu
lavári község határozata, ártézi-kut fúrása 
ügyében és Kondoros község határozata, 
végrehajtói állás szervezése tárgyában 
jóváhagyatott. — A P.-Földvár községben 
megtörtént orvosválasztás megsemmisit
tetett. — Szilágyi Lászlónak 200 korona 
kegydij szavaztatott meg. — Több vár
megyei és községi adás-vételi és haszon
béri szerződés, községi költségelőirányza
tok és pótelőirányzatok, behajthatatlanná 
vált pótadók törlése és betegápolási tar
tozások leírása, vármegyei alapok szám
adásai jóváhagyattak.

A békési tűzoltók bálja.
A városi bérház dísztermét oly nagy 

és fényes közönség töltötte meg, a mi
lyent e teremben a bérház föiszentelése 
óta aligha láttunk. Esti 7 óraután csak
hamar gyűlni kezdett a közönség, s a 
hangverseny kezdetéig, egynegyed ki- 
lenczig győzte a pénztár a jegyeket osz
togatni; a megjelentek száma 500-on 
felül volt.

A hangversenynek részben változott 
műsora a következőkép folyt le : 1. Az 
iparos dalkör énekelte Farkas Ferenc? 
karnagynak ez alkalomra szerzett mü
vét, a melybe igen ügyesen volt beszfive 
a kürt, vészharang és két hangú jelző 
szava; 2. Vig szavalatot adott elő Haj
dú János, aki humoros szavalásairól is
meretes ; 3. Népdalokat énekelt kelle
mes érczes hangján Szerencsi Imre, fis- 
harmoniumon kisérte tökélletes zenei 
ügyességgel Kozies Gusztáv álta l; 4 
„Hogy lettem én tűzoltó" czimü vig fel
olvasást tartotta Farkas Ferencz, a ki 
egyébiránt nem tűzoltó; 5 Palmay Ilka 
zsidó nótáját énekelte jóízűen az iparos 
dalkör; 6, „Változatlan fordulat” dialo
got előadták — beloélve magokat a da
rabba — Varga Károly tűzoltó és neje:
7. Több magyar dalt játszott ezigány- 
primásunk Trucz Adóm negyedmagával; 
K „Az ingyenélő” ez. monológot előadta 
Kiss Béla tűzoltó, a kínok azonban nem 
tört el inggombja, mert csakhamar oda
adással tánczolt; 9 „Csendes ój“ ez dalt 
énekelte az iparos dalkör, do jó kíván
sága korai volt, mert a nóta után so
kára, csak masnap napkelte után alud
tunk el. A műsor valamennyi pontjáért 
a közönség tapssal jutalmazta a szerep
lőket; 10. Végül záradékul Turócsy 
Endre ö. t. o főparancsnok a tűzoltó 
hivatásának tűz esotón és tűz nem lété
ben való rövid jelzése után őszinte kö
szönetét mondott a nagy és díszes kö
zönségnek a tűzoltóság támogatásáért, 
valamint a hangversenyen közreműkö
dők fáradozásáért.

Ezután — u mitől a főparancsnok 
már zárszavának elmondása után félt, 
t. i. hogy kirántják alóla — az emel
vényt eltűnt nagy hirtelenséggel, meg
kezdődött és állandó jó kedvvel folyt a 
táncz reggelig. Az első négyest 124 pár 
tánczolta, s még reggeli 7 (nálunk 19) 
órakor is 15 pár lejtette az utolsó csárdást.

A mulatságon jelen volt lányok és 
asszonyok neveit lehetetlen felsorolni, 
mert a pontos névsor összeállításához 
gyorsírászati tudomány kellett volna, ez 
pedig hiányzott.

Sajnos, hogy a községi tisztviselők 
s elöljárók nagyon gyengén voltak kép
viselve ; szeretjük hinni, hogy ennek 
nem a tűzoltói intézmény iránti rokon- 
szenv hiánya, hanem Mátyás nap volt 
az oka.

A tűzoltók arczain határtalan öröm 
ragyogott a zsúfolt terem láttára, kivált 
mikor megtudták a kasszánál, hogy az 
alacsony belépti dijak mellett is annyi

a tiszta jövedelem, hogy abból a létszám 
szaporítás folytán belépő 11 uj tűzoltó 
személyi felszerelésének költsége bőven 
kitelik

Igaz. majd elfelejtem, hogy a vil
lany-lámpa — szokása el enése — az 
egész éjen át ogyszer sem aludt ki, a 
mire alapos oka volt, t. i. megsemgyu- 
ladt, s igy a tűzoltók a meghívón jel
zett azon ígéretnek, hogy a közönség
nek villanyvilágítással is szolgálnak, 
nem tehettek eleget. No de azért eléggé 
ki voltunk világítva. y.

