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Meddig ?
Az államszervezet hatalmi alkatré

szeinek egyes jegoezeit átruházta a 
kisebb organismusokra vármegyékre, 
városokra és községekre. Átruházta 
azon nyílt parancscsal, hogy azzal be
csületesen, az ész szavai szerint, fér
fias higgadtsággal éljenek. Ily hatalmi 
rész az önkormányzati jog, melynek 
anyagában az foglaltatik, hogy a hely
hez kötött, határolt, organizált társada
lom önmaga intézze el belügyeit, ve
zesse háztartását, vigye előre életét, 
szabja meg életelveit a törvény tiszte
letben tartandó korlátain belül. A leg
szebb joga ez egy közületnek, mely 
úgy életre van teremtve, lélegzik, gon
dolkozik.

De az állam hatalom jogának ezen 
átruházását, mint fenn emlitóm, ahhoz 
a feltételhez kötötte, létet osak úgy 
biztosit egy politikai közületnek, ha 
élethivatását betölti, ha vérének kerin
gése üde, ha az agyában termet gon
dolatok logicusak és életrevalók. így 
tehát egy politioai közület mondjak város 
csak akkor érdemli meg autonómiáját, ha 
mind azok a kellékek meg vannak benne, 
melyek egy életerős, egészséges test 
alkatrészei. Ilyen politicai autonóm test

a mi városunk Gyula városa, mely 
összes autonóm jogait, a törvény által 
megjelölt módon, képviselő testületében 
gyakorolja. Ennek a szeparált testü
letnek kell tehát egészségesnek, élet
erősnek, helyesen gondolkozónak lenni, 
mert az összes kormányzati jogok ezt 
illetik, s az összes súlyos felelősség 
ezt terheli. Bégóta figyelemmel kisé
rem Gyula város képviselő testületének 
életműködését s azt tapasztalom, hogy 
bár a legkülümbözöbb elemekből van 
összealkotva — a mint kell is hogy 
legyen — mégis határozatait, a jól fel
fogott érdek, a kecsületesség s az igaz
ságosság jellemzik. Igaz, hogy fordul
nak elő életében peseruségek, viharok 
s nyernek ez állapotok a közgyűlés 
termében sokszor illetlen módon kife
jezést. De ezt mentheti az emberi szen
vedély s a képviseleti tagok műveltsé
gének kulömbözö foka. Hanem azt 
bátran ismételhetem, hogy életműkö
dése végeredményében tisztességes és 
logicus. Hanem én nem arra akarok reá 
tárni, a mi sokszor a nyugalmát meg
zavarja s a tanácsterembe dissonantiát 
teremt, a mi munkásságát meghábo- 
ritja. Ez nem egyéb mint Gyula város 
tisztikarának érthetetlen magaviseleté- 
Ez a tisztikar, melyet a képviselő tes

tület bizodalma helyezett díszes állá- 
j sára, az utóbbi időben egyebet sem 
tesz — mint a komoly munka helyett 
állandóan ozivódik, torzsalkodik. Vé
rükbe vették azt, hogy a másik tár
sukban bűnöst látnak, kutatnak, firtat
nak. hogy micsoda szenyet tudnának 
egymásra találni, s ha meg van, po- 

! koli örömmel dobálóznak a sárral. Pe
dig a sár, amely csoportba dobatik, 
annak minden tagját éri. Pedig nem 
oly rossz s bűnös emberek, mint a mi
nőknek felakarják egymást tüntetni. 
Hiszen e város minden iránya emel
kedése mutatja, hogy életerős embe
rek a vezetői, hiszen egynémelyike a 
legfelsőbb kitüntetést is kiérdemelte 
hasznos munkájával. Egy a baj bent 
nünk: a gondolkozó embert 
megigázta a szenvedély. Csú
nya dolog. Dobják el maguktól, legye
nek ismét férfiak, kik megállanak he
lyükön, s kik megfelelnek a beléjük 
helyezett bizodalomnak, kik megdolgoz
nak a keserves garasért, melylyel sze
gényes sorsukban biztosítják tételüket 
s ártatlan családjuk megélhetését. Ne 
zavarják személyes sérelmeikkel a kép
viselő testület munkásságát, béke és 
becsületes szellem uralkodjon közöttük, 
összetett erővel munkálkodjanak sz«-
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Lehel

Dombtetőn egy akasztófa,
Lebámul a Lech folyóra.

Hús haraggal, mint oroszlán,
All Lehel a dombnak alján.

Mérgesen reng szemsugára 
Ottó bámuló hadára.

Majd a dombtetőre ér el,
Mely betellett honfi vérrel.

S a míg a bitófát nézi,
Szivét, szégyen kínja vérzi.
Hajh! mert itten csata veszett, 
Kürtös Lehel rabul esett.

lm már oldalánál állnak 
Bérszolgái a halálnak.

Merre szem lát, nép zajong el 
Titkos, átkos kárörömmel.

Ott áll Konrád vassisakja 
Barna tollát szél ringatja;

Lándzsa villog, szablya zörren, 
Lehel nézi némán..  szörnyen.

Majd pillanatba elszárnyal 
Titkos, édes forró vágygyal.

Vissza felé, arra felé,
A hol nem rég honját leié.

Melynek földe megnyertével 
Bölcső dalát ő zengé el.

Most az új hon kék egének 
Derűjén felhők kelének; —

Mint paripák dübörgése,
Hallik az ég halk dörgése;

Ki-ki villan egy-egy villám... 
Hátha, hátha... fegyveresillám . ..

Fegyveresillám magyaroké...  
Otthon maradt rokonoké 1

Ott a zászló! az ég alján 
Föl lég folton szép szivárvány . . .

Rajta, rajta csatadalra,
Győzelemre, diadalra I

„Hol a kürtőm ? ide vele!“ 
„Meghallsz magyar, mit érsz vele?-*

Én meghalok ?! Igaz tehát 
Hadd fújjam el a sirdanát!
Mosolyogják, kikaczagják,
És a kürtöt oda adják.

Kürtjét, hadi kürjét, fogja Lehel, 
Gyász siri danát kezd fújni vele, 
Zengő siralom zokogó szava kel,
Búg, mint viharok bús égi szele; 

Csendesen majd mint sóhajtás 
Elgázlott hon halmain,
Kihaltján, mint a szellő 
Puszta sírok ormain;

Most emelten, búsan szépen 
Zeng a hang az ég űrében, , 
Sírva vigadó zúgása:
Darvak őszi kurrogása;
A fájdalom nevetése 
A dicsőség kesergóse,
És a vége harsány bugás, 
Fülhasitó nyers jajongás,
Mint az őrült kaczagása 
Átdöfött mén nyihogása;
Majd a haldokló nyögése, 
Elszakadt húr végrengése.

„No hát magyar, ha elfúltad 
Más világra kész az útad!“

Szóll a németek vezére 
Lehel megrettentésére. —

„Eredj te Konrád előre 
Készíts utat nyakra — főre.

Mert az égben urad leszek,
Alant halált-adód leszek."

Szóll, ás feszül, lendül karja 
Míg a kürtöt megcsavarja:

S Konrádhoz oly súlylyal vágja, 
Hogy széthasad a  koponyája;
Széthasad a koponyája 
S Lehel vígan néz reája.

Vígan, vad gyönyörtől égve 
0  is indul föl . . .  az égbe.

Kovács Gyula.
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retett városunk felvirágzásáért. — 
Polgármester ú r 1 ön e testület feje, 
a birodalom önt helve/.te a város tár
sadalmi és kormányzati éleiének élére 
ön a felelős. ha ereje van hozzá, állítsa 
vissza e becsületes szellemet, életet 
jegyezzé meg. hogy nem rideg modor
ral, hanem szeretettel lehet szeretetet 
teremteni. Egy polgir.

Szilánkok.
— Békés, a legények és pálinka m érések hete. —

A törvény, jog és igazság régiméjé
nek egyedik év fordulója táján olyan vi- 
sió félék környékeztek, mintha itt volna 
az ideje valami szabadabb irányú lapban 
megszellőztetni esetleg megpók hálózni
közéletünk egy-egy doliosabb zugát, ko- 
rántse ez előz v a arra, hogy az egyeseknek 
valami túlságosan megcsiklandozza az 
orrát; azt álmodtam, hogy a sajtó nem 
kizárólag az irányadó körök, ringek, szö
vetkezetek, pártok, kisebb nagyobb „po
tentátok" akaratának visszhangja, hanem 
néha — Darányi miniszter úrral szólva — 
„a kis existentiák" hónalját is megtámo
gathatja benne az, a kinek éppen erre 
támad gusztusa; azt álmodtam, hogy fenti 
ezim alatt nem puszta személyes vonat
kozásokat keresnek a koziigyek iránt ér
deklődők, hanem a sorokban vagy azok 
közt találnak valamicskét abból a mus
tár magból, melyet Mátyás király halálá
val rég elveszettnek hirdet a közmondás 
s a mely felett érdemes egy piezikét gon
dolkozni; azt álmodtam, hogy ma már 
eloszlott az az elfogultság,mely Krisztus 
urunk keresztfájának felállításában első
rendű szerepet vitt, mely az írás-tudók 
eme gőgös állításában nyilatkozott meg 
„avagy Názárethből származhatík-e vala
mi jó?** s nem azt keresik, hogy ki — 
hanem, hogy mit ir fkisül pedig, hogy 
némelyek el se olvassák ezikkecskéiinet — 
mióta sejtik, hogy én Írom, holott azelőtt 
elismerőleg nyilatkoztak róla mások
nál meg rósz vért szül, valószínűleg azért, 
mert biz abba valami kevés a tömjén 
nem sok elragadtatásról szól olyan té
nyekről, melyek egyéni érdemként szok
tak feltüntve lenni a távol szemlélők előtt 
holott közelről nézve kicsinyes ambitiók- 
nál, jó hogyha érdeknél nem egyebek.)

doggal kérdheti t. olvasóm, hogy ha ; 
ezeket tudom miért hányom a falra a 
borsót? azért kérem, hogy én hiszek a , 
feltámadásban, hiszem, hogy a tekintély- ] 
Ível, kiesiuléssel, szinlett közönnyel egy- j 

i előre elbántok eszme, nem marad örökre 
setét sírjára s tudom, hogy e hitben nem 

j állok egyedül; azért mert a legnagyobb 
j ellenségem sem foghatja rám, hogy tol- 
| lámát önző czél vagy érdek vezérli; azért,
1 hogy az általam felszínre hozott eszmé

nek megszivlelését kérjem azok közül I 
bárcsak egygyel is hasznos szolgálatot j 
tehessek a közügynek.

