
Második évfolyam. Gyula. 1900. szombat, május hő 26-án 21. szám.

B E K tS M E G Y EI H IR U P
M egjelenik szom baton délben

tfzerkesztöaég:: Erdélyi-út, (tvszóki palotával szemben.) 

K iadóh ivata l: „Corvina Nyomda" Főtér 41. szám.

Felelős i

I>r. t  l t tV H O  L iN ZL Ő .
Előfizetési tra egész év re  8 korona, fél évre 4 korona, 

*/* £ . 2 kor. E gyes szám ára 18 AU.
H irdetéseket a  kiadóhivatal jutányos árakon veaz fel.

A főváros és a vidék.
Legyünk optimisták és higyjük, 

hogy nemcsak a politika gépezetébe 
helyeztek egy új, egészséges, jól emésztő 
gyomrot, hanem a közéletünk is meg- 
ujhodott, felfrissült.

Csupa véletlen találkozás ez a ket
tős reorganizáczió ; mert nálunk a po
litika és közélet ritkán haladnak egy 
mesgyén, ereik nem igen lüktetnek 
harm onikusan; sőt gyakran megesik, 
hogy a politika és közélet szembe ke
rülnek és jól besározzák egymást.

De — ismételjük —  ne legyünk 
szkeptikusak ; higyjünk egy egészséges 
magyar társadalomban, a mely az ideális 
nemzet államot van hivatva kiépíteni. 
Kérdés honnan buzogjon elő az ezt 
elérni óhajtó akaraterő? A társadalom
ból és csakis a társadalomból í Az ál
lam nem tesz és nem is tehet semmit. 
Az apró-cseprő politikai kérdések le
nyűgözik, szétmorzsolják energiáját, ab
ból a közélet nem kap semmit, legfel 
jebb a salakját; ennek az illatától pedig 
még ma is koldul a közélet tisztasága. 
Az impulzust megadhatja az állam ; 
ezt a villamos szikrát kell azután a 
társadalomnak hatalmas, nagy, mozgató 
erőkké duzzasztani.
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A csillagász.
Boros Péter mathematikus volt és 

csillagász. — Egyéb rosszat igazán nem 
mondhatok róla, mert nagyon kedves és 
szeretetreméltó fiú volt, csak épen az az 
egy baja volt, hogy bár csupán a har
mincadik év körül járt, mindoddig többot 
törődött a tudományokkal, mint az élet 
minden örömével.

Ekkoriban történt, hogy egy üstökös 
tűnt fel az égi pályán és Boros Péternek
C' itt a szerencse, hogy útját kiszámít

sa. Hosszú, keserves munka után si
került kisütnie, hogy az üstökös csakha
mar újra el fog tűnni s a seprős csillag
zatban volt annyi gavallérság, hogy nem 
hazudtolta meg a Boros számítását. Az 
üstökös tehát elment, az én Péter bará
tom idegeit azonban a bonyodalmas ma- 
thematikai műveletek annyira megvisel
ték, hogy tartani lehetett tőle, az esze is 
kövotni fogja az üstökös példáját.

— Levegő változás! — mondták az 
orvosok, mi barátai tehát málhákkal és 
jó tanácsokkal bőven megrakva egy dél
után a temesvári gyorsvonat egyik első 
osztályú kocsijába ültettük.

Rohant, robogott a vonat és Péter 
merengve nézte a tovatűnő erdőket, me
zőket. Mennyei nyugalommal dőlt hátra 
helyén, de ennek a nyugalomnak csakha
mar vége szakadt, mikor az első nagyobb 
állomáson egy fiatal asszony szállott a 
szakaszba kicsiny, alig hat éves leány

Hangoztatják, elismerik, hogy a tár
sadalom egészséges gyökereket csakis 
a vidéken verhet. A vidék az, a mely 
hivatva van a mai elsatnyult, szétfor
gácsolt közéletet megváltani. Csakis a 
vidék ép szervezete; puritán erkölcse 
és felfogása szolgálhat szilárd alapul a 
társadalom kiépítésénél. És mégis mit 
látunk? Azt, hogy eme ezélt nemhogy 
megközelíteni igyekeznének, hanem 
mesterkélten, mindenféle uton-módon 
eltávolodnak attól. Manapság a vidéki 
városok, mindmegannyi, egy-egy hal
vány kivonata a központnak — Buda
pestnek. Már pedig az ilyen fakó kópiák 
nem érnek semmit. Még akkor se 
vehetnék nagy hasznát, ha érdemes 
lenne Budapestet majmolni. A főváros 
Magyarországnak nem az, a mi Paris 
Franoziaországnak és London Angliá
nak. Parisból, Londonból eszmék in
dulnak útnak, a melyek bejárják az 
egész világot ; a szeltem, a tudomány, 
a műveltség, az ízlés sehol oly hálás 
talajra nem talál, mint ezekben a vá
rosokban. Budapest mindezt nem mond
hatja el magáról. Ez egy rakás izló- 
s 'sen-izléstelenül összeháuyt kóbalmaz, 
melyhez a magyarság szivének nem 
sok a köze. A magyar faj jellege, sa
játossága sehol nein nyilatkozik benne;

kájával. Az asszony kábitóan szép volt, 
a kicsike pedig csöppet sem tartózkodó 
és nyomban ismerkedni akart Péterrel.

— Ilus, ülj le szépen és ne alkal
matlankodjál a bácsinak, — szélt az 
anyja.

— Kérem, nagyságos asszonyom, a 
gyermek csöppet sem zavar, — felelt 
Péter.

így kezdődött az ismeretség, a melyre 
bemutatkozás, majd igen élőnk beszélge
tés következett.

Ilus elmesélte, hogy a papa meghalt 
és az égben van, az asszonyka pirulva 
hagyta helyben, hogy özvegy. Hogy e 
kijelentésre miért pirult el Péter is, az 
bizonnyára minden időkre kiderítetlen 
marad.

Múltak az órák, egymásután marad
tak el az állomások és Péter oly boldog
nak érzé magát, mint még soha. Csak 
akkor borait el az arca, mikor az asz- 
szonyka közölte vele, hogy csak Temes
várig utazik, a hol rokonait látogatja 
meg. Szinte rosszul esett Péternek, hogy 
oly hamar el kell válnia kedves utitár-

— - Szent-Péterfalva! Négy perez ! — 
kiáltá a kalauz.

— Négy perez 1 — szólt az asszony, 
— akkor sietek és feladom ezt a távira
tot. Ilus maradj itt, mama rögtön itt lesz.

A négy perez letelt s az asszony 
nem jött. Péter kétségbeesve szaladt a 
kocsi ajtajához, de hiába, késő volt, a 
vonat megindult.

Boros Páter elkeseredett. Már most 
mit csináljon ő ezzel a gyerekkel, a ki

példát, a mely után el lehet indulni, 
nem képes adni. Czentrummá tették, 
mert szerencsés geográfiái fekvése van, 
de egyébbel nem igen szolgált rá, hogy 
a nemzet élén való haladást magának 
vindiká Daczára ennek óriási vonzó
erővel b ós magába szív mindent, a 
mi jót csak az ész vagy a természet 
produkál. De ezeket aztán elformátjs a 
saját képmására, úgy hogy rá  sem 
hét többé ismerni. Ezért merülnek fei 
ismételten hangok úgy a sajtóban, mint 
a  közvélemény egyébb orgánumaiban, 
hogy Budapest a vidéki városok rová
sára fejlődik. Az erőket mind a fővá
rosban koncentrálják és ebből az or
szágnak nem juttatnak semmit. Hogy 
hova vezetett ez, mutatja az a körül
mény, hogy Budapest teljesen elvesz
tette nemzeti jellegét és át van itatva 
a  kozmopolitizmustól.

Nagyon helyes: az országnak le
gyen egy díszes fővárosa. De ez viselje 
magán a nemzeti bélyeget és ez csak 
akkor következhetek he, ha a  vidéknek 
megizmosodott, megerősödött fölösle
ges produktumai vannak. A tűzzel vas
sal való czentralizálás oda vezetett, 
hogy van egy nagy fővárosunk, a mely 
minden csaknem magyar. És e mel
lett még a vidéki városok is megad-

nem is sejti, hogy mint árva vág neki a 
világnak. Csak egy félóra* után kezdett 
Bús tudakozódni a mama után és Péter, 
a ki végkép elvesztette a lélekjelenlétét, 
gépiesen ismételgette:

— Mama mindjárt jön.
Ez a biztatás azonban nem igen 

nyugtatta meg a kicsikét, mert még vagy 
tizenötször meg kellett ismételnie Péternek

Gyertyámoson zseniális ötlete támadt 
a fiatal embernek. Czukrot vett a gyer
meknek, a mivel sikerült is félórára et- 
hallgattatnia. Péter ezalatt szorgalmasan 
bújta a vasúti útmutatót s a mikor végre 
kisütötte belőle, hogy mikor indul a leg
közelebbi vonat Szt.-Péterfalváról Temes
várra, elhatározta, hogy be fogja várni a 
temesvári állomáson, mig a mama oda
érkezik.

A leányka kezdett nagy mértékben 
nyugtalan lenni és Péternek ugyancsak 
meg kellett erőltetnie mathematikai szá
mításokhoz szokott fejét, hogy a gyerme
ket szórakoztatni tudja. Elmondta micso
da remek ajándékokat fog neki venni, azt 
is kijelentette, hogy apja lesz Búsnak, 
egy szóval annyi mindent beszélt össze
vissza, hogy barátai, sőt maga az üstö
kös is, melynek járását kiszámította, va
lami gyilkos kárörömöt éreztek volna, ha 
tanúi lettek volna ennek a kinos Vergő
désnek.

így érkeztek meg végre Temesvárra, 
Péter kiszállott Bússal és a váróterembe 
ment, de a leányka, a ki bizonnyára hozzá 
volt szokva, hogy korán feküdjék le, sok 
gondot okozott neki. Hosszas töprengés 
után elhatározta Péter, hogy h > ölbe száll,
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Iák ennek az á r á t ; mert a főváros 
rohamos fejlődése következtében foly
ton senyvedtek, öszsze sanyarodtak.