ÚJDONSÁGOK.
— Levél Bartha Miklóshoz A gyulai 

I 48-as kör évi közgyűlésén a következő 
! levelet intézteB a r th a  Miklóshoz, Gyu-
i la város országyüiési képviselőjéhez :

Nagyságos Bartha Miklős orsz. kép- 
\ viselő urnák Budapesten.

Nagyságos ú r ! A gyulai 48-as kör 
! 1900. február hó 18-án tartott évi köz

gyűlésén határozatiiag ki lett mondva, 
hogy kérettessék fel Nagyságod arra 
nézve, miszerint Gyulaváros képviselő
testülete és Békésvár megye alispánja ál
tal a magas kormányhoz felterjesztett s 
a mezei rendőrök további alkalmaztatása 
elleni kérvényét pártolni s bennünket 

I ezen ügyben támogatni kegyeskedjék. 
Úgyszintén nagyon sérelmes a varos és 
lakosságára nézve az — a miért is Nagy
ságodhoz fordulunk támogatásért, — 
hogy a keleti laktanya, melyben évtize
dek óta katonaság volt elhelyezve, most 
ezen drága épület üroson áll, erre an
nál is inkább felhívjuk Nagyságod fi
gyelmét, miután báró F e h é r v á r y  hon
védelmi miniszter ur (3 Exceliencziája 
megígérte, hogy ide katonaságot fogad
ni. Mivel ez az idén nem történt meg, 
sőt talán nem is fog megtörténni, kérjük 
Nagyságodat, sürgesse meg ezen ügyet, 
vagy ha Szükségesnek látja, hogy kül- 
döttségiieg menjünk fel, azt is megtesz- 
szük.

Nagyrabe csült válaszát elvárva ma
radunk alázatps szolgái Gyulán, 1900 
február t8. Adám Schriffert József a 
gyulai 48-as kör einöke, K. Ludvig Jó
zsef a gyulai 48-as kör jegyzője.

Beteg bíró. Novák Camill euriai 
bitó, a gyulai kir. törvényszék einöke 

j még mindig kénytelen beteg ágyát őrizni, 
mint azonban orvosa dr. Zöldi).János me
gyei főorvostól nyert értesülésből jelent
hetjük, a beteg napról-napra erősbödik, 

j úgy hogy nem sok idő kérdése, hogy a 
j köztiszteletben és közszeretetben álló em- 
S  bér ismét elfoglalja hivatalos állását.
| — Mikor fizet a píczulás? Apiczulás
I bank, moly Gyulán ezelőtt öt évvel meg- 
! alakult, most ápril 2*)-ig fogad el csak 

befizetéseket, s azután felszámol, azaz 
kiszámítják, hogy kire mennyi nyereség 
esik. Ez a számolási művelet miután há
rom ezernél több tétel Van 5 - 6  hétig 
eltog tartani. Úgy, hogy az igazgatóság 
határozata szerint 1900. - junius 15-én 
kezdődnek a fizetésük, s ezen naptól 
kezdve mindenki visszakapja pénzét a 
reá eső nyereménnyel együtt Megemlít
jük újra, hogy ápril vágótól kezdve uj 
píczulás alakul s már nagyban folynak 
az aláírások, ajánljuk c rendkívüli üd
vös intézményt minden polgárembernek 
Jegyezni lehet; Ánulá P á l, Zuzmann, Gu
bás, Dob:iy, Dattsch Jakab, a Corvinában 
a Gyulavidéki Takarékéin élűm ál és min
den alapító tagnál.