A törvény, jog és igazság árnyéka j 
alatt álmodjunk hát tovább hátha valóra j 
válik belőle valami s Szerkesztő úr és t. 
olvasók engedőimével folytassuk a „Szi
lánkokat"

*

Csilingel a telephon az egyik község j 
főjegyzői irodájában, Halló ki beszél? a leg- 
elterjedettebbnek hirdetett megyei lap szer
kesztősége s kérdi mi újság? a főjegyző 
távollétében az Írnok mondja be a helyi 
senzatiókat; utoljára egy nagyfontosságú 
közgyűlési határozatról intéz kérdést a 
lap képviselője, az írnok úr azt válaszolja, 
hogy abban az ügyben egy bizottság lett 
kiküldve. Kik a bizottság tagjai ? Nem 
tudom, volt a iakonikus válasz, s ezzel a 
beszélgetés be volt fejezve.

Másnap kiváncsi voltam, megyénk 
eme nagy képű óráéul ama hány petit sorra 
valót sózott s nagy megütközéssel látom,

! hogy a direkt kérdezett „közgyűlési ha- 
tározat“-ról egy árva szó említés sincs 
téve; és higgadt gondolkozás után igazat 
adtam a szerkesztő úrnak, minek tegyen 
közzé egy határozatot a mely csak a nagy 

j közönséget érdekli, a mely csak a nagy 
közönséget érdekli a bizottsági tagok név
sora nélkül, hiszen ellenkezésbe jönne 
eddigi traditiójával s a lap existentiáját 
biztositó személyes kultuszon iszonyú 
csorba esnék. (Talpnyalás.)

Hát kérem vannak lapok, melyeknek 
ilyen a hirszolgálata.

*

A szabadság szele mározius 15-ikén 
nálunk is lengette a trikolorokat s alkal
mid szolgált fényes tanúbizonyságot sze
rezni arról, hogy mily kevéssé képes tár
sadalmunkat még egy ilyen nagy jelen
tésű nap is — egyesíteni, úgy látszik inég 
„szeretve tisztelt44 országgyűlési képvise
lőnk becses jelenléte sem tudta olyan

Egy vén rab hagyatékából.
Irta : Turul.

Feljegyzem pedig mindezeket azért, 
nehogy azon okból tartsanak gyilkosnak, 
amiért a törvényszék saját vallomásom 
alapján elitéit.

Nem mondtam volna el talán soha, 
de azt akarom, hogy az az áldott jóságú 
méltóságos úr tudja meg, ha még élet
ben van, hogy megszolgáltam neki ón is 
azt a jóságot, hogy mint éhező, szeren
csétlen embert vett fel maga mellé és 
nem hagyott a családommal, a nyomor
ban elveszni.

Fiatal ember voltam, a mikor abból 
a szörnyű ék-mséges világból, a melybe 
törött lábammal majd nem belevesztem, 
magához vett.

Eleget éltem, eleget vettem ki jósá
gából, itt volt az idő fizetni érte.

Olyan furcsa eset, hogy alig tudom 
emlékezetemben felkavarni.

Nagy készülődésben voltam a kas
télyban. A fiatal méltóságos urat vártuk 
az uj asszonnyal haza. Az ő rendeletére 
takarítottunk, rendeztünk mindent, inért 
az öreg méltóságos ur nem panaszolta 
ezt nekünk, de nem is szólt érte semmit.

Olyan egykedvűen nézte, mintha 
nem is az ő kastélyában történt volna. 
Fedig láttam, hogy nem igen szereti, 
csak hugy nem akart a fiával ellenkezni.

Már azon csodálkoztam legelőbben, 
hogy még csak az esküvőn sem volt, pe
dig szerette ám a fiát.

El volt rendezve már minden, még

díadalkaput is állítottunk és kimentünk 
a vasut-állomáshoz.

Négy kesely-lábú sár ga ment külön 
hiiitóvaí, én az öreg méltóságos urat csak 
a szokott két lovával, vettem.

A mint megérkezett a vonat, kiszált 
a vasutból a fiatal méltóságos ur, a fe- 

| leségével, vendég egy se volt.
Gyönyörű összeillő pár volt. A ine- 

] nyecske ép oly magos, karcsú, mint a 
férfi. Szép kellemes arcza jól hatott ránk, 
fekete szemei azonban, mely mint a tűz 
csillogott, nem jó jelt mutatott. Ahogy 
én azt megítélni tudtam, az a sejtelmem 
támadt, hogy ez az asszony nem lesz 
áldással senkire, mert szeme soha egy 
perezig nem pihent egy tárgyon, hanem 
folyton hol ide, hol oda tekintett. Olyan 
érzetem volt, hogy az a nő még sok za
vart okoz majd a családnak.

Az öreg méltóságos ur elébök ment. 
A menyét, a ki sietve jött, homlokon esó- 

í kulta, fiával egyszerűen csak kezet fogott.
Olyan csodálatos hidegség volt az 

egész találkozások, mint ha nem isimost 
először jönne örömben haza a fiatal pár, 
hanem mintha mái' itthon haragban ta- 

I lálkoztak volna és most csak a világ előtt 
nem mutatják.

Haza hajtottunk. A diadal-kapu előtt 
várt bennünket egy csapat paraszt-le
gény, kik fogadva voltak, hogy éljenez
zenek. Volt is éljen bőven.

Visszanéztem csak úgy véletlenül és 
észrevettem, hogy az öreg méltóságos ur 
homlokán ránéz verődik össze. Arra sem 
nézett, hol éljeneztek.

Délután négy óra lehetett, hugy haza

mértékben csoportosítani az elemeket —• 
mint azt a nap jelentősége folytán mél
tán meg lehetne várni egy ilyen nagy 
negyvennyolezas várostól; —mintha csak 
tüntetni akartak volna az oszlopos tagok, 
annyira nem mutatkoztak — a nemzeti- 
szín papírlapokon általuk hirdetett nyilvá
nos ünnepélyen s az ennek folytatásaként 
hirdetett társas-vacsora jegyből 4, záge 
négy jegyet kapkodtak el, állítólag az 
abonensek,

Igaz, hogy az úri kaszinó — azon 
ezunen, hogy a márezius 15-iki ünnepnek 
a 48-asok pártszinezetet adtak s a maguk 
számára foglalták le — nehány év óta 
külön banquetteztek, még pedig előtte 
való este, a polgári kör meg, majdnem 
minden előzetes intézkedés nélkül — bizva 
az előbbi évek sikerében — hirdette meg 
a közvacsorát s lehet, hogy semmit se 
tudott azon hazafias felbuzdulásról sem, 
melylyel egy többszörös tizedbeli körelnök 
egy üszőt dobott a körök bográcsába — 
valószínűleg a b. e. Csatárral és Kaas 
Ivorral való paktálás elkövetett bűne en
gesztelő áldozatául; igy aztán a képviselő 
úrnak sem volt mit tenni, mint vagy ma
gán-körben ünnepelni s agyonhallgatni a 
szép tósztot vagy oda ülni a bográcsok 
valamelyikéhez s együtt kanalazni a nép 
lelkes barátjával s ő mint praktikus em
ber ez utóbbit választotta.

Barátai persze sajnálták ezt az esetet 
s másnap vagy harmadnap „zártkörű vi- 
gasz-közvaesoráf* rendeztek a tiszteletére. 
A kik azonban a politikai horoskóphoz 
konyhának holmi „előrevetett árnyékát1* 
látják ezen jelenségekben a jövő válasz
tási nagy küzdelmeknek, mi azonban nem 
szólunk róla semmit, nehogy az irányza
tosság gyanújába essünk. (Csak bátran 
muiikaiárs úr, a mi czélunk úgy is az, 
hogy Me s k ó  ue legyen többé békési kö
vet. Szerk.)

*
Megesett a békési tavaszi vásár is, s 

ha a népdal szerint a túri vásár sátor 
nélkül nem sokat ér, még kevesebbre le
het becsülni a békésit pénz nélkül, vár
tuk szörnyen az anglusokat, nem olyan 
szivszakadva ugyan mint a szegény bú
rok, hanem hogy majd hoznak egy kis 
pénzt a lovainkért, de az anglusnak van 
esze, nem ad az a mi lovainkért, egész 
ménesért se 120,000 frtot — mint annak 
ideijén a magyar kormány adott egy szál 
telivér ménért — hanem csupa 100—120 
frtos lovakat szedetett — czigány csiszá-
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érkeztünk. Egy néhány szót váltottak 
egymással még azután, ment ki-ki a ma
ga szobájába.

Nem értettem az egész dolgot, csak 
álltam és néztem. Hát ez mi? Uj pár? 
Orom-apa ?

így telt el vagy két hét. Jött, ment 
a fiatal pár, az öreg úr azonban annál 
ritkábban találkozott velők.

Bemutatóba alig mentek a szomszé
dokhoz. Azok se igen jöttek.

Még mindig nem tudtam semmit, 
mindannak daczára, hogy már majd két 
hó múlt el.

Egyszer azonban egyik részére a ti
toknak ráakadtam. A fiatal méltóságos 
úr sötétkék kabátját egy estve felakaszt- 

; va egy levél hullott ki a belső zsebéből. 
| Soha sem szoktam megnézni, még azt 
i sem, hogy ki van a borítékon megezi- 

inezve, vagy hogy ki a feladó. Most „ki 
i tudja miért, a régi kíváncsiság zaklatott 
I e, vagy más, felvettem és eltettem, hogy 
i majd elolvasom.

A levél a melyet elolvastam a kö- 
| vetkező volt szó szerint:

Kedves fiam!
Már nem vagy abban a korban, 

' hogy cselekedeteidet parancscsal kormá
nyé.: hatom, de soha sem adhatom bele- 
egye -cinét és jóakaratom ahhoz, hogy 
te azt a színésznőt elvegyed. Kétes múlt 
van a háta megett, azt tudom, és nem 
akarom, hogy pillanatnyi fellángolásod 
később életedre befolyással legyen.

Különben cselekedjél belátásod sze- 
' rint én nem gátollak benne és vedd ta-
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rok utján — néhányat össze, abból ugyan 
nem sokan pénzelték fel magukat.

Nemcsak a vásár, hanem a sorozás 
is bizonyítja, hogy itten körül kellene már 
a tavasznak lenni — de maga a legfőbb 
faktor, az időjárás nem akar tavaszi szint 
ölteni.

'A t, (város) Házból.
Egy örökre feledhetetlen derék ember 

emlékének dicsőítésével kezdődött a ina* 
nap. Gyula igazi hű fiának T e r é n y i 
Lajosnak arczképét leplezték le azzal az 
őszinte meleg hangulattal, am i szokatlan 
Gyula városánál, melynek polgárai a sa
ját vérét, a saját fiait sohasem szerette. 
Itt azonban ennyi hasznos és önzetlen 
cselekedet láttára megtörött a fekete vé- 
rűség s a legnagyobb tisztelet és szeretet 
nyilvánult a becsületes férfi emlékének 
megünneplésénél.