Ha a  jelek nem csalnak: a reak- 
czió megkezdődött. Észre vették, hogy 
ezek a fejük tetejére állitott állapotok 
jót nem szülhetnek. Már mind sűrűb
ben kezdik emlegetni a  vidéket, a mely 
istápolásra, gyámolitásra szorul. Ki is 
adták már a hangzatos jelszó t: „Vidéki 
központokat kell létesíteni 1“ Bravó 1 
Adja az Isten, hogy ez a jelszó átved- 
lődjék valaha tetté I Annyi bizonyos, 
hogy az átalakulás elé a legnagyobb 
nehézségeket maga a vidék fogja gör
díteni. Ez paradoxonnak látszik, de 
sajnos így van. A vidéki városba 
ugyanis már annyira beleette magát az 
az utánzási vágy, hogy nem egyhamar 
lesz képes a saját lábán járni. Folyton 
a fővárosra függeszti a szemét és en
nek az agyával gondolkozik, annak a 
gyomrával emészt. Erről leszoktatni 
kissé bajos lesz.

Az ipar és kereskedelem terén fog 
leghamarabb észre térni : mert hát 
itt a praktikus szempontok az irány
adók. A kétszer kettő kérlelhetlen dog
mája ie fogja tiporni az előítéleteket.

De mi lesz a művészettel, iroda
lommal és -főképpen az ízléssel ? . . . 
Művészetről, irodalomról, Ízlésről ugyan 
Budapesten is alig lehet szó, sőt ép
pen erről legkevésbé, mert ezek he
lyett nagyobbára csak egy nemzetközi 
zagyvalékot látunk. Be van bizonyítva 
hogy a vidék adja a leghatalmasabb 
talentumokat. Ezek bizonyára erede

tiek is, csakhogy az íntemaczionális 
levegő tisztelet a kevés kivételnek — 
csak hamar lehámozza rólluk az ere
detiséget. Minden valamire való tehet
ség Budapest felé gravitál és ezért 
marad a vidék árván. Pedig hányszor 
bebizonyított igazság, hogy a központ 
levegője nem éltet, hanem gyakran öl. 
A zseniáliitás a vidéken ép úgy alkot, 
mint a fővárosban. Sőt úgyabban.

Nemzeti társadalmat akarunk . — 
. . . . vigye bele az ország: a vidék 
önönmagát és ne meghamisított, fel
hígított mázát — akkor meg lesz.

Dr. Zí—y.

ültessünk szőlőket!
Pálos Márton szől5telepit5 országos szövetkezeti 

ügyvivő hason czitnii munkájából.

i.
Ma már annyira kimüvelődött ésszel 

és egészséges gondolkozással bir nem
zetünknek minden tagja, hogy képes fel
fogni: mi van előnyére és mi van hát
rányára. — És ebben bízva, hisszük hogy 
ma már belátja, miszerint azon rettene
tes csapással szemben, melyet a filloxéra 
pusztítása okozott, nem tétlenül s re
ményt vesztve és elcsüggedve kell nézni, 
hanem férfias elhatározással, a munka- 
képesség, szorgalom és vas akarat egész 
erejével kell a cselekvés és munka te
rére lépni, ha azt akarjuk elérni, hogy 
ismét azon jövedelmi forráshoz juthas
sunk, amely bortermésünk elvesztésével 
bezáródott előttünk és hazánk népének 
óriási nagyrészét a nyomorba döntötte és 
siralmas holyzetbe sodorta.

Más nemzeteket is sújtott azon ret
tenetes csapás, melyek közül csak a 
Franczia nemzetet említjük fel, melynek 
szőlőit is tőnkre tette a filoxara.

De az a nemzőt nem a kétségbe
eséssel és sommit tevéssel szállott szembe

azon óriási veszélylyel és csapással, ha
nem összos orejével,' mint egy világóriás 
lépett a cselekvés terére, högy megmér
kőzzön azon nagy veszélylyel és legyőzte 
azt, s megmentse önmagát a nyomortól, 
ínségtől és végpusztulástól. — Es az Is
ten megáldotta férfias munkálkodását, 
mert ma már virágzó bortermelése van 
ismét s a nép megmentette önmagát az 
Ínségtől és nyomortól saját munkássága 
és vasszorgalma által s legyőzte a Dajt.

A magyar népben meg van a nemes 
hajiam, bátorság, munkakedv, vasszor
galom és kitartás. De meg van e mellett 
az a szokása is ami az állatvilág leg
nemesebb és legszorgalmasabb fajának a 
méh családnak, melynek ha nincs meg 
a „királynéja” az egész család munka
képtelenné válik, búsulva, dongva min
dentagja, szót züllik, vagy más családba 
olvadva, elveszti örökre önálló jellegét.

Mondja valaki: nincs-e igazamV
b magyar nemzetnek erélyes veze

tésre és Útmutatásra, példákra van szük
sége s azt követi; és vezetése alatt ki
vívja az óriási győzelmet a bajok fölött.

Szőlőink elpusztulása óta is csak az 
volt a hiba, hogy az óriási veszedelem
mel szemben nem akadt vezető. Az 
egész ország csak megdöbbenéssel nézte 
a mindig tovább és tovább terjedő rémes 
veszedelmet

És ennek nem a bátorság és szak
értelem hiánya volt az oka, mert vala
mint a múltban, úgy a jelenben is még 
voltak bátor és szakférfiaink, hanem oka 
volt az, hogy azon csapás ellen csakis 
pénzzel és egyéb segédanyagokkal le
hetett volna sikerrel küzdeni, ami ha 
előbb megvan, ma már lobogtatná szőlő- 
kulturánk a győzelem zászlóját a nemes 
borokat tormő bérezek eldalan megfiata
lodott szőlőink barna-zöld lévőiéi, arany
sárga, piros és barna szőlőfürtok alak
jaiban.

Vezérek, vezér és szak férfiak s pénz 
és egyéb segédanyagok és eszközök 
most uieg vannak, csak legyen meg az 
akarata a szőlőtalaj tulajdonosoknak a 
csatlakozásra és megindítandó munkál
kodásra. Az országos szőlőtelepitő szö
vetkezetnek czélja:

1. Pénzt adni a beültetendő talaj for-

a gyermeket lefekteti, maga pedig vissza
megy az állomásra és bevárja Ilus any
jának a megérkezését. így is tett, de csak 
akkor vette észre, mikor a szállodában le 
akarta fektetni a gyermeket, hogy azt 
sem tudja, hol keli kezdeni a gyermek 
levetkőztetését. Csöngetett a szobalánynak 
és meghagyta neki:

— Fektesse le a gyermeket. Nekem 
még el kell mennem, egy óra múlva visz- 
szajüvök 1

A szobaleáuy csodálkozva tekintett 
rá, de Péter azt nem vette észre, hanem 
egyenesen visszatért a pályaudvarba. Ott 
megivott egy üveg bort és egyre az ő 
szép utitársnőjére gondolt. Csakhamar 
rájött, hogy esillagvízsgálás a nők sze
mében jóval érdekesebb, mint például az 
ó-gyallai toronyban. Olyan gondolatok 
jártak a fejében, amelyeket huszonnégy 
óra előtt legalább is frivolnak tartott volna.

A legközelebbi vonat a pontos idő
ben megérkezett, de Ilus anyja nélkül. 
Ez a körülmény Pétert rendkívül zavarba 
hozta. Már most mit tegyen? Mit csinál
jon a gyermekkel ? Búsan indult vissza 
a szállodába s mikor ott a szobája kul
csát kérte, a portás szólt neki, hogy fá
radjon a szálló irodájába. Péter belépett 
a szobába, a hol már várt reá egy rend- 
Örfogalmazo egy dedektiwel. A hotel tu
lajdonosa is ott volt.

— Kihez van szerencsém? kérdezte 
a rendőrtisztviselő.

— Nevem Boros.
i §”— Van valami igazolványa?

Péternek a zsebében minden más ta
lálható volt, még budapesti Bukásának a 
kulcsa is, csak épen igazolványa nem 
volt.

— Hova utazik Ön?
Péter megmutatta körutazási jegyét.
— Ah, a Balkán-félszigetre ? u n  a

törvény nevében foglyom!
A meglepett embert a detektív a 

rendőrségre kísérte, a hol azonnal kihall
gatás alá fogták. Péter izgatottan kérdezte:

- -  Miért tartóztatnak le engem?
— A büntető törvénykönyv rendeli, 

hogy a ki tizennégy éven alóli gyermeket 
akarata ellenére erőszakkal, fenyegetéssel 

ravaszsággal elvisz, az gyermekrab- 
üntettét követi el és öt évig terjed

hető fegyházzal büntetendő.
Mikor Péter az ötévi fegyházat hal

lotta, a fogai vaezogva verődtek össze. S 
ez a fogvacogás átkozottól gyanús volt.

A rendőrtiszt most elmondta a fél- 
hsltra ijedt férfinek, hogy a kis leányka 
elbeszélése szerint a vele lévő bácsi nem 
atyja neki, hanem úgy rabolta el őt az 
anyjától. — A szállóbeli szobaleánynak 
mondta ezt el a gyermek, a szobaleány 
pedig azonnal értesítette a gazdáját, ez 
meg a rendőrséget. Ilust is kihallgatták, 
kinek az a vallomása, hogy Péter ezuk- 
rot vett neki és mesés kincseket Ígért, 
ha panaszaival elhallgat, csak megerősí
tette a gyanút Péter ellen. A legnagyobb 
gyanítok ot azonban a Balkán-államokba 
szóló körutazási jegy szolgáltatta. Itt van 
ugyanis a főfészke a fin- és leány keres
kedéseknek. S az ő jegye ide szólt . . .

Hasztalan bizonyítgatta Péter az ár
tatlanságát, hasztalan beszélte el, hogy 
mint maradt a gyermekkel egyedül a vas
úton, hogy vette aztán magához, remél
vén, hogy visszaadhatja anyjának, a ki 
azonban nőm érkezett meg.
ST, — Ön hazudik! — hangzott a vá
lasz. Ha ön a vasúton egy utasnak a  hol
miját találja, köteles azt az állomáson il
letékes egyénnek átszolgáltatni, ha ma
gához veszi azt, lopást követ el s ezért 
elítélik.