— Felolvasás és tár asestély. Amint  
értesülünk a gyulai kereskedők és keres
kedő ifjak társulata kebeléből kiküldött 
vigalmi-bizottságnak sikerült a folyó hó
17-ére tervezett társas-estélyére Kóbor Ta
mást, a hírneves tároza- és hírlapírót 
felolvasásra megnyerni. — A társulat tag- 
jai körében élénk érdeklődés mutatkozik 
a felolvasás iránt és bizonyosra vesszük, 
hogy ezen estély a kereskedelmi csarnok 
által rendezett mulatságok legsikerültebb
jei közé fog tartozni.
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— Csodabogár. A Csabán megjelenő 
.Békésmegyei Közlöny” csütörtöki szá
mában a következő újdonság jelent meg: 
st. nem épen mindig barátságos lábon 
álló nagyhatalmak tudvalevőleg követ
ség! palotákat építenek egymás főváro
sában, a hol a követség biztonságban 
őrizheti a diplomácziai titkokat, mert azt 
a házat azon ország területének tekin
tik, melynek tulajdona. Csaba és Gyula 
ugyan nem nagy hatalmak, se nem ál
lanak ellenséges lábon, diplomácziai tit
kai sincsenek, de azért nem lehetetlen, 
hogy Csabának is lesz háza Gyulán. 
Arról van ugyanis szó, hogy megment
sük a vármegye jó hírnevét, melyet disz- 
kreditálni akarnak azzal, hogy a megye 
székhelyén a főutczán, a székház tő
szomszédságában egy 700 négyszögölnyi 
nagyságú, beépített telekért 8100 forin
tot hajlandók adni a gyulaiak. És ez 
fényes ajánlat egy magános részéről, 
mert a város még annyit sem volt haj
landó adni a megye tulajdonát képező 
régi törvényszéki épületéi t. Ha híre kel
ne a dolognak, ugyan lerontaná ingatla
naik értékét, mert mit érnek a telkek 
és a házak a megye egyébb helyein, ha 
a székház tőszomszédságában ilyen po
tom áron vesztegetik azokat? Az állan
dó választmányban a csabaiak bántot
ták el ezt a szégyent a megyéről s ha 
a „székhelynek” nincs annyi érzéke a 
vármegye javai iránt, hogy azok értékét 
nevetséges fokra leszállítani s igy a köz 
tulajdont képező ingatlanokat elkótya
vetyélni ne engedje, — megteszi helyet
te Csaba. Mint értesülönk, a csabaiak 
körében konzorcium alakul, mely illő 
áron megvásárolja azt a telket, a rozoga 
házhelyére modern berendezésű, fényes 
fogadót építtet a megye háza mellé Gyu
la főutczájára s kiirja a homlokára: 
„Csaba városához.” Legalább ha a vár
megye közönségének ügyes-bajos dolga 
akad Gyulán, lesz egy kényelmes hely, 
ahol megszálhatnak. A csabaiak pedig 
ott is csabai földön érezhetik . magukat. 
Ha tréfálni akarnánk, mi is azt mond
hatnék, a mit a vármegye egy vezető 
eipbere mondott, mikor a hírt hallotta: 
„És ez az első lépés Gyulának Csabába 
való bekebelezésére.”
fi, — Riadó —  honvédségünknél. A gyulai 
2-ik honvéd gyalog ezrednél folyó hó 24-én 
éjjeli 12 órakor riadójelt hivattak és 15 
perez alatt teljes hadikészletben állt a két 
zászlóalj. Egy órakor kivonult a Gyula- 
Varsándi legelőre, honnan csak reggel 9 
órakor tértek vissza, egy jól sikerült har- 
ezászati gyakorlat után. Csillag László 
ezredes, ezredparancsnok, a zászlóalj és 
századparancsnokok előtt a riadónál ta
núsított gyors és a harezüszati gyakorlat
nál pedig a jó magatartásért a legnagyobb 
megelégedését fejezte ki.

— Szendy György meghalt. Sokaknak 
fog szomorúságot okozni, kik e hirt elol
vassák, hogy az öreg Szendy György bácsi 
a szarvasi főgynmasiumnak évtizedeken 
át volt mathematikai professora meghalt. 
Az Isten adjon neki örök nyugodalmat. 
A tanári kar a következő gyászjelentést 
adta ki: „A szarvasi ág. h. ev. főgymna- 
sium tanári testületé mély fájdalommal 
tudatja őszintén szeretett kartársának 
Szendy György főgvmnásiumi nyugalma
zott rendes tanárnak 71 éves korában, 38 
évre terjedő tanári működése és 11 évi 
nyugalmaztatása után folyó év februárhó 
22-én bekövetkezett halálát. — A kiváló 
szakférfiúnak, a lelkes tanárnak, a nemes 
emberbarátnak temetése Csengeren folyó 
év február 24-én délután fog protestáns 
szertartás szerint végbemenői. Áldás em
lékére !"

