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Az iparpártolási mozgalom minde
nütt nagy hullámokat vert fel. A kor
mány, testületek, egyesületek, magá
nosok, a sajtó lelkesedéssel karolták 
fel az ügyet. Ez a lelkesedés azonban 
ősapán szalm atüz; a magyar társada
lom csak csekély része pártolja prac- 
tice is a honi ipart, a társadalom java 
része azomban csak elvileg járult a 
mozgalomhoz, •

Hisz ez természetes is ; időnek kell 
lefolyni míg az egész magyar társa, 
dairnat át fogja hatni a hazafiasság, 
mikor szinte parancsolötag fog föllépni 
a magyar ipar1 termékekért, mikor meg 
fogja vetni, hazafiatlansággál fogja vá
dolni azt, ki mellőzve a magyar ipari 
a külföldit pártolja.

Ugy-e bár ideális állapot volna 
ez ? 1 Mily büszkén veregetnék mel
lünket, nohát végre valahára magya
rok vagyunk testben lélekben, Meg
tudjuk védeni a becsületes magyar 
iparos munkáját is 1 Igen ám ! lesznek 
azonban még ez ideális korban is so
kan, kik Bécs illetőleg a külföld felé 
szeretnek gravitálni ; nem válnak tehát 
tökéletes testekké az eszmék, melyek 
az utóbbi időben gomba módra láttak 
napvilágot. Az utolsó év eszmékben

gazdag volt, tán sohase volt annyi a 
nép jólétét czélzó eszme együtt, mint 
ma. Póló nagyon, hogy a túlságos sok 
eszme megrontja egymást, melyeket 
legutóbb vezető férfiaink felszínre v'l 
tettek. A sok orvos el fogja rontani a 
beteg országot, a helyett, hogy gyó
gyítanák, súlyosabb veszélybe hozzák.

De nem is erről akarok beszélni. 
—  Maradjunk az ipar mozgalomnál. 
Tény, hogy addig, inig az egész ma
gyar társadalom nem ébred tudatára 
annak, hogy a becsületes iparos tisz
telni való, s a társaság körébe való 
polgár, mindig fogyatékos lesz az ipar 
pártolás. Ezt totum factum. Ezt meg- 
czáfolni nem lehet. Ha a becsületes 
iparost polgárnak s a társaság közé
valónak ismerjük 
óhajtott gyümölcs, 
gyár ipar pártolás 

De alig indult

el, meg leszen az 
a hamisítatlan ma-

meg a mozgalom, 
már :s nagy aggodalommal tekintünk 
elibe, hogy — ha a mozgalom nagyobb 
arányokat fog ölteni, — a hazafias 
magyar társadalmat meg fogják tévesz
teni, keiepczébe fogják juttatni, mint 
azt ma teszik.

Már most, mikor még az iparpár
tolás utjának csak első fokán áll, egyes 
magyar iparos czégek felhasználva a

mai hazafias közhangulatot — külföldi 
czikkekkel tévesztik a közönséget, A 
magyar gyártmánynál sokkal silányabb 
portékára ráfogják : .honi ipar.“ Ha 
az jpa^pártolás virágzó korát fogja élni, 

'tejjeáen megfordítva lesz a dolog: ed
dig magyar gyártmányú külföldinek 
elnevezett, — közel jövőben pedigf si
lány külföldi gyártmányú „honi tér
ne ék “-nek elnevezett czikkekkel fogják 
a társadalmat megtéveszteni

Kiszámíthattál] bajnak leend oko
zója ezen körülmény. Jól értsük meg 
egymást ! Magyar iparosok ezek s nem 
kereskedők, kik azt állítják, hogy a 
eztkkek saját maguk termelései, tehát 
honi gyártmány, de valójában külföldi 
czégek árui. Mily rafinéria, mily vak
merőség !

Ez ideig mig magyar iparezikkeket, 
nagyobb kelendőség biztosítása (Céljá
ból külföldi elnevezés alatt hóztak for
galomba, nem volt mit félteni, hiszen 
magyar termékeket árultak és pártol
tunk. Igaz, hogy ez nem volt tisztes
séges formája a versenynek. — Most 
azonban, midón a hangulat kihaszná
lásával — külföldi termékek mfígyar 
elnevezés alatt kerülnek forgalomba, 
nagyon is sok félteni valónk van. Az 
erÓ8bbódó magyar ipart féltjük az pr-

BÉKÉSMEGYEI HÍRLAP TARCZÁJA,
Világosnál,

Öreghegy tetején 
A." a vén kopott vér, 
Fényes vala hajdan 
Do most csupa rom már. 
Betegen tekint le 
A bérez oldalára. 
Roskatagon urntha 
Minden tagja fájna... 
Mintha csak a dicső 
Múltakat siratná .. .
Fény, hatalom, nagyság 
M'nt lettenek porral

Ohl azok a tornyok,
A* omladó bástyák 
Sok-sok hosszú század 
V harját k iá"ták! 
Csspásra-esapások, 
Véezre-vészek jö ttek . . 
Csoda-e ha aztan 
Úgy megviselödtek ?
Azé,. ha a kft/ek 
Beszélni tudnának 
Magyar dicsőségről 
Sokat mondhatnának I

Mennyit mondhatnának 
Nagy Mátyás királyról... 
Vitézlő bátyjáról 
Szilágyi M’há'yról . .. 
Hiszen mind a kettőt 
Sz'nröl-aziure látták,
Az akkor még büszkén

Égre néző bástyák! 
Akkortájban bizonv 
A világ is jobb volt,
Mi szegény hazánkon 
Pogány még nem tombolt.