Az igazi költői lendülettel telitett be
széd után, melyet dr. Z ö l d y  Géza tar
tott, lehullott a lepel, s látható lett T e- 
r é n y i  Lajosnak hatalmas, férfias alakja, 
amint munkás kezét önérzettel támasztja 
örökbecsű alkotására, a törvényszéki pa
lota tervrajzára. Igaza volt annak a kép
viselőnek, a ki azt indítványozta, hogy a 
kinyomtatott emlékbeszédet ne csak a kép
viselőknek, hanem a gyermekeknek is 
küldjék meg, hogy lássák milyen fia volt 
Gyula városának s legyenek hozzá ha
sonlóak. ** *

Csillagot teszek a most következők 
elé válaszfalul, pedig nem csillag kellene, 
hanem valami szeny fogó, mert Szentest 
kivéve, nincs Magyarországon város, a 
melynek gyüléstermében oly botrányos 
állapotok lennének, mint Gyulán. A mai 
ülésen mint különben rendesen, a tárgy- 
sorozat mellékes volt, a zamatot, a gar- 
nirungot az képezte, hogy őrjöngő üvöl
tések között a város tisztviselői szennyes

nácsom úgy a mint én azt neked lelki
ismeretem és jó akaratom szerint adom.

Atyád: Odilo.
Ismét hely ere tettem a levelet és most 

már érdeklődve vártam a továbbiakat. 
Összevetettem magamban, az öreg mél- 
tóságos úr arczkifejezését a megérkezés
nél, a hideg találkozást, hazajövetelt és 
az a gyanúm támadt, hogy itt már va
laminek előzőleg történni kellett és tör
ténni kell majd, a fiatal asszony és az 
öreg úr között.

Láttam azt abból a tartózkodásból, 
a melylyel egymást kerülték és láttam 
azt abból az ideges fel és alá járkálás- 
ból, a melyet az öreg úr esténként szo
bájában véghez vitt:

Máskor oly nyugodt volt, csendesen 
feküdt le, szólt velem egy pár szót és 
aztán jóízűen aludt reggelig. Mostaná
ban pedig csak úgy éjféltájon feküdt és 
reggel már korán talpon volt. Meglát
szott még izmos, ruganyos testén, egész
séges fiatalos arczán a törődés. Mi lehet 
ennek az oka.

Egyszer aztán arra is rájöttem.
Egy éjjel a folyosón alig hallható 

lépéseket vettem észre. Majd lassú ajtó 
nyílást és esukódást, felkeltem és végig
mentem nesztelenül a folyosón. A mint 
az öreg méltóságos ur szobája előtt va
gyok, onnan hangokat hallottam. Hall
gatóztam.

Suttogó női hang beszélt, szerelmes 
szavakat. Megismertem a fiatal asszony 
hangját. Hangja erősbödött mindinkább 
és tisztán hallottam mindent.

(V égé köv.)

vádakat emeltek egymás ellen. Azok, a 
kik arra volnának hivatva, hogy egymást 
támogassák, becsüljék, hogy maguk iránt 
tiszteletet teremtsenek, azok közül egy 
vakond természetével, hónapok óta bűnt 
keresnek s a városnak m ég mi ndég ' ?  
hannudjegyzője föl áll, s anélkül, hogy 
arra hivatva volna, hogy ahhoz joga volna, i 
hetek óta tartó detektiveskedésének ered
ményét, kéjjel szórja a város képviselőt : 
közzé, megtámadva egy becsületes em- i 
bért.

Ha ily detectiv vére van, kutassa még 
azt ki, hogy ki volt az a kiházasitó tár
sulati főtisztviselő, a kit a megkárosított 
szegény cselédleányok kantával kerget
tek meg?

Nem használtunk lapunkban soha ily 
hangot s nem is fogunk többet használni, 
mert ezzel az emberrel többet nem fog
lalkozunk.

A gyűlésről tudósításunk, valamint a 
dr. Z ö l d y  Géza, helyesléssel kísért, len
dületes beszéde a következő:

Tekintetes Polgármester úr I

Ez volt végzete, s ez volt végzete 
Gyulavárosának, hogy egyetlea nagy fia 
ki a városért tenni akart és tenni tudott, 
ily korán elhalt. Elhalt akkor mikor 
becsületes küzdelmek árán tekintélyes 
állást vívott ki magának,—elhalt akkor, 
mikor még nagy jövő várt reá.

Ügyvédi oklevéllel 1878-ban vár
megyei aljegyző, 1883-ban a békési já
rás főszoigabiraja, 1886-ban vármegyei 
főjegyző s 1889-ben Békés megye főis
pánja lesz.

Vármegyei főjegyzőből vármegyei 
főispán. Oly pályafutás ez, melyre csak 
oly férfiú képes aki kiváló tulajdonsá
gokkal van megáldva.

És csudálatos a sikerek nem ragad
ták e l; az után is az maradt, ami volt 
városának hü fia. — Főispáni állását nem 
arra használta fel, hogy éreztesse azon 
szertelen hatalmat, amit a törvény a fő
ispánnak biztosit, hanem arra, hogy a 
törvények becsületesen és igazságosan 
kezeltessenek, de nem zárkózott el az 
elől sem, hogy a törvények keretén be
iül a jogosult helyi érdekek is méltány
lásban részesüljenek. — Tisztelte a köz
ségek önkormányzati jogát, s nem volt 
rá eset az 6 idejében, hogy az önkor
mányzati jogok bármi irányban csorbu
lást szenvedtek volna

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Hát már minden embernek meg kell 

halni aki e várost szereti.
Ezen szavak csendültek meg lelkem

ben 1897. november 4-én, midőn hallot
tam, hogy Terényi Lajos, Gyula városá
nak országgyűlési képviselője, városunk 
szülötte meghalt.

Kevésszer éreztem oly őszinte fáj
dalmat közpályán működő férfiú ravata
lánál, mint ezen alkalommal. S azt h i
szem, hogy e tekintetben nem állottam 
egyedül, mert mindnyájunknak éreznie 
kellett azon veszteséget, mely T e r é 
n y i  Lajos elhalálozása folytán városun
kat érte.

Több mint két éve múlt már ennek 
s az idő múlása feledést nem hozott ne
künk ; napról-napra érezzük, hogy mit 
vesztettüak benne.

Soha sem kellett őt kérni, hogy ér
dekünkben tegyen vajamit. — Állandó 
figyelemmel kísérte 0  közügyeinket, s 
mikor szükségünk volt szószólóra, min
dig megjelent sónként felajánlotta közre
működését Mert szive folyton városun
kért dobogott, lelkének csak egy eszménye 
volt, hogy ezen elhagyatott város fel- 
virágozzók, hogy megtarthassa azon he
lyet, melyet részére a történeti századok 
kijelöltek; azt akarta, hogy e város a 
vármegyében mindvégig első legyen és 
megmaradjon régi dicsősége, melyről 
porlepte okmányok és a gyulai várrom 
regélnek-

Mint szabadelvű párti sokunknak po
litikai ellenfele volt, de a párttállásért foly
tatott küzdelemben egyénisége mindig 
érintetlen maradt, — vele született ked
vessége és szeretetreméltósága mindig 
kitudta egyenlíteni az ellentéteket, me
lyek a politikai küzdelmek során kiélo- 
sedtek.

Társaságban kedves és kellemes, — 
a társaság tagjaihoz alkalmazkodó, ez 
és előzékeny modora mindenütt, hol 
megjelent a társaság központjává tették.

Mindig előkelő, de sohasem gőgös, 
—s régi barátait megismeri akkor is, mi
kor előkelő állásánál fogva sokan azt 
rossz néven vették tőle

Embertársai örömei és bajai iránt 
érzékeny, s buldog ha valakinek érde
kében jót tehet.

Választékos nyelven beszól, s meg
látszik, hogy az ügyet, mihez hozzá szól, 
ismeri,—azért szónoklatait úgy a tanács
kozási termekben mint azonkívül szíve
sen hallgatják

Életrajzi adatait felesleges volna 
felsorolni, hiszen itt született Gyulán 
1854 ben, színiünk láttára lett férfiú, s 
előttünk emelkedett poiezról polezra, s 
előttünk szállott 43 éves korában kora 
sírjába.

A szigorú ragaszkodás a törvényes
séghez okozta azt, hogy midőn 1891. efső 
felében vármegyénkben az úgynevezett 
agrárszoeiáláizmus ütötte fel fejét, s ai 
akkori belügyminiszter gróf Szapári 
Gyula a vármogy óbeu kormánybiztosul 
kívánta alkalmazni, Terényi Lajos i® 
kább megvált főispáni állásától mint sem 
eszközül engedje magát felhasználtatni 
oly kivételes intézkedésekre, melyeknek 
szükségességét belátni nem tudta.

Ismerve a vármegye lakosságát 
azon meggyőződésben volt, hogy a szo
ciális mozgalmak a hatóságok tapinta
ta tos eljárása mellett maguktól megfog
nak szűnni, mihelyt látni fogja a nép, 
hogy jogos panaszaikat elöljáróik meg
hallgatják és orvosolni igyekeznek.

S ebben az események Terény 
Lajosnak adtak igazat;—de a koezka 
már ajckor el volt vetve.

0  azonban nem sokáig maradt tét
lenségben részesült, csak fokozta népsze
rűségét,—s ama körülménynek nem kis- 
része, volt abban, hogy Gyuiavárosának 
polgárai az 1892 jau. 30-án országgyűlési 
képviselővé választották.

Ez forduló pontot képezett életében. 
Litköre tágul, ismeretei gyarapodnak, 
tettereje megnövekszik, mert átérzi az 
állas kiválóságát, melyet mint képviselő 
elfoglal, — s fokozottabban érzi, hogy 
neki a köz iránt kötelességei vannak.

S bár országos ügyekkel kell log- 
lalkozni, mint országgyűlési képviselő 
sem feledkezik meg szülővárosának ér
dekeiről.

A helyi érdekek jogosulatlan ístá- 
polásának vádján okosau tülteszi magát, 
mert nagyon jól tudja hogy- az állam 
is mint az emberi test, élő szervezet, 
s így a tagok érdeke nem ellen- 
kezhetik uz egész érdekével, s azért 
mikor ő városának felvirágoztatására tö
rekszik, hasznos munkát végez egyúttal 
az állam — a haza — érdekében is; — 
mórt csak az az állam lehet nagy és 
hatalmas mely tagjaiban is nagy és ha
talmas tud lenni.

így fejlődik ki a haza nagy fogalma, az 
otthon szeretete tesz képessé bennünket 
a hazaszeretetre, az otthon tűzhelyénél

Ezen felfogása bizonyítéka felfogá
sának, mert a szülőlűldről az otthonbői 
fejlődik ki baza nagy fogalma, — az 
otthon szeretető tesz képessé bennün
ket a hazaszeretetre, az otthon tűzhelyé
nél csírázik a röghoz, a haza földjéhez 
való ragaszkodás.

Boldognak mondja magát, midőn a 
mandátumot átveszi, s Ígéri, hogy min
den pereze, minden tehetsége a közzé 
és szülővárosáé lesz.

S ezen Ígéretét derekasan be is 
váltja
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Széleskörű tevékenysége közül kü- ; 
lönösen kettő emelkedik ki.

Neki köszönhetjük, hogy városunk ; 
ellen irányított székhely kérdés levéte- j 
teteit a napirendről.

Neki köszönhetjük, hogy az „Er- | 
délyi” utón a jog magas eszményének | 
megfelelő palotában szolgáltatják az ! 
igazságot.

