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Olvadóinak víg és boldog pün
kösdi ünnepeket kíván a

Béke*megyei Hírlap 
szerkesztésébe.

Városok szövetsége.
Nincs olyan ország a föld kereksé

gen, mint ami Magyarországunk !
Van itt minden, ami szem-szájnak 

és a honfi kebelnek kellemes. Kivált- 
képen szövetkezet vau annyi, hogy a 
jó Isten annak a megmondhatója. Bor
zasztó módon szeretünk egyesülni, egy 
szivvel-lólekkel, egyesült erővel küzdeni 
s lelkesedni a jóért, szépért, hasznos
ért és a dicsőségért. El se tudom kép
zelni, hogy lehetett valamikor magyar 
költő, aki alkalmi elkeseredésében oiya- 
ténképen fakadt ki, hogy: „Átok verte 
meg a magyart, Hogy az soha össze 
nem ta r t! ' No bizony 1 élne most köz
iünk a dicső dalnok, tudom, hogy nem 
lenne panasza nemzetére. Mutassanak 
nekem embert széles nagy Magyaror
szágon, olyat, aki nem tagja valamely 
egyesületnek s én rögtön beszegődöin 
hozzá impresszáriónak s lemondok 
még az osztálysorsjáték főnyereményé 
ről is.

Hordárok egyesületétől a törvény
hatósági városok szövetkezetéig egye
zik a magyar minden vonalon. Lelke
sül, gy ülésezik, alapszabályok szerkesz
tésén tárad, tisztikart, bizottságokat

választ, küldöttségeket meneszt, fölira
tokat fogalmaz, bauketteztk, tósztokat 
deelamál, szóval áldozza a drága időt 
önzetlenül a közjónak, töri az eszét a 
mások boldogulásán, mintha az egész, 
ország agglegényekből és aggszúzek- 
ből állana, akiknek „se kicsi, se nagy.“

Szerelmes Istenem I Ha elgondolom, 
hogy mily nagy kincset képviselő szel
lemi és fizikai munkaerő s a mellett 
mennyi pénzt érő tatár mártás és já=- 
rulettéi poosékoltatuak el évenként az 
ezeiegy társulat, egyesület, szövetkezet, 
stb. összejövetelein eredmény nélkül, 
— h it igazán megfájul a szivem 8 ar
ról álmodom, hogy mily kevés szegény 
ember lenne az országban, ha azt a 
sok-sok értéket mind egy óriási nagy 
búzába raknák s aztán újévi ajándékul 
szétosztanák a szü kőik odók között.

Nem tehetek róla, ha ilyen benyo
másokat tett rám a győri nagy kon
gresszus. Egy föllobogózott város, a 
mely ünnepi díszbe öltözve fogadja 
vendégszerető falai közé a testvér tö r
vényhatósági városok küldötteit, aztán 
összeülve, hosszú eszmecsere után,'te- 
remiének maguknak nemzeti kultúrát, 
virágzó ipart és kereskedelmet -- pa
piroson.

Ugyan kérem, tisztelt polgármester 
urak, bölcs városi tanácsosok és egyéb 
diszmagyarjai a huszonöt önjogű vá
rosnak, hát annyira fogytán van már 
odahaza a sütnivalójuk, hogy a szom
szédba fáradnak érte? Vagy azt gon
dolják, hogy a messziről hozott orvos

jobban lógja kezelni a beteget, miként 
a saját házi doktoruk tenné; hogy új
vidéki ésszel meg lehet reperilni a 
kassai bajokat, Kolozsvár pediglen na

gyobbá és boldogabbá iészen a Krak- 
szelhuberek bölcsességétől ?

Itt van előttem a nagy tanácsko
zás eredménye: az ipari és kereske
delmi óbajok kilencz pontja és a hét 
szakaszban részletezett kulturális kivá
nalom. Nem találok közte egyetlen új 
gondolatot. Ezek miatt ugyan uem volt 
érdemes fehér nyakkendőt és Ferenoz 
József kabátot ölteni, mert hiszen az 
önök propozicziói minden valamire való 
magyarnak eldorádói óhajtása és meg 
vagyok győződve, hogy ha jó Dió,sí 
Béla és Reisner & Co. Haver István
nal, aztán meg Domonkos bátyánk va
lamelyik ifjú kollégájával az árnyas li
getben összeülnek: az ötödik pohár 
sör mellett hétköznapi ruhában is meg
alapították volna ugyanazokat a köz- 
kiválmakat, amik a győri pontokban 
foglaltatnak. De érzik és tudják azok
nak szükségét a miniszterek Is, hiszen 
örökké azt lármázza a fülükbe minden 
újság.

Azonban még egy dolog nem fér 
a fejembe az úgynevezett v á r o s o k  
kongresszusából.

Azt gyanítom ugyanis a mozga
lomból, hogy a r i d é k i  e mpór í t t ' - '  
a  ok érdekeinek és kulturális kötele
zettségeinek előmozdítása, illetve kiter
jesztése és végrehajtása volt a napiren
den ; ebben a tekintetben pedig nagyon
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Mindenütt ölték gyilkolták már akkor 
a magyart, régi ellensége és régi jóbarátja 
egyaránt Az osztrák seregek és a közöt
tünk élő idegen nemzetiségek.

Pedig egyiknek sem vétettünk, egyi
ket sem támadtuk meg, sem szóval, sem 
fegyverrel. Minden bűnünk az veit, hogy 
szerettük hazánkat s védelmeztük királyi 
esküvel szentesített törvényünket és nem 
zeti alkotmányunkat.

Ezért akartak berniünket kiirtani, 
ezért támadtak reánk kil moz felöl a c ,i  
szári seregek; lazították fel bécsi átkos 
kezek a közöttünk élő testvér nemzetisé
geket, kikkel azelőtt századokon át, békés- 
egyetértésben és jó barátságban éltünk. 
Főidet ajándékoztunk a földön futóknak, 
mely nekik kenyeret adjon, törvényeket, 
melyek őreik legyenek 3 magunk is nem 
egyszer védelmeztük őket, idegen hadak 
fegyverei, zsarolásai és pusztításai ellen.

Százados kapcsokkal voltunk egy 
máshoz kapcsolva s most mnidezeket szél
szaggatták az örjöngők s ellenünk u.rtek 
fegyverrel és engesztelhetetlen dübvel, 
pusztítván, gyilkolván bennünket jóaka 
róikat, jóltevöjöket.

Windisébgricz herczeg tábornagy,

miután a lázongó Bécset erélyesen meg 
zabolázta s ágyúival és szuronyaival a 
rendet helyreállitotta, nagy sereggel nyo
mult az ország szive, a magyar kormány 
székhelye, Budapest felé.

A mely erőt vole szembe állíthattunk, 
az számra nézve vajmi kevés volt, a hon
védek valamennyien ujonezok és gyakor
latlanok, fegyvorzetök, ruházatok és egész 
felszerelésük a leghiányosabb, nagy részük 
kaszával s a leghitványabb kovács pus 
tikkal ellátva, a milyeneket az itteni 
fogyvergyárakban találtak, legtöbbuyire 
lándzsa hasznavehetetlen lim-lom darabok, 
töltés alig néhány jutót’ egynek egynek. 
Mig az ellenfél mindezekkel bőségesen 
el volt látva és fülszer, 4vs.

Hát biz ezek a, háborút soha eddig 
nem látott kezdő vitézek, alig állhatták 
szembe a  régi kitanult fegyelmezett és 
tűzhöz szoktatott rendes katonasággal és 
a hol szemben állottak iegtobbnyiro érzé
keny veszteséggel voltak kénytelenek a 
csatatért elleneiknek átengedni, a teljes 
megsemmisüléstől mindannyiszor régi vitéz 
huszárjaink hősiessége mentvén meg ökot, 
kik minden egyes alkalommal, gyakran 
túlnyomó nagyerővol szemben is fedezték 
a visszavonulást, beigazolván egykori ke
nyeres [ ajtásaik, a vasasok és uhlánosok 
előtt is hogy a huszár a világ legesleg
első katonája.

És ez volt és ez is maradt Hősi tettek 
legendái vannak nevükhöz fűzve s ogész 
mondakör van a uápajkan és emlékében 
csodaszerei vitéztettoíkről.

De hát ez a nyílt ellenség, még nem 
volt elég nekünk, vagy uem tartotta elég

nek a bécsi átkos kéz, ellenségünkké téve 
eddigi testvéreinket is, oláhok, ráezok, 
szerbek öltek, gyilkoltak bennünket, tót
z3ebrákok támadtak föl ellenünk, osztrák 
vezérré avanzsirozott Hurbán-féle hőspap o k 
vezetése alatt.

Ezeket nyerte meg első helyona bécsi 
átkoskéz, az erdélyi oláh, az alvidéki ráez 
és szerb püspök voltak az Őrizetökro bizott 
nyájak vezetői, kik mindannyian mint agy 
egy újkori Amiensi Péter a pogány török 
ellen, a hithfl és mindég jó testvér a ma
gyar ellen, vezettek orv keresztes had
járatot.

Nyomukban mindenütt vész és pusz
tulás volt. Fólparzsett magyar falvak és 
városok, legyilkolt békés magyar latinok 
kiknek tetemei fölött véres Orömúnooput 
ült ti fanatizált el ion.

Itt is és mindonütt védenünk kellett 
magunkat és a győztes vedelem, u.-m rit
kán hasonló véres bosszúval torolta meg 
a vett fájdalmas sebeket

Különösen (Erdélyben, az uláltuk, az 
alvidéken a ráezok, és szerbek gyilkoltak. 
pusztítottak, nem kegyelmezvén s e n k in e k  
a ki magyar.

A „Kiirel Eleysou' zsolozsma hang
jai mellett gyilkolták le az őket nem bántó 
magyarokat, a derék püspökök áldási 
mondanak tettükre, szemelt vízzel hintet
ték meg gyilkos fegyvereiket.

— Absolve Domine: hangzott a test- 
vérgyilkosok tetteikre, a szószéknek ke
gyelműt hirdető szózata.

Gátat kell vetni a gyilkos őrjöngés 
nek, volt a magyar vezérek határozata, a 
pusztító ráezok és szerbek ellen.
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sok számottevő és figyelmen kivül nem 
hagyható rendezett tanácsú várost, sőt 
nagy községet is megilleti aszó, talán 
még nyomatékosabban, mint amily mér
tékben az egyik-másik törvényhatósági 
joggal főlraházott várost. — Ha tehát 
szükségessé vált a városok szövetsé
gének megalkotása, miért nincs ottan 
szava az olyan, igazán hivatott és már
is fontos missziót teljesítő rend. tanácsú 
városnak, mint amilyen Miskoloz, Nyitra, 
Szombathely, Nagy-Karnisa, Kaposvár, 
Ungvár, Nyíregyháza, Eger, Gyula, 
Makó, Szentes, N.-Kőrös, Csaba és még 
egy néhány jelentékeny vidéki központ.

Talán Szathmár Németi, Komárom 
avagy Marosvásárhely törvényhatósá
gának derogál kezet fogva haladni a 
minden tekintetben háromszorta na
gyobb Miskolcznak vezérembereivel ? 
Széli Kálmán serényen dolgozik a köz- 
igazgatás átformálásán, és én hiszem, 
hogy hamarosan meg is csinálja. Ez 
pedig kétségtelenül vele fog járni a 
városok egyöntetű szervezésevei, ami
kor talán a ranglisztán még Gyula vá
ros is magasabban fog helyet foglalni 
kulcsos Komárom városánál vagy Szath- 
már-Némeiinél, amely utóbbi még csak 
nem is vármegyei székhely, és se ipa
ra, se kereskedelme, se lakosságának 
száma, se goografiai fekvése nem prae- 
destinálja öt arra a polczra, ahonnan 
kevélyen elnézhetne a fejünk fölött.

Nem hiszem, hogy városok szövőt 
ségének lehetne gyakorlati és logikai 
értelme. Az állami közérdeket az ösz- 
szeség érdeke képezi, az összeséget 
pedig a különböző vidékek lokális szük
ségleteinek kielégítése alkotja meg. Ezt 
a két dolgot tehát nem lehet egy ka
lap alá vonni, és én meg vagyok győ
ződve, hogy a hazafi, aki a huszonöt ma
gyar város kongresszusára legelsőbben 
goudolt, nem volt egészen tisztában a 
títjjprgyal, és hogy a huszonöt polgár- 
mester — a kellemes kéjntazás tapasz
talataitól eltekintve — ma se bölcse bb

vezetője a nemes törvényhatóságnak, 
mint volt a gyóri utazás előtt.

Aliquis.