Ezzel Pétert elvezették és magános

zárkájában alkalmat adtak neki, hogy 
szép utitársnőjéről gondolkozzék . . .

Azt már tudjuk, hogy Gálné — igy 
hivták a Péter szép úti társnőjét — Szt.- 
Péterfalván a táviratozás közbon lekésett. 
Akkor ért a perronra, mikora vonat már 
elindult. Találomra felugrott az egyik ko
csiba s csak mikor a kalauznak a jegyét 
átadta, világosodott fel arról, hogy a ko
lozsvári vonatra ült. A kalauztól tudta 
meg azt is, hogy Szén tpétérfal vára csak 
késő éjjel térhet vissza s csak másnap 
reggel lehet Temesváron.

“ Kétségbe volt esve, de gondolta, ba
rátságos utitársában csak lesz annyi em
berség, hogy gondját viseli a gyermek
nek s ha maga tovább is utazik, a gyer
meket a temesvári pályaudvaron átadja. 
Gálné azonnal sürgönyzött temesvári ro
konainak, hogy vigyék el a gyermekét 
az állomásról, mert ő csak holnap reggel 
érkezik meg. A rokonok természetesen 
rögtön az állomásra siettek, de a gyer
meket nem találták ott. Másnap reggel 
aztán megérkezett Gálné, az átvirrasztott 
éjszaka után kissé bágyadtan és a halál- 
raijededt rokonoktól hallotta a szomorú 
hírt, hogy gyermeke nincs itt. Rögtön 
értesítették tehát a rendőrséget s csak 
hosszas szaladgálások után találkozott 
végre úgy másnap délfelé a Gáláéból, 
Húsból és a szabadon Ibocsátott gyermek- 
raklóból álló kis társaság.

Mi pedig a Péter budapesti barátai 
nyolez nappal később kettős meglepetésre 
ébredtünk. Csillagász barátunk tudatta 
velünk: először, hogy még mindig nem 
ért tovább, mint Temesvárig; másodszor: 
hogy jegyet váltott egy előttünk egészen 
ismeretlen, Gálné nevű szép özvegyasz- 
szonynyal.

Ilyenek az asztronomusok 1
Herv»y Frigyes.
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gatására. beültetésére és 4 évig tartó 
munkáltatási költségek fedezésére

2. Ad sima és gyökeres vesszőket 
ültetni és olyan fajokból, melyek a mi 
talajunkban és éghajlatunk alatt gazdag 
termőképesek.

3 Adja a szükséges szőlőkarókat, 
küld olyan szakférfiakat, kik bevezetik 
a szőlőtulajdonosokat mindazou dolgok 
ismeretébe, melyek az ültetéshez és a 
szőlők további szakszerű miveléséhoz'most 
okvetlenül piegkivóntatnak és szüksé
gesek-

Es azon pénz és anyagok értéke nem 
terheli az ültetőnek más vagyonát, mint 
a gazdag termésűvé tett szőlőtalaját, 
még pedig a tulajdonos megterheltetése 
nélkül, a segély összeg 20 óv alatti rész
letekben visszatérítendő, ez pedig csak a 
beültetést kővető 4 ik év végén veszi 
kezdetét.

És lássuk már most, hogyha egy 
tulajdonos be akar ültetni egy 1600 Ü 
öles katasztrális holdat a szövetkezet 
segélyével mennyire rúg az készpénzben, 
vesszőkben, karókban nyujtaudó segély 
a legkötüttebb talajoknál? s mi ősik 
majd abból ogy évi törlesztésre 20 év 
alatt? Hogy pedig tisztában legyünk arra 
nézve ; megbirjuk-e azt a beültetendő sző
lőnek leendőbeli terméseiből más vagyo
nunk jövedelmének megterheltetése nél
kül ? vegyük például igy :

1-ső évben egy 1600 □  öles kötött 
talajnak megíorgatasa □  azaz négyszög 
ölenkint 10 krjával . . . .  160 frt 
4000 darab sima vessző . . 32 frt.
4000 karó, 100 drb. 1 írt . 40 frt
30 ültető ember, bér 50 krjával 15 irt 
nyári kapálás 10 ember 50 krjával 5 írt 
őszi takaró kapálás 10 ember béT 

50 k ra jczárjav a l................... 5 frt
II- ik év. Első tavaszi kapálás, ki

maradón ültetvények utánültetés
16 ember, bér 50 krjával . 8 frt

második kapálás, metszés, gyökér 
tisztítás 16 ember 50 krjaval 8 frt

karózás, k ö tö z é s ..........................8 frt
őszi takaró kapálás, gyökér tisztí

tás, 16 ember 50 krjával . 8 frt
III- ik év. Első kapálás, gyökér

tisztítás, 20 ember . . 10 frt
karózás, kótözési munka, zöld
„ m e t s z é s ................................... 16 frt
második kapálás........................... 8 frt
harmadik takaró, kapálás, gyökér

tisztítás ......................................8 frt
IV ik év. Első kapálás, gyökér

tisztítás . . . . . . . .  10 írt
karózás, kötözés, zöld metszés 16 írt 
második kapálás, hegyelcs . . 10 frt 
harmadik kapálás, érés alá . . 8 frt
őszi takaró, kapálás, gyökér tisztí

tási összeg . . . . . .  oíO frt
Ennek 4 évi 6 % kamata, kezelési 

d i j a k ......................................101 írt
Összesen . . 484 Irt

S ennek 1 „  ad törlesztési része éven
ként 24 Irt 20 krajezár.

Legyen már most szabad tölvetni 
azon igen komoly szőlő kérdést: íülte- 
hotő-e, hogy a teljesen beállított egy ka- 
tasztráíis hold terméséből nem iehet-e 
évi 24, 25 frt törlesztést eszközölni? Neip 
hihető, hogy találkozhatnék embur, aki 
azt mondaná; igen is feltehető. Mert 
az még elemi csapatos évben sem állhat 
be, mert jégverés elien ott a biztosító in
tézeten, lágyuk pedig évtizedek alatt sem 
érik szőlőinket. A számok pedig nem 
csalnak.

Ezekből látható, hogy végre is, oly 
szerei esés körülmények közé jutottunk, 
hogy akiben akarat és hajlam vau, sző
lőjét termőképes és jövedelmező állapotba 
hozhatja az országos szőlőtelepitö szö
vetkezet segélyezésének igénybe vétele 
által.

Tekintettel azonban arra, hogy a 
szövetkezet működése nem helyi érdekű, 
hanem országos kiterjedésű, a segélyt 
igénylők jelentkezése pedig oly nagy 
mérvű lehet, hogy az nem nyerhet min
den irányban kellő kielégítést rögtön a 
magas kormány által folyósított 25 millió 
forintból, mert ezen országos művelethez

sokkal több milliók lesznek szükségesek, 
a szövetkezet alapszabályai tehat úgy 
lettek megállapítva, hogy a segélyt csak 
az vehoti igónybo, aki egy 50 frtos rész
vény jegyzésével a szövetkezetbe lép, 
moly oO irtot azonban 12 hónap, tehát 
egy év alatt, 5 frtos részletekben lehet 
fizetni, (5. § ) mely részvény kamat szel
vényekkel láttatván el, molyok ro a ka
matok h meghatározott időkben fizettet
nek k i; ezenkívül minden belépő tag 1 
frt beiratási díjjal szolgáltatja bo a szö
vetkezet ügyvivőjének közbonjöttével az 
általa jegyzet részvényt jegyzőivet

A szövetkezet az egész országban, 
a szőlő kultúrában kellőleg jártas szak- 
férfiakkal meg ügyvivökkol képviselteti 
érdekeit a vidékeken s hogy kik azok? 
s hol ? és melyik községben léteznek és 
laknak állandóul ? azt a szövetkezet a 
nyilvános lapokban is. de minden belépő 
taggal külön is közölni fogja. — S mind 
azok a vidékiek akik a szövetkezőt se
gélyét igénybe akarják venni és a szö
vetkezetbe kívánnak belépni, az iránt a 
kerületi, vagy járási ügyvivőket tartoz
nak megkeresni, ahol a belépési nyilat
kozatot sajátkezüleg Írják alá az ügy
vivő jelenlétében.

A bolépni kivánó s belépett tagok, 
csakis a belépési, mint a beiratási 1 irtot 
fizethetik le az ügyvivőnél, melyen túl 
azok nem fogadhatnak el a részvénye
sektől semmi egyéb fizetéseket.

Azonban az ügyvivők közvetítik az 
igénybe venni kivánó mindenféle pénz, 
vessző karó s ogyéb anyagbeli segély
zést, mert a központi szövetkezet min
den egyes igénylővel közvetlen összeköt
tetésbe nem léphet, ami a vidék népé
nek kedvezőbb is.

Az ügyvivőknek joguk és köteles
ségük is a szölöültetést és a munkálta
tást figyelemmel kisérni, a tagok pedig 
kötelesek annak czélszerü utasításait el
fogadni és teljesíteni.

A központi szövetkezet átvesz a ma
gánfelektől szőlő talajokat beültetés vé
gett és azt akkor bocsájtja vissza annak 
rendelkezésére és tulajdonába, midőn az 
már toljűsou bo lesz aliitva, tehát tolje- 
sou kész állapotban, teszi pedig azt azért, 
hogy ily módón is jóiét kívánja adni 
azon ezóljának, a hogy a szőlők beülte
tésének nagy munkáját az ország min
den részében olősegilse és gyarapítsa.

Azon szőlőtelopitö tulajdonosok, kik 
ily módon akarják a központi szövetke
zet segélyét igénybe venni, azt csak az 
ügyvivők közveti lésével tehetik vagyis? 
tartoznak megkeresni a járásukban lakó 
ügyvivőt, bejelenteni nála szándékukat, 
megbízni őt, hogy a szöiőtalaj terjedel
méről fekvéséről, telekkönyvi és katasz
teri állapotáról magának kellő tájékozást 
szerezhessen, a belépési nyilatkozatot és 
ügyességet alá irm, aki uzt a központi 
igazgatósághoz terjeszti be további in
tézkedés vágott az 1 frt boiratási díjjal 
együtt. — Az ügyvivőnek szabályszerű 
és az utasításának megfelelő ilyen eljá
rását, a központi szövetkezet igazgató
sága magáévá teszi.