Sokan működtek közre ennek lét
rehozatalában, s azért ezen kiváló fér- | 
fiák érdeméből ezzel mit sem kívánok j 
levonni; de éppen ezek egyikének szá
jából hallottam azon kijelentést, — „mi j 
mindent megtettünk de Terényi nélkül j 
nem sikerült volna úgy amint sikerűit" j

Örök emlőket állított ezzel maga- I 
nak Terényi Lajos Gyulavárosában.

S minő leverő, s a sorsnak milyen 
kegyetlensége nyilatkozik meg abban, ! 
hogy ő, ki az igazságügyi palota létesi- j 
tése érdekében annyit küzdött és fára- | 
dott annak felépítését nem érhette meg. 1 
— Csak annyi jutott osztályrészéül, hogy j 
látta a tervet, és azon biztos tudatban j 
halhatott meg, hogy a palota valóban j 
fel fog épülni.

Ezek után azon véleményben va- i 
gyök hogy Gyulavárosa cak önmagát tisz- j 
telte meg, midőn tanácskozási terme ré- ’ 
szere nagy fia arczképét, aki nemcsak | 
alakjával hanem tulajdonságaival fogva j 
is kimagaslott közülünk, megfestette.

E képen a boldogultnak keze az j 
igazságügyi palota tervrajzán nyugszik, j 
S az helyes is, mórt ezzel egyúttal mog- j 
van örökítve a legnagyobb alkotása is ; 
hadd tudja meg mindenki, ki e képre j 
tekint, hogy mi volt ő nekünk.

É  kép látása tanácskozásaink kő- j 
zepette emlékeztetni fog bennünket, hogy 
csak odaadó és kitartó küzdelem tarthat j 
igényt a sikerre, s megtanít bennünket | 
arra, hogy mi módon kell városunk ér- | 
dekében működni s miként kell váró- / 
sunkat szeretni.

Halvány rajza mindez Terényi La- , 
jós egyéniségének és működésének, — !; 
de én nem is akartam neki dieséneket I 
zengeni, — hanem csak egyszerű sza- ; 
vakban kívántam emlékének az elisme- , 
rés koszorúját nyújtani igaz érdemeiért, j

Ezen szavak azonban szivem igaz ! 
érzésének hangjai; hálás szívvel tekm- j 
tek fel e képre, elismeréssel adózom az ! 
ö működésének, őszinte kegyelettel gon- | 
dolok most is egyéniségére s fájdalom
mal halálára.

Még egyszer hála és elismerés em
lékének" *

Ezután a polgármester indítványára 
a következők határoztatnak e l:

Az ezen közgyűlésen előterjesztet
tek be vétetni s ekként megörökítve a 
város levéltárában megőriztem! rendel
tetik.

Elrendeltetik továbbá az alkalmi 
beszédnek kinyomatása, megbizatván a 
polgármester, hogy azt a városi képvi
selők és a megboldogult Terényi Lajos 
utódainak küldje meg.

A leleplezett arczkép a közgyűlési 
teremben örökidükre leendő megőrzése 
czéljaból a tanács kivaló gondoskodására 
bizatik.

Ezek után a polgármester a képvi
selők és a vendégek szives megjelenését 
megköszönve a közgyűlést öt porezre 
felfüggeszti azzal, hogy annak megnyílta 
után a mai közgyűlésre kitűzött ügyek 
fognak tárgyalás ala vétetni.

A közgyűlés további tárgya volt 
H u f f m a n  n Eereucz városi jegyző kér
vénye, melyben maga és a rendőrkapitány 
ellen kéri a fegyelmi eljárást elrendelni a 
„Békésmegyei Hulap“-ban megjelent s a 
kiházasitó társulatra vonatkozó czikk s a 
közigazgatási bizottságban elhangzott be
széd miatt. A közgyűlés Hofftnann ellen 
a fegyelmit elrendelte, a rendőrkapitány 
ellen azonban nem, mert egy lapban meg
jelent csikkért felelős a szerkesztő snern 
a munkatárs.

Újra szóba került a kisromáti városi 
gór. kel. egyház kérvénye a templomtér
nek átajáudékozása iránt. A közgyűlés

114 szavazattal oda ajándékozta. Kileu- í 
ezen szavaztak ellene s Így a határozat 
a kellő eredményt nem hozta meg, mert 
az összes képviselők fele nem szavazott | 
igennel, (’siinyii vitát s erős személyes
kedést keltett még az orvosok fuvardija, 
melyből sokan hecezet akartak csinálni, ! 
a mi azonban nem sikerült.

A tárgysorozat többi pontjaiban a ta
nács javaslata fogadtatott el.

ÚJDONSÁGOK.
— Nem lesz fiddvótel. Lapunk olőző 

számaiban részletesen foglalkoztunk a 
gyomai földvétellol, (ismertettük a bizott
sági ülések eredményeit, s azott történ
tekből már előre sojtetlük, hogy a iöld- 
vételliől, daczára dr. L u k á c s  György 
főispán buzgó inunkásságáuak és dicsé
retre méltó érdeklődésének — mi sem 
lesz. Ezen következtetésünk beteljesült, 
amint az alább közölt levelek bizonyít
ják. Mározius hó 18-án érkezöleg a főis
pánhoz dr. W a g n e r  Géza ügyvéd a kö
vetkező levelet intézte:

Méltóságos Uram!
Csak ma válthatom be amaz Ígé

retemet, hogy Gyoma —Endrőd tulajdo
nosainak elhatározásáról Méltóságod
értesítem.

Ezen elhatározás az, melyet előre 
is jeleztem. A tulajdonosok 4*/* milliót 
a jobb parti részekért oly mérsékelt 
árnak tekintik, hogy abból semmit sem 
hajlandók engedni; ez okból utasítot
tak, hogy Szent-Miklószug, Csajt és 
Szinaiborek eladását tegyem folya
matba,

Biztosítom Méltóságodat, hogy az 
eladásnál figyelemmel leszek a vevő 
közönség érdekeire is.

Azon reményemnek adva kifejezést, 
hogyha nem is az egész uradalom, de 
annak egyes részei tekintetében Mél
tóságod közhasznú működését szeren- | 
esem lesz előmozdi thatni, maradtam 
kitűnő tisztelettel méltóságos főispán 
úr igaz hive dr. W a g n e r  Géza s. k. 
Monte-Carló, 1900 évi márczius 14-én.

A főispán pedig a következő körle
véllel kereste meg a vételi tauáeskuzás- 

| bán résztvevőket;
Dr. W a g n e r  Géza úrnak a gyo- 

ma-endrődi uradalom tulajdonosai kép
viseletében hozzám intézett logutóbbi 
levelét másolatban van szerencsém kfi- 

| zölni.
Ezen levélbon foglalt elhatározás 

folytán az uradalomnak parczollázás 
czéljából való megvétele iránt folytatott 
tárgyalásokat ezúttal sajnálatomra ab- 

! bán kell hagynom.
Felhasználom azonban ezt az al

kalmat arra, hogy eddigi tanácskozá
sain* hali való szives részvételéért őszin
te köszönetéinél fejezzem ki.

Gyulán, 190U. évi márczius 24-én.
L u k á c s  György, főispán.

A mi meggyőződésünk az, hogy még 
foglalkozni fogunk e dologgal, mert az 
örökösök be fogjak látni, hogy követelé
sük aránytalan s engedni fognak.

— Kötött és szövött iparárugyár Gyű. 
Ián. Mbit már lapunk előző számaiban 
jeleztük, Gyulán kötött és szövött ipar
ára gyár keletkezik. A mozgalom élén 
We i s z  Mór, S eb  w i m m e r  Aruold, 
D e u t s eh J., B r a u n  Mór, S c h w a r t z  
Adolf (Orosháza) C z i n  ez á r  Adolf, s 
többen állanak. A dolog mar annyira a 
valósulás stádiumában áll, hogy a legkö
zelebbi napokban az alapító bizottság ülést 
tart, s a részvényjegyzési iveket kibo- 
csájtja. Az vau tervbe véve, hogy 1000 
darab ötven koronás részvény bocsátta- 
tik ki, melyek nagy része már biztosítva 
van. Üdvözöljük e derék eszmét s kí
vánjuk, hogy az alapítók munkáját siker 
koronázza.

Gyula, 1S00. márczius 30.

— Theaestély. A zord nagy böjtben 
vagyunk még, de már langy tavaszi szel
lő lengedez, mely a fákon rügyet fakaszt 
s az emberi keblet mysticus hangulatá
ból derültebb érzelmekre ébreszti. Fáma 
istenasszony a múltkoriban még piknik
ről sugdosott s Íme ..thé lansant" lett be
lőle. Varosunk ifjúsága az idén valóban 
eleven tevékenységéről tesz bizonyságot, 
midőn alig egy heti tervezgetés után ké
szen pattan ki közülök egy pompás es
tély eszméje. A csere igazán szerencsés 
s megvagyok győződve, hogy ez jobban 
fog sikerülni, mint sikerült volna amaz. 
Senki sem fog bennünket következetlen
séggel vádolni, ha azt állítjuk. A ki kü
lönben nem hiszi, menjen el ma este a 
gyulai kaszinó termeibe, s fog ott találni 
oly szép társaságot s oly jó kedvet, hogy 
tudom reggelig ott nem hagyja. A mu
latságra a jövő heti számunkban még 
visszatérünk. — Mint lapunk zártakor ér
tesülünk, néhány vállalkozó szellemű mű
kedvelő tegnap elhatározta, hogy az es
tély kezdetén r ö g t ö n z ö t t  h a n g v e r 
s e n y t  is rendez, a melynek programm- 
ját felolvasás, szavalat ének és zongora 
számokból mindjárt össze is állították.

— Öngyilkos postatiszt. Szegény fiatal 
ember. Még alig volt 21 éves alig Ízlelte 
meg az életet, máris utálattal fordult el 
attól. Még huszonegy tavaszt sem ért el 
s már nem kell neki az arany napsugár, 
enyhe szellő, viruló tájék, zöld berek nem 
kell neki az élet, hanem oda vágyott az 
anyaföld belsejébe, le a hideg, kietlen 
sírba. Hétfőn a délutáni órákban már 
egész Gyulán tudták a megdöbbentő hirt, 
hogy a gyulai postahivatal fiatal tisztvi
selője S c h a f f 1 e r Gyula mezőhegyesi 
tehetős szülők gyermeke agyonlőtte ma
gát. Öngyilkosságát délután 3 órakor sa
ját lakásán követte el, hol a hir vétele 
után nyomban megjelent dr. K o v á c s  
Károly városi orvos konstatálta a halál 
beálltát. Az öngyilkos ifjú több levelet 
hagyott hátra, ezek közül egyet C z ó b e 1 
Károly postafőnökhöz czimzett, a mely
ben megható sorokkal mond köszönetét 
azért a jóságért, melyben őt mindenkor 
részesítette s utoljára még arra kéri, hogy 
temetesse el tisztességes módon. Atyját 
pedig arra kéri a hozzá intézet levelében, 
hogy bocsásson meg azért a nagy szomo
rúságért, melyet jelen tettével okozott ne
ki. Az öngyilkosságról táviratilag értesí
tett apa Mezőhegyesről azonnal Gyulára 
sietett fia ravatalához. Temetése kedden 
délután 4 órakor ment végbe óriási kö
zönség jelenlétében, kik őszinte részvéttel 
kisérték utolsó útjára a szerencsétlen if
jút. Elhunytéról a postahival tisztikara 
külön gyászjelentést adott ki. -Scháffier 
Gyula öngyilkosságáról a fővárosi lapok 
közül is megemlékezett egy-kettő és pe
dig elég hamis tudósítás alapján azt Írták, 
hogy sikkasztott s ezért menekült a ha
lálba. Kijelenthetjük, s ez kötelességünk 
is, hogy ez nem igaz csupán csak szá
madási hibák voltak, mint azt a vizsgá
lat kiderítette.