Szilánkok.
— B4k4*' majálisok, gyülásek, nap- «s sgyéb

fogyatkozások hete. —-

Be kell vallanom, hogy van egy kis 
falsum a pátumban, mert a majálisok 
nagyobbik fele egy, illetve két héttel ez
előtt a múlt emlékei közé sorakozott s így 
mint újdonsággal bajos volna vele elő
hozakodni, yagy reíerádát Írni róla, de 
mégis aktuális lesz talán a jövőre való 
tekintettel egyet-móst megjegyezni róla.

lg}' teszem azt, hogy bármily poetikus 
hangzású is a „Yicza" annak fenekén 
diák majálist rendezni egy kissé merész 
vállalkozás, mert mint holt meder “ meg
tartotta elevenkori ama sajátságát, hogy 
biz annak a feneke száraz időben is többé- 
kevésbbé nedves és a füvet nem igen szi
vek, ellenben annál nagyobb a hajiandó-

-j/e'pserepesedésre" a mi álta] a
lábbeli készítők pátrőnusára avatta magát 
minthogy pedig ez uj patrónusnakáldtK 
zatot hozni a nagyközönség — sőt maga 
a tanárkar is — csak igen-igen „korlá
tolt” mérvben mutatkozott hajlandónak, 
ott hagyta azt ifjúságunk szine-virága is 
már a kora délutáni órákban s bevonult 
egyedüli dicsekedésünk tárgya a Bérház 
nap és villany világította dísztermébe, mert 
hiszen újabb időben a majálisok fogalma 
midta a „Vashalmot“ is hasznosítani (?) 
kívánta a község ügyeit intéző bölcsesség 
ehhez a 4 falhoz van kötve s alig várjuk 
az időt, hogy óvodásaink majálisait is 
ide konezentrálhassnk.

Sokkal praktikusabb lefolyású volt — 
ha ugyanaz ideálismusnakez a megélője 
összeházasítható a majális poézisével -  
a polgári leányiskolások tavaszi inulat- 
súga, kik a grófi park árnyas lombjai alatt, 
zöld fű és tiszta levegőn mulatták át a 
napot. Igen, mert ott akadt valaki a ki nem 
a saját kényelme, hanem a növendékek 
érdekében direkt kérelmet intézett ahhoz 
a kegyelmes úrhoz a kit mi azok utján 
a kik vele gyakori érintkezésben állnak 
megszoktunk velünk szemben legkisebb 
szivességmegadására sem hajlandónak is
merni, viszonzáskóp aztán mi is közéle
tünk nyilvánulásaiban minden alkalmat 
megragadtunk, hogy ennek a balhitnek

Gyula, 190*. juniug 2.

meggyökeresedett befolyása alatt még az 
ébredező jóakaratot is végkép elfojtsuk 
magunk iránt s mentségül mondva — 
akaratlan ténye tényezőivé váltunk egy 
olyan helyzet megteremtésének a minő 
most Békés város közönsége és a földes 
uraság közt fent áll, melynek levét első 
sorban a más talajára utalt szegény 
munkás — ezek keresetnélkülisége, ille
tőleg- mellőzése miatt pedig egész közön
ségünk issza meg. Lelkűk rajta a kik ezt 
tudatosan csinálták, sőt csinálják talán 
most is midőn tüntetésnek is beillő tar
tózkodást tanúsítottak a gróf ur engedé
lyével szemben — tündökölvén távollétük
kel, mintha csak hallgatag neheztelésüket 
akarnák dokumentálni, hogy „nélkülük sőt 
tán ellenük" igénybe meri venni valaki a 
kegyelmes ur egyedül csak általuk paten- 
tirozott szívességét.

Ho-hó, most veszem észre, hogy a 
kőbányán termelt hamisítatlan „pilseni” 
mellől ugyancsak messze kalandoztam s 
majd elfelejtem megmondani, hogy a pol
gáristák majálisa, — az egész tantestület 
odaadó figyelme, buzgalma folytán a leg
szebb rendben ment véghez most is ; hogy 
a korcsmáros sokkal jobban szukezidáit 
mint tavaly, csak mint banda impressárió 
nem volt szerencsés Adival, mert szólói 
daczára — a délután megjelent közön
ségnek — a kénytelen — a kelletlen mu
zsika mellett akaratlanul lekellett szállitni 
a békési első zenekar niveaujáról hírből 
alkotott vérmes reményét; vagy tán azt 
hitte a banda, hogy majálison akármilyen 
unott, monoton orhestrum megjárja?!

Végeredményében határozott előnye 
van a grófi kertnek a vadregényes „Vieza" 
telett s a mélyen tisztelt tanár urak kö
zül akadhatott volna valaki, a ki nagyra- 
beosült tekintélyének minden csorbulása 
nélkül ereszthetett volna útnak egy kér
vényt a növendékek érdekében s talán járt 
volna az is annyi eredménynyel mint ta
valy az ipurtestiileté az Ízléstelen „Os- 
Budavára Békésen" czimü nyári mulat
ságért. (?) Igái, hogy mindenki legköze
lebb áll önmagához és saját testi kényelme 
a fő, de sok esetben ez a közelség a t 
ez. publikumot távolítja el az illetőktől- 
csakhogy az ilyen esetek elbírálásához a 
tanári diploma mellett egy kevéske jó
akarata tapéntat is kell, a mit pedig tudva
levőleg semmiféle iskolában sem oszto
gatnak.

*
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8 előre megállapított hadi terv sze
rint, közös erővel megkezdték az elő
nyomulást, a ráezok és szerbek főfészkeik 
ellen, melyek mintegy gyúpontjai voltak 
a magyar ellenes támadásoknak.

A rettenthetetlen hős vezér Damja- 
nics a ráezok réme deczember 12-én he
ves és véres küzdelem után bevette Ali- 
búnárt, ezt a szomorú hírre vergődött szerb 
erődött. A lázadóknak ezreik; Jovanovics 
és Szuplikácz, alig tudtak az őket nyom
ban üldöző huszárok boszuló kardjaik elől 
megmenekülni.

A győztes honvédsereg másnap Hán
csán át Dobnicsára nyomult!

A előbbi község volt Alibunárnak 
egyik bástyája, lakói a magyaroknak leg- 
kérlelhetlénebb ellenségei s pópája a nép 
legfanatikusabb vezetője. Mindenütt elöl
jél! a keresztes szent zászlóval, a hol a 
magyar ellen kellett küzdeni s szive nem 
ismert irgalmat és kegyelmet senki iránt 
a ki magyar volt. Csecsszopókat, nőket 
és aggokat gyilkoltak le hívei.

Ad majorom Dei glóriám! Istennek 
nagyobb dicsőségére!

Ott harczolt a fanatikus pópa Alibu- 
nárnál is az utolsó óráig, csak midőn a 
csorda elveszett, menekült fészkébe: Hán
csára.

Ott aztán, mint a ki dolgát egészen 
jól végezte. FölöJtötte ünnepi pópa kön
tösét. Felcsatolta esperest vörös övét s 
nyugodtan várta az előnyomuló magya
rokat. Abban a hitben volt, hogy a ma
gára öltött szent jelvények megfogják öt 

és családját védelmezni a vallást és azok

szolgáit mindég tisztelő magyarok bősz- 
szuja ellen.

Menekülni akaró nejét és fiatal leá
nyát, ki csak most jött haza Budapestről 
» nevelő intézetből visszatartotta. Ismerte 
a lovagias magyart, ki lebocsájtja fegy
verét a nők előtt s leteszi azok lábaihoz

De nem ismerte azt az elkeseredett- 
sóget, melyei azoknak szivök, leikük csor
dultig telve volt, azon rabló támadások 
következtében, melyek hónapokon át kin- 
padra feszítették emberies érzelmeiket.

Most már késő lesz, a lovagiasságra 
hivatkozni! ° ^

A szigorú bíró az osztó igazság mér
legét tartotta kezében. Az egyik serpe
nyőben a kifosztott, legyilkolt magyarok 
másikban a vérfürdőben tomboló bak- 
tránsok és rémtetteik voltak s ez utób
biak sokkal nagyobb túlsúlyban Ha 
ezek nem ismerték a kegyelmet a magya
rokkal szemben, 0  sem ismeri ezt a visz- 
szafizetés nehéz órájában.
, .  n  FÖ1 ke!l ö'njhini a helységet s 
kiraboln;, hogy nyoma se maradjon, hal
lott kerlelhetetlen parancsszava. Tűz és 
láng pusztította el örökre a gyilkosok 
fészkét.

Aztán hajrá 1 Be minden sárba ! El
venni mindent a mi csak elvihető, elpusz
títani semmivé tenni minden egyebet le
vágni, ioszúmi mindenkit ki ellen áU

Szörnyű bűnt követtek el. Elárulták 
a hazát, mely őket fiaivá fogadva s mely 
nékik annyi századon át oltalmat nyújtott 
a török ellen s jutalmat, anyagi jólétet 
munkájuk után.

Súlyos bűn terheli lelkűket. Legyil

kolták testvéreiket a magyarokat Nem 
kissebb leend büntetésük!

Meneküljön a ki tud, a kinek kedves 
az élete. A megtorlás nem ismer kíméletet 1

A pópa azonban azt hitte, hogy ő 
nagyon jól ismeri a magyart, tiszteli ez 
mindenkinek vallását s kegyelemmel vi
seltetik Isten szolgái iránt, még ha azok 
méltatlanok is erre.

Ezért nem menekült, sőt családját 
sem engedte távozni. Majd megzabolázta 
® a dilhöngőkeL A hol a fegyver nem 
használ, ott van a kereszt és a bibliád

Teljes díszben állott ki a hosszú fo
lyósóra, jobb kezében nehéz vasfeszülotet 
tartott, melyen az Isten anya szent fiának 
a Megváltónak emberi alakja függött s 
melyet utolsó esetben, hatalmas védő esz- 
közül is lehesen használni. Igv várta el

leneit.
Nem soká kellett várni. A néki szi- 

Iajodott harezosok minden házba betörtek 
kímélet nélkül. ’

Egy 10-ik zászlóaljbeli vértől ittasult 
honvéd rohant be a papi lakba.

— Kegyelem vitéz honvéd ! Szólott 
a popa hozzá, fajának sunyi alázatos- 
ságavaL Isten szolgája kér tőled kegyel
met. Ne ítélj, hogy ne Ítéltessél.

A honvéd megdöbbenve bocsátotta le 
fegyverét. S elfordult, hogy távozzék.

A pópa szerencsétlenségére, egy má- 
sik honvéd utálnia rohant társának, ki 
midőn a pópát meglátta, bosszút lihegve 
kiáltott rá:

— Nem ismersz guszpodiu pópa ? Én 
vagyok az, kit a te embereid tiz nap előtt 
eitogtak s te kimondtad reám a halálos
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ismét tanácskozásra jöttek össze a város
házán, mely immáron miniszteri leirat ta
núsága szerint is csakugyan szűk ennyi 
okos ember számára s törik szakad bőví
teni kell; csak egy hibája van ennek a 
leiratnak — mint az egyszeri asszonyka 
előtt a szakácskönyvnek — hogy t. i. nem 
mondja meg, hogy honnan vegyék rá a 
költséget — mert az alispán ur biztatása 
— hogy lesz pénz az erdő letárolásából 
a városház renoválására is — kevés ki
látást nyújt mivel az aligha lesz enge
délyezve ; hát hiszen elismerjük mi is, 
hogy a városháza ma már nem felel meg 
minden tekintetben a kivánalmaknak, 
hogy különösen a sok segédszemélyzettel 
dolgozó főjegyző ur szorulni kénytelen 
néha napján, de hát ott volna egyszerű 
expediensül a Bérház, alakítsák át azt, 
kevesebb költségbe kerül s modernsége 
ellen se lehetne kifogást emelni. Külön
ben községi autonómiánk 4 pánczélos lo
vagja fog lándzsát törni személyes kihall
gatáson a Miniszter urnái, az építés egy
előre leendő elhalasztásáért — remélve, 
hogy meggyőzhetik a Miniszter urat a 
„non possumus'-ról és arról, hogy nem
csak a felebbező kisebbségnek, hanem 
néha a határozat-hozó többségnek is fi
gyelembe vehető volna az erkölcsi súlya 
a vármegyénk által.

Az állaim iskola leszavazásáért is meg
jött a  revánzs a közigazgatási bizottság
tól a közgyűléshez, meghatvannápolták 
őket — pedig az 50 és 25-ös számok sok
kal jobban quadrálnak a megyei tradi- 
tiővai — hogy ez alatt okvetetlenül ké
szítsék el a most már saját erejükből 
emelendő népiskola tervét, különben stb. 
Éhez a dologhoz nem kívánok többet 
tenni mint a mit e lap, — ha jól emlék
szem 18-ik számában közreadtam, hogy 
t. i. igen is van szükség az iskolára, de 
nem a bel, hanem a külterületen s úgy 
látszik a képviselőtestület többsége is erre 
az álláspontra helyezkedett, mert a ta
nyákra tervez 2 uj iskolát. Az a megható 
erély, melylyel vármegyénk mostanában 
községünk belügyeivel foglalkozik aka
ratlanul eszünkbe juttatja azt az atyai 
engedékenységet, melylyel Megyer meg
vételét, majd a valódi indoktól eltéröleg 
a parczellák eladása helyett a Wréeadást 
kegyesen engedélyezte, ha akkor veszi 
szivére ügyünket a vármegye s nem ad 
hitelt a soeiális voltunkról terjesztett rossz 
híreknek és nem engedi megvenni a drága 
Megyert: most volna pénzünk a város- 
háza Bérházzá felhívására és egyéb szűk- <

ségletekre is, mert mindent fedezne az a 
mit már eddig a kender földet nem is 
számítva — kedves Megyeire báresz geld 
rá fizettünk.