A vidéki ügyvivők és szervezők fül 
vannak jogosítva núpértekezletek tartá
sára, melynek azonban nem lehet más 
czólja, mint a szövetkezet eszmójénok, 
czéljáiiak és törekvésének terjesztése

Megismertetve ezekben a tisztelt ol
vasóval a szövetkezet létezését, czélját, 
törekvését és maga elé tűzött hivatását 
he is fejezhetnénk közleményünket. — 
Van azonban még egy igen fontos kér
dés, melyet jövő számunkban fogunk 
folytatni.

Kondoros ünnepe.
— Negyodezázados jubileum . —

A betyárvilág romantikus történetei 
és Arany János poézise örökéietüvé tet
ték K o n d o r o s  nevét. Békésvármegyé
nek ez a legifjabb községe a legismer
tebb nevű az országban s mikor vasár
nap jubilált, érezhette, hogy a legdédel-

getettebb, legrokonszenvesebb az egész 
megye közönsége előtt A derék község 
és derék bírája negyadszázados jubileu
mát fényes ünneppé avatta az a nagy
számú, előkelő vendégsereg, mely össze
gyűlt: kezeit, hogy szeretetérői tegyen ta
núságot és együtt örvendezzen az örven- 
dezőkkel.

Az ünneplés a vendégek fogadtatá
sával kezdődött. Nyoicz óra felé egymást 
kergetve gördültek a csárda és a község
háza elé az úri fogatok és egyszerűbb 
jármüvek, megrakodva vendégekkel. Ke
véssel kilenez óra előtt érkezett clr- Lu
kács György főispán és dr, Fábry Sán
dor alispán csákói Utászt Gyula kísé
retében.

A községháza előtt az elöljáróság, a 
vendégek s a nemzetiszin osokros ren
dezők nagyserege a Bákóezyval és lei
kos éljenzéssel fogadta a fogatot. Suhajda 
Antid él.dJ jegyző üdvözölte beszéddel a 
főispánt, ki válaszában kijelentette, hogy 
örömmel jött el az ünnepélyre.

Kilenc órára zsúfolásig megtelt , az 
ág. evang. templom a kondorost néppel 
és a vendégekkel, .kik a főispánnal élü- 
küu az első padsorukat töltötték mog. — 
K e v i ez k y  László, a poéta lelkű, szép 
beszédű pap tartotta az istentiszteletet, 
gyönyörű beszédben emlékezvén meg az 
ünnepről.

T íz  órakor volt az ünnepélyes misen 
róni. kath. templomban. A misét Bedák 
Mátyás plébános három pap segédlete 
mellett szolgáltatta: Spett .Gyula gyomai 
prépost-plébános, Szirmay Árpád szarvasi 
plébános és Zelinka Pál oudrődi plébános 
asszisztáltak. A kóruson meglepő szépen 
énekelt egy magyar „Üdvözlégy Máriát“ 
Füzék Béláné úrnő, kinek kellemes csen
gő hangja feltűnést keltett és PrivlerPál 
kántor.

A községháza előtt felállított sátor
ban gyülekezett össze mise után a közön
ség a  községi képviselőtestület ünnepélyes 
közgyűlésére. Az elnöki széket dr. L ü 
k é  c s György főispán foglalta «1* jobbján 
Bérezy Ferencz a  jubiláns bíró, Kiosmáób 
János szarvasi főszolgabíró .és, Suhajda 
Autal első jegyző, jobbján dr. Fábry Sán
dor alispán, Geiszt Gyula és gróf Bolza 
Géza nagybirtokosok foglaltak helyet.

L u k á c s  György főispán lelkes sza
vakkal nyitotta meg az ünnepélyes,köz
gyűlést. Megemlékezett a községek alkot
mányos életéről, majd Kondoros öröm- 
ünnepéről s színes képben rajzolta azt az 
átalakulást, mely huszonöt év alatt végbe
ment, A, puszta képe a kultúra termő
földjévé változott s a  ki látja, Örvend a 
lelke a kultúrának, mily előkelő színvo
nalára emelték a községet a derék veze
tők. A kergető, hajtó erő, a nagy mun
kában a vezetők kötelességtudása volt, 
de a becsületes, erkölcsös nép is megfe
lelt hivatásának, innen Isten áldása a 
községen s a haladás szelleme a  népben. 
Megoldatott ez a község oly férfiakkal, 
kik egész életüket polgártársaiknak szen
telik, kiknek józan előrelátása és önzet
lensége jólétet, virágzást teremtett. Ilyen 
első sorban D é r e z  y Ferencz biró, (lel
kes éljenzés,) ki 25 év óta vezeti Kon
doros ügyeit kitartással, hivatottsággal és 
Önfeláldozással. Féldánykóp 0; péidáuy- 
képe annak a ritka polgári önfeláldozás
nak, mely minden anyagi előny nélkül 
egész életét a polgárok jóvoltának szen
teli. De van erkölcsi jutalma : a köztisz
telet, a  közszeretet polgártársaitól; az el
ismerés az egész vármegye közönségétől 
és kitüntetés a legfőbb ú rié i: a  koronás 
királytól. (Az egész közönség felállva él
jenez.) A koronás király kegyes figyel
mére méltatta D é r c z y  Ferenc közéleti 
működését és kiváló .érdemeit a koronás 
arany órdemkereszttel tüntette ki. Igaz 
őröm tölti el, hogy a  legfelsőbb kegy 
megnyilatkozásának közvetítője lehet. 
(Lelkes éljenzés kozott feltüzi a bíró mel
lére az érdemkeresztet ) Végül Isten ál
dását kéri a btró ősz fejére és a községre, 
vezérelje őt ezután is az az irány, mely 
eddig, a lakosok pedig legyenek munká
sok, hazafiak, erkölcsösek. A király élte 

lésével fejezi he szavait. -
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D é r c z y  Ferencz a meghatottságtól 
remegő hangon mond köszönetét a ki
tüntetésért. Megemlékezik a község ala
pításáról, melynek 6 véletlenül vált fejé
vé, de voltak hü segítőtársai, a földesurak 
is a hónuk alá nyúltak és köszönetét 
mond ez alkalommal is Geisztnak és gróf 
Bolzának. (Éljenzés.) A községben test
vér-testvérrel megfér, semmiféle nemze
tiségi és vallási súrlódás nincs, együtt 
éreznek, egy földön laknak, a hazát sze
retik és a közügyeket szolgálják. Ellent
mondások között említi fel, hogy most 
már buesuzik a bírói széktől s végül a 
király kegyéért fejezi ki köszönetét. (Él
jenzés.)

R e v i c z k y  László előadja, hogy a 
képviselőtestület legutóbbi ülésén indít
vány tétetett, melynek elnöki enunciáció- 
jára itt az alkalom. Azok közül, kik ezt 
a községet alapították, jelen van még egy 
lelkes ember: Zlinszky István. (Lelkes 
éljenzés). Önfeláldozással dolgozott az ala
pítókkal, sokáig törvénybirája is volt a 
községnek, indítványozza : válassza meg 
a képviselőtestület Zlinszky Istvánt Kon
doros község díszpolgárává. (Hosszantartó 
éljenzés.)

L u k á c s  György főispán örömmel 
mondja ki a határozatot, hogy Zlinszky 
István Kondoros község első díszpolgá
rává választatott. (Éljenzés.)

S u h a j d a Antal első jegyző tudatta 
ezután, hogy a képviselőtestület lefesttette 
Dérczy Ferencz arczképét, hogy örök 
időkre díszítse a tanácstermet. Szavaira, 
melyeket lelkes éljenzés kisért, lehullott 
a képről a lepel. A mellkép, mely Veres 
Gusztáv sikerült müve, híven ábrázolja a 
bíró karakterisztikus vonásait.

L u k á c s  György főispán kimondta 
a határozatot, hogy a kép a község ta
nácstermében fog elhelyeztetni.

Végül még Reviczky László köszönte 
meg a főispán, az alispán, a nagybirto
kosok és a vendégek részvételét az ün
nepen, mire a főispán lelkes éljenzések 
között bezárta az ülést.

A közgyűlés után a vendégsereg a 
szépen berendezett uj kaszinót látogatta 
meg, majd egy órakor összegyülekezett a 
csárda udvarán felállított hatalmas ponyva
sátorban, hol kétszáz emberszámára volt 
felteritve. Úgy a vendégek, mint a köz
ség intelligencziája helyet foglalt az asz
talok mellett, feltűnő nagy számban vol
tak hölgyek is. D é r c z y  Ferenc a nejé
vel jelent meg az ebéden s a főispánnal 
szemben foglalt helyet a közép asztalnál.

Az első felköszöntőt dr. L u k á c s  
György főispán mondta a királyra, majd 
megemlékezett Kondoros község és Dérczy 
Ferencz ünnepéről. Nemzedékekre szóló 
példaadás e község alapítása s az önkor
mányzati, kötelességtudásnak mintaképe 
a biró. (Éljenzés.)

Fábry Sándor dr. alispán eszmékben 
gazdag, poetikus szárnyalásu beszédben 
hasonlította össze a múltat a jelennel. 
Harminc év előtt mi volt e helyen? Egy 
csárda és egy kaszárnya. A csárda a 48 
előtti idők maradványa: az utasok mene
déket s a futó-betyár mulató helyet lelt 
benne. A zsandár kaszárnya a 48 utáni 
idők : az elnyomottság és a kényszer jel
képe. E kettőnek összeolvasztásából ter
mett e virágzó község. Hol ötven év előtt 
csak a délibáb csalóka képe ringadozott, 
ma egy életerős község virul s megteremtve 
mindazon eszközök, melyek a civilizáció 
magas fokán találhatók. Éz nem jubileum, 
hanem egy 25 éves alkotás befejezésének 
ünnepe. Kondoros jövőjére üríti poharát. 
(Zajos éljenzés.)

