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Kiházasitók.
Szegény hölgynek születni s beirat

kozni tagul a gyulai kiházasitó egy
letbe, az elnökkel való minden inti- 
mebb nexus nélkül : s z e r e n e s ét
ié n s ég. Ellenben, a kihazasitó-egy- 
let elnökének lenni a gyulai álmos
könyv szerint: tisztesség és bó- 
ségesmellékjövedeleniél- 
v e z e t e. Néhány hónapig a kiliáza- 
sitási-egylet ügyeit vezetni s annak 
vagyonát önző czélokból prédára bo
csátani, annak utánna pedig megra
kott zsebbel odább állni és mindeze
kért felelősségre nem vonatni : sze
rencse.

Hát ilyen szerencsétlenség ért Gyu
lán egy nagy csomó hölgyet a közel
múltban Tudniillik szegénynek szü- j 
lettek és mert annak idején mégis csak 
szerettek volna férjhez menni, hogy 
hozományt biztosítsanak maguknak: 
beiratkoztak a kiházasitó egyletbe. Né
melyek szemrontó varrással, mások a 
tüdőt tönkretevő gyári munkával, csa
ládi szolgálattal, vagy keserves nap
számmal szerzett filléreiket hordták be 
az egyesület feneketlen kasszájába. 
Szinte maguk elé képzelték ezek a

szegény csitri leányok azt a boldog
ságot, hogy majdan, ha eljövend az ó, 
és tűzhely alapításra kell gondolniok, 
milyen öntett, elégült iuosolylyal súgják 
vállára borulva a választottjuknak, aki 
maga is szegény, munkától kérges- 
kezű legény: — barátom, nem va
gyunk ám mi olyan nagyon szegé
nyek, sót gazdagok vagyunk, mert 
szeretjük egymást és a kelengyére va
lót összekuporgattam évek munkájával, 
ott van az egyesületben, csak ki kell 
nyújtani kezünket érte ; a mi pedig a 
többit illeti, azt majd kirendeli az Is
ten, a ki jó, a ki szereti az igazakat 
és lesújtja és megszégyeníti a gono
szokat.

A szép remények, a színes álom
képek, a merész meseszövések azon
ban a szegény embernél rendszerint 
csak arra valók hogy álomnak ma
radjanak meg, a melyből felébredvén, 
keservesen tapasztalják, hogy az ábránd 
világnak vége van, eltűnt, ellopta, el- 

; rabolta tőlük valami gonosz szellem.
A kitárt karok, a kedves ölelése, 

| az édes suttogás, az otthoni tűzhely, a 
j meleg fészek mind, mind oda vau, 
i káprázat volt s eloszlott, miként a pusz

ták délibábja a mennydörgés közeled
tére.

Ilyen rideg valóra ébredt pár hó
nappal ezelőtt Gyulán a szegény leá
nyoknak egész serege. Történt ugyan
is, hogy azl. Gyula és Vidéke 
kiházasitó Társulat diszes 
ezimet viselő̂égyésüfetnek elnökre lé
vén szüksége, választott egy urat, aki 
érdemes városi hivatalt visel és ennél 
fogva méltónak kell lennie a bizalomra.

Az illető ur nem is kérdezte meg 
felsóbbségét, hogy vájjon ez a megtiszte
lő bizalmi hivatal nem incompatibi- 
lis-e az általa viselt közhivatallal, ha
nem bele ült az elnöki székbe s aztán 
hat hónapig egyebet se tett, mint utal
ványozott. Utalványozta a vezetésére 
bízott társulat vagyonát, a inig csak 
benne tartott ; a mikor pedig már nem 
volt mit utalványoznia : egyszerűen
megköszönte a bizalmat, beadta a le
mondását és a nélkül, hogy felmen
tették volna a felelősségtől — odább 
állott.

De tartsuk meg a logikai rendet.
Egy vármegyei szabályrendelet ér

telmében a városi orvosnak, a ki am
buláns hivatalnok, a kinek rendes bi-
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Pihen a tenger — mint az alvó kín — 
Rejtett völgy ölén, a tükre égszin;
Mint nyugvó habok, pihenő tenger,
Ha szive csendes, olyan az ember . . . .

A parton dalt zeng megpendült lant húr, 
Mig a tó tükrén, láthatatlanul,
Gondolat gyorsan száguld a csolnak.
Fent nyugalom bár, bent harezok folynak.

A folyó csörtet; fénylő habokban,
Bérez és völgy képe s tört remény ott van, 
Messze szállt álmok! Elnyelt a tenger;
A csalódott szív remélni sem mer.

______ ____ Dombi Lajos.

Kóbor-est Gyulán.
A gyulai kereskedők és kereskedő- 

ifjak egyesületének szombaton este ren
dezett társas-estélye egyike volt a legsi
kerültebbeknek, és méltán sorakozik azok
hoz, melyeket ezen társulat buzgó vigalmi 
bizottsága a téli évadokban rendesen tar
tani szokott. — Az estélynek különös 
vonzerőt adott az, hogy Kóbor Tamás, is
mert fővárosi iró, az ifjabb Írói nemzedék 
kiváló tagja, lett felolvasónak megnyerve.

A vendég, a nagyszámban megjelent 
diszes közönség által élénken üdvözölve 
lépett a felolvasó asztalhoz.

A rendes szokástól eltérően Kóbor 
Tamás nem egy kész dolgozatot olvasott 
fel, a melynek loirására — a mint mondd — 
óriási teendői miatt időt nem nyerhetett, 
hanem szabad előadást tartott, és miután 
arról kézirata nem volt, nem vagyunk 
azon helyzetben, hogy az előadást szósze- 
rint közölhessük, a mit külömben igen 
szívesen tettünk volna, hogy olvasó kö
zönségünk azon része is, a mely az esté
lyen részt nem vett, azt megismerhesse.

így tehát arra kell szorítkoznunk, 
hogy az igen érdekes tartalmú előadást 
emlékezet után ismertessük.

Mint várható volt, Kóbor Tamás a 
fővárosi életről — melyet úgy látszik kü
lönös tanulmány tárgyává tett és a mely
nek nagyon alapos ismerőjeként bizonyult, 
regényei és tárczái révén is — beszólt.

A vidéken — úgy vette észre — bi
zonyos ellenszenvvel viseltetnek minden 
bánt, a mi fővárosi, de különösen az utóbbi 
időkben egy áramlat észlelhető, a mely 
az úgynevezett fővárosi erkölcsök elleni 
védekezést tartja szükségesnek; — egyelőre 
ez csak színpadi termékek ellen irányul, 
de lassan más téren is érvényesül, pedig 
a mint ö tudja, tidajdonképeni fővárosi, 
vagy szabatosabban mondva budapesti 
erkölcs nem is létezik. — Azon erkölcs, 
a mely a vidéknek nem tetszik, — lehet 
franczia, lehet angol eredetű, nevezhető 
nemzetközinek, de specifikus budapesti
nek nem, és amennyiben mégis egy bu
dapesti sajátságot képez, annak okait a 
különleges fővárosi kereseti, megélhetési 
és társadalmi viszonyokban kell keresni.

Ha az ember a főváros élénkebb ut- 
czáiu jár, találkozik például egy hölgy
gyei, a kinek férje harminczezer forint

! évi jövedelemmel rendelkezik és lát rajta 
egy háromszáz forintos ruhát; pár lépés- 

| se! odébb találkozik egy másik nővel, a 
| kinek férje csak két—háromezer forintot 
j keres évenként, de azért ez is egy három- 
| száz forintos ruhát visel. — Ebből tisztán 

következtethető, hogy a felfelé való ha- 
! sonlitás törekvése uralkodik a középosz

tály nagy részében, mert nem esik neki 
! jól, annak látszani, a m i; ezen igyekezet 

másképen is nyilvánul; ugyanis a fővá- 
j rosi középosztály hölgyeinek legnagyobb 
; része az egész délutánokat kávéházban 

vagy kioszkban tölti, ott találkozik nő is
merőseivel, és ott beszél mindenféléről és 

\ pedig azért, hogy ismerőseit ne kelljen 
otthon fogadni, mert addig, mig csak a 
kávéháziján találkozik velük, ott beszélhet 
öt-hat szobás lakásról, nagyszerű bútorai
ról, két-károm cselédjéről stb. és így fen 
tudja tartani azon látszatot, mintha az ő 
szép drága ruhája teljes üszhangzásban 
volna vagyoni állapotával; az alatt pedig 
gyermekeit egy cselédru bízza, férjét hideg 
vacsorával várja, de mindent így talál jó
nak, mert azt képzeli, hogy öt ismerősei 
tényleg annak tartják, a minek magát 
feltüntetni igyekszik.

A férfiak nagy része szintén a kávé- 
liázakban, klubban vagy egyletben tartóz
kodik, egy része politizál — a melyre való 
hajlam nálunk Magyarországon különösen 
ki van fejlődve, a másik része pedig kar- 
tyázik. — Ez utóbbi szokás erősen ural
kodik és ha a dolognak alapját vagy in
dító okát kutatjuk, megtaláljuk az össze
függést a nőnek előbb említett szokásé
val; a családi élet egyáltalában nem ala- 

| kul a fővárosban úgy, a n ra t ahhoz a 
vidékiek szokva vannak; a gyermekek
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vatalos órái nincsenek, le kellett kö
szönnie egy szolid takarékpénztárnál 
betöltött — igen csekély időt igénybe 
revö — megbízatásáról; — ellenben 
annak a hivatalos órákhoz kötött vá
rosi hivatalnoknak elnézte felebbvalója, 
hogy egy másik pénzutanipulácziónak, 
egy sefteló, dubiozus intézetnek, élére 
álljon s a hivatali teendők rovására 
annak ügyeit kezelje.

Engedelmet kérek, de az osztó igaz 
Ságot ebben a dologban nem vagyok 
képes feltalálni.

Azonban a lényeg nem ez, hanem 
az, a mit még mondandó vagyok.

Az elnök úr utalványozásai, ha azok 
az alapszabályoknak megfelelnek, nem 
lettek volna kifogásolhatók, hanem az 
már öreg hiba, hogy ámbár csak 230 
esetben volt utalványozási joga, mégis 
275 esetben utalványozott azért, hogy 
45 kiutalványozássa! több eset után 
kapja meg az ót megillető dijat.

Az pedig még nagyobb rovás, hogy 
az elnök úr utalványai nem a sorrend 
szerint igényjogosult szegény emberek
nek adattak ki, hanem olyanoknak, a 
kiknek módjukban állott és 
szerencséjük volt a tűznél me
legedhetni.

A kiknek nem volt még igényük 
a pénzre, megkapták azt az arra előb
bi időben igényt formáló tagtársaik 
előtt ; megkapták az elnök úr szíves
ségéből még az elmúlt év novem
berében, holott a már az előtt igényel
hető összegre máig is hiába várnak 
azok, a kik nem voltak bennfentesek.

A számos eset közül csak egy pél
dát hozok fel itt: az igényjogosult 
Monori Györgyné mai napig is si
ratja befizetett pénzét és a jog szerint 
neki rég esedékessé vált összeget, el
lenben az utánna 80 eset bekövetkezte 
után jelentkező S al Sebestyén, a kom
pánia jóakaratából, azonnrl fölvette a 
maga ealláriumát.