— Eltávozás K i r á l y  Sándor magy. 
kór. mérnök Nagykanizsa város főmérnö
kévé választatott meg. Állasát a mai nap 
foglalja el. — A gyulai társadalmi élet 
egy rokonszenves tagját vesztette el benne.

— Elgázolt csecsemé. F"oiyó hó 29-én 
gróf Wenckheim Frigyes földvári pusz-

| tájára egy igás kocsi naladt kifelé Bé
késről. Ezen a kocsin ült Farkas Gábor 
urasági cseléd felesége is 7 hónapos kis 
fiával Istvánnal. A kocsinak egy folyó
kán kellett átmenni. Mielőtt a folyókához 
ért volna, a kocsi a kocsis sebesebb ha- 

j ladásra ösztönző a lovakat; azok szót is 
i fogadtak, csak hogy mikor a folyókán 
| keresztül akarták rántani a kocsit, a ló 

egyik istrángja elszakadt, a kocsi felfor- 
i dúlt. A kocsisnak volt annyi lélek jelenléte, 

hogy a kocsiból kieső asszonyt ruhájánál 
fogva elrántotta a kocsi alól, de a sze
gény kis teremtés kiesvén anyja kezei 
közül, a kocsi alá került, a mely keresz
tül is gázolt rajta.

— Közgyűlés. A gyulai bőranyag be
szerzési szövetkezet f. hó 25-én d. e. 10 
órakor az újvárosi olvasókör helyiségében
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rendkívüli közgyűlést tartott, melynek 
tárgya az országos hitelszövetkezetbe va
ló belépés, az alapszabályok módosítása 
és tisztviselők választása volt. Jelen vol
tak : dr. Horváth János iparfelügyelő bi
zottsági tag, Zilahi Kiss László, az or
szágos középponti hitelszövetkezet fő
könyvelője, dr. Lukács György várme
gyénk főispánja, dr. Fábry Sándor kir. 
tanácsos, alispán, számos iparos, kik nem 
is tagjai a szövetkezetnek. Tóth János 
igazgató elnök üdvözölvén a vendégeket 
és tagokat az ülést megnyitotta, erre dr. 
Horváth János hosszabb beszédben fej
tegette a szövetkezetek üdvös és hasz
nos voltát, rámutat azon előnyökre, me
lyek az iparosokra a szövetkezés folytán 
hárulnak, felszólította a gyulai iparoso
kat, hogy szintén szövetségeket alakítsa
nak, mert a mai lanyha üzlet menet mel
lett csak igy tarthatják fenn magokat. 
Elismerését fejezte ki továbbá a gyulai 
bőranyag beszerzési szövetkezetnek, mely
nél mintaszerű kezelést s kifogástalan 
rendet talált. Ezek után a közgyűlés mó
dosított alapszabályokat elfogadván, ezek
nek megfelelőleg megejtette a tisztujitást: 
melyen megválasztotta 3 évre szóló meg
bízással igazgatósági tagokul : Tóth Já
nost, Junászka Mihályt, Gremsperger Pált, 
Néveri Károlyt. Az országos központi hi
telszövetkezet pedig kinevezte igazgató- 
sági taggá 3 évi érvénnyel Junászka Sá
muelt. Felügyelő bizottsági tagokká egy
hangúlag egy évre megválasztattak : Puez- 
kó Mihály, Krizsan András, Somogyi Já
nos. Az országos központi hitölszövetke- 
zet pedig felügyelő bizottsági taggá Kohn 
Dávidot nevezte ki. A bíráló bizottság 
tagjai lettek egy évi idő tarjam ra: Braun 
János, Csete Pál, Fekete Adám, Géczi 
Mátyás, Gábori András, ifj. Junászka 
Józs'ef, Klinkovics István, Néveri István, 
Varga Károly, Bakó György, Túri Gá
bor, Siflis György. Az ülés 12 órakor 
oszlott fel.

— A dohánybeváltás reformja. A do
hánytermelő gazdaközönségre nagy fon
tosságú ügyet tárgyaltak hétfőn délelőtt 
Aradon, a megyeháza nagytermében, hol 
Arad, Békés- és Csanádmegye gazdasági
ülést, hogy a dohánybeváltás reformálá
sára akciót indítsanak. Számtalan panasz 
merült fel a vita sorén s három nagyfon- 
tosságu határozat hozatott: ). Emlékira
tot küldenek a központi dohányjövedéki 
igazgatósághoz, hogy Arad-, Békés- és 
Csanádmegyék területére uj körzetet ala
kítson. 2. Megkeresik az iránt, hogy a 
beváltásnál a gazdák részéről szakértő le
gyen jelen. 3. Felírnak az országgyűlés
hez, hogy a dohánybeváltás ügyét a pénz
ügyminisztériumból tegye át a földmive- 
lésügyi minisztériumba. Mindezen hatá
rozati javaslatoknak, valamint az egész 
tárgyalásnak az a kimerítő, nagy memo
randum szolgált alapjául, melyet e tárgy
ban a békésmegyei gazdasági egylet már 
évek előtt szerkesztett és küldött fel a 
kormányhoz. Most, hogy három egyesü
let karöltve inditja az akciót, talán na
gyobb foganatja lesz. — Az értekezleten 
a békésmegyei gazdasági egylet részéről 
tizenhatan voltak jelen.

— Halálozás. Súlyos csapás értő a 
gyulai kir. járásbíróság törekvő aljegy
zőjét W e i m a n n  Viktort, édes anyja 
özv. W e i m a n n  Józsefnó szül. M e r x 
Jó'.sa Békésen folyó hó 26 án végelgyen
gülésben jobblétro szenderült. A 72 évet 
élt tisztes matrónában a gyulai B e k k o r  
és Me r x  családok is kedves rokonukat 
gyászolják. Temetése 27-én délután ment 
végbe uagy részvét mellett. Gyuláról Uz 
elhunyt íiáu kivüi az említett családok 
számos tagja jelent meg a végtisztes
ségnél.

— Sorozás. A békési járásban már- 
cziusi 24., 26., 27. és 28. napjain ejtetott 
meg a katonának valók kiválasztása, a 
mely- alkalommal a három korosztályból 
összesen 293 legényt találtak alkalmas
nak a katonai szolgálatra.

— Parkozás. Említettük már, hogy a 
törvényszéki palota nyugati oldalán fekvő ; 
üres terület parkozásávai H a c k  1 Feren- 
czet az uradalom főkertészét bízta meg

BÉKÉSMEGTEI HÍRLAP.

N o v á k Camill törvényszéki elnök. Mint 
értesülünk az igazságügyminiszter 200 

| koronát utalványozott a törvényszék el
nökének kezeihez, hogy az épület előtti 

| szabad térség parkszerűleg bereudeztes- 
sék. A l m á s s y  Dénes gróf a közezél 
iránt való tokiutotbői a várkertből na
gyobb mennyiségű ültetvényt bocsátotta 
törvényszék rendelkezésére, azonkívül 
dr. M á r k y  János kir. közjegyző disz- 

I bokrokat ajánlott fel. Mivel azonban az 
| igy nyert ültetvények sem fedezik teljo- 

son a szükségletet, a gazdasági egylet 
csabai telepéről még több fa és bokor 
lesz beszerezve.

—- Halálozások F i l i p i n y i  István 
csabai asztalosmester Csabának egyik leg
régibb iparosa folyó hó 27-én 82 éves ko
réban, hosszas betegség után elhunyt. — 
A gyulai törvényszéki palota egyik építő
jét: S z i l á g y i  Jánes vállalkozót súlyos 
csapás érte a napokban, neje M o 1 n"á r 
Terézia rövid szenvedés után hirtelen el
hunyt. Temetése Szegeden e hó 25-én 
óriási részvét mellett, történt mert Szilágyi 
ott is kedvelt és népszerű ember s igen 
sokan osztoztak fájdalmában.

— Házasság. R i c h t e r Antal cs. és 
kir. százados a 101-ik gyalogezred csabai 
zászlóaljánál hétfőn délután vezette ol
tárhoz Kondoroson, aráját gecefalvi B a j 
c s y  Mariskát, B a j c s y János csabai 
földbirtokos és nyugalm. állatorvos szép 
leányát..

— Öngyilkosság. H. B a l o g  János 
16 éves öesödi béres gyerek megszökött 
gazdájától s mivel szülei őt visszamenés- 
re kényszeritették e miatt való elkesere
désében f. hó 20-án felakasztotta magát. 
Mire tettét észrevették, már kiszeuvedett.

— Pénzhamisítás Szarvason. Jövedel
mezd mesterséget akart űzni C z i n k o c z- 
k i Mihály 15 éves szarvasi kovács inas, 
ki üres idejében agyagba préselt egy fo
rintos mintát, azt ólommal kiöntötte s 
egészen jól sikerült forintosokat állított 
igy elő. Sajnos azonban, hogy tehetségét 
nem érvényesíthette sokáigtnert a máso
dik darab túl adásánál már rajta vesztett s 
az illető a ki rájött a hamisításra, nyomban 
megtette ellene a feljelentést. Most majd 
a bíróság előtt fogja művészetét bemu
tatni.

— Halálozás. W e.i c z n e r Ignácz 
szarvasi vendéglős f. hó 17-én életének 
60-ik évében elhunyt.

— Tanítók hangversenye. Mint érte
sülünk a szarvasi helyi tanító egyesület 
a húsvéti ünnepek után tánczczal egybe
köt 41 jótékonyezélu hangversenyt rendez 
a „Ferencz József Tanítók Háza ' nal lé
vő alapítványa gyarapítására. Az estély 
érdekességét az ének és zenerészek mel
lett monológ és bohózat fogják képezni. 
A zene és énekrészeket a tanítóképző 
intézet zenetanára L é v i u s Ernő fugja 
vezetni.