R e v i c z k y  László szép szavakkal 
a vármegye vezetőjét: a főispánt köszön
tötte fel, Bedák Mátyás pedig a vármegye 
tisztikarának élén álló első tisztviselőt: 
az alispánt. Krcsmárik János Kondoros 
község vezetőinek két legderekabbikát, a 
kondorosi két lelkészt: Keviczkyt és Be- 
dákot; Spett Gyula az elöljárókat és a 
bírót; Szinnay Árpád nagy hatású be
szédben Kondoros nagybirtokosait: gróf 
Bolza Gézát és Geiszt Gyulát ; Buko- 
vinszky Mihály a járás fejét: Kresmárik 
főszolgabírót; Torkos Kálmán a nőket és

első sorban a biró leleségét: Dérczy Fe- 
reneznét élteti. Nagy figyelemmel emelt 
szót gróf Bolza Géza s Dérczyt mint 
gazdát élteté. Benka Gyula érdekes remi- 
niszenciákat mond el s a község tanítóit, 
elsősorban Bukovinszky Mihályt élteti, 
Suhajda Antal pedig a vendégeket.

D é r c z y  Ferencz röviden meghatot- 
tan köszönte az ünneplést s épp oly élénk 
tetszést keltett, mint mikor Torkos Kál
mán felköszöntötte Kondoros első dísz
polgárát : Zlinszky Istvánt, ki ötven év 
előtt karddal küzdött a hazáért s ma is 
fiatalos hévvel munkálja a közjót.

Ezután az üdvözlő táviratok egész 
seregét olvasták fel. Üdvözletét küldtek: 
gróf Csáky Albin, Schlauch Lőrincz bí
boros püspök, dr. Barabás Béla országgy. 
képviselő, Lukács Endre főszolgabíró, dr. 
Szlovák, Mázor János, Veres József es
peres, Kiss Kálmán, Zsilinszky lelkészek, 
Békésmegye legifjabb községének Arad- 
megye legifjabb községe: Megyes-Égyháza 
és még sokan.

Végül L u k á c s  György főispán kö
szönte meg a szives vendéglátást s az 
egész közönség a piactérre vonult a nép 
ünnepére.

Festői képe volt a piacztémek: több 
mint kétezer ember, hölgyek, urak, pa
rasztok, leányok, gyermekek vegyest. A 
sátor mellett hosszú asztalokat vertek, 
egy sorjában a főidbe ásott huszonöt ha
talmas üstben párolgott a finom paprikás. 
A nép megvendégelésére öt tehenet vág
tak le, száz kenyeret szeleteltek fel s több 
hordó bort ütöttek csapra. Mig a paprikás 
megfőtt, a fiatalok rezes banda mellett 
ropták a csárdást. Három órakor kezdő
dött a tálalás: a ki jött ehetett. Ezeröt
száz embert vendégeltek meg, azután ví
gan folyt a tánez estig a szabadban, — 
azontúl a sátorban.

Az ünnepség kedves befejezést nyert 
a kaszinó uj díszes nagy termében ren
dezett tánczmulatsággal. A szarvasi első 
zenekar, Pepi bandája húzta a talp alá 
valót Az estére ott maradt nagy díszes 
közönség jól mulatott.

A négyest 24 pár tánczolta. A reggeli 
órákban oszlott széjjel a mulató közön
ség, egy kedves mulatságnak emlékével. 
Másnap este már csak a kondorosiak foly
tatták a mulatságot egy pár óra hosszat, 
fokozódott kedvvel.

így múlt el a negyedszázados öröm
ünnep, mely olyan nagy aggódásban tar
totta a kondorosiakat, hogy meg lesz-e 
az óhajtott siker? Meg volt. Erről a ven
dégek tehetnek tanúságot.

ÚJDONSÁGOK.
— N sz a Cziraky családban. Gróf 

P e j a c s e v i c h  Albert az ismert urlo- 
vas, legközelebb esküszik örök hűséget 
bájos arájának gróf C z i r á k y  Jeanne- 
nak, a vallásosságáról tisztelt, gróf Cz i 
r á k y  Jánosné szép leányának.

— Hdlmy Margit. A debreczeni szín
társulatot kitüntetés érte, ugyanis T a ! 
n a y n é  H a l m y  Margitot, — aki a ta
valyi színi saison alatt u gyulai közön
ségnek is a világot jelentő deszkákon 
több Ízben bemutatta művészi tehetségét, 
kitűnő alakítási képességét és nagy tu
dását, s akit városunk előkelő családjai 
egyikéhez-másikához rokonsági kötelékek 
is fűznek s kinek nagynevű szülei is in
nen származtak, — mint Debreczenböl 
értesültünk és amint a fővárosi napilapok 
is közölték volt, a nemzeti színházhoz 
szerződtette az uj igazgató B e ö t h y  
László. A szerződtetést megelőzőleg máj. 
5-én „Váljunk el" színmű Cyprienne sze
repében látta és ismerte fel Tanayné mű
vészi tehetségét Beöthy igazgató. Zsúfolt 
ház előtt játszott Tanayné — mint hall
juk — s egy-egy játékáért orkánszerü 
tapsvihart lehetett hallani a kálvinista 
Róma színházában.

— Katonai vizsgálat. C s e s z n é k  
Benő m. kir. honvéd tábornok az első 
kerületi honvéd parancsnok, vasárnap este 
Gyulára érkezett s hétfőn és kedden szem
lét tartott a gyulai honvéd ezred felett.

A megtartott szemle eredményéül teljes 
megelégedését fejezte ki a tisztikarnak a 
csapatok kikópeztetése és szabályszerű 
magatartásáért.

— Esküvő, dr. V i r á g  Endre Körös- 
Tarcsa község orvosa a békésmegyei or
vosi kar tehetséges és becsült tagja folyó 
22-én esküdött örök hűséget Szentesen 
özv. N a g y  Imréné müveit és szép leá
nyának a szentesi hölgyközönség kiváló 
tagjának J o l á n k á v a l .  A fényes eskü
vőn násznagyok voltak N a g y  Imretisza- 
tari ref. lelkész és V é g h Gábor gyulai 
tekintélyes földbirtokos. Teljes boldogsá
got a szívből kötött frigyhez.

— Az italét hatása. A föld legször- 
nyebb szülöttét P a p  Bélát a szatmári 
törvényszék halálra Ítélte. Hogy mily ha
tást keltett ez igazságos Ítélet a nép jog- 
érzetéro exotikusan bizonyítja egy békés
megyei községi olvasókör választmányá
nak határozata, mely szerint a választ
mány a törvényszéknek jegyzőkönyvileg 
szavazott köszönetét. Erre ugyan a ma
gyar biró nincs reá szorulva, de jól esik 
látni, hogy a nép jogérzete mily igaz
ságos.

— Barabás 8éla Vésztőn. A gyomai 
kerület országgyűlési képviselője dr. B a- 
r a b á s Béla holnap foly tatja beszámoló 
körútját Vésztőn. Itt is mint másutt a 
hol Barabás megjelent, ováczióval készül
nek fogadni a képviselőt. Barabás jelen
leg Aradon van, a honnan holnap délben 
érkezik Csabára s innen megy' kocsival 
Vésztőre.

— A beke>i polg. leányiskola majálisa. Azt
talán mindenki tudja, hogy messzo föl
dön nincs párja a tekintetben som Bé
kés községének, hogy nem rondolkozik 
semmi olyan szabad területtel, a mely 
alkalmas volna kirándulásokra (hát Me
gyeri) majálisok tartására. Sok botü 
Íródott már őzért, de hát mind hiába. 
Nincs és talán nem is lesz soha Ezen 
okból tehát, ha valaki majálist olyan 
helyen éhajt rendezni, ahol annak ma
jális színezete meg legyen, ahol min
denki kellemosen érezze magát oda kell 
fordulni hol ezt megtalálja Éppen ezért 
fordult a polg. iskola igazgatója ez év
ben is gr. Wenckheim Frigyes ur ö 
nagyméltóságához, hogy len e kegyes a 
békést kastélya mellett levő tágas ker
tet a majálisra átengedni. A kegyelmes 
úr „tekintettel azon körülményre, hogy 
a múlt évben re dezett ünnepély szép 
rendben folyt le“a kertet most is szives 
készséggel átengedte: midőn itt nyilvá
nosan is köszönetét mondunk a kegyel
mos urnák ezen jó indulatáért. Bátorko
dunk azon kérdést intézni a Békés köz
ség sorsát intéző fejekhez, hogy nem-e 
volna érdemes érdemet szerezni arra, 
hogy a kegyelmes ur legalább ezt a 
kertjét egyszer és mindenkorra — mig 
neki vagy családjának nem kell — át
engedje a közönségnek I Nem érzi szük
ségét egy ilyen helynek az intoligen- 
sebb elem, hogy „viribus unitus“ tenne 
lépéseket a KegyelmeB urnái ? Lehet, 
hogy nagyon is érzi a szükségességét, 
csakhogy ez a „Viribus unitis“ hiányzott 
és hiányzik mindig. Sajnos !

— Sk kasztéból amerikai ur. Mintegy 
tiz évvel ezelőtt történt, hogy K i s Ár
min aradi ügyvéd a Kisjenő-Erdőhegyi 
takarékpénztár vezérigazgatója elsikkasz
totta a takarékpénztárnak mintegy száz
ezer forintnyi, vagyonát és elszökött Ame
rikába. Kis Ármin kis-jenön községi ír
nok, majd népiskolai tanító volt s magán- 
szorgalomból tette az ügyvédi vizsgálatot 
s irodát nyitott. Mint ügyvéd pár évig 
Gyulán is működött. Keresett ügyvéd, 
takarékpénztári vezérigazgató lett s igen 
vagyonos ember hírében állott. De rosz- 
szul sikerült spekulácziői folytán elvesz
tette vagyonát, ekkor elsikkasztotta a ta
karékpénztár pénzét s megszökött. Most, 
mint Aradról írják, Amerikából levél ér
kezett H e r z o g Lipóthoz K i s Ármin 
volt segédéhez, melyben a megszökött 
sikkasztó felesége azt Írja, hogy Ameri-
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kában ismét meggazdagodtak s egy-két 
év múlva visszaszolgáltatják az elsikkasz
tottpénzt. Érdekes viszontagságokon ment 
át a sikkasztó Amerikában kezdetben mint 
lámpagyujtogató szerezte meg kenyerét, 
később segéd lett egy ügyvédi irodában, 
majd ügyvédi irodát nyitott. A jövedelem 
napról-napra nőtt, végre hat embert fog
lalkoztatott irodájában. Ma már Kolorádó 
államban nagy- fáim tulajdonosa.