Ilyen esd van egy regement.
A diszelnök, az alapszabályok elle

nére, a tartaléktőkéből is kiutalványoz- 
tatott 2000 koronát a választmánynyal, 
nyilvánvalókig azért, hogy abból is 
fölvegye kijáró-részét, aminthogy meg 
is tette. A társulat e miatt most fizetés
képtelen, a csőd kapuja előtt áll. Az 
igazság azonban nem alszik és meg
fogja nyugtatni az érdekelt közönsé
get. Pénzüket ugyan nem igen térít
heti vissza, mert az a volt elnöktől 
alig lenne behajtható, de legalább er
kölcsi elégtételt fognak kapni s ezzel 
a jogrend vissza lesz állitva.

Hanem hát polgármester uram 1 
Ön az utóbbi időben túllő a megenge
dett határon erélyével ott, ahol önnek tör
vényeink szerint csak ellenőrzési, felü
gyeleti és följelentés! joga lenne. A vár
megye, esetleg a képviselő testület fe
gyelmi hatósága alá rendelt orvosok 
ellen emelt panaszok megvizsgálásával 
a hatáskörrel sem biró rendórbiztost 
és számvevőt bízatja meg ; a városi 
mérnök [ellenőrzésére kirendeli a sa
ját hivatal-szolgáját s naplót vezettet 
szolgája által arról, hogy ez a városi 
főhivatalnok, aki szintén ambuláns hi

vatalnok inkább, mint tinta fogyasztó, 
hány órát töltött naponta hivatalában ;

, megalázza tisztviselő társait a kezelő 
és a szolga személyzet előtt, ön, aki 
vérig sérti tisztviselő társai önérzetét, 
megöli ambicziójukat: mit méltóztatik 
felelni arra az egy polgártárs által közzé 
tett s e lapok más helyén önhöz czim- 
zett nyílt levélre ? Ebben az ügyben, 
nem lépte volna túl hivatali jogkörét, 
ha a vármegye közigazgatási ülésében 
annak egy illustris tagja kijelentése 
alapján, kötelességszerüleg azonnal meg
indítja a fegyelmi vizsgálatot a vádolt 
sáfár ellen. — Polgármester ur 1 Ne 
hímezze és háino/.za a kérdést szo
kása szerint, —- hanem adjon nyílt 
egy tekintélyes város ügyeinek veze
tőjéhez méltó, feleletet. Aliquia.

—  Gyárak Bókósmegyében. A ..['esti 
Hirlap“ szerdai számában a következő 

! iparügyi hír jelent meg:
U j g y á r a k  az  Al föl di )n.  He-  

; g e d ü s  Sándor kereskedelemügyi minisz
ter támogatása valószínűleg megvalósítja 
Békésvármegye vezetőinek már évek óta 
kultivált azon törekvését, hogy a megyé
ben -— melynek az agrárszoezializmus 
annyi nyugtalanságot okoz — a gyáripar 
meghonosittassék s ez által a nép, mely ez 
idő szerint az egyoldalú, csupán nyári 
munkát adó mezőgazdagságra van utalva, 
téli foglalkozást is nyerjen. Hegedűs mi
niszter tudatta dr. F á  b ry  Sándor alis
pánnal azon határozatát, melylyel vála
szolt M ar b ú i g  G. és fiai sziléziai szö
vőgyárosoknak, kik B.-Csabán egy nagy 
szabású szövőgyárt akarnak létesíteni. A 
miniszter ad a gyárosoknak tiz éven át 
évi 30.0C0 korona visszafizetés alá nem 
eső államsegélyt és szállítási kedvezményt 
a magyar áhain-vasutakon a berendezés
hez szükséges tárgyaknak és a készített 
gyártmányoknak. Azonküvül az adómen-

már maguk előtt látják a példát szüleik
től, a leányok arra igyekeznek, hogy mi
nél előbb férjhez mehessenek, a mit min
den különös emóezió nélkül megeselekesz- 
nek, mivel ezt egy szükséges proezedura- 
nak tartják, a mely az ö felszabadulásuk
hoz vezet, és ha önállók lesznek, termé
szetesnek találják szüleik szokásait utá
nozni.

A fiatal házasok az első időben ugyan 
nein mindjárt hódolnak a szokásnak, de 
csak kevés ideig tudnak ellent állam; a 
férj azon ürügy alatt, hogy fáradalmas 
munkája után egy kis szórakozásra van 
szüksége, ebéd után engedőimet kér a 
menyecskétől, hogy egy feketére elme
hessen.

Az első alkalmakkor nagy tisztessé
gesen megissza kávéját, elolvassa az új
ságot és dolga után lát vagy haza megy; 
később, ha az újságot elolvasta, leül egy 
kicsit kibiezelni, rövid idő múlva azonban 
már leül előbb egy órára, azután kettőre 
is kártyázni; elmaradását és az egész ká
véházba járást otthon azzal indokolva, 
hogy az ember a fővárosban üzletbarátait 
és ismerőseit csak a kávéházban találhatja 
és összeköttetéseit ott ápolhatja; ő neki 
tehát feltétlen a kávéházba kell menni, a 
nő azután részben bosszúságból, részben 
kényelmességi szempontból szintén a ká
véházba vagy a kioszkba megy. —Mind
ennek oka tényleg a főváros különleges 
kereseti és társadalmi viszonyaiban rejlik, 
de azért azon úgynevezett budapesti er
kölcs, a melytől a vidék annyira fél vagy 
irtózik, korántsem oly romlott vagy rósz, 
a minőnek azt képzelik, — Ha jól vesz- 
szük a dolgot, a kisebb helyeket kivéve, 
egészen hasonló dolgokat tapasztalhatunk, 
valamivel kisebb mértékben, a vidéki vá
rosokban is, és azért nem is indokolt a 
budapesti erkölcs elleni állásfogUUás.

A felolvasó vendégnek mindvégig a 
legkedélyesebb társalgási hangon tartott 
előadását a közönség zajosan megéljenezte 
és ezután kezdetét vette a táncz, a mely
ből a szépszámú díszes hölgyküzüuség bő
ven kivette a részét, — míg Kóbor Tamás 
az egyesület elnöksége és több tag vala
mint vendég kíséretében, a kik között dr. 
Fábry Sándor kir. tan íesős, alispánt is lát
tuk, vacsorához ült, a melvnek bevégez- 
tével hosszabb ideig maradtak együtt egy 
kis eszmecserén).

A táncz a legjobb hangulatban a haj
nali órákig tartott és az estély ezen része 
is minden jelen voltnak kedves emléke
zetében fog maradni.

Végül pedig elismerés illeti a vigalmi 
bizottság elnökét és tagjait az estély sike
re érdekében kifejtett buzgalmukért, vala
mint a villamvilágitási telep helybeli mű
vezetőit azon előzékenységükért, hogy ez 
alkalommal a „Komló" szálloda éttermé
be, amelyben a felolvasás és a tónezmu- 
latság megtartatott, a villamos világítást 
berendezték, a mivel az estély fényének 
emeléséhez nagyban hozzájárultak.

________  H—I.

Üres szívvel.
A városban szállong a legfrissebb 

újság: Szalatnay Bandi megkérte és meg
kapta Sál >’áry Tinkát.

Katinkáról azt jegyezte fel a krónika, 
hogy egy kissé büszke, jócskán hiú sfö- 
löttébb csinos leány volt. Rózsás arcza, 
formás termetével párosulva, önkénytele
nül is meghódított mindenkit s széptevői 
egyhangúlag megegyeztek abban, hogy 
nagyon bájos teremtés.

Kaezér is volt Kitünően értett a flir- 
teléshez, hanem azért megvolt az a kü
lönös természete, hogy nem úgy kacér

kodott, mint általában a könnyű vérü 
nők szoktak, hanem egy kis szentimenta- 
lismus is vegyült léháskodásába.

Természetesen férjhez akart menni 
s az még természetesebb, hogy egy elő
kelő állású, ha lehet vagyonos, jellemes 
és — szerelemtől lángoló férfit óhajtott 
férjül megszerezni.

Ez a törekvése ugyancsak részben 
sikerült, de ez a siker is sárga irigységét 
idézett elő barátnői körében. Csípős meg
jegyzések kíséretében tárgyalták:

- - Ügyes fogás volt férj választása. 
Szalatnay ugyan száraz és unalmas em
ber, meg nem is igen hiszik, hogy Ka
tinka valami nagyon szeresse, no de ki 
nézi ezt. Egy okos leány a mai világban 
nem akad fel ilyen csekélységen, hisz 
úgyis olyan nehéz most férjhez menni. 
A férfiak mind önzők és számítók.

A Katinka mamája is megvolt elé
gedve a sikerrel. Mennyi mesterkedésébe 
került, míg ezt a lassú vérü Szalatnayt 
behálózta. Node csakhogy léprevitték, 
hisz jócskán adósságba is keveredtek a 
költséges háztartás miatt. Véka alá nem 
rejthette leányát, azért muszáj volt lé
pést tartani az ismerősökkel.

Hiába, mikor az ember a magasabb 
társadalmi osztályok után kapaszkodik, 
ha keservesen esik is, de fenn kell tar
tani a látszatot. Leányának is elég gyak
ran emlegette:

— Itt az idő, hogy férjhez menj, már 
: túllépted a bálozás második lusztrumát

is, maholnap huszonöt éves vagy s ha 
nem sietünk, fejünkre nő az adósság. A 
fődolog az, hogy jó parthíera tégy szert, 
nem olyan nevelést kaptál, hogy akár
milyen szegény legénnyel megelégedhess. 
Ilyen bolondságot csak nem fogsz elkö
vetni. No nincs igazam?
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tesség iránt tárgyalásokat folytat a pénz
ügyminiszterrel s megemlíti, hogy az ál
lami kedvezmények engedélyezése kétsé
get nem szenved. Békés-Csaba város a 
maga részéről ingyen telket, 44,000 ko
rona erejéig építési anyagot és 15 évi 
községi adómentességet ad az uj gyárnak. 
Ezzel szemben a gyárosok kötelesek az 
első évben 100 s öt év alatt 500 mecha
nikai szövőszéket fölállítani és legalább 
ennyi magyar munkást alkalmazni. Most 
már bizonyos, hogy a sziléziai czég föl 
fogja építeni Csabán a gyárat, melyet
1.200.000 korona tőke befektetéssel jövő 
évi ápril hó végéig köteles üzemhe he
lyezni. — A gyárak létesítése ügyében 
Békés vármegyének további programmja 
Békésen egy zöldség konzerv-gyár léte
sítése, melyre vonatkozólag a tárgyalások 
szintén folynak már a gyárossal, továbbá 
Orosházán, Gyulán és Szarvason a vi
szonyoknak és a nép hajlamainak meg
felelő gyáripar meghonosítása. Gyulán a 
helybeli vagyonos kereskedők folytatnak 
tárgyalásokat szövött és kötött iparcik
keket előállító gyár létesítése iránt. Nagy 
összegek Fognak a gyárak létesítése ntán 
az országban maradni, melyek most Ausz
triába , vándorolnak.

Ezen jelentés a valóságnak teljesen 
megfelel, mert a marburgi gyárnak a mi
niszter a kedvezményt az osmertetett ter
jedelemben megadta, csak most már az 
a-kérdés, hogy igénybe veszi-e ?

Mert a gyáros alapítási feltételét ah
hoz kötötte, hogy az állam adjon neki
200.000 forintot, s Csaba pedig 100,000, 
forint kölcsönt. Úgy az állam, mint Csa
ba községe ezen segítséget a szorult pénz
ügyi viszonyokra való tekintettel tagadta 
meg..

Érdekes dolog a mint tudósítónk je
lenti, ki pedig a leghitelesebb helyről 
nyert értesülést, o külföldi gyárosok asért 
nem telepítenek gyárakat nálunk, mert nincs 
önálló vámterületünk s a külföldi iparter
mékek vám-mentesen (ausztriai) elözönli 
piacz unkát.