— Ki legyen községi jegyző. Régóta 
tervezik már a közoktatásügyi ministe- 
ríumban, hogy a községi jegyzők a mi
nősítést, ne a mai előkésziiltséggel sze
rezhessék meg, hanem a középiskolai és 
pedig gimnáziumi érettségi képezze a 
jegyzői vizsgázás alapját. Érdekes hatá
rozatot hozott most ebben a kérdésben 
Szarvas város képviselőtestülete március 
22-én megtartatott rendes közgyűlésen 
Az I-ső jegyzői állás végleges betöltésére 
vonatkozó előmunkálatok megtételére, 
ugyanis egy bizottságot küldött ki a köz
gyűlés tiíbbek között azzal a megbízással, 
miszerint tegyen előterjesztést a község 
képviseletének arra nézve: hogy az I-ső 
jegyző állás rendkívüli fontosságára való 
tekintetből nem volna e helyes és idő
szerű az állás betöltését magasabb s kü
lönösen j o g i  kvalifikáeziótól függővé 
ten i? Továbbá nem volna e keresztül 
vihető, hogy a mellék s inagánmunkála- 
tok az összes jegyzői állásoknál meg- 
szüntettóssenek s ezért a jegyzők fizeté
sei méltányos kárpótlással emeltessenek ? 
A nélkül, hogy a dolog érdeméhez a ma
gunk részéről is hozzászólanánk minden
esetre konstatáljuk, hogy ilyen határoza
tot csakis egy intelligens elemekből álló 
képviselőtestület hozhatott, mely a köz
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ségi ügyek vezetésére intelligens fér
fiút kérés.

— Hangverseny, Az újvárosi olvasó 
kör holnapi estélye elé a lehető legszebb 
reményekkel nézünk, mert az érdeklődés 
iránta a lefolyt héten is oly nagy volt, a 
minőt régóta nem tapasztalt a vezetőség. 
A kör igazgatóját az utóbbi napokban töb- 
benkeresték fel a tagok közül, hogy ósme- 
rőseik részére — kiket a hangverseny me
legen érdekel — meghívót szerezzenek, 
daczára aunak, hogy több mint hétszáz 
meghívó lett szétküldve. Izzad is a ren
dezőség, hogy a közönség várakozását 
minden tekintetbou kielégíthesse, s az 
estélyt nemcsak fényessé, de kellemessé 
és kedélyessé is tegye.

—  Jótékonyság. Egy magát meg ne- 
I vezni nem akaró tanügybarát száz koro

nát ajánlott fel a helybeli ipariskola asz
talos szaktanfolyamának legjobban raj
zoló, legtörekvőbb növendéke jutalma
zására. — Az ipariskola igazgatósága kel
lemes kötelességet vél teljesíteni, midőn 
az önzetlen adományt e helyen is nyug
tázza s érette hálás elismerését fejezi ki.

— Eljegyzés. M á y e r  István gyulai 
törekvő és szorgalmas asztalos mester és 
asztalos üzlettulajdonos eljegyezte K i s s  
József tekintélyes iparos, kedves és szép

I leányát Mariskát Gratulálunk a szívből 
I kötött frigyhez.

— Megszűnt a teljes süketség. Dr.
W a 11 f i s o h Ferencz békés-csabai járás 
orvos egy rendkívüli fontos találmányt 
alkotott ez az „Otophon" mely bárki ál
tál sajátkezüleg elhelyezhető a fülbe s 
rendkívüli kicsinysége és könnyűségénél 
fogva a fülben alig észrevehető s abban 

\ semmi alkalmatlanságot nem okozva — 
a süketséget megszünteti. — A gépezet, 
melyet már naponként sokan vásárolnak 

j a telephon rendszer alapján nyugszik s 
aránylag rendkívül olcsó az ára, most 
12 korona.

— Hogyan lett egy házaspár 6 gyer
mekével boldog! Egy a fővároshoz közeli 
vidéki városban élt férj és feleség 6 gyer
mekével. A férj mindig szorgalmas volt, 
de mégis csak ritkán sikerült neki vala
mit keresni, úgy, hogy családját alig 
bírta eltartani. Az asszonynak egyszerre 
csak azon gondolata támadt, hogy férje 
tudtán kívül részt vesz az osztálysors- 
játékbao. Sokáig takarékoskodott a kraj- 
czárokkal, tnig egy negyedeeske sorsje
gyet beszerezhetett volna; ekkor Török 
A. és Társa ezéghez, Budapesten, Váczi- 
körut 4., fordult és megrendelt o t t ‘ « sors
jegyet Számát sem az l-ső, sein a 2-ik, 
de a 3-ik és 4-ik osztályban sem húzták 
ki. Elcsüggedve irt az asszony Török A. 
és társa ezégnek : „még csak két osztály, 
aztán veszve vannak a megtakarított 
k r a j cz i i r okEz azonban nem igy volt, 
mert az >-ik osztályban nagy nyeremény- 
nyol bűztük ki a számot. A Török-ezég, 
mely előtt a család szánalm is helyzete 
ismeretes volt, azonnal sürgönyzött az 
asszuny részére megállapított czimre, 
hogy sorsjegyüket nagy nyeremény
nyel kihúzlak. Másnap már megjelent az 
asszony férjével együtt Török A és társa 
c/.ég budapesti irodájában, do férje előtt 
még titkolta, hogy mi történt. Csak ami
kor a hivatalos huzási jegyzékből meg
győződött és miután Tőrök" A. és társa 
ezégtői a pénzt foivetio, adta meg urának 
a felvilágosítást. A szegóuy ember öröme 
leírhatatlan nagy volt, reszkető kezekkel 
és örömkönnyekkel szemeiben, ölolte át 
feleségét ezen szavakkal: „neked köszö
nöm jó asszony, hogy mindkettőnket 
gyermekeinkkel együtt boldoggá tettél 4

— Tanítok Háza gyufája. Ilyen név 
alatt hozza forgalomba R e i s n e r  Ema- 
nuol gyulai régi jó nevű gyufagyáros ezég 
gyártmányai egy részét, amelyok forgalmi 
összegéből a „Ferenc* József Tanítók 
Házának" 5 százalékút juttat. — A szép 
czél megérdemli minden emberbarátnak, 
ki ismeri ezen .Tanítók Háza“ intézmény 
nemes .törekvését, pártfogását és támo
gatását.

— A b.-csabai iparos olvasókör, újon
nan átalakított helyiségében április hó 1- 
én, vasárnap este felolvasás, i'eudóz.
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műsor a következő: 1. Felolvasás Kint- 
zig-Kopár Ferenez, a „Békésmegyei Köz
löny' szerkesztője. 2. Férjhez menjek-e ? 
Monológ, előadja: Lehuczky Teréz k. a.
3. A költő. Monológ, előadja : Losonczy 
i,ajos 4. (?) Víg monológ. Előadja: Fi- 
seher Erzsi kisasszony. 5. Kacag
tató igaz történet az álarcos bálból. Irta 
és előadja: Fiseher Géza. A felolvasás 
kezdete pont 8 órakor. Utána tánc követ
kezik. Belépti-dij: 40 fillér.

— Közgyűlés. A gyulai egyesült kt- 
házasitó társulat szerdára kitűzött köz
gyűlése, melyen a zavarokkal küzdő egye
sület sorsában végleges döntést kellett [ 
volna hozni, nem volt megtartható, mert 
alig 20 —80-an jelentek meg. Ilyenformán
a vezetőség holnap délutánra hívta egybe 
a közgyűlést, mely 4 órakor a pavillon 
nagytermében fog lefolyni. — Naponként 
folyton jelentkeznek, különösen vidékről, 
Sarkad, Szalonta és Gyulaváriból kétség- 
beesett szegény emberek, napszámosok, 
cselédek, varróleányok, kik évek során át 
keserves munkával megtakarított filléreik 
visszafizetését könyörgik. Bizony lelket- 
lenség volt annyi földhöz ragadt szegény 
embert tönkre tenni.

—  Piczulás bank. Ritka alkalommal 
tapasztalhattuk azt a nagy érdeklődést, 
melyet az uj piczulás bank alapítása nem
csak Gyulán, de a vidéken is, pl. Kigyó- 
Bon és Kétegvházán keltett. A közönség 
teljes mértékében felösmerte a hitelszövet
kezet áldásait és becsét ugyaunyira, hogy 
az eddig kibocsátott aláírási ivek kivétel 
nélkül tele vannak aláírásokkal. Mind
amellett még igen sok hivatalnok, keres
kedő és iparos nem juthatott hozzá — a 
nagy érdeklődés miatt — hogy legalább 
nehány részjegyre előjegyezhessen, miért 
is azzal az intézkedéssel teszi ezt lehe
tővé az alapitó bizottság, hogy a „Gyu
lavidéki Takarékpénztár" szolgáját aláírási 
ivekkel küldözgeti minden polgárhoz, hogy 
Így azoknak is alkalom nvujtassék a jó
tékony intézményből kivenni részüket, kik 
eddigelé nem voltak abban a helyzetben, 
hogy az ivet aláírják. Megjegyezzük, hogy 
a régi piczulás április hó végén fejezi be 
működését, mire az uj piczulás május ele
jén megnyílik.

— Felszólamiási bizottsági ülés. Bé
késvármegye területére alakított italmérési 
illeték felszólamiási bizottság a gyulai p. 
ü. igazgatóság épületében folyó hó 27-én 
kezdette meg működését K e 11 e r Imre 
elnök, J a n t s o v i t s  Emil helyettes el
nökségével, mint szakértők és bizottsági 
tagok Z i 1 b a u e r Alajos vendéglős és 
D i ó s i Béla kereskedő működnek, — a 
bizottság, mely mindennap d. u. 3 órakor 
ül össze, mai nappal, melyen a gyulai 
italmérők illetékei kerülnek tárgyalásra, 
befejezi működését.

— Öngyilkos hajadon. Szomorú hirt 
jelentőnek nekünk a telephonon Vésztő
ről. L á s z l ó  Ferencz parasztmuzsikus 16 
éves viruló leánya tegnapelőtt délben szí
ven lőtte magát s pár pillanat múlva ki
lehelte ártatlan, tiszta lelkét. Nem tudják 
bizonyosan, de azt gyanítják, hogy sze
relmi bánat vitte sirba a szép leányt. — 
Temetése tegnap délután óriási részvét 
mellett folyt le.

— Nyilvános köszönet, a „Békésme
gyei Takarékpénztári Egyesület" 1899. 
évi tisztanyereményéből, a Békésmegyei 
Fehérkereszt Lelenczház Egyesület czél- 
jaira 200 koronát adományozott, mely 
adományért az egyesület ezenut‘1 hálás 
köszönetét nyilvánítja s az adományozott 
összeget e helyt is köszönettel nyugtatja.

— A polgári iskola gyásza. Városunk egyik 
derék iparosát G e i s z t János kádár mes
tert súlyos csapás érte : a polgári iskola 
II, osztályába járó fia József f. hó 24-éu 
tüdővészben meghalt; az alig 14 éves fiú
nak temetése 2ö-én d u. volt, melyen 
résztvettek tanáraik kíséretében a polg, 
iskola növendékei, kik díszes koszorút 
helyeztek a koporsójára, a sírnál pedig 
Hazai Elemér II. oszt. tanuló búcsúzott 
el társai nevében a korán elhunyt baráttól. 
A jelenlevők meghatóan hallgatták a kis 
szóltok keresetlen s igeu szépen előadott

beszédét, mely csak dicséretére szolgálhat 
azon intézetnek, melynek ilyen növendé
kei vannak.