Még a főjegyző ur humoráról kell 
beszámolnom, melylyel kezeli az elöljárói 
tanács egyes határozatait; beterjeszti t. i. 
ennek nevében azt a javaslatot, hogy az 
iskola létesítése, a városháza kiépítése és 
egyéb szükségletek — gondolom köztük 
szerepel Megyer is — fedezésére vegye
nek fel potom 120 ezer forintot és mikor 
szavazásra kerül a sor a képviselőtestü
letben az Elöljáróság közül jó formán a 
főjegyző ur egyedül szavaz a javaslat mel
let; és még ő fenyegetőzik a képviselő- 
testület feloszlatásának mumusával. Nem 
rósz az alsó f. k. árm. társulat legutóbbi 
gyűlésén cselekedet szavazása sem. E tár
sulatnál t. i. a falunak 30 roksa van — 
melyből nem tudom micsoda uzus alap
ján 15-öt a bíró, 15-öt pedig az első jegyző 
gyakorol s megtörtént az a furcsa eset, 
hogy a két küldött niindenik saját vállal
kozójára szavazott és mint plus — a mi- 
nust egymást megsemmisítették vagyis a 
szavazás eredménye nélkülük is ugyan 
az lett volna. Hát nem kaczagui való volna 
ez, ha nem lenne egyszersmind keserű ? 
En bosszút állanék érte és nem szavaz
nám meg nekik a fiakker pénzt.

#'
Napfogyatkozás lett volna s tán a 

feliegeken túl volt, de mi nem gyönyör
ködhettünk benne ; egyéb fogyatkozás is 
van itt bőven, de hát azok eltalálását 
egyelőre a t. olvasó fantáziájára bízom, 
csak azt említem fel a mi a becsület me
zején esett, melyet most becsület bíróság.

s miatta tele van a levegő lőpor-füst és 
kard-szaggal (Karezagot ne tessék szedni, 
mert arra más a kádenezía) a ténykedők 
lakása környéke meg rendőrrel, hogy va
lamikép nagyobb kárt ne tegyenek egy
másba mint tettek eddig; mindennek vol- 
taképeni oka egy kávéházi éles megjegy
zés után keletkezett orv-táinadásbóíeredő 
verekedés, melynek tettesei tiem gatyában, 
hanem diplomájuk után nadrágban járnak. 
Szerencsére mindketten más község büsz
keségei s igy városunk nősülendő szülöt
teire ez az affér semmiféle hátrányos kon- 
Bequentiával nem jár. V

A t  (vameyyei HclZbÓI.
Békés vármegye magas .értelmiségü

színvonalon áUé törvényhatóságában nagy 
seandalum történt . . .

A bizottsági tagok hozzá szollak a 
napirend tárgyaihoz, a mi általános fel
tűnést keltett, különösen az előadó jegy
zőknél, a kik már kezdtek hozzá szokni, 
hogy az clőadmányokra más nem is  mond
ható minthogy „elfogadtunk- tekintettel 
arra, hogy a magyar nyelvben a „telik- 
„tátik- nem használtatik.

Általánosságban a gyűlésnek túlnyom 
utólag egyházi színezete volt, a fejszéi*, 
lók csak nem mind az egyházi és világi 
papokból s hitközségi elnökökből k a r i b i

Elsőnek a kálvinista feíekpzet mutat
kozott be, mindjárt az altspéni jelentés
nél a mikor a túl hithiugó jurnadeta sok
féle hájjal megkeni prédikátor azt vitatta, 
hogy a temetkezési és házassági egyletek 
mulasztásainak felfedezése későn történt. 
Hát ’íszen a puskaport is későn fedezték 
fel (arra való tekintettel,- hogy elől* is 
felfedezhették volna) de még i* jó, hogy- 
ilyen későn is felfedezték, mert a szent 
atya ugyan nem iparkodott volna felfe
dezni.

És éppen igy van ez a temetkezési 
egyletek visszaéléseivel is.

*«'
A második ütközet a törvényhatósá

gok átiratánál történt; az ok pedig az 
volt, hogy a vm. főjegyző nem szeretfM- 
imi, egy magastértelmiségS bizottságit tag 
pedig szeret adót nem fizetni s igy az 
utóbbi lelkesen támogatta azt a feliratot, 
mely kéri, hogy az új szőlők termése 10 
hectoliterig adómentes legyen.

De kérem — replikáz Ja főjegyző 
akkor senkinek sem fog 10 heetolrtemél 
több bora teremni.

S ez az argumentum hatott, belátták, 
hogy akkor nagyon kevés bor fbg teremni 
az országban s a felírás elmaradt.

■ » - •> *f f ‘
Ebben a boros hangulatban jütotttmk 

el Ladysmith ostromához, vagy is a had- 
apród iskolai alapítványi hely betöltésé
hez, amott névszerinti ágyukkal haroeoí- 
tak (ott volt a hosszú Tóm) Itt pedig«év-

szentancziát hogy akasszanak fel: te vol
tál az, ki társaid előtt dicsekedtél, hogy 
a íjány kutya magyart csak elfogtál, mind 
felakasztottad, vagy levágattad. — Isten
nél a kegyelem, bűnös lelkednek! —

Következő pillanatban a katona szu
ronya a pópa szivébe merült, ki egyetlen 
halálos órái tussal, élettelenül omlott össze.

A rémkiáltásra a pópa felesége 
kezeit törve rohant ki a szobából s meg
látva halott férjét, vérfagyasztó, éktelen 
átkokban kezdette szidalmazni a földieké 
és ógieket.

Csak kezdette. Ott fagyott ajkán. Egy 
az utezáról betévedt golyó, őt is férje 
mellé terítette.

Most mind két honvéd a szobába 
rohant. Gazdag zsákmányt fognak ott ta
lálni!

Mindjárt az első szobában, egy imád
kozó angyalt találtak, egy gyönyörű szép 
leányt, a pópa leányát, ki térdepelve ha- 
lálsápadtan, kezében olvasóját tartva, a 
halálra hurczolt vértanuk égre emelt te
kintetével könyörgött Istenhez a szaba
dulásért, vagy az üdvözítő halálért.

Midőn a két fegyveres honvéd reá
tört, vízióját megszakítva alig hallhatőlag 
magyarul suttogta . . .

— Kegyelem. ... kegyelem 1 én sem
mit nem vétettem Önök ellen.

Az előtt a fővárosban volt a leányka 
nevelőben a jónevű Seltenreích-féle ne
veli intézetben. Mikor e nagy vihar kitört 
szülői haza hozták, hogy itt nagyobb biz
tonságban legyen.

A két harezos mélyen meghatva a

szótlanulfüneményszerü jelenet láttára, 
távozott a pópa lakból.

Az árváknak és ártatlanoknak: Isten • 
az őrző pásztora. Ki ezek ellen emel fegy
vert; Istent hívja ki muga ellen.

A folyosón fekvő pópa és felesége 
mellett egy pillanatra megállották. Talán 
imádkoztak is telkeik túlvilágifidvösségéért.

Ez alatt a kert alatt, egy vértől és 
szesztől ittas vörös sapkás honvéd tört be 
az imádkozó szüzhtíz, e vad harezos a 
mámor észbontó fellegén át, semmit mást 
nem látott, mint a magyarnak ellenségét 
egy ráez leányt. Mindegy ha angval is s 
annak sem kegyelmezne, ha az bántaná 
a magyart.

Következő pillanatban az imádkozó 
szűz szivét a vörös sipkás golyója zúzta 
szét. *)

A pópa és aeje hült tetemei fölött 
borongó két honvéd egyike felvette a pópa 
kezéből kiesett bibliát. Nem visz el ő 
innen mást szomorú emlékből, mint Is
tennek szent könyvét.

Magyar szövegű volt ez. Talán téve
désből vette a pópa kezébe, vagy talán 
számításból, erősebb védpaizsnat hiván 
ezt az ellenség ellen, ha ezek látják hogy ; 
bibliája is magyar.

A szent könyv esés közben kinyílott 
s a mint a honvéd beletekintett Mózes 
V-ik könyvének következő sorait olvasta:

„Megbüntetem az apák álnokságait a 
fiákban és leányokban, harmad és negyed- 
iziglen.-

Nem igaz ! kiáltott fel a vad harezos, 
ilyet a szeretet Istene nem mondhat, ilyet 
csak a gyűlölködő — méltatlan szolgái a 
papok hirdethetnek; következő pillanat
ban undorral dobta el magától a fiazugtant 
hirdető szent könyvei

Másnap Járkováezra ment a honvéd
sereg.

Az itteni vérfürdő, melyet a ráezok 
készítettek a honvédek részére; ismeretes 
a történetemből.

A pirossipkás ki az imádkozó pap 
leányát átlőtte: első volt az áldozatok
között.

Van Isién! Bünteti hatalmú Istán [I

Emlékezés az EieGtiora.
Miklós az „alma matert deJeaeg por

tása május hó 2ti-é» kitette az ős
Collegium fekete táblájára a kíavaatah. 
lát, melyen e boldogító szavak vannak :

•j x z  1S4S—4S-iki harm adik honvéd zésalóalj 
tö rténete: H egyest M irtontéi. 67-ik lap.

Szinte megdobban az ainaa mater 
szive ilyenkor, s dobhannáaánnk jelet fél
reismerhetetlen sujpontók gyanánt ott 
vannak a gyáaaruhaa és a tarka-barka 
csoportokat képező fiai, árosán. Vansdr- 
géa, forgás, daltól, Bénától, jókedvtől pe
zseg minden eoctua kora reggeltől késő 
estig.

Nagy az érdeklőddé a nemes tanuló
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szerinti szavazással; az egyik indítványt ' 
tette a Kosuthék papja Frankó, a mási
kat a Bartháék papja Dombi; és még ; 
hozzá Franké olyan furfangos módon, 
hogy azt kérte szavazzanak akként az in- ; 
ditványra, hogy melyik kell D o m b i  | 
vagy F r a n k ó ;  a kis hamis, ezzel a j 
mameluk törvényhatósággal igy akarta ' 
megérni, hogy egyszer még is negyven- I 
nyolezast válasszon, mert hát mind a 
ketté negyvennyolozas; egyforma a kifli 
(vagy minden negyvennyolezas) csak az 
a külömbség, hogy az egyik párt zab
lisztből, a másik búza lisztből van sütve.

De hát a terv nem sikerült, a rend
nek megfelelően igennel és nemmel tör
tént a szavazás s a szavazás eredményé
vel (majdnem) mindenki még volt elé
gedve. *

A két névszerinti szavazás annyi időt j 
vett igénybe, hogy a  déli harangszéra ; 
vasútra vágyó mezei hadak elérkezett- i 
nek láttak az időt a tárgysorozat rneg- 
bolygatására, kikeresvén az ügyek közzül 1 
a mi ókét érdekli s igy az öesöd-tisza- 
földvári út következett, a melynek érde
kében lándzsát tört az öcsödi pap, tá
mogatta a gyulai pap, pártolta a békési 
tanácsbiró, felvilágosítást adott a tót-kom- 
lósi egyház világi elnöke a mindnyájukat 
megnyugtatta a m.-berényi evangélikus 
egyház világi elnöke, (a vármegye szép 
szavú alispánja.)

S szent lett yolna a béke, ha ezután 
megint ki nem bolhásszák a mező-berényi 
választást, a mely kérdés eldöntésénél 
megtörtént az a ritka eset, hogy a sza 
vázátok egyformán oszlottak meg s az 
elnök döntött, kimondván a  választás meg
semmisítését azon indokból, mert a  tiszt- 
újjitó széki elnök érzéki észleletének he
lyessége alaposan kétségbe vonatott.

A nélkül, hogy állást kívánnék a kér
désben foglalni; az érzéki észlelet ala
posságára, csupán egy folyósói beszélge
tést jegyzek fel, mely egy a választást 
megsemmisítő és egy a választást meg
erősítő bizottsági tag között lefolyt:_____

Megsemmisítő (a megerősitőhűz): Én 
nem tudom, miért haragusztok úgy a vá
lasztás megsemmisítéséért, hogy ha csak
ugyan olyan nagy többsége van a jelöl
teteknek, meg lesz az most a második 
választásnál is.

Megerősítő : Csak hogy az nem lehet.
Megsemmisítő : Miért?
Megerősítő (méreggel): Vakapád, hát 

azért, mert az első választásnál sem volt 
többségünk.

Ilyen kérem az az érzéki észlelet, 
melyre az 1886. évi XXII. t.-ez. a válasz
tásokat alapítja. *

Ezután a nagy vita után megkezdő
dött a mezei hadak kivonulása, üres lett 
a terem s a délelőtti gyűlés végződött 
pompás rabló históriákkal.

Arról volt ugyanis szó, hogy a pénz
tári helyiséget udvari épületbe helyezik el.

A főpéuztáfnok azt vitatta, hogy az 
udvaron kirabolják a pénztárt fáklya 
fénnyel, ezintányémil és dobbal. ;

A pénzügyigazgató megtoldotta azzal, 
i hogy még pisztolyt is sütnek el s arra 
j mindenki elszalad s ő kutyákkal őrizteti 

a szintén udvaron elhelyezett adóhivatalt 
(vájjon fizet-e ebad ét?)