A mi a gyulai szövőgyárat illet, ab
ból a következő a tény:

A múlt napokban meglátogatta dr. 
F á b r y Sándort, kiről az az igaz hir 
van elterjedve, hogy még az ágyból is

Katinka csak bólintott. 0  is abban 
a meggyőződésben van.

Még iskolás leány korában sem vol
tak romantikus ábrándjai, mindig na
gyon józan, számiló érzések foglalták le 
lelkét. Szerette a csillogást a szép lakást 
és az elegáns öltözékeket. . . S bizony 
egy szerényebb viszonyok között élő 
nagyravágyó leánynak mind orröl le kell 
mondania, ha csupán csak a szivére s 
nem egyszersmind az eszére is hallgat.

Igaz ugyan, hogy Szalatnoy nem 
mindenben felel meg az eszményképnek, 
melyet álmaiban magának kiszínezett, az
tán egy kiesit háborgatta az az árulás 
is, mit Varbolczy Pistával szemben el
követett.

Az ám, Varbolczy Pista. , . Bizony 
nem szépen járt el vele szemben, de hát 
mit tehet róla.

Pista jó fiú, tetszik is neki, nem 
mondja, hogy nem keltett benne remé
nyeket. . . de hisz ő ezt nem akarta . . . 
csupán csak kaczérkodott, aztán kelleme
sen izgatta a ragaszkodása . . , Minek 
olyan bolond az a Pista, hogy az ilyes
miket komolyan veszi. . .

Édes Istenem, csak nem kívánhatja, 
hogy szegényes lakásban éljem, mikor 
módja lesz parkettes szobában is lakni.

El is határozta, hogy lerázza magá
ról ezt az élhetetlen gyereket. Tudja 
ugyan előre, nem fog könnyen menni, no 
de majd segítségére lesz a'mama is.

Varbolczy Pista már régebben hal
lotta emlegetni, hogy Szalatnay komo
lyan forgolódik Katinka körül, de hiszé
keny lelkében nem mdott a gyanú ta
nyát lelni és rendületlen állhatatossággal 
bízott abban a vonzalomban, melyet Ka
tinka vele szemben annyiszor kimutatott

Eszébe sem jutott arra gondolni, hogy 
minden existentiának meg vannak a ma

fel kél, ha gyártelepitésről van szó — s 
tanácskozik — egy orosházi asszony elő
adta, hogy neki harisnya szövőgyára van, 
a hol husz orsóval dolgoznak s kérte az 
alispánt, hogy szerezzen számára állami 
támogatást. Az alispán Ígéretet is tett, 
hogy közben fog járni kérelme előmoz
dításában, ha az ágazatot kiterjeszti leg
alább nyolezvan szövőszékre. Az asszony 
elment gyulai (ismerőseihez s elmondta 
nekik az alispáni szót. Erre Gyula keres
kedőinek egy része értekezletet tartott 
W e is  z Mór elnöklete alatt s megígér- 
ték anyagi támogatásukat is, ha a gvár 
Gyulán létesüleud.

Az értekezlet D e u t s c h  Jakabot és 
S c h w i m m e r  Arnoldot küldőtte ki 
az ügy tanulmányozása s a szükséges lé
pések megtétele végett. Ha a gyár léte
sítése sikerülne, úgy az állam segítsége 
felemelkedne 30—40,(X0 koronáig is.

A polgármester zárjelentése.
D u t  k a y Béla polgármester a na

pokban küldötte szét zárjelentését, mely
ből a záró-sorokat fi a jövő programmját 
közöljük:

Tisztelt képviselő-testület!
A lefolyt év a tetteknek elismerésre 

méltó eredményét mutatja fel, városunk 
a nyomasztó gazdasági, ipari, kereske
delmi és pénzügyi viszonyok közepette ez 
év alatt is fejlődött, remélhető, hogy at
tól a jövőben sem fog elmaradni.

Tisztelt képviselő-testület I
Midőn a lefolyt év eseményeit, sta

tisztikáját, hivatalos adminisztraezióit, mű
ködését, városunk közéletét az elért si
kereket iparkodtam jelentésemben lehe
tőén hűen előadni, a jövő teendőit pedig 
a következőkben körvonalozom:

Miként már előző évekbeni jelenté
seimben reá mutattam, ez úttal is ismé
telnem kell, hogy:

1. Városunknak egyik legfontosabb, 
úgy mondjam, életszükségletét képezi, egy 
felsőbb középiskolának (gimnáziumnak) 
létesítése. Ez irányban, miként azt jelen
tésemnek az iskola és nevelésügy czimé-

nél tüzetesen már előadtam, örvendetes 
fontos lépések tétettek és azok folyamat
ba vannak, azoknak eredményéről jelen
tésemet annak idején megteendőm.

2. Városunknak, minden rendű és 
rangú közönsége szintén nagymérvben 
érzi szükségességét egy felsőbb leány is- 
k9lu felállításának is. A memiyiben a 
gimnázium létesítése befejezést ’nyerend: 
a lépések megteendők lesznek egy fel
sőbb leányiskola létesítése iránt.

3. Nem kevésbbé fontosnak kell je
leznem, a mire egy ébként előző években 
is reá mutattam: a belső vásártérnek 
egészbem kiköveztetósének szükségessé
gét (a melyre egyébként már előző évek
ben! jelentéseimben is utaltam). Mert két
ségtelenné'
és

jelennek tartom, hogy ezzel városunk 
városainknak és. heti-piaczainknak for

galmát nagymértékben emelhetnénk és 
élénkíthetnénk.

Az elárusítók és vevőknek közleke
dését, a kik különösen nedves és sáros 
időjárás alatt csakis a legnagyobb akadá
lyokkal érintkezhetnek egymással, elő
mozdíthatnánk és ezekkel városunknak

nak bőven meghoznák közvetlen és köz
vetett gyümölcsét.

4. A megkezdett csatornázási mun
kálatoknak folytatását, illetve befejezését 
közlekedési, közbiztonsági és szépészeti 
tekintetek indokolttá teszik.

5. Szükségesnek mutatkozik a szer
vezeti és egyéb városi szab. rendeletek
nek megfelelő módosítása s azoknak ösz- 
szesitott kinyomattatása.

6. Jóllehet a hivatali holyiségek el
helyezésére a városházi épületen kívül 
egy városi épület ez év folyamán szintén 
felhasználva lett, s ez által a hivatalok 
bérelt helyiségeikből városi épületbe té
tettek át.

A városháza épületének akkénti ki
bővítését, átalakítását, hogy rabban az 
összes hivatalok megfelelően plhelyeztet- 
hessenek úgy az ügymenet, hünt a vá
ros közönségének érdeke igen kívánatos
sá és indokolté tüntetik fel.

Az ezen fenntebbi hat pontban em
lítetteken kívül kedvezőbb pénzügyi vi-

ga nyomorúságai s a legszendébb női 
áraz sem képezhet kivételt az alól, hogv 
a hiúság és nagyravágyás el ne tántorít
sak. Oh, mennyi boldogságnak lett már 
az megölője, hogy a leány megalkudva lel- 
kusmerétével, utálatos számításból olyan
nak adta kezét, kiről abban a feltevésben 
élt, hogy neki gondtalan jövőt biztosit.

Csak mosolyogva fogadta a hireszte- 
lóseköt.

— Az nem lehet, hogy ez a madonna 
arczu leány, kiért ő a lelkeüdvüsségét is 
feláldozná, hitszegő legyen.

Maga elé képzelte, a mint legutóbb 
is látta, szőkén, fehéren, finoman tiszta
kék szemével és egész valójának ama 
gyöngédségével, mely valóságos oltárkép
pé varázsolta képzeletében.

Folyton csak az a tekintet volt eszé
be, moly annyira megbabonázta. Milyen 
gyönyörűséggel idézte maga elé kecses 
alakját minden mozdulatával, amint el- 
bigyesztette ajkait negédesen, a mint 
égre emelte szemeit szeráfszerüen, s mi
csoda perzselő hőséget érzett ereiben fel
lobogni, ha csak a bűbájos kék szemek 
az övélte inélyedtek.

Mikor legelösszür meglátta, már ak
kor is úgy találta: soha életében nem 
állott olyan individuális báj hatása ulatt, 
mint midőn ezzel a selyem pilláju, telt 
állít, édes szájú, kaczér leánnyal össze
hozta a különös véletlen. 8  már abban a 
perezben élt benne a sejtelem, hogy ez 
a leány reá nézve vagy nagy áldássá. 1 
vagy nagy átokká válik.

Léptei oly könnyedek, oly lebegők : 
voltak, hogy már egy maga ez a járás 
is elbűvölte. Hányszor megtörtént, hogy 
összehasonlította öt másokkal, de csak 
mindig azt találta a többi lányokon is 
van ruha, meg ezipö, de tudja Isten nem 
olyan. Katinkát a grácziák öltöztetik. í

Valóságos tőrdöfés volt hát, mikor 
Csornay beállított hozzá a hírrel:

— Hallottad az újságot, Szalatnay 
megkérte Katinkát.

A hir sokkal megdöbbentőbb volt, 
hogy sem tudott volna rá felelni. Csak 
mereven bámult barátjára, mintegyasze- 
meivel kérdezve:

— És Katinka ?
Csornai elértette a néma kérdést, s 

hangjában némi megindulással válaszolt:
— Igent mondott
A váratlan hir nagyon lesújtotta. 

Olyan formát érzett, mintha szivében min
den húr lehangolódott volna épen úgy, 
mint mikor a hárfán nedves köd vonul 
végig.

Azonban a nevelés lia alma, a társa
dalmi szőkíts és önérzetének büszkesége 
annyi erőt kölcsönöztek, hogy képes volt 
Csornaival közönséges dolgokról beszél
getni. Bedig reszketve gondolt arra a le
hetőségre, hogy Katinkát elvesztheti, hisz 
úgy megszokta már a társsságát, hogy 
szinte élni sem tud nélküle.

Az a bűnös kétszinűség, melylyel őt 
kijátszotta, csaknem összezúzta szivét. 
Oh mennyire hitt e tiszta, kék szemek
ben s mily rettenetesen csalódott.

Sírni szeretett volna, de csak érezte, 
hogy a fájdalom, mint féreg fúr szivében 
s bágyadás fogta el, mitől nem érzett 
semmi őt érzékkel kivehetőt.

Bármiut igyekezett is a lelkét el
rontó szomorúságon erőt venni, ez nem 
sikerült. Kevés olyun erős férfi van, ki 
hallgatni tudjon, midőn szive csordultig 
telve vau reménnyel, vagy keserűséggel 
s nehéz akkor nyugodtnak maradni, mi
dőn a szívben a féltékenység viperái 
hemzsegnek . . .

Egymásután támadtak fel emlékei, s 
mint gúnyos árnyak suhan, is cl gyötrő-
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szonyok beáltával megvalósitandókul kell 
jeleznem az utczák szabályozásait, u nép- 
kert területének és épületének megfelelő 
kibővítését, illetve átalakítását, továbbá 
egves nagyobb forgalmú és nagyobb for
galmat közvetítő utczáknak (minő a má- 
goesi a bárdos kidig, hatvani), kibővíté
sét és beton-járdával leendő ellátását.

Tisztelt képviselő-testület!
Midőn jelentésemet beeses figyelmük

be ajánlóm, úgy magam, mint tisztviselő 
társaim részére tisztelettel kérem további 
becses támogatásukat s ezzel egyidejűleg 
szeretett városunk további fejlődése és elő- 
haladásának előmozdítására irányuló szi
ves közreműködésüket

Gyulán, 1900. évi február hó 10-én.
D u t  k a y Béla, polgármester.