— A képviselőválasztások. Mint biztos 
forrásból értesülünk, a most működő kép
viselőház utolsó funkcziója a jövő évi 
költségvetés letárgyalása lesz. Minthogy 
pedig a költségvetés előterjesztése és a 
tárgyalásra kitűzés idejében fog megtör
ténni, amennyiben különös események ezt 
meg nem akadályozzák, a költségvetés 
még uj év előtt lesz letárgyalható. Ez 
esetben ez a képviselőház a karácsonyi 
vakáczió után már nem is tart érdemle
ges ülést és az uj választások jövő ta
vaszra lesznek kiírva.

— Halálozás. Egy régi öreg hivatal- 
szolga, ki sok éven át becsülettel szol
gálta az államot, hunyt el. Temetése nagy 
részvét mellett ment végbe, melynek költ
ségeit M a g d i c s  Nándor járásbirósági 
tisztviselő gyűjtötte össze az elhunyt jó
akaróitól és ösmerőseitől, kit mindenki 
szeretett és ösmert. Családja a következő 
gyászjelentés adta k i: Ozv. Gyurkó Ist
vánná sz. Sz.abados Ágnes, a saját és egyet
len leánya Ágnes, férje Gubieza Károly ; 
gyermekeik : István, Ii,onka és Mariska; 
az elhunyt testvére: Ágnes és férje id. 
Uferbaeh János, valamint kiterjedt rokon
ság és számos jó barát nevében is mé
lyen megtört szívvel tudatja a felejthe
tetlen jó férj, gondos apa, nagyapa, test
vér, rokon és szeretett barátnak Gyurkó 
Istvánnak folyó év és hó 21-én éjjeli 1 
órakor, élte 74-ik, . boldog házasságuk 
53-ik évében, hosszas szenvedés és a ha
lotti szentségek ájtatos felvétele után be
következett gyászos elhunyták Az örök
kévalóság lényébe visszatért kedves ha
lott hült tetemei folyó hó 22-én délután 
4 órakor fognak a róm. kath. egyház 
szertartásai szerint a Szent-Háromság te
metőben az anyafoldnek átadatni. Lelke 
üdvéért pedig az engesztelő szent-mise 
áldozat folyó hó 26-án reggeli 7 órakor 
fog a helybeli róm. kath. anyatemplom
ban az ég Urának bemutattni. Gyula, 
1900. évi május hó 22. Az örök világos
ság fényeskedjék neki I

— Próbából. Pünkösd ünnepére ér 
véget Gyulán a táncziskola, melyben 
N e u f e l d  Béla a jeles mester fejti ki 
mmáron öt hete, minden tudását, hogy 

tanítványait a divatos, sőt a különleges 
szép tánezokra is betanítsa. Ennek a fá
radhatatlan és szép munkának eredmé
nyeit pünkösd első napján fogja bemu
tatni a mester a gyulai közönségnek az 
úgynevezett — próbabálon. A tánczmu- 
latság — tekintettel arra, hogy azon ki
csinyek is részt vesznek — este 7 órakor 
veszi kezdetét a „Komló' földszinti éter- 
mében. — Előre is felhívjuk a közönség 
figyelmét az élvezetet nyújtó próbabálra, 
hol része lesz azokban a szép tánczokban 
is, miket csak ritka alkalommal láthat. 
Érdekessége lesz mindenekíölött a „kör
magyar" és a „magyar szóló", azonkívül 
több idegen, nálunk azonban kevéssé'is
mert táncz.

— A flobort. H á n i n g e r  József két- 
egyházai kéményseprő 19 éves fia tegnap 
délelőtt flobert pisztolyával a kertbe ve
rebekre lövöldözött. E közben az egyik 
golyó a szomszédba tévedt s itt B a n- 
d u l a  Györgyöt lapoczkán talált. Szeren
csére a lövés ekkor már elvesztette erejét 
s igy csupán gyenge sérülést okozott.

— Tűz Orosházán. Kedden este 6 óra 
felé az orosházi seprőgyárnál a műhely- 
tető leégett, melynek padlásán 200 méter
mázsa czirokszalma volt, miután a gyár
nak igen tágas udvara és két kútja van, 
a tűz hamar lokalizálva lett és a műhely 
belseje a berendezéssel együtt sértetlen 
maradt, 8 igy a gyári üzem fenakadást 
nem szenved. A tulajdonos munkás sze

mélyzetével, férfias erővel ás bátorsággal 
munkálkodott a tűz loealizálásán s igy a 
sok szegény munkás kenyér nélkül nem 
marad.

— Egy mintarend ör, A „Békésmegyei 
Hírlap" f. hó 13-án megjelent számában 
egy közlomény jelent meg. „A békési 
rendőrség" czim alatt. Ezen közlemény 
következtében intézkedés történt, hogy 
ama bizonyos depó előtt csoportosulás 
ne történjék. Igen, de ez nem tetszik 
Szilasi rendőrnek. Ezen nem tetszését 
nyílt utezán hangosan is elmondja. El
tekintve attól, hogy ékes szavakkal kí
ván á l d á s t  arra, aki azt irta, meg
toldja hiányos monológját azzal, hogy 
nem lesz ő mindig „röndér" lösz ő még 
paraszt ember is, merje őt akkor meg
szólítani valaki, hogy ne álljon meg ott 
ahol ö akar ! Nem lenne szives R Nagy 
István biró|uram ezt a „mintarendőrt" ki- 
tanitani, hogy addig mig a rendőri ruhát 
viseli, neki ongodelmcskedni és nem 
nyolvcskedni kell ? ! Ha nem totszik neki 
a rend, vesso le azt a ruhát a melyet 
amíg hord, addig engedelmeskedni tar
tozik.

— Majális. A gyulai ev. ref. népis
kola csütörtökön folyó hó 31-én majálist 
rendez az Almássy gróf tulajdonát ké
pező kiserdőben.

— Uj segédlelkész. V e r e s  József 
orosházai evang. esperes mellett a M e n- 
d ö 1 Lajos eltávozásával üresedésbe jött 
segédlelkészi állást H a j t s  Bálint fog
lalta el.
- — Esktvő. Fényes esküvő volt folyó

hó 21-én a közelünkben fekvő N.-Pél köz
ségben. F i 1 i p Jakab u.-péli nagybérlő 
bájos és szép leányát Fridát vezette ol
tárhoz P a j o r  Vilmos, budapesti gummi 
és kaucsuk gyáros. Sok szerenc sét az uj 
párnak !

— Majális. Vettük a következő meg
hívót : A békési polgári leányiskola nö
vendékeinek tavaszi mulatsága folyó évi 
május hő 26-án tartatik meg, melyre t 
ezimed b. családjával együtt tiszteletté, 
meghívja a rendezőség. A mulatság nap-1 
pali része nagyméltóságu gr. Wenckheim 
Frigyes úr tulajdonát képező grófi lakás 
mellett levő kertben lesz, este pedig a 
bérház nagytermében folytatódik. Belépti 
díj személyenként 1 korona. A tiszta jö
vedelem az iskola bútorzatának gyarapí
tására fordittatik. Felülfizetéseket köszö
nettel veszünk.

— Balesetek Kstagyhizán. Egész cso
mó baleset hire érkezik hozzánk Kétegy- 
házáról. F a r k a s  István ottani napszá
most, ki m ir hetek óta munka nélkül 
tengette életét, érte az egyik. A héten 
ugyanis sikerült munkát kapnia; Schön- 
brunn Albert kétegyházai kereskedő bizta 
meg házának renoválásával. Farkas afö
lött való örömében, hogy keresethez ju
tott, nagy gyorsasággal fogott bele mun
kájába s a lázas sietség közben lazán 
ütötte össze az állványt, mely hirtelen 
leszakadt — szerencsére nem nagy ma
gasságból, de mégis úgy, hogy Farkas
nak esés közben egy hegyes karó a jobb 
ezombját 24 cm. hosszan a csontig be- 
hasitotta. — Sokkal súlyosabb kimene
telű baleset történt H e v e s i  Antal két- 
egyházán uradalmi bádogos 8 éves fiával, 
Antallal. A fiú akácz virágot akart szedni 
s e végből a fára mászott. A fa tetejére 
érve kezeivel belekapaszkodott egy száraz 
galyba, mire a galy leszakadt alatta s a 
gyermek öt méter magasságból a földre 
zuhant. A nagy ütéstől egész teste ve
szedelmesen megdagadt. Valószínűleg élet
ben marad. — A harmadik baleset áldo
zata T. S z t á n János birtokos 8 éves 
György nevű fia, ki folyó hó 17-én atyja 
kocsiján tanyájukra akart hajtatni. Sobes 
vágtatással haladtak a nevezett hely felé, 
miközben a fiú azzal a szándékkal, hogy 
ö nem megy a tanyára, hanem gyalog 
visszafelé indul, kiugrott a kocsiból. Sze
rencsétlenségére a lovak közé esett s a 
kocsi kerekei keresztül gázoltak testén. 
Most élet-halál között lebeg a szerencsét
lenül járt gyermek.