— Lövés a Népkertben. Az elmúlt 
hó utolsó napján, délután 3 órakor pisz
toly dörrenés rázta meg Gyulán a nép
kert levegőjét. A népkert mellett elha 
ladó egy-két ember a lövés zajára a hely 
felé sietett a honnan a dörrenés eredt s 
ott találták élettelenül, a fűben fekve 
V é c s e y  Mihály czipész legényt h&ián- 
éka át volt lőve s egész arezát pirosra 
estette a vér. Mellette feküdt a füstölgő
evolver, melyből egy golyó hiányzott.

Rögtön meglehetett állapítani, hogy a 
szerencsétlen önmaga oltotta ki életét, 
mely reá nézve — mint kedveséhez irt 
buesu-levolében mondja — immár elvi
selhetetlenné vált. Az öngyilkos Ó-Von- 
csellűről került Gyulára — rövid idő 
előtt még Medgyesegyházán lakott — 
de sehol nem tudott boldogulni, s már 
hetek óta foglalkozás nélkül tengette éle
tét. Ez keserítette őt el annyira, hogy 
utoljára a halálba menekült.

— Halestély. A békési lelkes ifjúság 
múlt hó 28-án a Korona vendéglő ősz- 
szes termeiben élénk érdeklődés mellott 
táuczmulatsággal egybekötött halestélyt 
rendezett. Az első négyest 40 pár tán- 
czolta. Jelen voltak: Braun Jakabné, 
Beck Józsefné, Cziffer Józsefné, Ele
fánt Józsefné (Doboz), dr. Frey Li- 
pótné, Köröndi íjándorné, Löwy Jakab
né, Lövy Sándorné, Pintér Jakabné, 
Reisz Árminná, Rosenfeld Simonná, dr. 
Sarkadi Mórné, Scbáffer Lipótné (Do
boz), Sperlinger Jakabné. Leányok :Beck 
Róza, Cziffer Jolán, Elefánt Ilonka (Do
boz), Frey Jenke, Feigenbauni Etelka, 
Orosz Netti, Hirsch nővérek, Kohn nő
vérek, Rosenfeld Mariska. Weisz Boriska, 
Scháfer Jolánka, Weisz Francziska.

— Lész Rdra tragédiája. Hetekkel 
ezelőtt megdöbbentő öngyilkosság történt 
Mezőberényben, a szép L á s z Róza szi
vét fúrta keresztül a gyilkos golyő, me
lyet a leány önkezével irányított mellé
nek, a fölött való bánatában, hogy nem 
lehetett azé, kit szeretett. — A tragikus 
esetből kifolyólag csaknem az összes la-

okat bejárta az a hir, hogy az öngyil- 
os leánynak viszonya voit egy fiatal 

emberrel, s mivel reménytelenül szeret
ték egymást, elhatározták, hogy együt
tesen meg fognak halni, azonban ezt a 
tervet csak a leány hajtotta magán végre, 
mert a férfi nem ment el az utolsó ta
lálkára Úgy látszik ez a hir gyanúsnak 
tetszett a gyulai kir. ügyészségnél, hol 
jónak látták a szomorú történet indító 
okait napfényre hozni s ezért az öngyil
kos leány kedvese ellen, öngyilkosságra 
való felbujtogatás miatt megindult a vád 
alá helyezési eljárás. A vizsgálat a na
pokban lett befejezve és pedig azzal az 
eredménnyel, hogy a férfi — felmentetett.

— Közgyűlés. Szarvas község kép
viselő testületé legutóbbi közgyűlésén 
a felett döntött, hogy három pályázó 
közül kinek adassék ki az Árpád szálló 
bérbe. Pályázókul jelentkezett Stein 
János mezöberényi vendéglős 6400 kor. 
tíarai Frigyes 6200 korona és F r i e d 
Jenő 5500 korona évi haszonbér aján
lattal A közgyűlés Stein János sze
mélyében látott biztos garantiát a vá
ros érdekeinek megóvására s igy az ő 
ajánlatát fogadta el.

— Búcsú Hajnal Bélától Az árvaszéki 
jegyzővé választott Hajnal Béla tisztele
tére fényes bankettet rendoztek tisztelői
génieken este a békési bérház éttermé- 

en. A banketten ötvenen voltuk részt. 
Képviselve volt Békés város szine-java. 
Felköszöntőket mondottak P o p o v i e s  
főszolgabíró, B a r o s s  t. főszolgabiró, 
K ü r n y e i  ügyvéd, T h a r ó c z y  jegyző 
és S z a t m á r y  főjegyző.

— Uj esperes. Az endrödi esperesi 
kerület esperese, Grócz Béla prépost 
plébános kanonokká neveztetvén ki, 
dr. S c ti 1 a u e h Lörincz biboros püs
pök Spett Gyula gyomai plébánost, 
az ösmert jeles egyházi irót nevezte 
ki Endréd kerületi esperessé.