Szép a programra, a melyet a város 
polgármestere megvalósításul kitűzött. 
Ebből azonban egyet nem tud megvaló
sítani s kár volt eddig is hasztalanul er
re költekezni — ez a csatornázás, mert 
nincs oly technikai tudomány, mely Gyu
lának külvárosaiból, például' uj Gyulából 
a szeny, vagy eső-vizet bárhova levezetni 
tudja. Ha pedig a város egyes részeiben 
fertőzött, poshadt vizek lesznek azoknak 
miazmái elterjednek az egész városra. 
Végre ne ábrándozzék a polgármester ar
ról, hogy a városházát kibővitse. A mos
tani állapot teljesen megfelel a követel
ményeknek. Azok a szervek, melyek kü
lön vannak elhelyezve nem alkatrészei a 
közigazgatásnak, lehetnek külön épüle
tekben is. A városnak a városház kibő
vítése nagy kiadásába kerülne ezt ez a 
szegény város nem bírja ki. A törvény
szék, a mely hasonlíthatatlanul előkelőbb 
test egy mezőváros közigazgatásánál, év
tizedekig megvolt silány s különböző épü
letekben a közigazgatás is meglehet, min
den épületben lehet kormányozni.

Márczius idusa M.-Berényben.
A Petőfi reliquíak városában Mező- 

berényben is hazafias lelkesedéssel ün
nepelték meg raárezius 15-két, melyről

ottani tudósítónk — elkésve a következő
ket jelenti:

M. Berény. márezius 19.
Szeles reggellel kezdődött márczius 

15-ke, de délután már ragyogott az arany
napsugár, a mint Mezö-Berény községé
nek közönsége hatalmas csoportokban ha
ladt a .Magyar király" szálló felé, a fiatal
ság emlékünnepélyére. S u százakra menő 
közönséget, melynek első soraiban ott 
láttuk Berény lelkes szép asszonyait és 
leányait, — alig hogy betudta fogadni 
magába a nagyterein.

Az ünnepélyt pont 3 órakor az ipa-  
’r o s  d a l á r d a  kezdte meg a 11 im nu sz- 
szal. Ezután B e r t ó t y Károly dr. len
dületes beszéddel nyitotta meg az emlék
ünnepélyt. Elmondja miért szükséges an
nak külső kifejezése, hogy lelkesedéssel 
gondoljunk a 4S-as eseményekre. Mert az 
egyén lelki-élete mellett fejlődik ki a nép 
lelki élete s minél műveltebb a népiélek, 
működése annál egyöntetűbb lesz s ez 
állandósulva szüli a nemzeti szellemet. 
Nemzeti ünnepre szükség van s reméli, 
hogy a mai lelkesedésnek árja is hozzá
járul Szent István koronája fényének eme
léséhez.,

A kitört éljenzés után B e l e n e z  é- 
r e s i Dezső szavalta el hazafias tűzzel 
„Márcziusi strófák" czimü költeményét. 
A közönség éljenzéssel és tapssal jutal
mazta az előadó szerzőt.

Most B e l e n c z é r e s i  József lel
kesedéssel és szorgalommal összeállított 
tanulmányt olvasott fel a márcziusi nagy 
napokról s azok előzményeiről. A közön
ség végig hazafias érdeklődéssel hallgatta 
a felolvasást s nem fukarkodott éljenzé
sekben.

Az iparos-dalárda szépen énekeit 
Kossuth nótája után B u d a y Alajos sza
valta el Tóth Kálmán „Előre" czimü ver
sét. A lelkes előadó — ki a dalárdát is 
vezette — szives éljenzéseket kapott a 
közönségtől.

S a dalárdának most felhangzó „Szó
zata" utolsó akkordja volt a szép ünne
pélynek.

Este az összes körök és egyesületek 
társasvacsorát tartottak. A kaszinó s a 
gazdakör társasvacsorája a „Magyar ki

rály" szálló termeiben volt s szinte alig 
biti mindenki hazafias jó kedvével.

Először K o v á c s  László dr. állott 
fel s egy átérzett gyönyörű beszédet mon
dott. — Az ember lelkében érzelmek fej
lődnek s mind hatalmasabbak az érzel
mek, annál hatalmasabb tettre lelkesíte
nek. A népeket a közös történeti múlt a 
közös szenvedések, külön-külön csopor
tokba fűzték össze s igy született meg a 
haza. S e tényezők fejlesztették ki a kö
zös föld szeretetét, a haza szeretetek S 
ez a legszentebb érzelem virágozzék ki a 
szivünkben, mert e nélkül minden állam 
megdől. — Szeressük, tartsuk meg s véd
jük meg mindég hazánkat.

H o r v á t h  János megemlékezik a 
48-as honvédekről, dicsőíti őket, kiknek 
vére hullása megszerezte e haza földjét s 
élteti őket a jelenlevő 48-as honvéd B e r- 
t ó t h y  Guszti bácsi személyében.

B e l e n e z  é r é s i  Dezső elmondja, 
hogy e napon ismét összehozta a társa
ságot a hazaszeretet s a lelkesedés, a sza
badság eszméje iránt. S m ist mindenki
nek szive csordultig van hazaszeretettel, 
— most mikor fehér abrosz és bor mel
lett ülünk. De igy lobogott-e a hazasze
retet lángja szivünkben tegnap s úgy fog 
e lobogni holnap. Kéri az Istent adja meg, 
hogy a magyar szivekben mindenkoron 
úgy lobogjon, mint mostmárczius idusán.

S z a b ó  Árpád kapcsolatban a mi 
dicső szabadságharczunkkal, megemlék- 
szik egy másik szabadságáért harezoló 
vitéz népről — a mely épugy temérdek 
ellen küzd mint mi — a búrokról s él
teti őket.

K o 1 o z s i Lajos beszél a költőkről, 
hogy ők sugalmazzák a szívbe a haza
szeretetei s élteti a herényi születésű po
étát B e l e n c z é r e s i  Dezsőt s kívánja 
neki, hogy minél előbb olyan nagy le
gyen,, mint a többi, már neves poétái

Éppen ilyen lelkes hangulatban folyt 
le a társadalmi kör, a nemzeti kör, a tót- 
végesi Il-ik olvasó egylet, a magyarvé- 
gesi olvasó egylet, s polgári kör társas- 
vacsorája.

S a lelkes hangulat mindenütt ki
tartott reggelig!

Oh csodás nagy nap, márczius felejt- 
hetlen idusa, örök a te fényed 1 (— i—#.)

dö lelke előtt. A féltés keserve, a leány 
hűtlensége csaknem lázas állapotba hoz
ták. Igen szerencsétlennek érezte magát.

Eszébe jutott az a kaezér magavise
let, melylyel Tulka annyiszor okozott ne
ki bánatot. S gyötrött léikéből önkényte
lenül szakadt fel a vallomás.

— Borzasztó elgondolni, hogy valaki 
ily szende arczczal alakoskod hátik. Ho
gyan lehet azt megcsalni, ki lelke mélyé
ből szereli.

S mintegy vízió, úgy tűnnek lel előtte 
a szelíd arezvonások, s alig jelent meg 
lelkében az imádott leány alakja, ösz- 
tönszerü, ellenállhatatlan vágyódás fogta 
el, hogy őt lássa.

Az a kába reménység biztatta : még 
nincs minden elveszve s ha beszélhet Ka
tinkával, ez megfogja változtatni elhatá
rozását. A szerelmeseknek vaunak ilyen 
esztelen indulataik, a fönntartás ösztöne 
oltja ezt a szivbe, annak a íöiintartásnak 
ösztöne ez, mely az érzelmekben ép úgy 
meg van, mint az élö-teremtésekben.

Gondolatainak kavargása véget ért, 
a mint Katinkának lakásához ért.

A leány még soha sem látta Yarbol- 
ezy arczát 'ilyen keserűnek, szinte mogor
vának.

Sápadtan nyújtott neki kezet s sej
tette mi járatban van.

Varbóczy fojtott hangon kérdezte:
— Tiuka, igaz az a hir. a mit hal

lottam f
A  leány lopva nézett hosszú arany- 

pilláju, szelid kék szeme szegletéből a 
mogorva arezu férfira s ártatlan hangon 
felelte :

— Nem tudom mit hallott.
— Maga odaígérte kezét Szalatnay-

nak.
— Igaz. Szemérmesen lesütötte sze

meit, majd bánatos mosolygással hozzá
tette :

— Ugye, nem neheztel reám.
Varbolczj n nagy lelkiháborgás vett

erőt, a legvégsőbb kétségbeesés kerítette 
hatalmába. Az érzelmek és gondolatok 
forgataga oly erővel kavargott benne, hogy 
agya csaknem az őrület zsákmánya lett. 
Rápillantott Katinkára, s midőn látta 
szép piros ajkát, rózsás arczát, kék sze
meit és szőke haját, oly szilaj láz szál
lott szemeiben, liogy a leány megdöbben
ve húzódott hátra. Végtelen keserűség
gel tört ki:

— Hát engem feláldozott s elkerget 
olyan emberért, a kit nem szeret

A mamának sehogy sem tetszett a 
tragikai fordulat. Hisz ez egy bolond em
ber, a ki még botrányt csinál. Sietett 
közbelépni.

— Legyen okos Varbolczy, az én 
leányom nem lehet a maga neje s nyíl
tan megmondom okaimat. Nem úgy ne
veltem, hogy egyszerűbb viszonyok' közt 
is jól érezze magát. Nem szoktattam a 
nélkülözéshez, nem tanítottam meg le
mondani s nincs meg az a képessége, 
hogy alkalmazkodni tudjon a szerényebb

; viszonyokhoz. Talán jogtalanul, mert va
gyona nincs. Azonban férjem jövedelme 
megengedi, hogy kellemesen éljünk. Biz
tosan reméltem, hogy leányom megfelelő 

arthiet fog csinálni, mert eltekintve ro- 
onszenvos külsejétől, csinosan énekel és 

; zongorázik. Nos és ez nekünk most sike
rült, bolondok volnánk, ha a kínálkozó 
alkalmat elszalasztanánk.

— De szereti e ¥
-  Derék ember s megfogja szeretni, 

i Aztán mit akar maga ? Hisz maga nem 
veheti el Tinkát s ő nem várhat addig, 
ntig maga olyau állásba jut, hogy nőül 

1 veheti.

Varbolezynak fájt a megaláztatás,— 
minden erében elterjedt a keserű méreg. 
Indulatosan szólt a leányhoz:

— Tinka, hát nem tudna áldozatot 
hozni azon férfi kedvéért, kihez vonzódik ?

A leány hidegen válaszolt.
— Nem akarom megpróbálni, mert 

szerencsétlenné tehetném egész életére, 
ha bele merészkedném oly viszonyba, 
mely nem felelne meg igényeimnek.

— Hát silány számításból képes szi
vemet összetörni?

— Hagyja szivét s legyen esze. Azt 
hiszi, hogy az én szivem talán boldog
ságban úszik. De nekem van eszem. Mit 
akar maga? Nekem sokáig kellene még 
várnom mig maga engem elvehet. Ha 
ugyan egyáltalában venne, mert az olyan 
harmincz éven túl járó vén leány, a mi
lyen én akkor lennék, nem kell már sen
kinek. ,

— Én megfeszített erővel dolgozom, 
hogy magának kényelmet biztosítsak, csak 
ne hagyjon el.