De az után hivatkozás történt a gyulai 
betörők jogszokására, a mely szerint min
dég az utczáról. törnek be; a mi termé
szetes is, mert utczai betörők már van
nak, udvari tanácsosok és udvari szállí
tók is vannak, de udvari betörők még 
nincsenek. *

A délutáni gyűlésen már csak egy 
igen Ízléstelen vita volt s azután helyre 
állott a régi rond, perezenként felhang
zott az „elfogadtatik" s a hátralévő 90 
tárgy másfél óra alatt letárgyaltatott.

' *
De még mielőtt a komoly referádára 

áttérnék, elbeszélem azt a jó anekdottát 
a mit Z l i n s z k y  Pista bácsi mondott 
el a kis tanácsteremben összesereglett 
hívei előtt, mikor a főispán a hadapród 
iskolai ügyben tévedésből kimondott ha-

ifjuság rétegénél, még azok is felkeresik j 
ezt a kis táblát, akik majd csuk a jövő 
században eligálmtk; s ma legfeljebb 
csamendikánsok fennének ha . . a nagy- 
fejüek el nem törülték volna azt a 
gyönyörű intézményt. Aki nem hallott 
még rólla, aki mendikanst sah’ sem lá
tott, annak nincs fogalma sem a bol
dogságról s az ilyet utasítom a gyulai 
ref. rektorhoz

O volt a mendikáus, s fogadui mer
nék reá, ámbár különben ö sem fogadja 
azt hiszem, hogy akkor boldogabb volt 
mint ma. Kiházasitó társulat, egyházi 
ügyek, tanítás: szószéken és iskolában 
nem bántották, nem zavarták.

Elment ő akkor is a nagy urakboz 
a nagy hazakba, mondókáját illendően 
előadta akkor is ép úgy mint ma, pedig 
hiszen úgyszólván felesleges volt, mert 
hiszen tudták, hogy minő ügyben jár s 
mit képvisel. Akkor nem ioglalták. jegy
zőkönyvbe állításait, mig ma már, te
kintve hogy verba volánt, seripta ma- 
nent, minden jelentősebb állítását jegy- j 
zőkonyvbe vétet Nyisztor bíró ur.

\o l t  papianos ágy, terített asztal a \ 
számára akkor is odahaza, a rektram- ! 
n&l, no de hiszen ő szerinte már akkor j 
is a „mindenütt jó, de mégis legjobb ott
hon" aranymondásnak ép a fordítottja i 
volt az igaz

Nagy boldogságában volt az étel és 
ital másutt, inkább és szívesebben fe
küdt a parketten végig, — ha elfogta a 
buzgóság, — s takarta be asztal térítővel 
a mainak eirca csak negyedét lehető 
estét s valószínűen nyugodtabban is

aludt mint tán mai is a Nuvák-utcza 
szegletén fevő tágas rektori szobában.

Azonban hagyjak ezeket, ológ any- 
uyi mindezek után, hogy van városunk
ban egy hivő lélek, aki meudikáns is 
volt, — ámbár felőliem többen is lehat
nék, — s aki a mendikánsi intézmény- i 
röl, annak, hasznáról, jelentőségéről s ■ 
mindenek felett podig boldogító voltáról í 
valamivel többet tud saját praxissá nyo
mán, mint én. Igaz, hogy ón soh' sem 
praktizáltam e téren

Nohát igen, ki vau téve a fekete I 
tábla, de avval szemben ki vau téve a ] 
a választók lajstroma is : nem nublicál- 
ják a lapok utján, nem híják fel reá az j 
ifjúság figyelmét, mégis jobbon érdeklő- ! 
dik iránta a nemes tanuló ifjúság, mint í 
a választó közönség a képviselő válasz- j 
tök lajstroma iránt.

Ennek pedig nemcsak abban rejlik 
az oka, hogy mindenki kiváncsi arra, 
hogy hányadik választó, hanem abban 
is keresendő az ok, hogy némelyik vál. i 
neve után, kivan téve a nem vál. szócs- 
ka. A mi bővebben magyarázva, — 
annyit tesz, hogy valami tartozásod van j 
fráter, s azért nem választasz, mig az ! 
arra vonatkozó ügyedet nem rendezed 
Mert hát tudnivaló dolog, hogv telek
könyvi rendszer is dívik az ős Collegi- 
umban, s némelyik komának nagy lévén 
a személyi hitele, megjelennek a nem 
szeretem alakok s szorítják azt a - 
kis pizt, s ha hozzá nem juthatnak, 
mennek az alma mater fő alakja az akad.

: Rektorhoz, s előadják a hitelmiivelot 
történetét, a passivák keletkezésének okát i

tározatát kikorrigálva, a szavazást kérők
kérelmére a szavazást elrendelte.

— Nos tehát fiaim, aranyember ez a 
mi főispánunk, minden cselekedetét a tör
vény tisztelet jellemzi, úgy látszik, hogy 
vér sejtjeibe pártatlanság és igazság van. 
Hallgassátok meg mi történt Erdélyben 
egy megyében, a hol a megyebizottsági 
tagok kilencztized része szász. Az oláhok, 
meg a szászok összegyűjtöttek a megye 
segítségével százezer forintot egy színház 
alapra. Mikor a pénz összegyűlt, össze
hívták a vármegye gyűlést, hogy határoz
zanak a színház felállítása felett. Egy
hangúlag elhatározták, hogy a színházat 
megépítik. Akkor felteszi a kérdést. Hát 
milyen nyelvű legyen? Feláll a tanfel
ügyelő s egy adótiszt és rövid, de lelkes 
szavakban a magyar nyelvet ajánlja; 
utánna ám azonbau hosszú sorokban fel-

; állnak a szászok és olahok s órák hosz- 
száig tartó beszédekben ajánlják, hogy a 
színház nyelv felváltva oláh és szász le
gyen — s ezt a megyebizottsági tagok 
óriási aránytalan többsége nevében kí
vánják. Szavazást azonban elfelejtenek 
kérni, mire a főispán a következőkben 
hirdeti ki a határozatot :

„Mint a felszóllalásokbói megértettem 
a határozat az, hogy a színház magyar 
legyen s ezt ezennel kimondom."

Óriási zaj, zavar támad, felállnak s 
interpellálják a főispánt a határozat ki
mondásáért, hisz csak ketten beszéltek a 
magyar nyelv mellett, tizen pedig öltene.

A főispán nyugodtan simogatja meg 
bajszát s mosolyogva felel:

— Hja kérem, én nem tudok csak 
magyarul. Pedig az a főispán híres Heine 
fordító.

— No lássátok ez is, az is főispán.
A másik meg a P o p o v i c s  Szilvi

mondása, ki meg mikor Bodoky Zoltán 
felszóllalása után megsemmisítették a m.- 
berényi választást, igy kiáltott fe l:

— Na eljövök Gyulára korteskedni 
a képviselő választáskor Bodoky Zoltán 
mellett I Hadd semmisítsék meg azt is 1

s csak nagy előszóval, kérik a betáblá- 
zást T. . . . K. jogász vagy hittanhall
gató ur nevére. 8 a jó szerencse, ha va
lami stickli nincs avagy nem ismeretes' 
még a nagytiszt és Tek. tanári kar előtt 
mert akkor az ünnep utáni elszámolás
kor leendő fizetésre köteleztetel s leg
feljebb egy kis atyai dorgatóriumban 
részesülsz : ellenkező esetben pedig, ösz- 
szeül a Nagytiszt. és Tek. tanárikul' s 
unisono csődöt nyitnak ellened megírják 
az öregednek, felkérik az ügy rendezé- 
ro s egyúttal ugy voled mint vele köz
ük a conaulium abenudit. Ilyesmi a vé
ge, Bán, Brener, Cziezó és nemzetes Do
bóné asszonyom és társa ünnep előtti 
Collegiumi viziteléseinek.

Ezért van hát a tolongás a választói 
lajstrom kürál, ezért visz onnan az útja 
minden választónak Soós háznagy urho. 
Itt nyújtják az ínfurmatiót vagy asenio- 
ratusban. S ez az informatió gyakran 
kellemetlenül hat igy ünnep elölt, a ne
mes tanuló ifjúság egyik másik gigerli 
tagjára.

Megindulnak a nyugta keresések, 
kérvényezése a rektornál halasztás iránt 
avagy ha van még értékes holmi segít 
a pillanatnyi zavaron a Csapó-utczai 
bank. Ugy hogy d. u. 2 órára rendezve 
vannak a fináneziális ügyek, lehet vá
laszúi o a ne:n vál kúráni egyéneknek is.

Lassan telik az idő d. u. 2 óráig, 
nem igen Ízlik a convietusi ebéd, nyug
talanul jár-kel a diákság le s fel a ha
talmas évtizedes lépcsőkön. Roppant ki
váncsiak, hogy ezt, vagy azt a nagy lc- 
gatió melyik esküdt választotta, mi jut
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A gyűlés lefolyása különben a kö
vetkező vo lt: , , , ,

Az alispán! jelentés tudomásul vétele 
mellett Kecskeméti Ferencz, dr. Fábry 
Sándor és az elnök hozzászólása után el
határozta a közgyűlés, hogy e tametke- 
zési- és kiházasitó-egyleteknek, a keres
kedelmi törvény rendelkezései alá vonása, 
a vármegyebeli szőlők rekonstrukcziójá- 
nak támogatása, az útépítési anyagok 
szállítási kedvezménye iránt a kormány
hoz feliratot intéz és a „Mensa academi- 
ca“ javára alapítványt létesít. — A szá- 
inonkérőszék jegyzőkönyvét és az árva
szék múlt évi működéséről szóló jelentést 
tudomásul vette. Az uj szolgabirói állá
sokra. vonatkozó ministeri rendele-re in 
tézkedett, fiogy a nyomozások folytán be
állott muhkaszaporulatra vonatkozólag 
adatok gyüjtessenek. A gazdasági alkal
mazottak fegyvergyakorlatára vánatkozó 
rendeletet tudomásul vette. A közkórházi 
szabályrendeletet több részletében módo
sította és a kórházi alkalmazottak nyug
díjazásáról szóló rendelkezésekkel kiegé- 
szkette. 'A  bűnvádi perrendtartás módö- 
sitása tárgyában Hevesvármegye, az olasz 
borvám emelése tárgyában Zemplén- és 
Zalavármegyék és Verseez város, apálin- 
kaivás korlátozása tárgyában Hontvár- 
megye, az újonnan alapított szőlőknek 
adandó kedvezmény tárgyában Szathmár 
város átiratait tudomásul vette. Munkácsy 
emlékének megörökítésére vonatkozólag 
az alispánt javaslattételre hívta fel. Hont- 
vármegye megkeresésére a „Diákotthon" 
javára 100 koronát megszavazott. Ozv. 
Munkácsyné köszönő levelét a törvény- 
hatóság részvétéért tudomásul vette. A 
honvédhadapród-iskolai alapítványi helyre 
való jelölésnél 20 tag névszerinti szava
zást kért és miután előbb részletes vita 
indult íjneg a tárgyra és a szavazás mód
jára vonatkozólag, a melynek során dr. 
Frankó László és Dombi Lajos terjesz
tettek be határozati javaslatokat, a köz
gyűlés névszerinti szavazással elvetette 
az állandó választmány javaslatát és sor
rend‘szerint jelölte Eridrődy Gézát, Mát
rai Richardot, Schrőder Imrét és Zvarinyi 
Szilárdot. Harza Ferencz öcsödi jegyzőnek 
lakáspénz megállapítása iránti felebbezé- 
sételfttamtotta. Öcsöd községnek az öcsöd- 
tiszafoldvári útnak a törvényhatósági út
hálózatba való felvételét kérő folyamod
ványát Oláh Antal, Dombi Lajos, dr. Haj
nal István, Haviár' Lajos és dr. Fábry 
Sándor hozzászólása után tárgyalás és

előkészítés végett a vármegye alispánjá
nak kiadta. A megfelebbezett mezőberé- 
nyi másodjegyző választást megsemmisi- ! 
tette a közgyűlés. E tárgynál is széles | 
mederben folyt a vita, a melynek során 
Kollár János, Csák György, Kreisz Adám, 
Korosy László, Kecskeméti Ferencz és 
dr. Bodoky Zoltán a választás megsem
misítése mellett, Horváth János, dr. Haj
nal István, Ambrus Sándor, Popovics 
Szilveszter, dr. Ladies László és dr. Dai- 
mel Sándor a választás megerősítése mel
lett érveltek. Felállás útján szavaztak, 
de a szavazatok is egyenlően oszlottak 
meg és az elnök főispán élt döntő sza
vazatával, kimondván a választás meg- ! 
semmisítését. A vármegyei földmivesiskola 
alap feloszlatásával a maradvány hova- 
forditására nézve az alispánt javaslattá- j 
télre felhívta. A községjegyzői nyugdíj
intézet igazgató választmányába Aszalay 
Gyulát beválasztotta. A vármegyei szék
ház keleti szárnyának kiépítését 41o00 ko
rona költséggel elhatározta. A gazdasági 
munkások segélyalapjaira a kormány ál
tal adott 10,000 korona segélyt a mun
kások lélekszámú arányában a községek 
között felosztotta. A szegény tüdőbetegek 
sanatoriumában évi 800 korona felaján
lásával egy ágyalapitváuyt létesített. A 
takonykor következtében károsult gazdák 
segélyezésére vonatkozó alispáni jelentést 
tudomásul vette. A házalókereskedés kor
látozásáról szóló szabályreudoleti terveze
tet elfogadta. A esaba-békésí út 400,000 
korona kölesönére nézve az első hazai 
takarékpénztár ajánlatát fogadta el. — A 
házi pénztár a közkórház 1899. évi szá
madását, valamint a közkórház 1901. évi 
költségvetését jóváhagyta és kimondotta, 
hogy árvapénzek csak békésvármegyebcii 
ingatlanokra adhatók kölcsön. A kórházi 
költségvetéssel kapcsolatosan is több fel
szólalás történt, dr. Hajnal István, dr. Be- 
rényi Ármin, Csák György és Haviár La
jos kifogásolják, hogy az elmebeteg osz
tály orvosának fizetése egyedül emeltetik, 
rnig dr. Fábry, Keller, dr. Bodokzés dr. 
Zöldi J. ezen eljárás indokolt voltát vi
tatták, végre is a többség elfogadta a 
javaslatot. A v®. tűzoltó szövetségnek 
a tűzrendészen szabályrendelet módosí
tására vonatkozó javaslatát egy bizott
ságnak kiadta. Szarvas községnek a 
szabadelvű-kör bérletére vonatkozó ha- 