— Marciiul 15-ikét az újvárosi olva
sókör — mint értesülünk — a szokásos 
közvaesorával fogja megünnepelni. — Az 
est ünnepi szónokául közéletünk egyik 
kitűnőségét kéri föl a vezetőség.

— Á vármegye méhtenyésztése
1899. évben a következő eredményt 
tünteti fel : 6083 mozgószerkezetü kap
tárban és 5100 közönséges képűben 
377’2 métermázsa méz termeltetett 84

koionájával 31,684 kor. 80 flll. érték
ben ; a viasztermós 2533 kgr. 2 koro
nával 5072 korona. A termelt anyagok 
összes értéke 36,756 korona 80 fillér. 
A tormás 6 községben közép, a többi
ben szűk volt és a lefolyt évben 1 31 
egyén foglalkozott méhtenyésztéssel.

— Kinevezés. S z ű c s  Sándor orosházi 
kir. aljárásbiró a szolnoki kir. ügyész
séghez alügyészszé neveztetett ki.

— Az izgató sorsa. A C s i z m a d i a  
Sándor neve nem ismeretlen az olvasó 
közönség előtt. A szoeziálista agitátor a 
„Népszava” révén tett szert hírességre, 
de a mellett előszeretettel terjesztett az 
alföldi nép közt izgató nyomtatványokat 
és röpiratokat. A budapesti büntető tör
vényszék, mint sajtóbiróság, négy rend
beli osztálygyülöletre való izgatás vét
sége miatt 13 havi államfogházra, továbbá 
sajtórendőri vétségért 2 havi fogházra 
Ítélte. Újabban azután a szabadlábon levő 
Csizmadiára összbüntetést szabott a tör
vényszék, melyet, mivel vádlott fogház- 
és államfogházra volt itélvo: foházbün- 
tetésre — és pedig 13 bavi és 14 napi 
fogházra kellett kiszabni. Ezt az Ítéletet 
úgy a kir. tábla, mint ma a kúria I bün
tető tanácsa helybenhagyta.

— Táviratok a tanyákra. Hege
dűs Sándor kereskedelmi miniszter a 
közönség köréből hangoztatott óhajnak 
engedve, elrendelte, hogy a magyar 
korona területén a táviró vagy távbe
szélő hivatallal nem biró helyekre szóló 
táviratok folyó hó 1-től kezdve, tekin
tet nélkül a távolságra, egy koronáért 
külön kézbesítővel küldessenek ki. Ezt 
az egységes kézbesítési dijat a közön
ség külön kézbesítővel küldendő táv
irat föladása alkalmával köteles meg
fizetni, az utólagos leszámolás ezután 
nem lesz.

— Öngyilkosság. R á  ez György 65
esztendős, gyulai napszámos, február hó 
27-én délutáa 4 órakor ittas fővel ment 
haza kulcs-utczai lakására, s a padlás 
feljárójánál — valószínűleg pillanatnyi 
elmezavarban — felakasztotta magát.

—  A farsang végén Carneval úr ő 
fensége minden évben megcsörgeti tarka 
sapkáját s ekkor az embereket jó kedv, 
bohó szellem uralja. A mi most termé
szetes, az máskor nevetséges, megalázó 
lenne. A gyulai tűzoltó-egylet is megren
dezte a szokásos évi körmenetét szerecsen, 
búr, angol lovagjaival s csörgő sipkásbo- 
hóezaival. A menet bejárta a várost, kö
vetve ezer meg ezer embertől. Az abla
kok kiváncsiakkal voltak telve, kik mo
solygó arczczal nézték abohóczok tréfáit. 
A menet árulta a „Búrpuska” czimű élcz- 
lapot, mely a tavalyinál sokkal szelleme
sebb volt

— Uj közgyám. Kétegyházán Lukács 
Endre gyulai főszolgabiró elnöklete alatt 
tartott gyűlésen a község lakossága egy
hangúlag Csorvási Szabó Istvánt válasz
totta meg közgyámnak.

— Öngyilkosság. Balog Mária 16 éves 
gyulai cselédleány, kedden éjjel Csabán 
a cselédszerző házánál felakasztotta ma
gát Valószínűleg azért lett öngyilkossá, 
mert már hetek óta hely nélkül volt és 
azt minden keresés daczára sem tudott 
találni.