A leány kicsinylő mosolylyal fordult
feléje :

— Ejh, hagyjon békét, nekem most 
kell gondoskodni magamról. Maholnap 
egyedül maradhatok, vagyonom nincs, a 
mi kicsi van az is fogytán van ; addig 
gondoskom magamról, mig fiatal vagyok.

— Hát képes Szalatnayhoz üres szív
vel, a szeretet és a vonzalom egy szik
rája nélkül hozzá menni?

Szerelem nélkül is lehet jó csa
ládi ólet s ha találkozik egy olyan férfi, 
ki biztos, gőnduélküli jövőt nyújthat, úgy 
a leánynak el kell magát határozni olyan 
házasságra is, melyhez a szívnek nem 
sok köze van. Éti becsületes akarok ma
radni.

— Hát becsület az, odadobni magát 
egy olyan férfinak, kit nem szeret, tűrni
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Felvétel a hadapród iskolába.
Vettük a kővetkező megkeresést:

Cs. és leír. gyalogsági hadapródiskola Bpestru.
Sgt. sz. 286.

A  „ B  é k é s  m e g y e i  H í r l a p ' 1
tekintetes szerkesztőségének

Békés-Gynla.
Budapesten, 1900. évi márczius hó 20.

A hadapródiskolába való felvételre 
vonatkozó mellékelt közleményt azon tisz
teletteljes kéréssel van szerencsém meg
küldeni, hegy ezt a nagyközönség tájé
koztatása ózdijából b. lapjában közölni 
szíveskedjék.

Hanke, alezredes.
A budapesti es. és kir. gyalogsági 

hadapródiskola a jövő 1900—1901. iskolai 
évre az I. évfolyamba 100 növendéket 
vesz fel.

Az iskola felsőbb évfolyamaiba csakis 
akkor vétetnek fel növendékek, ha ürese
dés van.

A IV. évfolyamba felvételnek helye 
nincs.

Az összes felvételi feltételeket tartal
mazó füzet az iskola parancsnokságánál 
és Seidl L. W. udvari könyvkereskedőnél 
(Bécs, Graben 13. sz.) 40 fillér beküldése 
ellenében kapható.

Az alábbiakban csak a leglényegesebb 
adatok foglaltatnak:

A felvétel főbb követelményei:
1. A magyar vagy osztrák állampol

gárság, illetve a bosznia, herezegovinai 
honosság.

2. Testi alkalmasság.
3. Szeplőtlen előélet, (megfelelő ma

gaviselet.)
4. Az elért legkisebb és túl nem ha

ladott legnagyobb életkor.
5. A megkívánt előképzettség.
6. Az előirt felszerelési tárgyak be

szerzése és saját költségén leendő jó kar- | 
bán tartása iránti kötelezettség elvállalása.

csókját, ölelését, sőt viszonozni is, mig 
lelkét betölti az undor és utálat.

Égő fekete szemeit a Katinka arezán 
feledé s azután addig feledé ott, mig a 
két égő szemből, két vízben úszó szem 
lett.

A leány meg sem értette, hogy van 
abban valami szégyenletes, amit el akar 
követni.

— - Ugyan mi lenne abban becstelen
ség, a mit én megteszek, hisz azt száz, 
meg száz más férjhez ment lány is meg
tette.

— De az én életem tönkre van téve. 
Az én boldogságom romba van döntve.

— Már ugyan miért ? Ki gátolja, hogy 
egy más, hozzá illőbb leányt ne vegyen el.

Forró vérhullám szökött Varbolczy 
szivéből fejébe s mély fájdalommal só
hajtott fel.

— Oh Istenem. . . miért sújtottál le 
engem. . . mennyire szerettem . .. meny
nyire szerettem. . .

Maga sem tudta, hogyan került el 
Katinkáktól. A csapás, mely lelkét érte, 
sokkal elszéditőbb volt, hogysem eszmélni 
tudott volna. Kábultan, öntudatlan gépi
ességgel haladt előre. Valami homályos 
ösztön azt súgta neki, legjobb volna meg
semmisülni. De túl él áin az ember so
kat, a miről azt hiszi, hogy bele fog 
halni.

Kaünka szerencséje meglehetős irigy
séget keltett a városban. Barátnői ugyan 
boldogságot kívántok neki s nyájas ar- 
czal gratuláltok; de otthon a családikör
ben annál jobban megszóllották.

A lakodalomra kitűzött határnap ösz- 
szecsőditette a város minden mozdulni 
képes asszonyát, leányát. A nagy, Íves 
templom megtelt czifrán felöltözött, égő 
kíváncsisággal eltelt közönséggel.

Az esküvő irigységet keltő ragyogás
sal ment végbe, bokrétás fogatok, se- 
lyemruhás, ékszerekkel megrakott nász
nép egészítette ki a hatásos felvonulást.

Az oltár előtt ugyan összeszorult a 
menyasszony szive, mikor egy pillanatra

7. A tandíjnak pontos megfizetése.
Tandíj:
a) a hadsereg, haditengerészet, hon

védség tényleges, nyugdíjazott vagy rok
kant állományában levő összes tiszti cso
portok, evangélikus vagy görög keleti ka
tonai lelkészek, katonai hivatalnokok, ka
tonai karmesterek, altisztek és rangosz
tályba nem sorolt havidíjasok törvényes 
házasságból származó, vagy igazolt fiaiért 
24 korona;

b) a hadsereg, haditengerészet, am. 
kir. honvédség tartalékos tisztjeinek és az 
a) alatt felsorolt tartalékos katonai lelké
szek és katonai hivatalnokok, továbbá a 
nem tettleges, nyilvántartásban lévő és 
szolgálati viszonyon kívül álló ily szemé
lyek, valamint az udvari és polgári állami 
hivatalnokok és alkalmazottak törvényes 
házasságból származó vagy igazolt gyer
mekeikért évi 160 korona;

c) egyéb osztrák vagy magyar állam
polgárok fiaiért évente 300 korona.

A tandijat a növendékek szülei (gyám
jai) évenként két előleges részletben, még 
pedig szeptember 21-én és márczius 1-én 
kötelesek azon hadapródiskola pénztárába 
befizetni, melybe fiaik felvétettek.

Élelmezési dij nem fizettetik.
Életkor: az I. évfolyamba való belé

péshez az elért 14, és túl nem haladott 
17 év, a II. évfolyamba való belépéshez 
az elért 15, és túl nem haladott 18 év, a 
III. évfolyamba való belépéshez az elért 
16, és túl nem haladott 19 év van meg
állapítva.

Az életkor szeptember hó 1-vel szá- 
mittatik.

Ha a pályázó az előirt életkort egy 
éven belől meghaladta, úgy az iskola pa
rancsnoksága a közös hadügyministerium- 
tol kéri ki a felvételre vonatkozó hatá
rozatot.

A megkívánt előképzettség bizonyí
tására az iskolai bizonyítványok és a fel
vételi vizsgálat szolgálnak.

Az iskolai bizonyítványnak igazolni 
kell, hogy a pályázó valamely nyilvános

átvillant lelkén, hogy talán nem egészen 
helyes dolog a mit elkövet, hisz egy 
olyan férfi karjai közé dobja magát, ki
vel nincs egy közös gondolata, lelkének 
nincs egy közös érzése s testében nincs 
egyetlen idegszál se, mely őt hozzáfűzné. 
Ügy tetszett neki, mintha a karcsú kő
pillérek ingadoznának, de ez csak néhány 
másodperczig tartott, az eskü szövegét 
már elég szabatosan mondotta a szertar
tást végző pap után.

Hűvös volt a nagy boltozatos épü
letben, de múltba a hideg egy fokkal nö
vekedett volna, mikor a menyasszony ki
mondta a szerelmi vallomást, hidegen, 
kurtán, mint az Ítéletet szokás.

Az emberek összenéztek s úgy ta
lálták, a menyasszony ugyan gyönyörű, 
de az is bizonyos, hogy hangja nem árul 
el valami forró érzelmeket, ettől a sze
relmi nyilatkozattól meglehet fázni.

Varbolczy is megjelent a templom
ban, szivében eltitkolt fájdalommal, érzé
kenységét erős, büszke akaratával nyű
gözve le. Hja az ő szivén még sok visz- 
szafojlott köny feküdt, s minden vissza
verődött kóranyag között ezé a legmaga
sabb szenvedés.

Csornai is vele volt s mikor ott ál
lottak a násznép között, megbánta, hogv 
eljött.

Katinka elbűvölő volt azzal a fájdal
mas musolylyal az ajkán, melylycl feléje 
pillantott.

Reszketni kezdett. Nem lehet azt 
tudni, hogy mit szenvednek belülről a 
hideg és érzéketlennek látszó emberek, a 
kik pedig csak hallgatagok és büszkék.

Érezte karján Csornai bátorító szorí
tását, ki kérte:

— Légy erős, ne mutasd fájdalma
dat. Eelejtsd cl ezt a leányt örökre.

Szomorú mosolylyal válaszolt barát
jának :

— Hát azt hiszed, mintha olyan 
könnyű volna a leánynak az emlékét, kit 
szivünk mélyéből szerettünk, eltemetni?

Akácz. I

vagy nyilvánossági joggal felruházott reál
iskolának esetleg gvmnasiumnak alább 
felsorolt osztályait legalábbis „elégséges1* 
eredménynyel végezte.(Magántanulóknak 
igyekezniük kell, hogy valamely nyilvá
nos iskolában leteendő vizsga által ideje
korán érvényes iskolai bizonyítványhoz 
jussanak.)

Az I. évfolyamba való felvételhez a 
középiskolai IV. osztálynak, a II. évfo
lyamba való felvételhez a középiskolai V. 
osztálynak, a III. évfolyamba való felvé
telhez a középiskolai VL osztálynak el
végzése szükséges.

A latin vagy görög nyelvből nyert 
elégtelen osztályzat elnézetik.

Az 1868-ki XXXVIII. törvényczikkel 
rendszeresített magyar polgári iskolák, 
továbbá a fiumei polgári iskola megfelelő 
osztályai és az otoesaei, ogulini, tisseki, 
uj-gradiskai és bródi horvát felsőbb nép
iskolák V. és Vni-ik osztályai a felvé
telnél a többi nyilvános középiskolák 
megfelelő osztályaival egyenlőknek tekin
tetnek.

Az I. évfolyamnál magasabb osztályba 
való felvétel csakis úgy történhetik meg, 
ha a pályázó az előirt előképzettségen 
kívül az alsóbb évfolyamokban tanított 
katonai tudományokból is megállja a fel
vételi vizsgát.

Az I. évfolyamba való felvételhez a 
következő tantárgyakból kell a vizsgát 
letenni:

Német nyelv, ábrázoló mértan, algeb
ra, mértan, földrajz, történelem, termé
szetrajz, természettan, vegytan és pedig 
a középiskolák tanrendjének megieleiőleg.

Azon pályázók, akik előképzettségü
ket igazolják ugyan, de a felvételi vizsga 
követelményeinek meg nem felelnek, hoz
zátartozóik beleegyezésével az egy évre 
terjedő „előkészitő-tanfolyamba" vétethet
nek fel, a melyek elvégzése után az I. 
évfolyamba osztatnak be.

Ily előkészítő tanfolyamok a strassi 
és marburgi hadapródiskoláknál vannak 

| rendszeresítve, de szükség esetén más had- 
; apródiskoláknál is létesittetnek.

A szülőknek vagy hozzátartozóknak 
a felvételi kérvényben fel kell tüntetniük, 
hogy beleegyeznek-c a pályázónak az 
„előkészítő tanfolyanV-ba való esetleges 
beosztásába vagy nem.