: tározatát feloldotta. Gyula városnak a 
■ gyula-barakpayi vasút segélyezését meg- 
| tagadó határozatát helybenhagyta. Szár

az első választónak, van-e sok specifiká- 
tió, kihívás az egyház által, — van-e 
sok legatió beszüntetés, avagy olyan hely 
ahová sub szűr mennek. No igen mert 
ezektől függ az electiő jósága, s a Iega- 
tum qualitása. Mert ha csak olyan 40 
fitos legatió jut az első választóknak 
akkor már gyenge lesz az üzlet, kovés 
vagy épen semmi so lasz a tiszta haszon.

A tőzsdén nincsenek olyan számí
tások olyan drukkoló alakok mint ezen 
a napon a nagy Coliegiumon belől és 
kivül. ,

Egyik olyan helyen szeretne ahol 
szép leányok nagy számmal vannak, m á r  
sik ahol férfi compánia van, ahol egy 
kis torok, vagy caíaber compániák létez
nek. a ahol lehet valami a legatumon 
felülire számítani, — csakhogy ez ritkán 
válik be, néha megkoppantva jön haza 
az ipse, — negyedik oda vágyik ahol 
gyalogolni vidéket látni lehet, ötödik 
oda akar menni ahova vasút visz, ha
todik olyan helyre vágyik, ahol csend
ben ünnepelhet stb. stb.

Ily gondolatokkal foglalkozva meg
indulnak az I. em. V. terém felé a fó
rumra a baglyok, vércsék már ott ülnek 
már csak az öregek hiányoznak azok is 
megérkeznek s hozzák a seniort pipa és 
zeneszóval. Ilyenformán úgy megtelik az 
A. terem, hogy alig képes befogadni a 
2 óra után jövőket, vagyis a kivan- 
csiakat

A seniornak az éljenzésből ugyan
csak kijut, alig tudja felolvasni a sok 
halljuk és éljenző miatt azon községe
ket, a melyek legátust kértek, Illetve

jövőre vagy spocialiter ezen iíaiiepre nem 
kérnek. Bőven kijut az abezugból az 
olyan községnek, amelyik nem kér le
gátust.

Némelyik szókimondó vagy a legá
tust betiltó határozat előzményeit tudó 
választó ilyenkor noha kimondja hogy 
hát bizony Kiss Pista nem tudta a pré- 
dikátiót s azért szüntette be az egyház 
a legátiát. Búvik is ilyenkor az illető a 
haragos választók nyilai elől.

A felolvasás után a senior néhány 
üdvözlő szót intéz a fiatalsághoz s jó 
eleetiót boldog ünneplést kívánva át
adja a vezetést valamelyik esküdtnek 
aki a seriba segédkozése mellett 'vezeti 
is az eleetiót. Megjegyzendő, hogy az 
esküdt és tollnokja óránkint változnak 
a választás idején.

Megindul a választás ugyancsak ineg- 
éljenzik az első theologus illetve majd 
ha a thuologusok beválasztanak s a jo
gászokra kerül a sor, — az első jogász 
választót.

Előbb válásztanak a theológusok, 
azután a jogászok, hogy a választói liszta 
tuvábbra hogy van összeállítva arról itt 
hosszadalmas lenne boazólni, s azért azt 
mellőzöm

Elég az hozzá, hogy folyik a válasz
tás, ha a figyelemre méltatjuk az ogyes 
csoportokat, amelyek a választás alatt 
képződnek esetről-esetre agyon is méltó 
tárgyat találunk.

Itt egy csoportban körül van fogva 
a választó egyik őzt találja, a másik azt 
a szerint amint ez vagy az áll érdeké
ben, egyik a jó utat másik a jó mulatóst

vas községet a jegyzői fizetések rende
zése tárgyában uj határozat hozatalra 
utasította. Szeghalom községnek az asz
falt-járda földmunkálatára vonatkozó ha
tározatát részben megváltoztatta. Békés 
községnek II. kerületi kéményseprő ügyé
ben hozott határozatát helybenhagyta. 
Sveties Bernátnak a kéményseprési sza
bályrendelet módosítására vonatkozó fel
lebbezését pótlás végett kiadta. Ezután 
több apró ügy nyert még elintézést

ÚJDONSÁGOK.
— Az alsó-fehér körös ármsnte- 

sitő társulat kedden tartotta tavaszi
rendes közgyűlését Ladies György tár
sulati elnök elnöklete alatt. —■ A gyű
lésen megjelentek : Ladies György, Gal- 
lacz János, Hoffmann Mihály, Szekér 
Gyula, dr. báró Drechsei Gyula, Dut- 
kay Béla, Keller Imre, dr. Hajnal Ist
ván. Szarvassy Arzén, Szathtnáry Gá
bor, Aszalay Gyula, Korossy László, 
Haan Béla, Maki Ardi-leán Demeter, 
Serb Geratsim. Szikes György, Álb 
János, Arató István, Argyelán György, 
Eisele József, ífj. Endréaz András, Fá
bián Lajos, ifj. Q óg Mihály, Kukta 
Feiencz, Lendvay Mátyás, Ludvig Mi
hály, Bulboka János, Ravai Gábor, 
Rozsos János, K. Schriffert József, Ad. 
Sehriffert József, Sebestyén Mihály, iíj. 
Steigenvald Ferencz, Szilágyi lmr«,

! Vaszpi! József, Vidd István, Vidó János, 
i R. Nagy István, Varga András, Csapó 

Imre, Durkó Imre, Morvay Mihály, Z. 
Tóth Sándor, Veszprémv József kir. 
kultur főmérnök. Kinzl Ernő kir. kul
túrmérnök, Erkel János társulati igaz
gató főmérnök és Misley Elemér tá r
sulati pénztáros. A közgyűlés a föld- 
mivelésügyi m. kir. miniszter ur ren- 

1 delele folytán a Fehér és Fekete kö- 
j rösök közti ártér belvízrendezésére vo- 
J natkozó módosított tervezetet 120,000 
i korona költséggel kivitelre elfogadta, 
t — Elfogadta, továbbá a közgyűlés a 
| IX. kar. kultúrmérnöki hivatal által a 
I békósmegyei Elövizesatorna környójtó-

emlegeti, harmadik éppen ellenkezőjét 
ezeknek. No most már légy okos Do
mokos barátom. Mernék fogadni, hogy 
nem lennél megelégedve választásoddal, 
hiába volt anynyi tanácsosod I

Amott egy csoportban blattoznak, 
kibiczek is vannak szép számmal. Néha 
felkiált egy- egy pasas, „Siessünk" visz- 
hangzik reá a választó csoportjából „Rá
érünk," még nem teltlo az ö perez. Ha 
a senior felszólítja a soká gondolkozó 
választót, 5 perez alatt köteles bemon
dani az elválasztott helynevet különben 
nem választhat.

Egy másik csoportban dalolnak ösz- 
haugra ezekre még bizonyára soká ke
rül a sor.

Legérdekesebb azonban az öregek 
csoportja. IV-ed éves jogászok, tbeolo- 
gusok, valamint végzett thoologusokköz- 
tanitók, esküdtek vannak emitt egy cso
portban s pipaszó mellett szólják a mos- 
paui választást, emlegetik a régi jó idő
iket a mikor még a kulaas sem hiány
zott az oleetioról, a mikor hatalmas le
gátusok voltak, nőm ilyen nyavalyások 
mint ma, s amikor még a legátus: ha 
megjelent a községben összesúgtok a 
leányok s ilyenformán szóltok:

Jertek lyányok menjünk 
Menjünk a templomba,
Mert én beteg leszek 
Máskép bánatomba.

Hja! az idő mindent megváltoztat 
ma sok a speoinkatió, sokan mennek 

j sub szűr legátióba, hanyatlik az egyhá- 
í zias szellem az egyházakban s kozdiq
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nek leesapolására és öntözésére vonat
kozólag kidolgozott tervezet figyelembe 
vétele mellett 'Erkel dános társ. igaz
gató főmérnök által a Fehér és Kettős 
körösi balparpí ártér belvízi endezésére 
vonatkozó újabban átdolgozva bemuta
tott és 641,800 korona költségeit ter
vezetet. A békési szivattyútelephez 
szükséges gépészeti berendezés szál
lításával a közgyűlés a legolcsóbb aján
latot tevő budapesti szivattyugyár rész
vénytársaságot bízza meg, ki is 185,760 
koronáért hajlandónak nyilatkozott a 
gép berendezés szállítására. A szivatv- 
tyutelep épületeinek felépítésére N. 
Szabados József, gyulai okleveles építő
mester és Schreiber Izidor, mezőtúri 
építési vállalkozó 87976 koronára költ
ségeit egyforma ajánlatot nyújtván be, 
közgyűlés az ajánlatok felett szavazattal 
határozott, melynek eredményéhez ké
pest 254 szavazattal 17 szavazat elle
nében N. Szabados József gyulai ok
leveles építőmester ajánlata fogadtatott 
el. A társulat a belvízrendezés összes 
költségének fedezésére szükséges ősz- 
szeggel nem rendelkezvén, kölcsön fe- 
vételét határozta el. A közgyűlés a 
szükségelt 1.000,000 korona kölcsön, 
192 szavazattal 10 szavazat ellenében 
megszavazta ; mivel azonban a jelenlegi 
pénzviszouyok a kölcsönfelvételére nem 
alkalmasak — nehogy a belvizrende- 
zési munkálatok pénz hiáuya miatt 
fennakadást szenvedjenek — elhatá
rozta a közgyűlés, hogy a kölcsön fel- 
vehetéséig 600,000 korona állami elő
leg kölcsön kiutalványozása iránt a 
nagyméltóságu földmivelésügyi és pénz
ügyminiszter urakat telkéri. A társulati 
pénztár folyó évi bevéle május hó 28-ig 
275,049 kor. 42 fillér, kiadása ugyan
ezen ideig 36403 korona 28 fillér, pénz
tári maradványa f. hó 28-án 23,8647 
korona 1* fillér.

—- Egyesületi iiles. N ettük u kővet
kező meghívót: A .Békésmegyei Gazda
sági Egyesület" 1900. június hó 4-én pün
kösd hétfőjén d. e. 10 órakor a b.-csabai 
„Casino" helyiségében tartja rendes évi
— ezúttal elnök és igazgató-elnök választó
— közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Az igazgató-elnök jelentése

nyirbálni a legátió százados köntösét. Ó 
tomporé, o rnores I

Ilyen tárgyalások közepette ér vá
gott a választás, mely után egy hét múl
va felpakkuiuak legátusok csoportokba 
verődve indul lefelé a lépcsőkön dalol
va, hogy

Indul uagy utjara az árva diák 
Fenyitik a nyakát karakán ideák.
Jé bor mibe gondja temotve leend, 
Szép leány kit majd magyarán öle- 

[lend.

Bizony t. olvasó sok igazat monda
nak azok az öreg legátusok ilyenkor, de 
majd ha kimennek a parokhiara, kevés
nek jut eszibe az. hogy igyekezzék pres
biter urumékra hatni, kevés ujit valamit 
a logátió százados köntösén, kevés gon
dol arra, hogy minő jól esett neki le
gátusba menni, látni a boldog falusi népet 
a maga egyszerűségében, élvezni a ma
gyaros vendégszeretetet, s tanulni vala- 
milyes jó szokást jártában keltében, s 
mindenek fölött tá  egy uj legatió fela
jánlásával kevés akar könnyíteni az al
ma maternek és gyermekeinek napról- 
napra súlyosodé anyagi helyzetén — 
Bizony pedig mindezekhez egy kis fele
barát! szeretet és jóakarat kellene csak.