— Még sincs vége a krajcároknak.
A pénzügyminiszter egy régibb rendele
tét, mely szerint az ausztriai értékű 1 és 
' i  krajezárok beváltását illetőleg az ál
lamnak minden kötelezettsége 1899. évi 
der/.omber 31-ével megszűnt, most oda 
módosította, hogy az adóhivatalok és ál
lampénztárak bezárólag 1900. junius hó 
30-ig tartoznak ezen érmeket teljes név
értékűkben, 1900 julius 1-től 1901. ju 
nius 30-ig pedig a névének 50%-ával 
beváltani.
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— Nyilvá os számadás. A békési ön
kéntes tüzoltó-egyesület folyó évi február 
hó 24-én tánczmulatsággal egybekapcsolt 
hangverseny jövedelméről szóló számadás: 
Bevétel 523 kor. 70 fi.ll., kiadás 197 kor. 
74 fi.ll., tiszta jövedelem tehát 325 kor. 
96 fillér, mely összegben benne van a 
78 kor. 30 fii!, felülfizetés is, melyet ez 
úton is köszönettel nyugtázok. Ismételten 
köszönetét mondva a tűzoltóság iránt 
rokonszenvező békési közönségnek a fenti 
eredményből kitünőleg szépen nyilvání
tott támogatásért. Békésen, 1900. már
czius 1-én. Turóczy Endre, községi jegyző, 
tűzoltó főparancsnok.

— Békésmegyei lovak a búr háborúban. 
A legutóbbi gyulai vásáron 300 lovat vá
sároltak össze, az angol kormány meg
bízottjai, hogy ezeket a délafrikai csata
térre szállítsák. Ugyanez történt az elmúlt 
héten a csabai lóvásárban is, hol 150 
lovat vettek meg az angolok. A lovak
nak Transzvaalba való szállítása Triest- 
ből történik, itt a napokban is mintegy 
3000 lovat vittek ki egy angol szállító 
hajón a csata színhelyére. A magyar lo
vak úgy látszik még mindig a legkitar
tóbb állatok, mert az angol hadsereg ré
szére csaknem kizárólag nálunk szerzik 
be a hiányzó lovakat. Persze az utazás 
Délaírikába igen költséges, ugyannyira, 
kogy egy 300 koronán vásárolt ló értéke, 
mire rendeltetési helyére érkezik 550 — 
600 koronára emelkedett.

—  Kiegészítő sorok. A gyulai 48-as 
kör múlt vasárnap tartott évi közgyűlé
sén A r a t ó  lemondott igazgató utódjául 
— ki ezen tisztéről a közgyűlést meg
előzőleg egy hónappal betegségére való 
hivatkozással leköszönt — egyhangúlag 
N á n á s y  Istvánt a körnek egyik buzgó 
tagját választotta meg. Ezt a hirt azért 
adjuk csak most kpzre, mert a múlt 
számunkban hozott közgyűlési referúdá- 
nak utolsó egy nehány sora nyomdai té
vedés folytán kimaradt.

N y ilt té r .
Az ezen rovatban foglaltakért nőm vállal felelős 

séget a szerkesztőség.

Köszönet nyilvánítás
Alulírott a „NEMZETI" baleset  

b iz t o s i t ó  r é s z v é n y t á r s a s á g  sze
gedi főügynökségénél T r is c h ie r  P é 
t e r  úr által 1899. év deczember hó ele
jén e g y  k is o r s o lá s s a l  e gybek ö 
t ö t t  é l e t b iz t o s í t á s t  kötöttem  
2 0 0 0  k o r o n á r a , melyre daczára an
nak, hogy csupán az első negyedévi díj
részletet fizettem ki, az 1900. év február 
hó 24-én d u. 4 órakor megtartott kisor
solás alkalmával 10291. az. kötvényem 
mint nyerő kisorsoltatott.

Font nevezett intézet igazgatósága 
nekem a kétezer korona összeget, köt
vényfeltételeik értelmében a mai napon 
készpénzben kifizette.

A .NEMZETI" balesetbiztosító rész
vény-társaság tekintetes Igazgatóságának 
ezen előzékeny és gyors eljárásáért ezen
nel a nyilvánosság előtt is köszöuetemet 
fejezem ki.“

Kelt Budapesten, 1900. febr. 27-én.
Előttünk mint tauuk

előtt: Kiváló tisztelettel
Soltész Sánd r s. k. SchönhsrgB' József sk.
Bródy Imre S. k. b.-csabai kereskedő.