A múlta szerint kiállítandó és
1. keresztlevéllel (születési bizonyít

vány) ;
2. illetőségi bizonyítvánnyal;
3. valamely a hadsereg, illetve hon

védség tényleges állományába tartozó ka
tonaorvos véleményével, (a látóképesség 
megvizsgálásához szükséges segédeszkö
zökkel a katouai nevelő ős képző-intéze
teken kívül el vaunak még látva: A bécsi, 
budapesti, prágai, gráczi és lembergi tér
parancsnokságok, a helyőrségi és csapat 
kórházak, a kerületi hadkiegészítő parancs
nokságok, ha azok székhelyén a fentem- 
iitett egészségügyi intézetek valamelyike 
nincsen; továbbá a katonai állomáspa- 
rancsnokságok és — Boche di Cataro és 
Bosznia-Herezegovina kivételével — mind
azon helyőrségek a melyekben egy önálló 
ezred vagy zászlóalj-parancsnokság van 
és kerületi hadkiegészítő parancsnokság 
vagy katonai kórház nincs);

4. az 1898—99. tanévre szóló végbi- 
zonyitványnyal és az 1899—900 tanévről 
szóló összes bizonyítványokkal, (ha a pá
lyázónak javító-vizsgát kell letennie úgy 
egy helyettesítő bizonyítvány is mellék
lendő) ;

5. azon esetben, ha a beoltás az or
vosi véleményben igazolva nincs, a him
lőoltási bizonyitványnyal;

6. illetőségi helyének polgári vagy 
rendőri hatósága által kiállított erkölcsi 
bizonyitványnyal, (Int ez az iskolai bizo
nyítványban feltüntetve nincs, vagy ha a 
hadapródiskolába való belépés nem köz
vetlenül valamely nyilvános vagy nyilvá
nossági joggal felruházott iskolából való 
kilépés után történne.)

Felszerelt folyamodványt legkésőbb 
augusztushó 15-ig kell a hadapródiskola 
parancsnokságánál benyújtó ej.

Később beérkező vág;, hiányosan fel-
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szerelt kérvények nem vétetnek figye
lembe. — Az iskolai év megkezdése után 
pályázók nem vétetnek fel.

Nyílt levél
Outkay Béla polgármester úrhoz

Gyulán.
Tisztéit uram!

A megyei sajtó minden számában az 
a hir látott napvilágot, hogy a Gyulán 
működő kiház.isitó és temetkezési társulat 
működését Gyula város egyik tekintélyes 
polgára Keller Imre ügyvéd, Békésvárme
gye közigazgatási bizottsági ülésén erős ; 
szavakkal megtámadta nemcsak, de azt ! 
állította, hogy eljárásuk olyan, miszerint 
ha a miniszter nem intézkedik, ellenük i 
bűnvádi feljelentést tesz s mint folytatja 
a dolog annál sajnosabb, mert a dolog ' 
élén Gyula városának egyik jegyzője ál
lott. Nyilvánvaló, hogy ezen jegyző alatt j 
mást mint Uuffmunn Fereuezet nem ért- ! 
hetett, mert ö volt elnöke a társulatnak, j

Felhívom tehát a polgármester úrnak ! 
a figyelmét, teljesítse kötelességét, melyet i 
a törvény reá hárít. Indítsa meg a vizs
gálatot, inért ily gyanúsításokkal illetett 
tisztviselő a tisztikarban helyet nem fog
lalhat, ha pedig ártatlan s minden ok nél
kül gyauusittatott úgy szerezzen neki elég
tételt — ezt kívánja nemcsak a törvényes 
gyakorlat, hanem Gyula Város polgárainak 
ethieai érzése is.

Gyulán, 1900. márcz. 21.
Tisztelettel 

Egy polgár .

ÚJDONSÁGOK.
— Arczképleleplezés. Gyula városá

nak hétfői közgyűlésén fogják leleplezni
a város hű fiának, néh. T e r é n y i  La- i 
jós volt országgyűlési képviselőnek arcz- ! 
képét, kinek Gyula városa legtöbbet kő- I 
szűnhet s emléke a polgárság szivében 
örökké élni fog. Az ünnepi beszedőt dr. 
Z ö l d y  Géza a város tiszti főügyésze 
fogja megtartani. Terényi arczképét U f- 
f e r b a e h  Jenő, a gyulai születésű rajz
tanár festette meg, ugyanaz ki a város 
részére pár évvel ezelőtt K o s s u t h  élet- 
nagyságú arczképét készítette el művé
szettel

— Mit tárgyal a város ? Gyula- 
város képviselőtestülete 1900. iuárczi- 
us hó 26-án rendes közgyűlést tart, a 
következő tárgysorozattal: 1. Az 1899. 
évre vonatkozó polgármesteri jelentés.
2. A kis-román várost templomtér el
ajándékozása tárgyában hozandó ér
demleges határozat. Ezen ügy tárgya
lására nézve 1900. évi február hó 16. 
tartott közgyűlésen lett a mai nap ki
tűzve. 3. Az 1899. évi közpénztári, 
ápolda, szépészet, pótlaktanya, városi 
közmunka, letéti, grot Wenckheim 
Frigyes alap, báró Wenckheim Béla 
szobor-alap, Göndöcs Benedek alap, 
iskolabirság, uti-bizottság, árvatári pénz 
tár és a vagyon-leltar előterjesztése, 
az erre vonatkozó szakosztály és ta
nács véleményekkel. 4. Sál Sebestyén 
fizetés javítás ügyében kiadott belügy
miniszteri leirat. 6. Bizottsági jelentés 
Magyart György panasza ügyében. 6. 
A városi vagyon- és pénzkezelési sza
bályrendeletre vonatkozó vármegyei 
törvényhatósági bizottsági határozat. 7. 
A mezőőrök tárgyában hozott határo
zat meghirdetése. 8. Az árvaszéki ül
nöki jegyzői állásra vonatkozó várme
gyei határozat. 9 A városi árvaszék 
előterjesztése a szervezeti szabályren
deletnek az árvatári pénztárra vonat
kozó rész módosítása iránt. 10. A

Gyula-Burakony-seprősi helyiérdekű ; 
vasút segélyezése ügyében hozott vár- \ 
megyei határozat. 1 1 .  Az 1901. évre j 
vonatkozó közmunka mérvének meg
állapítása. 12. Lindenberger István j 
mértékhitelesítő kérvénye illetményé
nek javítása iránt. 13. Ágoston Mi- 
hályné szülésznő kérvénye rendes fi
zetés adás iránt, szakosztály és tanács j 
véleménnyel. 14. Legeltetési és pász
tor szabályrendeleti tervezet. 15. Mér
nöki előterjesztés az ártézi-kut hasz- l 
nálata tárgyában alkotandó szabály- j 
rendelet iránt. 16. Községi állapotok
ról szóló jelentés. 17. Pénztárvizsgá- 
latt jegyzőkönyvek. 18. Időközben ne
tán érkezendő ügyek s a közgyűlés I 
megkezdése előtt legalább 24 órával I 
bead áruló önálló indítványok.

— Lukács féispán felolvasása. Mint 
már jeleztük dr. L u k á c s  György vár
megyénk főispánja Budapesten a Magyar 
Közgazdasági Társaságban felolvasást fog 
tartani az agrár-szoczialismusról. Mint ér
tesülünk ez a felolvasás márczius 31-én, 
délután 6 órakor lesz, amikor a nevezett, 
előkelő szakférfiúkból álló társaság évi 
közgyűlését tartja, saját helyiségében (IV. 
kerület, Ferencziek hazára.) A felolvasás 
közvetlenül az elnöki megnyitó után kö
vetkezik s e közgyűlésnek kétségkívül 
legérdekesebb pontját képezi. Egyébként 
a tárgysorozat a következő:

1. Elnöki megnyitó.
2. L u k á c s  György, Békósvármegye 

főispánjának felolvasása: Az a g r á r -  
s z o c z i á l i z m u s  és o r v o s l á s a .

3. Az igazgató-választmány 1899. évi 
jelentése.

4. A számvizsgáló-bizottság jelentése.
5. Az 1900. évi költségvetés megál

lapítása.
6. Az elnökség, 60 választmányi tag 

és öt számvizsgáló választása.
7. Indítványok.
— Márczius 20. Hat éve már annak, 

hogy megszűnt érezni a kebel, lecsukód 
tak a szemek, nem dobogott többé a szív, 
meghalt a szabadság atyja: K o s s u t h  
Lajos. A legnagyobb hazafi, a lánglelkű 
szónok, a szabadságharez apostola, a nem
zet megváltó szellemének, gyászos elköl
tözése napján, márczius 20-án, szomorú 
ünnep volt a hazában. K o s s u t h  Lajos 
halálának hatodik évfordulóját kegyelet
tel ülte meg az egész nemzet, igen sokan 
voltak, kik olzarándokoltak sírjához s 
koszorú alakjában tették le a kegyelet 
adóját. Vármegyénk minden községében 
volt gyászistentisztelet a szomorú napon 
Gyulán délelőtt 9 órakor a református 
templomban gyűltek összo a gyászoló 
hazafiak, s buzgó fohászt küldtek az Egek 
Urához az 0  halhatatlan leikéért. A pol
gári fiúiskola énekkara szomorú hazafias 
dalokat énekelt a templomban C s i s z á r  
énektanár vezetése mellett. Mélán, szo
morúan búgott végig az orgona hangja s 
amint ez elnémult D o m b i  Lajos lépett 
a szószékre s megható imát mondott a 
nemzet legnagyobb fiáért. A közönség 
könnyes szemekkel hagyta el az Isten 
házát.

— Eljegyzés. Dr. kügyi V i r á g  Endre 
Kőrös-Taresa község orvosa, a gyulai 
társadalmi életnek egykor igen rokon
szenves tagja vasárnap váltott jegyet

j Szentesen néhai N a g y  Imre volt szen
tesi református lelkész kedves leányával 
a szentesi hölgykoszorú egyik művelt 
tagjával Ilonkával. Tartós boldogságot 
kívánunk a szívből kötött frigyhez.

— Közgyűlés. Az egyesült kih.-V- 
y.asitó-társulat vasárnap délután 4 óra-

! kor G u l y á s  János elnöklete alatt 
rendkívüli közgyűlést tartott a pavil 

i Ion nagytermében. A tagok közül mint 
I egy hatszázan jelentek ineg az ülésen, 
j mely rövid lefolyásában mindvégig 
; zajos volt. A társulat fizetésképtelen

sége már előzőleg nagy konsternációt

idézett elő s többén attól tartottak, 
hogy a közgyűlésen botrányok fognak 
történni. Szerencsére azonban ez el
maradt, bár a puskaporos levegőben 
hallatszott egy-két erősebb esattanás. 
Gulyás elnök előterjesztette a közgyű
lésnek az egyesült társulat működését 
s kérte a jelentés tudomásul vételét. 
Zajos eszmecsere után kimondották, 
hogy a tisztviselők elszámolását tudo
másul veszik ugyan, de a felmentvény 
megadását egyelőre függőben hagy
ják. Mint hogy a társulatnak ez idő 
szerint csak négyezer forint vagyona 
van s az utóbbi időben többen bepe
relték, nehogy a további perlések foly
tán a pénztár teljesen kimerüljön, el
határozta a közgyűlés : hogy a tár
sulat működésének felfüggesztését 
fogja kérni a belügyminisztertől. 
A hét folyamán sokat beszéltek 
az egyesült kiházasitó társulat dol
gairól, többek között az hallatszik, 
hogy a társulat csődöt akar kérni ön
maga ellen. Legbizonyosabb azonban, 
hogy a társulat fel fog számolni. Vá
dolták a közgyűlés folyamán a volt 
tisztviselőket, hogy hanyagul jártak el 
s hogy bár a társulatnak nem volt min
dig meg a kivánt tagszáma, ezt nem 
vizsgálták meg ha nem kifizetéseket 
eszközöltek, csak azért, hogy a juta
lékot fölszedhessék. Vádolták továbbá 
azzal is, hogy a kifizetéseknél nem 
jártak el igazságosan és alapszabály
szerűen, mert olyanokat részesítettek 
előnyben, kik erre jogot nem tarthat
tak s viszont nem fizették ki annak a 
járulékát, ki sokkal előbb jelentkezett! 
Egy szóval sok igazságtalanság fordult 
elő a vezetésben, a miről még számot 
kell adni azoknak, kik a nép bizalmá
val csúnya módon visszaéltek.