A protekezió. A p. ü. miniszter 
úgy látszik nagyon megunta már a pro- 
tekeziót, mert ismét kemény rendeletben 
ráirt az ő hivatalnokaira, hogy- a ki bármely 
személy pártfogást veszi igénybe vala
mely kérelmével, annak kérelmét nem 
fogja teljesíteni, s óva inti őket, hogy 
ezután befolyásos emberek ajánlatával 
ne kerüljenek eléje.

— Szókimondó újság. Ha minden 
termelő a saját termését szállította volna : 
a közvélemény nem méltatlankodott 
volna aunyit a zab fölött. A . M a g y a r  
S z ó“, mely a zabügyet megórlelte az 
Ítéletre, a saját termését kinálja a kö
zönségnek. A közönség már ítélt e ter
més fölött. Soha magyar lap oly hamar 
s oly egyenes utón nem jutott a közön
ség rokonszenvébe mint a „M a g y a r  
S z ó “, melyet általánosan magyar szó
kimondó újságnak neveznek. És méltán. 
Az igazság pallosával áll őrt a magyar 
közélet kapui előtt, hogy a hipokrita ál
szenteskedés be ne törhessen oda. Kí
méletlen, de őszinte szóval rántja le a 
leplet a hangzatos jelszavakkal dolgozó 
alakokról, a kiktől félti a magyarság 
ügyét. Mert nem esak szavában magyar 
ez az újság, magyar minden izében, hit
vallása a legszélsőbb sovinizmus, a ma
gyarság nemzeti karakterének érvénye
sülése az egész vonalon. A „ M a g y a r  
S z ó “ minden rovata olyan, hogy gaz
dagságban, frisseségben és ötletességben 
egy laptársa sem versenyezhet vele, po
litikai hírrovata pedig valósággal szen
zációs minden számban. A „Ma gya r  
Szó" esténkint 5 órakor jelenik meg s 
igy korán röggel mar a vidék legtávo
labbi részeiben is olvasható. Előfizetési 
ára egész évre 28 korona, fél évre 14 
korona, negyed évre 7 korona, egy hó
napra 2 korona 40 fillér. A „ M a g y a r  
S z ó “ kiadó hivatala Sarkantyus-utcza 
3. sz, alatt van.

— Kendergyár Csabán A szegedi 
S a l z m a n  és társa ezég, a „ Ma g y a r  
V i t o r l a v á s z o n  és K e n d e r g y á r “ 
tulajdonosa múlt év folyamán a békési 
T a r h o s pusztán, az állam és Békés 
városának támogatása mellett kender be
váltó és kikészítő telepet létesített, mely
nek áldásait ma már egész Békés meg
érzi. Mikor ezen telep felállítása körül 
folytak a tárgyalások a gyáros, a főis
pán s közvetve a kereskedelemügyi mi
niszter között már akkor felmerült az az 
eszme, hogy Csaba városára nézve is 
nagy szerencse volna egy ilyen telep sőt 
a kedvező gazdasági előfeltételek valóság
gal megkínálják ezzel a várost. Salzmaim 
és társa ezég nem gondolkozott soká e 
kérdés fölött s folyó hó 12-én 15-én kelt

! irataiban ajánlatot nyújtott be e végből 
, dr. L u k á c s  G y ö r g y  Békésvármegye 

főispánjához, ki azonnal megindította a 
tárgyalásokat. Egyrészt a miniszterrel 
államsegély megmaradása iránt, hogy a 
gyárosnak, a telep részére ingyen telket 
engedjen át a közgyűlés s pénzbeli se-

félylyol is támogassa. Tervezet szerirt 
0 katasztrális holdon létesítendő telep 

n y o 1 c z áztató medenezével készülne, 
s körülbelül kétszer akkora lesz mind a 
békési; — A ezég ajánlatát L u k á c s  
főispán átirat kíséretében megküldtde 
Békés-Csaba községének melynek elöl
járósága a képviselőtestület legközelebbi 
közgyűlésnek tárgyai közé felvenni az 
uj ipartelep ügyét is. — Megjegyezzük 
még azt is. hogy a Salzmau ezég épen 
úgy mint a békési kondertelepre nézve 
ette a csabai telepen is kész a munká
sokat kizárólag Békésvármegye munkás
osztályából szegődtetni.

— Ház építési statisztika. Békésvár- 
| megye területén az 1899. óv folyamán 

összesen 450 ház építtetett. Azon közsé
gek, ahol nagyobb számban épültek há- 

I zak, a kővetkezők : Csaba 91, Orosháza 
: 48, Gyoma 44, Békés 33, Szarvas 25, 
| Szeghalom 21, Bánfalva 21; Endröd 19, 
i M.-Berény 16, Gyulán 14 ház épült, mig

Gy.-Váriban és Uj-Kigyóson egy som. 
Az újonnan épült házakban van 710 
szoba, 397 kamara, 392 konyha, 61 szin, 
71 istálló 59 pincze, 46 műhely, 14 rak
tár és 47 padlás. A 450 házból 55-anyaga 
tégla, 320-é vályog s 75-é vert fal ; vé
gül 314 ház cseréppel, 73 zsindelylyel és 
63 náddal van fedve.

— Jóváhagyott vármegyei határozatok. 
A m. kir. belügyminiszter jóváhagyta a 
törvényhatósági bizottságnak azon ha
tározatait, melyekben a közmüvelőeési 
alap terhére az aradi siketnéma intézet 
segélyezésére 50 koronát megszavazott, 
a „Tani tök Háza“ alapjának gyarapítása 
czéljából pedig Eötvös József müveinek 
egy díszpéldányát megrendelte.

—  Alapszabály megerősítés. A gyo
mai munkások körének alapszabályait a 
m. kir. belügyminiszter bemutatási zára
dékkal ellátta.

— A képviselöválasztási fuvardíjakról
alkotott vármegyei szabályrendeletet a 
m. kir. belügyminiszter több észrevétellel 
pótlás végett visszaküldő tte a vármegyé
hez. Az elrendelt pótlások a többi vár
megyék szabályrendeleteivel való össz
hangba hozatalra és leginkább a szöve
gezésre irányulnak.

—  Rendelet a karácsonyfák árusítá
sára. Az erdészeti bizottságnak m. évi 
november hó 2ő-én tartott üléséből 1843. 
sz. a. hozott határozata folytán az 1897. 
évi XXXI t.-cz. 115. §-a alapján Jakabfy 
államtitkár elrendeli, hogy a főkarácsony
fák eladása és vétele Békésvármegye 
törvényhatósága egész területén csak 
azon feltétel alatt legyen eszközölhető, 
hogy az eladó az eladni szándékolt fe
nyőkarácsonyfák jogos szerzését annak 
az idézett törvényszakasz értelmében ki
állított s a községi elöljáróság által lát- 
tamozott bizonyítványával igazolja, kitől 
azokat szerezte.

—  Az Alsó-fehér körösi ármentasitö, 
belvizszabályuzó és vizhasznoaitó társulat
1900-ik évi április hó 7-ikén [délelőtt 10 
érakor saját házában, Gyulán rendkívüli 
közgyűlést tart a következő tárgysoro
zattal ; 1. Társulati helyettes igazgató-fő
mérnök jelentése a társulat ügyeiről. 2. 
Társulati helyettes igazgató-főmérnök elő
terjeszti a szivattyú-telep épületeire be
szerzett ajánlatokat és bemutatja ugyan
csak a szivattyú-telep gép berendezése 
és épületeinek elkészítésére vonatkozó 
szerződések tervezetét. 3 Helyettes ig.- 
főmérnök bemutatja az Élővíz csatorna 
környékének lecsapolása és öntözésére 
vonatkozólag az aradi m. kir. kultúrmér
nöki hivatal által készített tervezetet a 
ezzel kapcsolatban előterjeszti a belviz 
rendezésnek a fent jelzett tervezett figye
lembe vételével megállapított végleges 
költségvetését. 4. A számvizsgáló bizott
ságnak jelentése 1899-ik évi pénztári és 
leltári számadások megvizsgálásáról. 5. 
Csausz Lajos társ. igazgató, Vig Ferencz 
és Szilágyi István társulati gátőrök nyug
díjazása tárgyában a társulat a nyugdíj 
választmánya által tartott ülésekről fel
vett jegyzőkönyvek és a tiszai árm. tár
sulatok közös nyugdíj-intézete által ho
zott vonatkozó határozatok előterjesztése.
6. A nagyméltóságu földmivelésügyi m, 
kir. minister úr 1899. évi november hó 
17-én 84292/V — 2. sz. a. keltjmagas ren
deletének előterjesztése, melyben az 1900. 
évi társulati költségvetést és az LIV/1899. 
számú közgyűlési határozatot, — molylyel 
a társulati tisztviselői állások újból lettek 
szervezve és a fizetések megállapítva — 
jóváhagyja. 7. Ugyanannak 1900 ik feb
ruár hó 10-én 84292—V./2..—1899. számú 
magas felhívása s az abban foglalt ész
revételek figyelembe vételével a VII./ 
1899 számú közgyűlési határozattal ki
küldött bizottság által módosított szolgá
lati szabályzat és az ehhez képest átdol
gozott alapszabály előterjesztése. 8. 
Ugyannak 1900. január hó 10-én 96007' 
V./2.—1899. sz. a. kelt magas leirata, 
melylyel az Élővíz csatorna alsó torok-
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lati megrepedt zsilip megerősítése czél- 
jából az LII./1899. sz. közgyűlési határo
zattal elrendelt munkálat tervezete mi g- 
felelőnek találtatott.9. Ugyanannak 74318. 
és 88274/1899.—V./2 számú körrendeleté, 
melylyel a kassai vizmesteri iskola módo
sított szervezeti szabályzatét, megküldi 
és a tanfolyam kezdetét közli. 10. Ugyan
annak 88000/1.—1899. számú magas lei
rata, molynek kapcsán az „Erzsébet ki
rályné emlékfái,, ezimü könyvet meg
küldi. 11. Ugyanannak 78091/V.—2. sz. 
a. kelt magas rendelete, melylyel a tár
sulat által fizetendő állami felügyeleti 
évi általányt az eddigi 216 frt 40 kr. he
lyett 216 írtban állapítja meg. 12. Ugyan
annak 100248 v.—1899 sz. a. kelt körren
deleté, melyben értesíti a társulatot a 
„Halászati Lapok„ egy példányának in
gyen való megküldéséről. 13 Ugyanan
nak 97465/V.—2. sz. a. kelt magas kör
rendeleté, a társulati alkalmazottak nép
felkelést szolgálat alól való Ideiglenes 
felmentése tárgyában. 14 Ugyanannak 
85035/V.—2.—1899. sz. a. kelt magas 
körrendeleté, melyben elrendeli, hogy a 
társulati töltés vonalak hossza minden 
évben bejelentendő.—15 Ugyanannak 
12032. eln. VI /3. sz. a. kelt kürrendeleto, 
a munkásokról szóló 1899. XLI. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában. 16. Ugyanannak 
103374/V.—1899. sz. a. kelt körrendeleté, 
az árvédelmi készültség nyilvántartása 
szempontjából teljesítendő munkálatok
ról. 17. Ugyanannak 5931 /VI. és 1052/V. 
sz. a. az árvédekezési előkészületok meg
tétele tárgyában kiadott körrendeletéi. 
18. Ugyanannak 8102.—V./1./1900. sz. a. 
kelt körrendeleté, mely mellett megküldi 
az 1900. évben végrehajtandó országos 
kataszter felmérések előirányzatát. 19. 
Ugyanannak 16606/V /2. sz. körrendeleté 
melyben elrendeli, hogy a társulat min
dennemű munkálatainak tervezetei mű
szaki felülbírálás végett felterjesztendők. 
20. Aradvármegye alispánjának az arad- 
megyei ármentesitő társulat belviz-ren- 
dezési munkálatai tárgyában 25254/1899. 
sz. a. kelt határozata. 2 1 Biharvármegyo 
alispánjának 333000/1899. sz. határozata, 
a hosszufoki ármentesitő társulat által 
Sarkad község határában létesítendő 
vízi mű engedélyezése tárgyában. 22. 
Gallacz János ministeri osztálytanácsos, 
kerületi felügyelő 33/1900. sz. átirata, 
melyben felhívja a társulatot, hogy az 
Élővíz Csatornái műtárgyaknak vasviz- 
mérezékkel mielőbb való ellátása iránt 
intézkedjék. 23. A Gyulai ni. kir. folyam- 
mérnöki hivatalnak 76/1900. sz. a. kelt 
átirata statisztikai adatok közgyűlése 
tárgyában. 24. Pénztárvizsgálati jegyző
könyvek előterjesztése 25. Vizhaszná- 
lati szerződések előterjesztése. 26. A Ti- 
szavölgyi társulat 1899. deczember hó 
17-én tartott évi rendes közgyűléséről 
és a központi bizottságnak múlt év ok
tóber 10-én, november 7-én, deczember 
7-én és folyó ev márczius 6-án tartott 
üléseiről felvett jegyzőkönyvek előter
jesztése. 17. Társulati helyettes pénz
tárnok jelentése a társulati pénztár állá
sáról. 28. Buboika János és Alb János 
gyulai lakosok meghatalmazásának elő
terjesztése. 29. Időközben érkezett tár
gyak és netaláni indítványok. A köz
gyűlést L a d i es G y örgy.  társ elnök, 
hivta össze.