T ö r v é n y s z é k i  c s a r n o k .
— A fötáryyalási teremből. —

Lelketlen apa. Babimtky Pál szarvasi 
parasztgazda rósz viszonyban élt a fele
ségével, a kit múlt év julius havában el 
is kergetett magától. Az asszony éppen

ekkor áldott állapotban volt, gyermekét 
I meg akarta szülni, tehát visszament az 

őt elűző emberhez s kérte, könyörgütt 
neki, hogy adjon hajlékot neki miggyer- 

: mekét megszüli s túl lesz válságos ái- 
| lapotán. Azonban hiába esengett a sze

gény nő, hiába rimánkodott az anya, az 
j erős férfi, az apa kemény szivét nőm 

indította meg s még csak puszta szána- 
I lomból sem könyörült meg a zord em

ber, szegény beteg nején. S igy az a
Eiszkos, egésségtelen pajtába menekült, 

elefeküdt az üres jászolba, s itt adott 
| életet kicsiny magzatának. Szerencse, 

hogy betegségéből hamar felépült s akad- 
j tak jószivü emberek, kik védelembe vet

ték az elhagyott nőt, ártatlan kisdede
dével. A lelketlen férj és apa ellen pedig 
csütörtökön tartatott meg a gyulai kir. 
törvényszéken a főtárgyai,is, hol Tóth 
Ferencz kir. alügyész mondott erős vád
beszédet s emberélet ellen való vétség 
miatt kérte vádlott szigorú megbünteté
sét. A törvényszék mindamellett felmen
tette a vádak alól. Az ügyész feljebbezett, 
úgyszintén a panaszt emelő nő is.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e te k .
Zugirász Helyben. Azt kérdi tőlünk, 

hogy a zugirászatrói és a zugirászokról 
miért nem emlékezott meg a szellemes 
„Búrpuska." Erre a kérdésre nem a mi 
szerkesztőségünk felelhet.

K . . . Békés. Személyes támadások
nak nem adunk helyet.

A . . .  J . . .  f Helyben. Az utolsó 
strófa jó, közöljük:

— Gyula város tanácsát
— Egy szép éjjel ellopták
— Sírjál város nagy a baj
— Vissza hozta a tolvaj.

Felelős szerkesztő : Dr. FRANKÓ LÁSZLÓ 
Kiadótulajdonos: A .CORVINA NYOMDA.'

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

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

Értekezhetni e lap kiadóhivatalában.

Az ezredéves kiáiiitáson 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.

11

Megyei telephon:
C sab a  20. ReisZésPoriesz

Paris, London 1897 : 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.

Csatba 20.

B Ú T O R G Y Á R A
B é k é s - C s a b a ,  Yasut-utcsa, U55, ' j U56, 32árc, (Saját h á l)

Jkz  e g é s z  o r s z á g b a n  p á r a t l a n u l  g a z d a g  v á l a s z t é k b a n  r a b á r o n  v a n n a k
m in d e n n e m ű  halé-, e b é d lő ',  űri s zo b a -, sza lonb sren dezése k„ 
S z ő n y e g e k , fü g g ö n y ö k , nippesek slh. a le g e g ysze rű b b rő l a 
legfinomabb k iv ite lig  a le g iz ié s e s e b b  é s  legdivatosabb ra jzo k

u tá n  k é s z í tv e .

Írté t litor saját milMFittet teffl es leolts* pari érái! mellett “U S
m inden v e rs e n y  ki van z á rv a !

.. - síik. w m .k
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| J V  K É M É N Y  L A J O S
**■ fióküzlete GYULÁIT, Sugárúton 1044, sz. Mőrits János házában
ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor leg'Öo"fo"foxi&3£ elismert

családi és ipari czélokra varrógépekből
a legjutányosabb árban, K ed v sz ő  fizetési feltétel és szigorú 5  é v i jótállással.

Sóidéi és Haumann legújabb kitűnő 
W ib ra t in g  v a r ró g é p é t

Kizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő
amerikai Wheeler ÉS Wilson 12-ös 
c o l ib r i - c y l in d e r  legkissebb léte- f 
zó tejjel, álló hajócskával, 42 cm. hosszú í'i 
karral (czipészek részére.)

5 évi jótállás. sBSGSEWfei'' -

a legfinomabb gyors női varrásokhoz.
Dús raktár mindennemű 

g é p a lk a tré sz e k b ő l valamint osont 
o la j-  és tű k  m in d e n  létező géphez.