— Állami iskola Békésen. Köztudomású 
dolog, hogy a vallás- is közoktutásiigyi 
miniszter Békésmegyében és több állami 
elemi iskola létesítését határozta el. — 
Ennek folytán a vármegyei kir. tanfel
ügyelő felszólította az egyes községekot 
nyilaikozal.ru az iránt, hogy hol lenne 
szükség az állami népiskolára A Békés 
községi iskolaszók — tekintettel arra, 
hogy a községben a felek izetek á'tal 
fontartoit iskolákban túl sok a növen
dék — azon javaslatot tette a község 
képviselő testületének, hogy kérje egy 6 
osztályú állami elemi iskola felállítását. 
A képviselő testület ezt a javaslatot a 
múlt évben el is fogadta, s ennek foly
tán a múlt napokban a miniszter a kir. 
tanfelügyelő utján fölszólítja a községet, 
hogy kezdje meg az iskola helyiségének 
építtetését. Erre mi történik? Az ami 
Békésen minden üdvös dologra szokott; 
t. i. kimondják nincs pénz, tehát nem 
építünk és igy iskola sem kell. — Az 
tény, hogy Békésen kevés az elemi is
kola Körülbelül 400 gyermek nem já r
hat az iskolába, mert nincs hely a meg
levőkben, ezon a hiányon pedig" segíteni 
kell. Iskola felállítására mindig kell pénz
nek lenni. Úgy hisszük, hogy a kir. tan- 
felügyelő úr erélyessége nem engedi ki
bújni a községet az iskolák és óvodák 
felállítása alól azzal az örökös válasszal, 
hogy nincs pénz. Ha nincs pénz, miért 
nem kapunk rajta, Jhogy az állam léte
sítsen iskolát? Ha nincs pénz, miért 
alármirozzák a község elöljáróságát az
zal, hogy .ellene kell szavazni az állami 
iskolának ?" Kiilömbeu jobbat nem is le
het ott várni, ahol az elöljáróság egyik 
tagja nyíltan kimondotta, hogy minek 
tanulna meg olvasni, írni a gyermek, 
akkor „ezuezilista" lesz. Iskolára nincs, 
de ha még egy „Megyer" megvételéről 
volna szó, akkor mindjárt lenne pénz.

— A vidéki maion:iparosok orsrágus 
egyesülete vasárnap tartotta Kassán év
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közgyűlését N e u r a a n n  Ede aradi gyáros 
elnöklete alatt. Miután az igazgató elin
tézte az egyesület ügyeit, a közgyűlés 
több közérdekű ügyet tárgyalt s bárom 
évre megválasztotta az új vezetőséget.,'Az 
újonnan választott igazgatósági tagok kö
zött van R o s e n t h a l  Ignácz b.-esabai 
malomtulajdonos is.

— Elmozdított jegyző. B e l e n 
ez é r é s i  József M.-Berény község 
jegyzője vádolva volt egyesek kárára 
elkövetett sikkasztás vétségével, ezen 
vád alól azonban az összes biróságok 
egyöntetű ítélettel felmentették. Bé
késvármegye fegyelmi választmánya a 
bünper befejezte után kedden Ítélt 
Belenczéresi sorsában és őt hivatal- 
vesztésre Ítélte. — Nincs jogunk egy 
Ítéletei birálat tárgyává tenni, de dr á 
kói ítélet akkor, a midőn Belenczéresi 
ártatlansága teljes bebizonyosodást nyert 
akkor, a mikor a község tehát az a 
test, a mely vele közvetlenül érintke
zik, mely tehát életét és cselekedetét 
legjobban ösuieri. legtekintélyesebb 
polgárai által kérte azt, hogy Belen
czéresi hivatalába, miután felmentetett, 
visszahelyeztessék.

— Áthelyezés. B l a u r  Gyula m. kir. 
pügyi s. titkárt a pénzügyminiszter Gyu
láról áthelyezte és állomáshelyére nézve 
az intézkedés később fog megtétetni.

— Takarékpénztári közgyűlés. A bó- 
késmegyei takarékpénztár részvénytársa
ság, megyénk e régi pénzintézete szom
baton tartotta meg évi közgyűlését a 
részvényesek élénk érdeklődése mellett. 
A közgyűlés tárgyát az igazgatói s fel
ügyelő-bizottsági jelentés, úgy az alap
szabályok módosítása képezte. A közgyű
lés az igazgatóság jelentését alapos esz
mecsere után elfogadta. Ezután betölte
tett az üresedésben levő elnöki állás, 
melyre egyhangúlag dr. F á b r y  Sándor 
kir. tanácsos választatott meg. Igazgatók 
lettek a következők: dr. E r k e l  Rezső 
488 ; L a d i c s György 476; N o g á 11 
László 368; G a l l a t z  János 336 és 8 zé- 
n á s s y  József intézeti könyvelő 324 sza
vazattal.

— Eljegyzés. Ifj. S z a b ó  János tar
csal ref. lelkész, az ösmert nevű dalköltő, 
kinek dalait az egész országban éneklik, 
megyei társas életünk tisztelt alakja, a 
héten Körös-Tárcsán jegyet váltott Bo
ro s  Zsuzsikával, B o r o s  k.-tárcsái föld- 
birtokos müveit lelkű leányával. Boldog
ságot a szerelem kötötte irigyhez.

— Kondoros jubileuma. A virágzó bé
késmegyei község, melynek derék birá 
ját három héttel ezelőtt 0  Felsége a ko
ronás aranykereszttoi tünteté ki, lélek
emelő ünnepélyre készül. Kondoros köz- 
ségo — mint szarvasi tudósítónk írja — 
folyó év május havában tölti be fennál
lásának huszonötödik évét, moly alkalom
mal a község nagyszorü népünnepélyt 
rendoz. Ugyanekkor fogjaD é r oy Forencz 
biró melléro tűzni dr. L u k á c s  György 
Békésvánnegye főispánja a király által 
adományozott arauykeresztet.

— Felhívás. B a r t h a  Miklós Gyula 
város országgyűlési képviselője folyó évi 
ápril hó 16-án azaz husvét másodn ipján 
tartja meg városunkban beszámoló be
szédét, s ugyanakkora népkertipavillon 
dísztermében a gyulai 48-as kör saját 
házvételi alapja javára bálát rendez, 
melyre a nagyérdemű közönséget ezúton 
is meghívja arendozősóg. Beléptidij sze
mélyenként I korona. Kezdete 8 órakor. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és 
a .Békésmegyei Hirlap“-ban nyugtáztat
nak. Tisztelettel: A 48-as kör.

— Felfüggesztett könyvvezető. A bé- 
kés-bánfalvai takarékpénztár vasárnap 
rendkívüli közgyűlést tartott, melyen el
nöknek F ö l t é n y  i Elemér, igazgatósági 
elnöknek P á u c z é l  József lőttek meg
választva. A közgyűlés után igazgatósági 
ülés volt, amelyen az igazgatóság C z i k ó 
János könyvelőt, mórt som a működésé
vel, sem a felek iránt tanúsított magavi

seletével nincs megelégedve, állásától 
egyhangúlag felfüggesztette.

— Hangverseny. A gyulai újvárosi ol
vasókör márczius 25-ére tervezett hang
versenyét folyó évi április 1-én tartja meg, 
előreláthatólag fényes sikerrel. Merjük 
pedig ezt a sikert megjósolni abból a 
programúiból, melyet a rendezőség a leg
gondosabban, pompás érzékkel igy állí
tott össze: 1. A .Bűvös vadász- zongo
rán előadja Kuvalszky Róbert joghallgató.
2. Felolvasás irta —ro. 4 Szavalat előadja 
Rácz Mariska 4. A .mohácsi koldus- 
zongora kísérettel énekli Máró Gyula ta 
nító. 5. „A uépfclkelűné- előadja Tóth 
Erzsiké. 6. Magyar népdal, zongora kísé
rettel énekli Lendvay Margit 7. .A kis 
világgyülölö- előadja Rácz Mariska. 8. 
Magyar népdal, zongorán előadja Koval- 
szky Róbert, 9 Monológ előadja X. — 
Hangverseny után táncz. Az estély tiszta 
jövedelme felerészben a Gyulán létesí
tendő gimnázium alapjajavára, fele rész
ben pedig a kör pénztárának gyarapítá
sára fog fordittatni. — Azok, kik kellő 
időben meghívót nem kapnának és arra 
igényt tartanak, kéretnek a kör igazga
tóságához fordulni.

— A gyomai képviselő beszámolója. A
gyomai választókerület országgyűlési kép
viselője B a r a b á s  Béla az orsz. fűgget- 1 
lenségi és 48-as párt oszlopos tagja — i 
mint részvéttel halljuk — a csongrádi 
márczius 15-iki ünnepélyen, hol a szabad
ban nagy- beszédet mondott, meghűlt 
ugyannyira, hogy pár napig kénytelen az 
ágyat őrizni budapesti lakásán. Vasárnap 
Dobozon beszámolót akart tartani, ez 
azonban hirtelen megbetegedése folytán 
egyelőre elmaradt.

— Sorozás. A csabai sorozás hétfő 
reggel vette kezdetét és csütörtökön ért 
véget. Az eredmény nemcsak kioiégitő, 
sőt fényes, mert az előállott legéoyek 
ötven százaléka bevált. Hétfőn, kedden 
szerdán Csabáról és a csabai járásból be
soroztak az I. korosztályból 199, a H. kor
osztályból 68 legéeyt. A III. korosztály- 
beliek. az önkéntesek, idegenek és elma
radottak csütörtökön állottak mérték alá. 
— Legszebb oredmónyt mutathat föl Kí
gyós község : előállott az I. korosztályból 
30 magyar legény s elvittek katonának 
28-at (Az a kettő bizonyosan sírva ment 
haza.)