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

1. 0 0 0 , 0 0 0 korona
Az összes áC.000 nyeremény jegyzéke.

A legnagyobb nyerem ény legszerencsésebb 
ese tben :

& . 9 9 9 , 0 0 ®  k o r o n a
A nyeremények részletes beosztása a  követkeső;

Korona
1  Juliin 6 0 0 0 0 0
1 iyer. A 4 0 0 0 0 0
i  .  .  2 0 0 0 0 0

lOOOOO 
O O O O O  
8 0 0 0 0  
7 0 0 0 0  
6 0 0 0 0  
4 0 0 0 0  
OOOOO 
2 5 0 0 0  
20000 
1 5 0 0 0  
1 0 9 0 0  

5 0 0 0  
SOOO 
2000 
1090 

5 0 0  
3 0 0  
200 
1 7 0  
1 3 0  
Í O O  

8 0  
4 0

50,000 Z &  13.160,000

Nyújtsunk kezet a szerencsének!

Már sokan szerencsések lettek 
H egy nálunk vásárolt sorsjegygyei!!
Az egész világban a legnagyobb esélyek
kel birtí magy. kir. szabad, osztálysors- 
játók legközelebb újból megkezdődik.

1 0 0 ,0 0 0 ^ 5 0 ,0 0 0
p é n z n y e r r iu c i iy  jut, tehát az oldalt-
álló n.vereményjegyzék szerint a sorsje
gyek le ié t  p én zn y erő m én } nye l huz-

|zák ki és egy külföldi sorsjáték semkó- 
| pes aránylag ily nagy nyereményeket fel
mutatni, mint a mi magyar osztalysorsjá- 

I tokunk. — Legnagyobb nyeremény sze
rencsés esetben

egymillió korona.
Egészben t iz e n h á r o m  m i l l ió  160 
ezer k o ro n a  lesz kihúzva és az egész 
vállalat ó l ln m l fe lü g y e le t  a l a t t  ü li .
Az eredeti sorsjegyek tervszerű árai az I.

osztályhoz:
egy nyolezad (*/.) fi t —75 vagyis l-50 kor.
egy negyed ('/«) „ 150 „ 3 — „
egy fél (%) „ 3 — „ 6’— „
egy egész ( ’/ , )  „ 6 —  r  i2  —  „

utánvét mellett vagy az összeg e lő 
zetes* b e k ü ld é se  ellenében. Hivatalos 
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket ere
deti sorsjegyekre

f. é. április hó 10-ig
kérünk hozzánk beküldeni.

Tőrök A,ésTsa.
B U D A P E S T ,

V  , V á e z i- k ő r u t  4  a.

S ok  és n a gy  n y erem én y t fize ttü n k  m á r  k i  v evő in k n e k  és pé 
tiig  rö v id  idő  a la tt  k ö r ü lb e lü l  h á ro m  m il l ió  k o ron át.

Rtndcigievéi i,-vâ mi; T Ö K Ö K  A . é s  T Á R S A  uraknak Budapest.
Kérek részemre ____ I. oszt. in kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors

jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
I utiiiTéíelezni kérem |

Az összeget .....korona ) postautalványon küldöm./ A nőni tetsző törlendő.

Q

HIRDETMÉNY.
Villamos áramot fogyasztó n. é. közönség b. tudomására hozzuk, hogy

izzólám páink elaru sitasával
— a h. é. közönség nagyobb kényelme végett —

REISüER és WOLF urakat
b iz tn k  m eg, a k o l  jö v ő b e n  m in d e n  fé n y ere jü  e lh aszn á lt  iz zó lám p ák  á ra iu sn é rő ó ra  sze
r in t i  fo gyasztók  á lta l d a ra b o n k é n t  1 k o ro n á é rt , á ta lán y  sze r in t i fo gyasztók  á lta l d a ra 
bo n k én t  1 k a ro n a  30  f i l lé ré r t  ú ja k k a l  k ie se ré lh e tő k .

Gyulai villamtelep üzem vezetősége.



ISÉKÉSIKÜYEI HIliL.lP.

S l S h ^ é l E  1  K E M É N Y  L A JO S

IRODALOM.
— Szőlömivelési politikánk czimmel 

B á r o s é  Károly földbirtokos a ..Bo
rászati Lapok" szerkesztője tollából egy 
aktuális tárgyú füzet hagyta cl a sajtót, 
mely a földmivelési táreza tárgyalása al
kalmából felöleli a gazdasági politikának 
mindazon kérdéseit, melyek 
szőlőtermelés 
zőségére befolyással 
foglalkozik e téren az állami feladatokkal, 
a szakoktatás kérdéseivel és minduzon 
intézményekkel, amelyek a szőlők felújí
tását vannak hivatva előmozdítani. Ku
tatja a borértékesítés bajait, beszél apin- 
ezeszövetkezetek létesítéséről, az értéke
sítés országos szervezéséről, az italmérés 
gyakolatáról. Bírálja a boritaladó és a 
szeszadónak a szőlőtermelőket érintő kér
déseit s közli Magyarország és a uioiiar- 
ehia bortermelési és borfogyasztási sta
tisztikáját. Bőven foglalkozik az olasz bo
rok behozatalával, kiterjeszkedve a vám
hitel és a tariffakedvezményekkel űzött 
visszaélésekre. A füzet érdekes olvasmá
nya azoknak, kik közgazdaságunk e fon
tos ága iránt érdeklődnek. A füzetet az 
érdeklődőknek díjtalanul küldi meg a „Bo
rászati Lapok" szerkesztősége, könyvke
reskedői utón egy koronáért kapható.

Nyilttór.
A z  ezen rovatban foglaltakért nem vállal felelöa- 

séget a  szerkesztőség.

Alulírott ezennel kinyilatkoztatom, 
hogy L á s z l ó  Antal helybeli vendéglős
ről folyó évi marezius elején többek előtt 
tett állításom, hogy nevezett vendéglős 
engem folyó évi márezius elején vendég
lőjében meg akart gyilkolni, pénzem tő
lem elrabolta s hogy megszűrt, valótlan 
s ezen állításaimért nevezett vendéglőstől 
ezennel nyilvánosan bocsánatot kérek.

Gyula, 1900. márezius hó 30.
Ifj. Miskucza György.

K ia d ó tu la jd o n o s  : A CORVINA NYOMDA. •

Gyula, 1900. márezius 30.

ALAKÍTTATOTT 1880. ÉVBEN

Dólmagyarország első és legnagyobb kerékpár és varrógép
ö *  f ő r a k t á r a  " * ■  I

Fiók-raktár Gyulán, Sugár-ut 1044. szám .
A l i n  a d ó  n a g y  r a k t á r :

„ B e e s t o  n ‘ 
„Naumann 
P r e m i e r  
„Excelsior 

„K a y s e r"

Róssier és Jauerníg j 
, M e t  e o r“ 

„Styria“
,fi r  i t  z n e r" 

Champion ‘

.Adria . ,,Monarch-Defiance‘ és ,,The Lighi Cycíe Co.“ amerikai ke- j 
rekparokbol — A ján lja  to v á b b á  a  le g ú ja b b  r e n d s z e r ű

„Singer"
„G r i t  z n e r “ 

..Minerva"
,.W i b r a t  i n g“ 

, Phönix 1

Amerikai
12 ős Wheeler és Wilson | 

,,Howe‘
, Cylinder Colibri' 

czipészek részére

csolnakos és karikahajós varrógépeit családi és ipari czélokra, 5 évi 
jótáUás, ^  legolcsóbb árak és kedvező részletfizetési feltételek mellett j

Dús választék kerékpár és varrógép felszerelési czikkekben.

-  Szakszerű nagy javítóműhely kerékpárok és varrógépek részére. 
10—1 Árjegyzék ingyen és bérmentve.

“Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.-^

Az ezredéves kiáilitáson 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.

Megyei telephon :
C saba 3 0 . Reisz óz Poriesz

Paris, London 1897: 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.

C sab a  20.

B Ú TO R G YÁ R A
B é k é s-C sa b a , v«mt-ui«, 1155. és nse. atu, (bjB ^

á llw ft s t f j  l it t tM iM íi,
M  egész országban párafíanul gazdag választókban raktáron vannak

fbédlö-, úri ssoba-, szalonberendezósek. 
lagSnasnabb ki.ilalig a

í l f t M t e i  f i i  I w l c s i  l y j f i  i u i i t  a
minden verseny ki van zánval

Nyomara és kiadja a.Corviua" könyvnyomda Gyulán. 1900.