5 évi jótállás.___  ó4

.M i m l <n ii e ni ii v a r ró g é p  és k e ré k p á r  ja v ít á s o k  e lfo g a d ta tn a k  és sa já t  
e ezé lra  fen n ta rto tt  korszert! m ű h e ly e m ben  a le g ju tán y o sa b b an  eszkö
zö lte tn ek . gjdF“ V id é k i m egren d e lé sek  pon tosan  fo ga n a to s ítta tn ak . _

Lcn̂ iyfgilnniTffjia icnTKrial lcn7>vrial lEi/ivna, • i  t m  ü
r <Ö>*0>*0> *o* VV* *n* <n*- <7yF W W  'f

2516/1900.
Árverési hirdetés.

B é k é s  község tulajdonát képező, alább jelzett föl
dek nyilvános árverései) haszonbérbe fognak adatni :

1. Néhai Víg Mihály hagyományát képező

6 hold m aksári szántó
s az ujTiirosf legelőből a községnek jutott 3 hold 
a folyo évi márczius hó 8 án, délelőtt 10 órakor a köz
ségháza tanácstermében 3 évre.

2. K é l a  helyszínén folyó évi már- 
czius hó 9, s esetleg következő napján délelőtt 8 órakor

m
\É
m
m
m

80 hold árpaíöld
1 évre, s mintegy

600 hold szá n tó  3 é vre
20 holdas parczellakban.

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

Békés, 1900. február 20.
Békés község elöljárói:

Turóczy Endre, R. N agy István,

Vh 33. szám.

jegyző. bíró.

Árverési hirdetmény.
Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. LX. t.-ez. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a gyulai kir. 
törvényszék 1899. évi 9253 P. sz. végzése következtében 
dr. Igaz Pál békési ügyvéd által képv. Meder György bé
kési lakos javára Harza Ferencz éa neje Czilbauer Anna 
békési lakos ellen 600 frt s jár. erejéig 1899. évi de- 
czember hó 19-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 611 frt 6ü krra becsült összes ház- 
butorai, ágyneműi, konyhai tárgyak. 24 véka tongeri 
csöves, alj here, repcze, 1 szekér, taliga, szán, 30 zsák 
arpa, 9 zsák búzából álló ingóságok nyilvános árveré
sen eladatnak.

Mely ái-verésnek a békési kir. jbiróság 1899. évi 
V. 479/2. sz. végzése folytán 600 frt tőkekövetelés, en
nek 1899. évi november 1-től járó bíö kamatai és eddig 
összesen 42 frt 30 krban biróilag már megállapított költ
ségek erejéig a helyszínén, Békésen Harza belenez és neje 
Czilbauer Anna lakásán leendő eszközlésére 1900. évi 
márcziusho 9-ik napjának délelőtti 9 órája határidőülkitü 
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az is81. évi 
LX. t.-ez. 107. és 108. §-a értőimében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőknek beesáron alul is elfognak 
adatni.

Egyszersmind felhivatnak mindazok, kik az elár
verezte tni rendelt ingóságok vételárából a végrehajtó köve
telését megelőző kielégítéshez tarthatnak jogot, hogy ei- 
sőbségiígénybejelentéseiket a felhozott törvényczikk 111. 
és 112. §-ai értelmében az árverés kezdetéig aiulirt ki
küldött végrehajtónál vagy Írásban beadni, avagy szó
val bejelenteni tartoznak, különben a későbben beadott 
igények a törvényes eljárást akadályozni nem fogják.

Kell Békésen, 1900. év február hó 2á-ik napján.,

BALOGH LAJOS mk„
kir. bir. végrehajtó.

Q'yi'l o Van szerencsém a nagyérdemű közönség
A- VJvJ.1 d o ^ /  c X L l í K s l j  G Z / t o .  szives tudomására hozni, hogy 1900 évi

márczius hó 4-től a z  E r d é l y i  ( ü u g á r ) - ó t o n  le v ő  H a já t h á z a m b a  a volt

Ehrlich-féle házba helyeztem át borbély- és fodrász-üzletemet
Egyben tisztelettel tudatom, hogy üzletemet úgy rendeztem be. hogy a jobb osztályt egy egészen 

külön álló helyiségben szolgálhatom ki. — A nagyérdemű közönség eddigi »i f i '  (
szives pártfogását köszönve, azt továbbra is kérve, maradok illő tisztelettel INüĈOT JOZSBT. 

58S8@!®®S5IÍ3ÍRiS® '^ í
Nyomatja és kiadja a „Corvina- könyvnyomda Gyulán. 1900.