— Zugirászat miatt a vádlottak padjan
Irtó háborút indítottunk a társ adalom 
ezen fekélyei ellen, kik különösen Gyu
lán évekig domináltak, lopták a törvény
telen jövedelmet s a mellett adták az 
erkölcsös és tisztelt férfiút. Hogy meny
nyire igazunk van akkor, a midőn pusz
títjuk őket, bizonyítja a gyulai törvény
szék előtt a múlt héten megfordult esett, 
hol ogy igen becsületes család lett a 
zugirászat áldozata. M . . . . gyulai ipa
ros család eladott egy örökséget s meg
bízott annak telekkönyvi átírásával egy 
zugirászt. A zugirász el is vállalta az 
áliriís teljesítését, azonban a helyett, 
hogy a dolognak utána látott volna — 
elhanyagolta s még egy fél év elmúltá
val is, mit sem tett arra, hogy a vevő 
nevére írassák át a birtok Az egyik el
adó ki nem lakott Gyulán, várt, várt a 
vóteli árra, s mikor látta, hogy hosszú 
hónapok múlva sincs semmi eredmény, 
azt hitte a vevő visszalépett — eladta a 
biriokot másnak s e miatt került a zug
irász bűnös hanyagsága folytán a vád
lottak padjára Üldözni kell tehát eze
ket a lelketlen embereket, kik másoknak 
munkakörébe törvénytelenül beleavatkoz
nak. Gyulán például telokkönyvi átírás
sal, betábiázásokkal, szerződés kötések
kel csak a közjegyző, ügyvédek és köz
ségi jogyzők, tollát P op  ov i é  s Jusztin 
és a két H o f f m a n n  foglalkozhatnak, 
a ki azon kivüi ilynemű munkát végez, 
az zugirász, kit a törvény kél hónapig 
terjedhető fogházzal büntet. Nyújtson 
tehát a társadalom nekünk segítséget s 
ha megtud egy ilyen zugirászati esetet 
vagy jelentse fel a kir. ügyészségnek 
vagy hozza tudomásunkra s mi illetékes 
helyére juttatjuk

— Lelkész választás. Vasárnap délelőtt 
folyt le N.-Szénáson az ág. ev. hívek 
lelkész-választása, H a v i é  r Dani egy
házmegyei felügyelő és V e r e s  József 
orosházai esperes elnöklete alatt. Mind
járt a választás elején heves haroz fejlő
dött ki M én d ő l Lajos nagy-szenási se
gédlelkész és H a r s á n y t  István bras
sói hitoktató között, mely végre az előbbi

! győzelmével végződött. ÍJgyanis Mendöl 
kapott 163 szavazatot, Harsányt 128-at, 
néhány szavazat pedig R é d e y  Károly 
földvári lelkész és R á c z  Gyula segéd
lelkész között oszlott meg.

— Halálozás. Csaba városának egyik 
tisztelt alakja, a város legidősebb tiszti 
orvosa B u r g e r  Lipót, a jó Burgor bá
csi, munkás életének 80-ik évében már
czius 19-én délután, hosszas szenvedés 
után jobblétre szenderült A megboldo
gult egyike volt a legrégibb csabai or
vosoknak, negyven éve, hogy az orvosi 
tudományt szolgálja, s ezen hosszú idő 
al itt mindig a jaminaiaknak volt orvosa. 
Temetése szerdán délután ment végbe 
impozáns részvét mellett. Képviseltette 
magát temetésén a községi elöljáróság s 
az orvosi kar, utóbbi díszes koszorút ho- 
lyezett ravatalára.

— Vásári verekedés. A folyó hó IS-án 
tartott békési országos vásár alkalmával 
délután 2 órától 4 óráig egy sátorban 
fogyasztotta az árpa levet két csapat le
gény. Az egyik csapat állott M i n y a 
Gábor és három társából, a másik csa
pat B é k é s i  Mihály és hat társából. —

! Minya és társai elég kedvet éreztek inár 
arra, hogy az utczákat végig kurjongat
hassák, elindultak a sátorból, kevés idő 
múlva követték őket Békési és társaijie. 
— Ez utóbbi csapatban volt Szekeres 
Imre, akit a télen megvertek. A másik 
csapatban volt Cs. Szabó Sándor, aki a 
téli verekedés alkalmával Szekerest ütötte. 
Szekeres most vissza akarván adni a 
kölcsönt, oda ment Szabóhoz és fejbe 
ütötte. Erre Minya odaszólt Békésihez, 
hogy miért bántják az ő pajtását, mire 
Békési azt felelte, eredj dolgodra, semmi 
közöm hozzád. Minya nem távozott, ha
nem Békésit fejbe ütötte, mire ez elővette 
a nála levő oltó kést és Minyál azzal 
mindkét karján megvágta.

— Legújabb. Lapunk zártakor ér
tesülünk, hogy a többszörösen meg- 
hurozolt kiházasitó-társulat gyulai egye
sület tegnap öt órakor megtartott vá-

' lasztmányi ülésében elhatározta, hogy: 
felszámol s a felszámolással hozzá
értő embereket biz tueg, kiknek azon
ban hatalmat ad arra, hogy az üzlet-

i menetet folyamatba tegyék a végből, 
miszerint az elmatadott tagsági dijak 
befolyanak s igy lehetővé tétessék az, 
hogy a ki nem elégített felek kielégí
téshez jussanak.

— Bál Kétegyházan. Kétegyháza fia
talsága—mint bennünket értesítenek —

ünkösd másodnapján nagyobb szabású 
álat rendez A rendezőség, mely a far

sang alatt fényesen beigazolta, hogy 
„Kétegyháza fiatalságáéban igazi élet 
lakik, lelkesült erővel üti nyélbe a táucz- 
vigalom eszméjét, s már most minden 
követ megmozgat, hogy- a pünkösdi bál 
sikerét fényessé togyu. Nem is kételke
dünk benne, hogy ebbeii fáradozásuk 
megtenni a kívánt eredményt s Kétegy- 
háza jól fog mulatni.

—  Halálozás. P u r ó b o r Ferencz kót- 
ogyházai lakatos mestert súlyos csapás 
érte: imádott neje s egyetlen fia folyó 
hó 19-én, tehát ugyanazon a napon tü
dővészben, elhunytak. Temotésük másnap 
ment végbe, óriási részvét mellett.

—  Ékes magyarság. Békésen ogy min
dent áruló „üzlet- kirakatának üvegtáb
láján a kövotkező hirdetés olvasliató: 
.Megy Szesz egy övegei 14 krauzar vagy 
28 fieler Rom is ágol keserv szinte.- 
Csak a „Schulverein- örülhet az ilyen 
magyarosságnak. Annyit azomban talán 
meg is követelhetnénk minden olyan 
egyéntől aki a „kereskedői" ciim etano-
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gálja magának, hogy ha maga nőm tudta 
elsajátítani a magyar nyelvet, a nagy 
közönség elé szánt közléseit, Írassa meg 
olyan egyénnel, a kinek a _rum“ nem 
„Rom" és az „angol keserű" nem „ágoi 
keserv."

— Találtatott egy arany karperec./, 
igazolt tulajdonosa a rendőrkapitányt 
hivatalban átveheti.

Közönség köréből.
Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal felelőa- 

uéget a szerkesztőség.

S í é v t e le a  levelek.
Ki az a piszkos, jellemtelen ember, 

aki névtelen levél- és nyilt levelező la
pok küldésével szerez örömet magának 
Békésen ? I

Nincs jelző az ilyen nyomorult egyén
re, aki koholt piszkos dolgok Írása által 
iparkodik feldúlni egyesek és testületek 
nyugalmát.

Úgy látszik, egész banda fetreng 
ebben a mocskos iszapban, és a saját 
becstelenségét keni másokra.

Egy békési polgár.

IRODALOM.
— U| könyv. „Az új Ó-Szövetség" 

ezímen, V e n e t i a n e r  Sándor új-sóvói 
ref, lelkész irt egy tanulmányt, melyben 
egy szaktudós ismeretével beható bírálat 
alá veszi a bibliai Ő-Szövetség új ma
gyar fordítását, melyet újabban nehány 
magyar ref. fordító eszközölt a brit és 
külföldi biblia-társulat költségén. Ez el
len a fordítás ellen úgy az bgyházi, mint 
a világi sajtó terén többfelől emeltek 
már kifogásokat Most Venetianer, az or
szág egyik legelső szaktudósa — kit a 
bécsi egyetemen a nagynevű Böhl utód
jául emlegetnek, -  veszi az egész új 
fordítást beható vizsgálat alá Kimutatja, 
hogy az új fordításba sok felesleges pas-

BÉKÉSJIEGTEI HÍRLAP

sus csúszott b e ; sok helyen viszont egész 
mondatrészek maradtak ki. 85 oldalon 
pedig a lényeges hibákat sorolja fel a 
régebbi magyar és az európai müveit 
nemzetek fordításaival, az eredeti szö
veggel és a régi görög és latin fordítá
sokkal összehasonlítva. A végeredmény, 
melyre jut, az, hogy az új fordítás, mint 
előmunkálat egy korrekt fordításhoz nagy
becsű ugyan, de ily alakjában még el 
nem fogadható, előmunkálatnál, próba
bibliánál többnek nem tekinthető. — A 
könyv a „Keresztyén Evangyélista" ki
adásában jelent meg s annak .szerkesz
tőségében kapható Békésen. Ára 2 ko
rona.

Heti jelentés a gabona üzletről
Gyula. 1900. mórcziua 23.

(St. S.) ípenségge! nem kedélyes 
állapot uralkodik a budapesti gabona- 
tőzsdén. Mindenkire kedvezőtlenül hat, 
ha látja, hogy egyrészt exisztencziák so
dortatnak a tönk szélére, másrészt meg 

j egyesek produktív munka nélkül, könnyű 
' nyereséghez jutnak. — A mostani lázas 

hangulat, csak gátolja az egészséges és 
| normális üzletfejlődést.

A termelő — és a készlet fölött ren- 
| delkező — gabonakereskedő, már rég 

nem ura a helyzetnek. Ma úgy vagyunk, 
hogy csak akkor állana be némi javulás 
a piaczon, ha az árútulajdonosok szövet- 

I keznének a czélból, hogy néhány hétre 
j beszüntessék az eladást.

A hét elején a budapesti malmok 
élénk vételkedvet tanúsítottak és nagyobb 
mennyiséget vásároltak, azonban a kí
nálat búzában sürgős volt és az árak 
ismét csökkentek.

Külföldről — különösen Francziaor- 
szágból — folytonosan áremelkedést je
leznek, állítólag a búzavetésokben a fagy 
által okozott károkra. Hazánkban is me- 

! rülnek fel panaszok a korai vetésekben 
! észlelt károk fölött.

A hajóhozatalok korántsem oly na-

Oyula, 1900. márezius 24.

gyök. mint n budapesti piaczon remélték 
és főleg jobb minőségű búzában kevés a 
hozatal. A hajózási hozatalok a buda
pesti piaczon — különben is néhány hét 
múlva alaposan megesökkennek és a mi
dőn az árutulajdonosok az árút nem dob
ják minden áron a piaczra, az árak is 
javulni fognak. — Mai áraink a kővet
kezők :

B ú z a ............................6 frt 80------ kr.
Új t e n g o r i ................ 4 frt 65—70 kr.
Á r p a ............................4 frt 60—70 kr.
Zab . . . . . . . .  4  frt 40—50 kr.

métermáz Bánként.

K iadótulajdonos: A „CORVINA NYOMDA*

Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.

Páris. London 1897 : 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.
p %  i  n i

Megyei telephon:
C sa b a  20. nBI8 £éSrUI|B5 Z Megyei telephon:

C sab a  20.

BÚ TO R G YÁR A
B ékés-C saba, Vasut-utcza, U fó  ős US6, ssám. (Saját ház,)

H u l l  ü | |
W  'xeÍ '■J

t M

egész országban páratlanul gazdag választékban raktáron vannaK
mindennemű háló-, ebédlő-, ú ri szoba-, szalonberendezések' 
Szőnyegek, függönyök, nippesek stb. a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelig a legizlésesebb és legdivatosabb rajzok

után készítve.

minden verseny ki van z á rv a 1

Nyoma'ja és kiadja a „Corvina" könyvnyomda Gyulán. 1900.