Rá.

a lefolyt egyesületi évről. 8. A számvizs
gáló-bizottság jelentése a pénztári szám
adások megvizsgálásáról. 4. Az egyesületi 
kertész jelentése,.5, Elnök, igazgató-elnök 
és igazgató választmány választása. 6. 
Netaláui indítványok: •Ugyanezen nap d. 
3 órakor lóverseny.

— Botrányos verekedés. Békésen 
m, hó 24-én este botrányosan viselték 
magukat — nyilvános helyen — Bár
sony Elemér gyógyszerész segéd ás 
Dénes László izr. tanító. Régebb idő óta 
haragosai egymásnak Bársony és Dénes. 
Áldozó osütörtökön este a bérház előtt 
felállított asztalok egyikónéi ült Bársony, 
egy másik asztalnál pedig Dénes. Egyik 
sem egyedül ült. Mindegyik asztalnál 
voltak többen is. Ott a hol Dénes ült 
mind garzon emberek ültek s ezek 
egyike átszólt Bársonynak, hogy „Miért 
nem foglalsz közöttünk helyett ?“ Erre 
Bársony azt felelte, hogy „Ahol olyan 
pimasz ember ül, én oda nem ülök.“ 
Többen is lévén ott, felszólították Bár
sonyt, nevezze meg, kit értett az alatt ? 1 
Mire ő Dénest nevezte meg. Dénesnek 
ezt G. Gy. tudtára is adta. hogy ez a 
megtisztelés a „tanító urnák szólt." Dé
nes erre fölkelt és oda ment a hol Bár
sony ült s botjával fejét véresre verte 
úgy, hogy orvosnak kellett bekötözni. 
Ezen cselekedet mindkét részről olyan 
valami volt, ami méltó arra, hogy min
den jó érzésű és jó neveiésü egyén 
rosszalását vonja maga után. — Bár
sonynak, a ki olyan nagy dendinek 
tartja magát, tudnia kellene, hogy jó 
modorú fiata) ember így nem szokott 
viselkedni, pláne olyan helyen a hol 
nők is vannak a társaságban; Dóues- 
nek pedig kellett volna bírnia annyi 
higgadtsággal, hogy bárminő erősen lett 
is megsértve, más utón szerezzeu ma
gának elégtételt; tudnia kellett volna, 
hogy intelligens ember bottal verekedni 
nem szokott. Ha ezen tettükkel talán 
merészségüket akarták bemutatni, az 
sikerült; de sikerült azt is igazolniok, 
hogy semmi jó Ízléssel sem rendel
keznek.

— Szalkay színtársulata működik 
Gyulán egy hét óta, eleinto nem sok 
bevétellel, de igazi művészi ambiczió- 
val, úgy hogy különösen szerda óta, 
a mikor a „Kis szökevény" volt színen 
a társulat igaz kedvoncze lett a kö
zönségnek, melyet kiérdemelt e darab
ban kifejtett művészetével. Elmondhat
juk ez estéről, hogy az ország bármely 
színpadjának, még a fővárosiakat sem 
véve ki, díszére válnék. Azóta az ér
deklődés. a múpártolássokkal élénkebb 
lett, jól toszi a közönség, megérdemli 
e társulat, mely tudást és művészetet 
visz a színpadra. — Ha ezen a nívón 
tartja fenn társulatát, mindenkor szí
vesen látott vendége lesz Gyulának.

— Tanayné Gyulán. Tanayné Halmy 
Margit a nemzeti színház előkelő mü 
vésznójeí június hó végén Gyulára ro
konai körébe érkezik s itt fogja szün
idejét eltölteni. A budapesti sajtó Halmy 
Margitét úgy emlegeti mint a magyar 
színművészet egyik igen előkelő, le
hetséges tagját.

Adományozás. Békés vármegye 
törvényhatósága honvéd tisztképzö ala
pítványi adományai négy évre Endrődy 
Géza IV. polg. iskolai tanulónak En- 
dródy rendőrkapitány fiának adomá
nyozta 1900, évi május hó 28-án tar

tott közgyűlésén. Az alapítványi helyre

Endrődy Gézán kivül jelöltettek még 
második helyre Mátrai János, harm a
dik helyre Sohrőder Imre, negyedik 
helyre Zvarini János, úgy hogy ha 
Endrődy Géza az orvosi yj^sgáiat sze
rint alkalmatlan lenne katonai szolgá
latra akkor következik a második, — 
esetleg a harmadik, negyedik helyre 
jelölt fiú.

— Legátusok. Békés: Papp Lajos esk.
fel., G yula: Balogh Gyula 3 th., Körös- 
Tarosa: Bartha György 1 th., Vésztő: 
Papp Gyula 4 th., Szeghalom: Szűos 
László 2 th., F.-Gyarmat: Imreh József 
1 th., SzL-András: Váradi Imre 3 jh ., 
Doboz: Kán Zoltán 1 th., Gyulavári: 
Bakóezy Károly 8 o., Öcsöd: Polgár Dá
niel 3 jh., űyom a: Lengyel Imre 2 th.

—  Lemondás. Dr. Zsilinszky Endre 
a gazdasági egylet igazgatója, nagy
mérvű elfoglaltsága miatt, megválik 
díszes állásától, mint bennünket tele
phonon értesítenek. — Szorgalmas és 
munkás ember hagyja ott fontos állá
sát, kárára a gazdasági egyletnek.

—  Az esküdtszéki tárgyalás iránt 
óriási az érdeklődés, vidékről s hely
ből naponként érkeznek megkeresések 
llyés Alajos trvszki aljegyzőhöz, ki a 
jegyek kiadásával van megbízva. Na
ponként 100 jegyet bocsátanak ki, 
úgy hogy 6-án, 7-én, 8-án és 9-én 
csak 100— 100 hallgató lehet jelen. — 
A gyulai intelligentia hölgytagjai is 
nagy számban fordultak már jegyekért 
a megbízotthoz, a hol szóbelileg lehet 
jelentkezni.

— Uj iskolák Csabán. Csaba város
képviselőtestülete legutóbb tartott rend
kívüli közgyűlésében, B e z e y Szilviusz 
kir. tanfelügyelő átirata folytán, melyben 
tudatja, hogy a kultuszminiszter Csaba- 
Erzsébethelyen hajlandó négy osztályú 
állami elemi iskolát létesíteni, ha a köz
ség megfelelő épületet enged át és a do
logi kiadásokat kész viselni, egyhangú
lag elhatározta, hogy hozzájárul az iskola 
fenntartásához. Ugyancsak egyhangúlag 
kimondotta a közgyűlés azt is, hogy 
óhajtja az uj hatosztályu állami elemi 
leányiskola felállítását s a tárgyalások 
megindítására a tanfelügyelőt felkéri.

— Uj doktor. Tardos Rezső csabai 
ügyvédjelölt, a kolozsvári egyetemen ki
tűnő sikerrel tetto le a doktori vizsgát s 
jogtudorrá avatták.

— Az első vizbefult. Még el sem kez
dődött az igazi nyár: a fürdőzés ideje
máris meg van a hideg víznek első ál
dozata. Csicsely György csabai 15 éves 
kanászgyerek vasárnap délután a fürdőit 
az élővíz csatornában és belefult a vízbe.

— Uj aljegyző. A gyulai kir. törvény
széknél üresedésben levő aljegyzői állásra 
T h e  i n l e i  t n e r  Gyula szombathelyi 
kir. járásbírósági joggyakornokot nevezte 
ki az igazságügyminiszter.

— A vésztő-békési vasút kiépítése. Bu
dapesti tudósítónk írja: A Mátra-kőrös- 
vídéki vasút társulat kedden tartotta Bu
dapesten rendes évi közgyűlését s ezen 
dr. F á b r y  Sándor alispán a társulat 
aleluökének felszólalása uyomán felvette 
programmjába a vésztő-békési vasúti vo
nal kiépítésé^. Elhatározta a közgyűlés, 
hogy a helysemére kiküldött mérnökök 
javaslata szerint megváltoztatott építési 
terveket a saját költségén elkészítteti, 
azokhoz képest az érdekeltségi tárgyalá
sokat folyamatba teszi, s ezek befejezte 
után tüstént megkezdi az építést.

— A gyulai újvárosi olvasókbr csütör
tökön dél : tan 5 órakor választmányi 
ülést tartott, s  mely alkalommal végle
gesen elhatározták a vendéglő helyiség 
felépítését. S i n g e r  Mihály körigazgatd 

bejelentette, hogy azok az akadályok,
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melyek kezdetben gátolták a munka 
megkezdését, teljesen eltűntek, s legkö
zelebb hozzá lehet kezdeni az építkezés
hez. A választmány tudomásul vette az 
igazgató bejelentését s az építési mun
kálatokkal megbízott Schrifiert Ferenez 
vállalkozónak meghagyta, hogy a pun- j 
kösdi ünnepek után inditsa meg a régi 
épület lebontási munkálatait.

— Ele&yzés. Schvarez Lajos csabai 
sertéskereskodö eljegyezte Keppich Ilon
kát, Grosz Lajos csákovári bőrkereskedő 
leányát

— A békési polg. leányiskola nö
vendékeinek tavaszi mulatsága május 
hó 26 án tartatott meg. Ezen mulatság 
összes bevétele 286 korona 4 fillér; 
kiadása 104 korona 1 fillér; tiszta jö 
vedelem 182 korona 3 fillér, amely ősz- 
szeg az igazgatói iroda és a tantestület 
közös szobája bútorzatának gyarapítá
sára fog fordittatni. A bevételben 
a következő felülfizctések is bent fog
laltatnak: Bach-Purctaolczer János 18 
k. Benericsy Gyula 7 k. dr. Meskó 
László 5 k. Debreezeny Károly 4 k. 
dr. Frey Géza 3 k Eniperl Ernő, Po- 
povies Szilveszter, Szathmáry Uábor 
és Szegedi Károlyné 2— 2 k; Faragó 
János, Féhn Rezső, Fehérvári Ferenez, 
Forgács Lajos, Fürst Ignáezné, dr. 
Hajnal István, Konkoly Jenő, Köröndi 
Sándor, Kratochvil! Gyula, Latatka 
Gyula, Popovics Elek, Sellei Péterné, 
Bózsa László, Sche.ll Alfréd, Szántó 
Izabella, Szántó Dezső, Székely Fe: euez, 
Tóth Antal, Török Gábor, Turzó Gorónó, 
Varga Sándor, Véver Oszkár, özv. 
Wágner Jánosné 1— 1 korona, VitáJyos 
Lajosné 80 fii. Weisz Ármin 40 fillér. 
— A majálison résztvevők fogadják szi
ves köszönetét az igazgatóságnak.

— A minister ajándéka A m. kir. 
löldmivelésügyi ministerinm egy rend
kívüli érdekes, tanulságos és lelkiös- 
meretesen megirt négyszáz oldalra ter
jedő munkát „A magyar gazda kincses 
kázát“ (szert. Tonuay Béla ministeri 
tanácsos) küldötte meg szerkesztősé
günknek. A munka megérdemli az át
olvasást és komoly áttanulást, mert egy 
gazda ember napi kátéja lehet. Hogy 
mily fontos és tanulságos illusztrált mű 
bemutatjuk fejezeteit: 1. Zöldségter
melés. 2. Lótenyésztés. 3. Azokról a 
törvényekről, a melyeket a mezőgaz
dáknak ösmerni kell. 4 .  A kisbirtokos 
gazdálkodása. 5 A mezőgazdasági ipar. 
6. Kártékony rovarok. 7. Méliészet. 8. 
Megszivelendó tanácsok. 9. Gyümöl
csös. 10. Sertés és juhtenyésztés. 11. 
ü j szőlők létesítése stb. —• s ezenkívül 
még minden ága a gazdaságnak. Szó
val oly hasznos könyv s oly szépen vau 
megírva, hogy ilyen irodalmi szakmunka 
rég nem látott napvilágot. Szón lel
készek és tanítók kik ezer/ inához akar
nak  ju tn i forduljanak levelező lapon 
szerkesztőségünkhöz tekintettel arra, 
f/Ogy előfizetőnk-e vagy sem s a njun
kát teljesen ingyen és díjmentesen kül
detni fogjuk a tninisterium által. Na
gyon helyesen teszi minden lelkész s 
tanitó ha igy megszerzi mert igen-igen 
sokat tanul és sokat taníthat belőle —- 
a lelkészeknek és tanítóknak pedig |fő 
kötelességük a nép tanítása és oktatása.

—  Kitüntetés. A volt szegedi or
szágos mezőgazdasági kiállításon részt 
vett a békési állami kosárfonó iskola 
is, amelyen arany éremmel lett kitün
tetve, tehát most is megfelelt jó hír
nevének. De nemcsak az iskolát, ha-

nem egy iparost is érte kitüntetés ezen 
kiállításon. Szalontai Mihály asztalos 
mester egy u. n. méh ,,Pavíllcm‘"-t kül- ; 
dött be. amelyért a kiállítás méhészeti 
osztálya bronz éremmel és 20 korona 
díjjal 'jutalmazta Szalontait. Midőn gra
tulálunk mindegyik kitüntetéshez, egy
úttal azon óhajunkat is fejezzük ki. 
vajba minél gyakrabban adnának okot 
és alkalmat iparosaink a kitüntetésre.