— A csabai rindórbűtosság. Sz t ra  k a
főszolgabíró a következő pályázati hirdet
ményt tette közzé: Békés-Csaba közsé
gében lemondás folytán megüresedett 
2400 korona fizetéssel és életfogytig tartó 
választással összekötött községi főrendőr- 
biztosi állásra ezennel pályázatot nyitok. 
Felhívom mindazokat, kik ezen állásra 
pályázni óhajtanak, törvény értelmében 
felszerelt kérvényeiket folyó évi junius 
hó 30-ik napjáig annál is inkább nyújt
sák be, mert később érkezett kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak. Azok pe
dig, kik ezen állásra a múlt évbéen hir
detett pályázat alkalmával kérvényeiket 
hozzám beterjesztették s ez idei ® azokat 
vissza nem vonták, nyilatkozat °t küldje
nek hozzám, hogy pályázatukat fenntart
ják. Megjegyzem, hogy pályázók tartoz
nak rendőri téren való elméleti és gya
korlati képességüket igazolni és hogy 
jogvégzettség a választásnál különösen 
figyelembe fog vétetni, i.zen főrendőr
biztosi állás folyó évi julius hó 12-én 
tartandó községi képv. testületi közgyű
lés által tartandó választás utján fog 
betöltetni.

— Kéirekerült betérők. A héten elég
jó fogást csinált a rendőrség. Kézrekeri- 
tette ugyanis az utóbbi időben Gyulán 
veszedelmesen ismétlődő betörések két 
megrögzött tettesét. Az egyik B o g o v i t s 
József szarvasi illetőségű csavargó, kinél 
körülbelül 20 frt készpénzt is tűié Iliik, a 
másik D a n i  Ferenez ösmert gyulai csa
vargó. Egyelőre a két jómadár a rendőr
ség börtönében hüsöl, de nemsokára át 
fogják adni őket az ügyészségnek. Báu 
majdnem minden körülmény ellenük vall, 
konokul tagadják, hogy részük volna a 
betörésekben. A rendőrkapitány pedig fo
kozott erélylyel tovább kutat, mert bizo
nyos benne, hogy az elfogottaknak van
nak czinkostársaik, kiket a jó alkalom 
szintén hurokra kerít.

— Szocialista kongressu . Csütörtö
kön folyt le Füzes-Gyarmaton mint ottani 
levelezőnk Írja á szocziáldemokraták 
kongressusa. A népgyülés mindvégig nyu
godt lefolyású volt s semmiféle rendőri 
beavatkozásra nem szolgáltattak okot a 
szocziálisták. A napi rendet mely az ös
mert szocziálista kívánalmakból állott, 
(most már talán kevesebb utópiával fel- 
ezifrázni), egyhangúlag elfogadták s gyű
lés után teljes rendben mentek széjjel.

— Olvasóink figyelmébe. Felhívjuk ol
vasóink figyelmét a szőlő termelésről kö
zölt rendkívüli fontos czikkünkre.

S z ín h á z .
— Görög rabszolga. Aranykakas. Kuruczíurfang.

Szalkay társulata. —
Mindig mikor Gyulára valamely uj 

színtársulat jön, eszembo ötlik, keresztül 
jár az agyamon az utolsó tiz év, szini 
idénye.

Elkezdve attól, mikor még Aradi 
Gerővel itt volt Somló, Margó Czelia, 
Mikei, Vendrei, meg más, ma márjoles 
művészek, keresztül a Halinay, Szál kay
— mert mar négy evvel ezelőtt is itt 
volt rövid^ ideig — Leszkay és ismét a 
Halmay társulatán a máig. Azok a régi 
jó idők ! Hiába, ezzol is úgy vagyunk, 
mint a magyar irodalommal. Betegen 
fekszik egy évtized óta és nincsenek 
lángszellemeink, csakis a mit a hétköz
napi lélekzés nyújt, azzal táplálkozunk. 
Majd lesz az is még máskép.

Amint említettem Szalkay színtársu
latát már ismerjük. Igaz, hogy akkor 
még csak kezdet nehézségein állott, de 
örömmel konstatálhatjuk, hogy ma már 
azon jóval túl van, és az első összbenyo
más után Ítélve, az előadásokat eléggé 
élvezetesnek találtuk.

Természetesen nőm számíthatjuk ide 
a szerencsétlenül választott bemutató 
előadást a„Górög Rabszolgáit. Maga a 
darab inkább kiállítási és tánozdarab és 
egy-két szép zeneszámon és rósz élezen 
kívül alig van benne valami. Már most 
a költözködés első pillanatában, úgyszól
ván teljesen tájékozatlanul, a zene és
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énekkar-vezető első hegedű hiányával, 
egy kis lámpa lázszerü zavar állott be.

Jobb lett volna azonban ha az 
.Aranykaka8“-t adják bemutatónak.

Csakugyan alig ismertünk rá a teg
napi színtársulatra, mert igazán régen 
láttunk már ahhoz hasonló jó előadást 
Gyulán. Az osszjáték teljes volt és az 
egyes szereplők igen sikerültek voltak. 
Á  hölgyei közt első sorban Holéczy Ilon
kát említjük meg Az .Arany kakas" 
vendéglősné szerepét játszotta, kelleme
sen és diszkréten. Jó volt Pálfi Mariska 
mint Horváth leánya.

A férfi szereplők közül, Szalkay igaz
gató, diszkréten kreálta szerepét és mint 
Daehseln.ayer Nepumok, nagyon sike
rült alakítást nyújtott Szepessi régi jó 
színész és mikor a szorepét tudja, mint 
most tudta, játéka feltétlen elismerést 
érdemel.

Jó volt Déri, kit szintén már régeb
ben ismerünk (Gyárfás.) A többi szerep
lők is igyekeztek a legjobban megfelelni 
szerepkörüknek, ami sikerült is.

Csütörtökön „Kuruczfurl'ang* pálya
nyertes népszínmű szintén jó öszhangzó 
játékban adatott. Szalkayné (Bedő Ist
ván felesége) régi jó híréhez, a mai est 
sikere is hozzájárul. Holéczy Ilonka (Ilona) 
tehetséges erő, sokat várunk tőle. Pálfy 
Mariska (Czinka Panna) a rövid pár szót 
hatással játszotta. Borsitzky Ilona (Som- 
féné Borbála) mint komika igen jó. Déri 
Béla (Tetéoy kapitány) Szalkay (Bögözdy 
Lőrinez) Kalmár Gyula (Bedő István) 
jól alakitolták szerepeiket.

A kar most már jobban működött 
össze, do a zenekaron jó lesz még 
javítani.

A színpadi kiállítás elég izlósos, a 
színpad is nagyobb mint tavaly. Nagy
ban hozzájárul a dekorálathoz és a ha
tás előmozdításhoz a kellemes villany
világítás. A petroloum lámpák kiköltöz
tetésével, nincs is oly meleg a teremben 
éB a levegő is kellemesebb.

A mai Gésák előadásáról a jövő 
számban referálunk.

Turul

A  g y u la i kir. tö rv én y szék  m int pol 
gári felebbezési b íróság e lőtt m eg ta r 
tandó szóbeli tá r g y a lá so k  jeg y zék e .

1900. május 29.
1900 D. 61 sz Drueker Simon és társa 

felpereseknek, Baghy Mihály és neje 
alperesek elleni 11603 k. s. jár. iránti 
sommás pere.

199 D. 156 sz. Schlesinger és Polákovits 
ezég felperesnek, Weilborger Miksa al
peres elleni 400 k. s jár. iránti som
más pere.

1900. junius 1.
1900. D. 70 sz. Kun Miksa és fia ezég 

felperesnek, Konsiczki János alperes 
elleni 496 k. 92 fii. tőke s jár. iránti 
sommás pere.

1900. D. 71 sz. Sándor István és neje 
felpereseknek, Weinfeld Bernét alperes 
elleni 880 k. tőke s jár. iránti som
más pere.

1900. D. 72 sz. Bulik Mária felperesnek, 
VBles Pál alperes elleni gyermektartás
iránti pere.

A  g y u la i kir. törvén yszék , m int po l
gári fe lebb ezési b íróság  e lő tt  n y il
vános ü lésben  előadandó perek  j e g y 

zéke.
1900. május 29.

1899. D. 223 sz. kiskorú Tóth Zsuzsanna 
felperesnek, Molnár Antal alperes el
leni gyermektartás iránti pere.

1899. 224. sz, Trabach Pál felperesnek, 
Bezzeg János alperos ellőni 115 k, 50
f. tőke s jár. iránti sommás pere.

1899. D. 225. sz. Brouer Márton felpe
resnek, Szigeti Imre alperes ellőni 244 
k. töke s jár. iránti sommás pere.

1899 D. 227 sz. Szveties Bernét felpe
resnek, .Vlozey Lajos alperes ellen i 800 
k. töke s jár. iránti sommás pere.

1899. D. 229 sz. gróf Karolj i Sándor fel
peresnek, S :riucz Sándor alperes elleni 
220 k. tőke s jár. iránti sommás pere.

1899. D. 233 sz. Németh József és t. fel
pereseknek, P. Kis J áuos est. alperesek 
elleni mesgye igazítás iránti pere.

1899. 235 sz. Fazekas János felperesnek, 
a körösladányi takarékpénztár alperes 
elleni tulajdoni igénypere.

1899. 237. sz. özv. Solymosi Gáboriié fel
peresnek, őzv. Fábián Gáborné alperes 
elleni ingatlan visszabocsájtása iránti 
pere.

K iad ó tu la jd o n o s : A CORVINA NYOMBA.

Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű
közönség becses tudomására hozni, hogy a mai 
naptól kezdve nyári sörcsarnokomban és ven
déglői helyiségeimben naponta friss csapoiásu

korona sört
Tolláranként 20 Sillerért, továbbá

kitűnő magyarádi bort, literenként 1 koronáért 
kitűnő vörös kabinet bort, „ „ 2 „
mérek és I adag reggeli gulyást 24 fillérért 

szolgálok ki.

Jó hírnévnek örvendő konyhámat úgy rendez
tem be, hngy a színházi előadások után friss 

vacsorákkal szolgálhatok,

Társas vacsorák, valamint lakodalmak és 
bármilyen mulatságok előzetes megrendelésre 
nálam bármikor rendezhetők, melyekre emeleti 
vagy földszinti termeimet díjtalanul engedem át.