— Sötétség a színházban Tegnap 
este a „Czigányszerelem" előadása alatt 
az a kellemetlenség adta etó magát a 
színházban, hogy a villauylámpák a har
madik felvonás vége felé egyszerre tel
jesen kialudtak. Nézőtéren színpadon ko- 
romsűtétség iőn Az élőadást félbe kel
lett szakítom s vagy fiz porczig tartott, 
inig függönyt ismét felhúzták A megrom
lott vezetőket hirteienében nem lehetett 
kijavítani s az előadás végéig egy pár 
gyertya s lámpa helyettesítette aviiianv- 
lampák fényét. A közönség jól mulatott 
azon a zavaron, melyet a lámpák elsóté- 
tüiése keltett és süriin hallatszott a ki
áltás „Mehr líeht.- Egyébként az efféle 
kellemetlenségek Budapesten is gyakran 
előfordulnak.

— Vendegszereplé?. Gyulai Zsiga vá
rosunk szülötte a budapesti sziniafcadc- 
mia végzett növendéke — a ki legutóbb 
„A férj vadászni jár" czimü darabban 
lépett fel az itt működő sziutársulatnál 
— csütörtökön este Rákosi Viktor és 
Gutki Soma bohózatában a .Napóleon 
öcsémben' lép fel s annak czímszerepót 
fogja eljátszani.

— Betörés. Könnyű szerrel akart pénz
hez jutni, az az eddig még ismeretlen 
jó madár, ki múlt hó 31-én éjjel lopási 
szándékból az utczai ablakon keresztül 
behatolt Gallacz János műszaki tanácsos 
lakásába. Azonban nem nagy sikert ara
tott, mert néhány darab szivaron kívül 
mást nem vitt el. A rendőrség gyanúja 
kárusult kocsisára irányul, kit nyomban 
In is tartóztatott. Hogy azonban ő o a 
tettes, azt majd csak a további nyomo
zás fogja kideríteni.

— A pünkösdi lóverseny. Pünkösd 
hétfőjén rendezi a bákésmogyei gazda
sági egylet szokásos lóversenyét Csabán.
A programot megelőzőleg megismertet
tük olvasóinkkal. Gyuláról mint minden 
évben az idén is nagyszámú közönség 
lesz jelen a lóversenyen, mely délután 
4 órakor veszi kezdetet

— A községi vizsgák. Múlt hó 29 és 
30-án tartattatak meg a vármegye szék
hazán a községjegyzői szigorlatok A 
vizsgáltató bizottság olnűke dr. Bodoky 
Zoltán várni, főjegyző volt, 29-én volt az 
írásbeli 30-án a szóbeli vizsga. Egyhan- ; 
gulag keresztül mentok. V ortán Emil 
(Békés) Vitályos Gábor .Öcsöd) szava
zattöbbséggel : Such István (Csaba) Oszt- 
rolnocky (Szarvas) és Havasi István 
(Szabad-Szt.-Tornya )

— Lopás. Mucsi János a jelenleg itt 
működő szín társulat szinlapkihoriója, 
múlt hó 29-én a kora reggoli órákban 
betért Kiss Ernő bádogos mester műhe
lyébe egy kis diskurára, miközben a

! falon függő 2 ezüst órát iánozostulegyütt 
I elemeite, aztán pedig eltűnt a városból.
1 a  fiatal tolvajt a csabai rendőrség el- 
| csipto a. Gyulára kísérte át, hol a további 
i eljárást ellene megindították, 
i — Halálozás. Puskás Lajosné szül.
I Bordó .Sára tért örök nyugalomra múlt 
i hó 23-án — Temetése 30-án volt nagy 

részvét mellett. A boldogultál hitvesén 
| kívül hat apró gyermeke gyászolja

BÉKÉSitEGYKI HÍRLAP

S z ín h á z .
I — Gésák. A gelejt kis király. Görög rabszolga.

A férj r s d á n n i  j i r .  Kis szökevény. Tosca. —

Gratulálunk Szalkay színigazgatónak 
Azaz, hegy nemcsak őt, de az összes ; 

: Bzini szereplőket illeti ez a gratuláló), j 
: mórt a boti műsorban olyan élvezetes ( 
í előadásokat tartottak, a mely feltétion | 
5 elismerést érdemel.

7

Sajnos azonban, hogy a gyulai kö
zönség a moly pedig régi jó szinpirtoló 
hírében áll és a vidéki színtársulatok is 
arra mindenkor biztosan számítanak, 
annyira távol tartja magát az előadásoktól.

Pedig Szaikay színtársulata, a heti 
előadás után itelve méltó helyet foglal 
el a jobb vidéki színtársulatok között 
és igy megérdemli azt a pártfogást, le
galább amit eddig a múlt években ta
pasztaltunk, a közönség részéről.

Folyó ko 26-án a Gésák adatott jó 
előadásban Bandi Rózsi (Mirnosa) jó csi
nosan énekel. Szalóezy írén (Molh) kel
lemes soubrette. Jó volt Szalkay (Vnncsi.)

27-ikén A geleji -kis király, Uéezi 
István n é p s z í n m ű v e  Maga a darab in
kább a drámai vonalon van tartva. Az 
előadás igen összhangzó volt. A női sze
replők közül Jászai Mariska (Galamb 
Eszter l elég jól alakított. Pálfi Maris
káról (Zsófia) most is csak kellemeset 
mondh ltunk. Jó volt Borsitzky Ilona mint 
(özv. Bzekérné.) A férfi szerelők közt 
első sorban Kalmár Gyulát (Tardi Imre) 
kell említenünk Szépen, jó színezéssel 
adta elő szerepét és egyes hatásosabb 
jelenetet dicséretre méltóan alakított. — 
Szepessyröl (Péter gazda) elég, ha any- 
nyit mondunk, hogy régi jó színész. — 
l)eóri (Barna Miklós) rund szerepében 
kellő hatást ért el.

Május 29. , A férj vadászni jár. “ Az 
újabb frauezia vígjátékok századvégi ter
méke. A fő benne a helyzet, komikum, 
ez képezi a cselekményt, a bonyodalmat- 
Ilyen darab aztán, kellő ősszjáték és jó 
szereplők mellett feltétlen sikert biztosit. 
És örömmel mondhatjuk, hogy azt ily 
előadásban élveztük is. Holáozy Ilona 
(Leontina) nagyon jól játszott, diszkréten 
alakított. Borsiezky Ilona (Latom grófné, 
— Deéri (Horisctt) mint bonvivánt na
gyon megállja helyét. Különösen sike
rült volt a második felvunásbeli jelene
tei. Kalmár (Duchotel) jól uralta szerepét. 
Kitünően alakított Krémer (Caesaraiét.) 
Jó maszkja és nagyon jó játéka általá
nos derültséget keltett. — Gyulai Zsiga 
(Goutran) ismét bemutatkozott nálunk, 
hogv haladáséról beszámoljon. Szépen 
haladt, és ha majd kellő routinra tesz 
szert, jó színész válik belőle.

Május 29. A kis szökevény. Uj ope
retté 3 felvonásban. Gyönyörű zenéjéről 
már a vidéken mindenütt ismeretes. Az 
előadása is a legjobb volt. Első sorban 
meg kell említenünk Szalóezy Irént 
(Gray Yinnifred). Nagyon kedves soub
rette kellemesen csengő hangja, tempe
ramentumos játéka és gyönyörű táncza, 
általános tetszést és sok tapsot aratott. 
Nagyon sok énekszámát megujrázták 
és méltán. Bándi Rózsi (Aliee) igen jó. 
Pálfi Mariska (Carmeníla) a nem szerep
lők körébe tartozó ének és tánezszámo- 
kat, nagyon szépen játszotta, Szalkay 
(Tamaráid) a régi kitűnő komus. Araold 
Antal (Pitro) az olasz dalt kellemesen 
énekelte úgy, hogy meg kelletett ismé
telnie. Kemény Lajos (Stanlay Edgard) 
jó játékáért szinten sok tapsot kapott. 
Virágh Ferenez (Fílipper) méltó párja 
volt Szalóczynak a harmadik felvonás
beli szemesen ténezban. De egész játé
ka megnyerő volt A többi szereplők 
is segítettek az előadás jó voltán, úgy 
hogy mindenikéről csak jót mondhatunk. 
Feltétlen dicséretet érdemel, a zene és 
énuokkar, a mely nagyon jól harmoni
zált Azt hiszem ezen darabot szívesen 
megnézi a közönség ily előadásban má
sodszor is.

Május 31. Tobcs. Sardou nagyha
tású drámája. A csúnya idő sokakat hát
ráltatott az eljövetelben, pedig az előa
dás igen sikerült volt Holóczy Ilona 
(Eioriáu Tosca) nagyszerű alakítást nyúj
tott. Megrázóan játszotta a féltékeny 
és őrülten szerelmes nő szerepét, ki fél
tékenységével oly nagy bajt hoz kedve
sére. Játéka a drámai alakítás magasla
tim állott, a mit a felvonások utáni nagy 
tapsvihar is igazol. Jó szereptársa volt 
Deéri (Marié Cavardossy) csak dicsére
tet érdemel. Kalmár Gyula (Scarpia báró)
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e borzasztó intrikus szarepet nagyon jól 
eltalálta éa ha több lett volna a közön
ség, nem tudom nem-e járt volna rosz- 
szahbul, mint Debrecenben Fenyeri. Ke
mény Lajos (Caesara Augelotti) elég 
jó volt.

június 1. Czigányszerelem Dankó 
Pista életképe ment fél helyárakkal.

Mint már említettük, igazán sajnál
juk, hogy a közönség eme igazán jobb 
előadásokat élvezni nem akarja, de re
méljük, hogy a heti műsor után el nem 
fog maradni, mert tudjuk, hogy az ilyen 
előadásokat a közönség is Bzivesen nézi

^ Jp n iu s  2. Szulamith kerül bemuta
tóra, teljes bérletszünetben. E kitűnő 
előadásra a melytől a legjobbat Várjuk, 

■i ----- jó szerepOsztásbán adatik,
DlWtiutiíii* a luwj wí »
mert nagyon jó szere] 
m |r is nagy az érd-v 

De legyen is 1 Tural.

N y ilt té r .
A» ezen rovatban foglaltakért nem vállal felelős

séget a szerkesztő.

N y ila tk o z a t .
Alulírottak mint Dénes László uf 

megbízottai (a Dénes László ur és Bár
sony Elemér ur közt felmerült Iovagias 
ügyben) ezennel kijelentjük, miszerint 
Bársony Elemér ur felünk Dénes László 
úrtól előbb fegyveres, de becsületbirói 
Ítéltettél nem rendelkezvén, később a 
elkövetett tettleges sértésért Iovagias elég 
tétéit kért, majd pedig nem eotnpbtens 
okoknál fogva az ügyet a lovagiasság 
utjárál letereli, továbbá tekintve azt, 
hogy egyrészről Dénes László ur a Bár
sony Elemér uron elkövetett tettleges sér
tésért minden alkalommal hajlandó Volt 
a Iovagias elégtétel adásra, daczára an
nak, hogy a kezei közt lévő nyilatkozat 
szentit Bársonjy Elemér ür arra nem ké1 
pés; — másrészről, mert Bársony Ele
mér ur mint tettlegesén sértett fél tereli 
le az ágyét a lovagiasság útjáról, fin 
rabbá mért Bársony Elemér ur által fel
hozott okokat Dénes László ur megbí
zottai nem találván elég fontosnak arra, 
hogy az ügy a lovagiasság útjáról le- 
tereltessék: mi Dénes László uf részé
ről az ügyet teljesen a lovagiasság sza
bályai szerint olintésettnek nyilvánítjuk, 
annál is inkább, mivel felünk Dénes 
László ür, úgy a sértett fél, mint saját 
megbízottai minden intézkedésének ma
gát alá vetette.

Kelt Békésen, 1900 május 81.
ttrBntald Lajos,
László Hűdre,

(mint Dénes László u r  megbízottai)

Hivatkozással a fenti nyilatkozatra, 
alólirótt 'kijelentem, hogy Bársony Ele
mér tufái fér;állott Iovagias ügyet ré
szemtől is teljesen befejezettnek nyilvá
nítom és kijelentem, hogy tekintettel 
aíOfr körüImlnyre, miszerint ellenfelem 
arelégtételádástólegyszerüen meghátrált 
vei* további polémiába nem bocsájt- 
kozo.ru.

Békés, 1900. május 31.
Dénes László.