Utczán át herezeg Ypsilanty utóda, kuviui 
termésű kitűnő fehér obort literenként 72 fillé
rért, továbbá kitűnő vörös bikavér bort literen
ként 1 koronáért mérek.

A nagyérdemű közönség becses pártfogá
sát kérve, vagyok

teljes tisztelettel

F isc h l J a k a b ,
& „Komié szálloda" bérlője.

431.— 1 DOG. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. g-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a békési 
kir. járásbíróság 1900. évi 230/1. 
számú végzése következtében dr. Mázor 
Elemér herényi ügyvéd által képviselt 
Ketz Sámuel herényi lakos javára 
Litvay János és neje m.-berényiek ellen 
160ü korona s jár. erejéig 1900. évi 
május hó 2-án foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felül foglalt és 
1078 kor. 38 fillérre becsalt kővetkező 
ingóságok u. m. házi bútorok, bolti be
rendezés, áru, padok, honiók, mérlegek, 
teli eczetes hordók és többféle bolti 
áruk ozukor festék pipák stb. nyilvá
nos árverésen eiadatnak.

Mely árverésnek a békési kir. já
rásbíróság 1900. évi V. 2302. számú 
végzése folytán 1500 koroua tőkekö
vetelés, ennek 1900. évi ápril hó 1 nap
jától járó 6 százalékos kamatai, egy- 
nyolozad százalék váltó dij és eddig 
összesen 140 korona 83 fillérben birói- 
lag már megállapított költségek erejéig 
llezőberéiiyben 11. kér. 850. sz. a. L it
vay János és neje lakásán leendő esz
közlésére 1900. évi junius hé l-ső nap
jának délelőtti 9 órája batáridőül 
kítüíetik és ahhoz a venni szándéko
zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmé
ben készpénz fizetés mellett, a legtöb
bet ígérőnek becsáron alal is elfognak 
adatni.

A mennyiben az elárverezendő in
góságokat mások is le és felül foglal
tatták s azokra kielégítési jogot nyer
tek volna, ezen árverés az 1881. évi 
LX. t.-ez. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Békés, 1900. május hó 22 én.

Balogh Lajos,
kir. bír. végrehajtó.
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H r e u l a a é w n  község határában, 
— Ara dmegye, vasúti állomá.s Ternova — 
a híres ménesi bortermő vidék szomszéd
ságában

1200 k á t .  h ó id
kiterjedésű, 9 holdat kitevő belsőség, szántó

részben m ár beültetett, 
részben üres szőíőfalaj,

továbbá

legelő és erdőből álló birtok,
főleg szőlőtermelésre rendkívül alkalmas

50- 100 holdas parczellákban
előnyős bankkölcsön átvétele mellett 60—
70 frt holdanként! árban eladó. A vételre 
főleg Gyuláról és Csabáról 50—100 hol
das parczellákra már többen jelentkeztek 
és a még femnaradó részre reflektálok 
jelentkezhetnek az eladással megbízott

Bródy Adolí
ügyvédnél Gyulán.

Vagyonbukott 8abel Jakab tö
megébe fclleltározott 4883 korona 16 
filléniyi kinlevö követeiéi* 1900- 
június lió 8-áu iroUónibaii nyil
vános birói árverésen el fog ár
veres tetni kézpénz tisetés mel
lett.

Gyulán, 1900. máj. 23.

Dr. Frankó László,
tőmeggondnok.

■ = ^  iLAPITTATOTT 1880. ÉVBEN.

Délmagyarország első és legnagyobb kerékpár és varrógép
| f *  f ő r a k t á r a  * ^ |

KEMÉNY LAJOS H.-Vásárhely.
F i ó k - r a k t á r  G yulán, S u g á r - u t  1044. s z á m .

Á l l a n 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 1* 
„Excelsior 

„K a y s e r 1*

Rösslsr és Jauernlg
„ M e t e o r "

„Styria“
„6 r i 1z n e r" 

Champion•'

„Adria*, „Monarch-Defiance" és „The Light Cycle Co.‘‘ amerikai ke
rékpárokból — 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 í t  z n e r“ 

„Minerva"
„W i b r  a t  i n g“ 

„Phönix"

Amerikai
12-ös Wheeler és Wilson 

„Howe"
„Cylinder Colibri* 

czipészek részére

csolnakos és karikahajós varrógépeit családi és ipari czélokra. 5 évi 
jótállás, a legolcsóbb árak és kedvező részletfizetési feltételek mellett.

Ous választék kerékpár és varrágép felszerelési czikkekben.
— Szakszerű nagy javítóműhely kerékpárok és varrógépek részére. — 

10—5 Árjegyzék ingyen és bérmentve.
1 9 ?  Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetne .

110101 és I Ui fÜUL T l“
BÚTORGYÁRA

B é k é s - C s a b u ,  Vasut-utcza, ÜSS, és U56. szívű, (Saját ház.)

Jkz egész országban páratlanul gazdag választókban raktáron vannaK
m in d e n n e m ű  h á ló - , e b é d lő - ,  ú r i  s z o b a - ,  s z a lo n b e r e n d e z é s e k . .  
S z ő n y e g e k , fü g g ö n y ö k , n ip p e s e k  s t b .  a  l e g e g y s z e r ű b b tő l  a  
le g f in o m a b b  k iv ite lig  a  ie g iz lé s e s e b b  é s  le g d iv a to s a b b  r a jz o k

u tá n  k é s z í tv e .

m in d e n  v e r s e n y  k i v a n  z á r v a !

Az ezredéves kiállításon 
a kiáilitási éremmel 

kitüntetve

U H ] BBBSÜ m Páris. London 1897 . 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.
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MEGHÍVÁS.
I T  A Gyulai T a k a r é k -  é s  H ite l-S z ő v e tk e z e t  '« S

3% idösd másodnapján délelőtt 11 órakor tartja

alapszabály módosító és tisztújító közgyűlését
M T  a városháza nagytermében, " • «

melyre a részjegy tulajdonosod ezennel tisztelettel meghivatnad 
fíyulán, 1900. május 23.

J U  ügyed vezetésével megbízott igazgatóság.

(f i

D>

O
N
( f i

| j e

' 0

e
o

Qa

P á r to l ju k  a  helyei! i p i r i !
1 1900 Tavaszi idény 1900 Telefon 41. szám.......... 1

1 Legnagyobb választék bel- és Főüziet Orosháza |

külföldi gyapjú szövetekben .... Fióküzlet Gyulán.........

Mérték utáni megrendelések pontosan es^köiöl‘elnök.

úri szabó..........................
G y u l á n , .......................
„Angol Divatához.

D iv a to s  s z a b á s z a t  — k itű n ő  m unka
FEUEH MARK
S a já t  m ű h e ly . * * * * * * S a já t  m ű h e ly .
Nagy raktár : kész férfi- ée gyermek ruhákban óh feleltukiien; lu 
rista, sport- és vidász-ruhák. libériák. Haveloc <, uister gumi ko- 
penyek minden kivitelben, föltűnő eleső -rákon. * * * * * *
Különös figyelmébe ajánlom a nagyérdemű közönségnek di
vatos és Ízlésre kivitelű női kűszruha rak tá ram at. Kapj 
választék bún kaphatók különféle szinü k ábá tok  a légdlra-
tossbh fájónál: fekete és színes gallérok . legfinomabb se- 

lyem  és gyöngy  gallérok.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.
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P á r to l ju k  a h e ly b e li ip a r t!

1894/1900. tkv.

Árverési h irdetm ény
k i v o n a t

A békési kir. jbiróság niint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Sze
keres Mihály békési lakos végrehajtaté
nak Szekeres János és neje Hajnal Mária 
békési lakos végrehajtást szenvedő elleni 
100 frt azaz 20ü korona tőke követelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a gyulai bír. törvényszék (a békési kir. 
jbiróság) területén lévő békési — 3331. 
sz. jkvbon foglalt I54T. b. sz. — 1056. 
nép-sor sz. 242 üö l házudvarra az árve
rést 800 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen- 
nebbmegielölt ingatlan az 1900. évi jú
lius ho 14 ik napján déle őtt 9 éraker a 
békési kir. jbiróság telekhatóság hivatal 
hely .ségében megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan bacsárának !0*-át vagyis 80 
koronát készpénzbon, vagy az 1881: LX. 
t.-ez. 42. §-ábun jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 
8883. sz. a. kelt igazsigügyministeri 
rendelet V. J óban kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni avagy az 1851: LX. t.-ez. 170. §-a 
értelméből) a bánatpénznek a bíróságnál 
olöleges elhelyezéséről kiállított szabály- 
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Békésen, 1900. évi április hó 17-ik 
napján.

A békési kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság.

t l Y t H t i m  kir. albiró.

Nyomatja és kiadja a „Ctrvina” könyvnyomda Gyulán.

fül ■Miiül MV/H Cii\VIRy»vfra. icgŷ nal Irattárai IcilTÍyj

R O S E N B A U M  J. és
s í r e m lé k  é s  k ö ip a r  te le p e

- C s a b á n ,  Z E T ctér, a z  I p a r  é e  2 Á T é p f e a n ln  é p 'ü . l e t é ’bexh. Városháza során.

Több mint 20 éven át B.-Csabán, a Vasut-utczán levő

sirk ő-raktárunkat
a Főtérre, a városház melletti I p a r  én N é p í tü n k  h á z á b a  helyeztük át.

izi.iulÜáiu. í kat tctcraescn megnagyobbítottuk, úgy, hogy töb b  s z á z r a  m en ő  
s ír e m lé k e k  a llé n a k  fo ly to n  r a k tá r o m  fehér cararwés szürke sziléziai márvány
ára k ! ) ' 0 S' ed grar,t és htbrudorból, minden alakban és nagyságban, a legjutányusabb

i i, la A  midCn oly, »°k éven át tapasztalt bizalomért és pártfogásért köszönetét roon- 
retee kiszolgétósr^'*"^™ 1)'"los'tva 0 nagyérdemű közönséget Jutányos és lelklUiueínséget jutányos 

Tisztelettel:

R o se n b a u m  J. é s  F ia .