IRODALOM.
— A tM f«r tw iy n íjs . Som valami modem 

angol mísaről vau ázó, aki óriási viarmedenczében 
vég*i Vizslám mutatványokat, hanem a tenger 
igazi királynéjáról, akiben hittek, akinek áldoztak 
az emberek, aki„Nereua leánya s Poseidon fele
sége. volt, kinek szentelt ligeteiben fehér márvány 
szobrai ragyogtak és csókolták azokat a déli nap 
aranybibor augára s a délszaki föld szivárvány- 
szárnyú pilléi. Aki született tengerfenéken, s já t
szadozott mgó-iengő vízinövények zöld levelein éa 
fehér virágain, s akit meglátott és megszeretett 
Poseidon. Azóta centaurok hátán já rja  a  tengerek 
birodalmát, s a merre szigonya ellátszik, lágyáb- 
ban Tüórmol a tenget* éa hőbben sóhajtoz a szél. 
Előtte,- körötte arányos szárnyú gyermekek, po
gány angyalkák szálldosnak, tartván köpenyének 
szegélyét,, :Cdv néked, Amphitrite! A tenger Isten
nőjét számtalanszor vette vésőjéré, eesetére a raiívó- 
szet-LegSiébb ábrázolásainak egyike egy pompeii 
faKestim-ay, moly égése épen maradt meg. Könyv

nyed báját megkímélte a mindent elpusztító em
beri kéz, s megkímélte még a láva is. Most gyö
nyörű színes roprodnkezióban jelent meg a Nagy 
Képes Világtörténet 68. füzetében, művészi mel
lékletül. A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, a TV. kötet szer
zője dr. BorOvszky Samu. Egy-egy kötet ára dí
szes félbőrkötésben 16 korona; füzetenként is kap
ható 60 fiWéijévei. Megjelen minden héten egy 
füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek, írod. 
Int. Budapest, VIII., Űílöi-ut 18.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján.

BlKlSMStíVm HIKLiP

Háti jelentés a gabona üzletről
Gyula, 1900. junius l.

(St. S.) A lefolyt héten a gabona 
üzletben az irányzat teljesen ellanyhult 
és az árak retrográd irányban mozogtak. 
Külföldről jobb terméskilátási hírek ér
keznek, mely körülmény deprimálólag 
hat az ártejlődésre. A fogyasztás a ked
vező terméskilátásokkal szemben, tar
tózkodó állást foglal el, nagyobb vásár
lásokba nem megy be és csakis a leg
szükségesebb bevásárlásokra szorítkozik.

A további árfejlődésre nézve, korai 
lenne ma véleményt adni; a termés ki
látások hazánkban eltekintve egyes 
vidékéken keringő rozsdahirektől — egy
behangzóan kielégítők és középtermest 
biztosítanak, sok függ azonban a további 
időjárástól.

Korlátolt forgalom és lanyha hangu
lat mellott, az árak naponként veszítet
tek jegyzéseikből, a kínálat nem öltött 
ugyan nagyobb mérveket és inkább tar
tózkodó.

Gyula, 19##. junius 2.

A munkára nézve a kilométeren
kénti egységáron és azzal kiszámított 
vállalati áron felül kiteendó még külön 
azon egységár, melyért vállalkozó mér
nök a magánosoktól esetleg elfogla
landó területek szükséges munkáitkat. 
holdanként végezni hajlandó.

Á törzskönyvezés alapjául szolgáló 
és a megkötendő szerződés kiegészítő 
részét képező idézett ministeri rende
letek, müleirás, szerződési minta és az 
úthálózatot feltüntető kimutatás a bé
kési főszolgabírói hivatalban megte
kinthetők.

Felhivatnak a versenyezni kívánó 
okleveles mérnökök, hogy a munkála
tok elvállalására vonatkozó zárt Írás
beli, kellően felszerelt ajánlataikat 1900. 
évi jenius hó 20-ig hozzam adják be. 
Megjegyzem, hogy az utibizoltság fen- 
tartja magának a beérkezendő ajánla
tok közt a szabad választás jogát.

Békésen, 1900. évi májushó 50-án.
Popovics Szilveszter,

főszolgabíró,
mint az utibizöttság- elnöke.

2919/1900.

Pályázati hirdetmény.
Mai áraink a következők:

Búza I . . . . .  7 frt 20 tótól 7—35 krig 
Üj tengeri . . . . 5 frt 20 krtól 5—30 krig  
Árpa . . .  . . . —frt — krtól — — krig
Z a b ....................4 frt 60 krtól 4—80 krig

métermázsájaként.

A szarvasi járáshoz tartozó Ö csöd
községben a Békés vármegye térvény ha
tósági bizottságának f.‘ é. 162. bgy. 5168. 
ikt. sz. a. határozata alapján újonnan 
szervezett községi

K iadótulajdonos: A „CORVINA NYOMDA.*

A békési járás főszolgabirójótól.

Verseny tá rgya lás i
h ird e tm é n y .

A békési járás föszolgabirája részé
ről ezennel közhírré tétetik, hogy a já
rás területén levő összes községi köz
lekedési (vicinális) közutak

törzskönyvező
munkáinak biztosítása czéljából zárt 
Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

.V törzskönyvek (térképek és mű
leírások) minden határra és útvonalra 
külön-külön kéreg-boritékba foglalva a 
71871/92. és 43 H0/93 számú keres
kedelemügyi ministeri rendeletnek meg
felelőig szerkesztendők.

Az állandó pontjelzők 40—40— 16 
cm. méretű, jó minőségű fagyálló kő
ből, az elhatárolási karók 8— 10—80 
cm. méretben B. I. rásütött bélyeggel 
ellátva, a kilométer oszlopok megfelelő 
számmal risütött l í — 16— 16 cm. mé- 
rdtben keményfából áilitandók elő, a 
térképek vászonra ragasztott Taun rajz- 
pspirra, a mfliratok diós-győri merített 
papírra készítendők.

A törzskönyv estesen  mintegy 103 
kim. hosszú közútra lesz foganatosí
tandó, s 1901-ik évi április 1-ére tel
jesen befejezendő.

Az ajánlatokhoz a vállalati összeg 
6*-ka melléklendő, mely összeg a szer
ződés megkötése alkalmává,! a vállalati 
összeg 10*-kára lesz kiegészítendő s 
mint biztosíték, a munka kittelesitéséig 
a járási utbizottság pénztárában letét
ben tartandó.

pénztári ellenőri állásra
pályázatot hirdetek s fölhívom mindazo
kat, a kik ez állást elnyomj óhajtják, 
hogy szabályszerüon fölszerelt kérv-ényei- 
kot hozzám folyó évi juníus hó 19-ig be
adjak.

Az elienőinoki választás útján nye
rendő megbízatása-1901. évvégéig tarts  
az állás évi 8UD korona készpénzfizetés
sel vág javadalmazva.

A megválasztandó pénztári ellenőr 
tartozik 8ÖU korónáúyi óvadékot biztosí
tékai letenni s hivatalos kötelességei 
közé fog tartozni, hogy a községi Ill-ad 
jegyzőnek a közigazgatási ügyekben is 
segédkezzék.

A választás f,. é. junius hó 22-én, 
d. e. 9 órakor fog Öcsöd községházánál 
megejt* tni.

Szarvason, 1900. május 30.
l> r . K r c a iu A r ik ,

főszolgabíró.



Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.

Megyei telephon:
C sab a  20. Reisz Porjesz

Paris, London 1897 : 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.

Megyei telephon:
t  ««i>a 30.

BÚTORGYÁRA
B é k é s -C s a b a , V asu^ utm , 115$, és U56. szia , (Saját h á t)

A z  egész országban páratlanul gazdag választékban 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 re 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  le 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  l e 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 !

Gyula, 1900. juniua 2.

K re sz ta m é n e s  község határában 
— Aradmegye, vasúti állomás Ternova — 
a híres ménesi bortermő vidék szomszéd
ságában

1200 k a i .  ho ld
kiterjedésű, 9 holdat kitevő belsőség, szántő

részben m ár beültetett, 
részben üres szőlőtalaj,

továbbá
legelő és erdőből álló birtok,
főleg szőlőtermelésre rendkívül alkalmas

5 0 -1 0 0  holdas parczellákban
előnyös bankkölcsön átvétele mellett 60—
70 frt holdanként! árban eladó. A vételre 
főleg Gyuláról és Csabáról 50—100 hol
das parezellákra már többen jele ntkeztek 
és a még fenmaradő részre reflektálok 
jelentkezhetnek az eladással megbízott

Bródy Adóit
ügyvédnél Gyulán.

BÉKÉSKE6YEI HTKLAP

íLAPITTATOTT 1880. ÉTBEN.

Délmagyarország első és legnagyobb kerékpár és varrógép
I f i*  fóraktára nfifi

KEMÉNY LAJOS H.-Vásárhely.
F ió 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 r  
, Naumann' 

. P r e m i e r  
Excelsior' 

,K a y !  e r

Rössler és lauernlg ] 
,R  e t  e o r“ 

„Styria"
„G r i t z n e r" 

„Champion'

>, Adria1, „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 i t  z n e r“ 

„Minerva"
„W í b r a  t  i n g“ 

„Phönix 1

Amerikai 
12-ös Wheeler és Wilson | 

„Howe"
„Cylinder Colibri* 

czipészek részére

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

Dús választék kerékpár és varrógép felszerelés! czikkskben.
—-  Szakszerű nagy Javítóműhely kerékpírok és varrógépek részére. — j 

10—5 Árjegyzék Ingyen és bérmentve.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.'^
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MEGHÍVÁS.
A Gyulai T a k a r é k -  é s  H i te l -S z ö v e tk e z e t

o ’ündösd máscdnapjón délelőtt 11 órador tartja

alapszabály módosító es tisztújító közgyűlését
9V  a városháza nagytermében, “U *

melyre a részjegy tulajdonosod ezennel’ tisztelettel meghivatnaH.
Syulán, 1900. m ájus 23. , L . „  . .

ügyed vezetésével megbízott igazgatóság.

— P á r to l ju k  a  h e ly b e ír ip s r t !
1900 Tavaszi idény 1900 Telefon 41. szám 1

Legnagyobb választék bel- és Főüzlet Orosháza 1
külföldi gyapjú szövetekben .... Fióküzlet Gyulán u

O

Mérték utáni megrendelések pontosan eszközöltetnek. .

úri szabó, ...................
G ju lá n ,..................
„Angol Divatához.IE Ü E R  M I B E

D iv a to s  s z a b á s z a t  — k itű n ő  m u n k a .

" 's r r - »

S a já t  m ű h e ly . * * * * * * S a já t  m űh e ly
ferfl-Nagy raktár^ kész

s{i Hs ♦' * »|e üs
es gyermek-ruhákban ’és felöltőkben ; tu- 

rieta, sport- és vadász-ruhák, libériák. HavelecV, uister. gumi-kö- 
peuyek minden k.vitelnen, feltűnő élesé árakon. * * * * * _*' 
Különös ügyeimébe ajánlóin a naayérdeiuli közönségnek di- 

S vatos és Ízléses kiviteli! női készruha rak tá ram at. Nagy 
vála-ztékhun kaphatók különféle szlnfl kab á to k  a legdiva
tosabb fayonsl t fekete és esines 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!

691 /19G0. tkv.

Árverési h irdetm ényi
J s i - 'y o n . s i t -

A szeghalmi kir. jbiróság mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Biedermann E. és fia debreezeni ezég vég- 
rohajtatónak Igrtezi János f..-gyarmati la
kos végrehajtást szenvedő elleni 1918 k. 
56 fill. töke követelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a gyulai kir. tör
vényszék (a szeghalmi k ir jbiróság) te
rületén lévő a f.-gyarmati 548- az. jkvben 
felvett 819—20. h. sz. zsellér teleknek és 
tartozékainak Igriczi János nevén álló 
felére az árverést 800 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1900. évi június hó 28 ik napján dele ott 9 
órakor F.-Gyarmat község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megálla
pított. kikiáltási áron alul is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának lOH-át készpénzben, 
vagy az 1881: LX. t.-ez. 42. §-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyministeri rendelet. 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881: 
LX. t.-ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előlegos elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Szeghalmon, 19UÜ. évi márcziug 
hó 19-ik napján.

A szegkalmi kir. jbiróság mint te
lekkönyvi hatóság.

s í r e m lé k  é s  k ö ip a r - te le p e
B - - C s a f c á a ,  F ő t é r ,  a z  I p a r  é s  IK T é p 'b a n .ls :  é p - ü . l e t é 'b e x i  Városháza során

KOVÁCS, kir. jbiró.

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

sirli ó-raktárunkat
Főtérre, a városház melletti I p a r  é s  iV é p b a u k  h á z á b a  helyeztük át.

Raktárunkat tetemesen megnagyobbítottuk, úgy, hogy fő b b  s z á z r a  m en ő  
s ír e m lé k e k  á lla n a k  fo ly to n  r a k tá r o n : fehér cararaié^ szürke szíléziaimárvány- 
ból, fekete svéd gránit és labradorból, mlndeu alakban és nagyságban, a legfutányosabb 
árakon.

A midőn oly sok éven át tapasztalt bizalomért és pártfogásért köszönetét mon
dunk, kérjük azt továbbra is, biztosítva a nagyérdemű közönséget jutányos és lelkiisme
retes kiszolgálásról.

Tisztelettel:
R o se n b a u m  i .  é s  F ia .

'NyüOll’já e s“kiadja a „Corvina" könyvnyomda Gyulán.