Hejh I hogyha a falak 
Beszélni tud irc-k  
Tenger siralmukról 
Arról is szélűének I 
Menny, t mondhatnának 
Szenvedéseinkről. .. 
Rabságben s’-ilödö 
A-va ne„ zete"kről...
A falak, a tornyok,
Minit látták a m, 'tat, 
Látták, hogy a honért 
Hányán elpusztultok I

Reményt megóndpi,
Po, ja  nullpi la.rak.. . 
Látták szent küzdelmét 
A hős nagyapáknak; 
Látták a temetőt 
Világos gyászterét,
Hol a fé'i-itenek 
Kardjukat le tevék ,..
Hol szabadságunknak 
Lön megásva gi-ja . ..
Hol könnyét a magyar 
Oly sokáig sírta !

Puszta, néma romok 
Még meddig b'-jótok ? 
Meddig őrizitek 
Ezt a vén világot?
H ajh ! sokat láttatok 
Annyi idő óta ; . ,

S még mit kell érnetek: 
Isten a tudója!
Emlékei lesztek 
Akár meddig éltek: 
Magyarok gyászának, 
Magyar dicsőségnek! . . .

Acsay Lajos

Vágy
Hajh szebb világ volna 
Messzire, messzire,
Csöndes kis falumba 
A Körös mentibe . . .

De más élet volna,
Nem b'deg, nem rideg! . . .
Hisz ott melegebbek 
A szivek . . .  a szivek ...
Itt ha panaszom van 
Nem hallja senkiaem,
Itt ha fáj vs'ami 
Hiába könnyezem 1

Ott meg boczéznének 
Igaz szeretettel . . .
Könyűm lécsdkölnák 
Százszor, százezerszer! . . .

- Acsay Lajos

A 13-as szám.
I r ta  : S ert * gór.

Kedves Barátom!
Arra kérsz, hogy a szerencsétlen véget 

ért Riza és Feri esetét részletezőn leírjam.
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szagba beáramló hitvány külföldi por
tékákkal szemben. A tisztes magyar 
ipari mozgalom meghamisításáról, a 
magyar iparos becsületéről van szó. 
E fölött napirendre nem térhetünk.

Ezen külföldi termékeket honi el
nevezés alatt kinálgató, szipolyozó ipa
ros czégektől, melyek ily ravasz uton- 
módon szedik áldozataikat óvakodnunk 
kelll

Ezek az iparos ozégek a tisztes
ségtelen versenynek legveszedelmesebb 
fattyú hajtásai.

Baciüusok ezek, melyek megfertő
zik a becsületes magyar piacz egész
séges levegőjét! E bacillusokat, hogy 
több kárt ne okozzanak a becsületes 
iparnak, csirájában kell megfojtani.

Erre pedig első sorban a becsüle
tes iparosok vannak hivatva, mutassák 
meg, mit tudnak termelni a külföldivel 
szemben. Eme fáradozásában a kormány 
és társadalom egyaránt támogatni 
fogják.

A tisztességtelen ipari és kereske 
delmi versenyről hozandó törvényactu- 
sokra kiváncsiak vagyunk, vájjon elég 
erélyesen fog-e eljárni a tisztességte
len verseny ily ravasz utón való kö
vetői ellen, a tisztességes ipar és ke
reskedelem veszedelmes concurenseivel 
szemben.

Itt fél intézkedésekről nem beszél
hetünk, itt a legerősebb és legerélye
sebb törvényekre van szükség, me
lyekkel móresre taníthatjuk e pió- 
czákat t

A közigazgatási bizottság ülése.
Békésvármegye közigazgatási bizott

sága hétfőn f. hó 11-én délelőtt tartotta

Tudom, hogy nem csupán kíváncsiságból 
kérded ezt, hanem őszinte részvétet érzesz 
irántuk, tehát eleget teszek kérésednek.

Eljegyzésük — azt liiszem — még 
élénk emlékezetedbe lesz, mert hisz te is 
jelen voltál az ünnepélyen, sőt te tetted 
azt emlékezetessé is. Tudod, hogy mily 
nagy küzdelmekbe, mily nagy rábeszélésbe 
került, hogy a milliomos egyetlen leányát a 
szerény jövedelmű fiatal fiskálisnak adják. 
De végre is a szerelem győzött s elér
kezett az eljegyzés estéje. Csak szűk csa
ládi körben lett megtartva. Sok rokon a 
meghívás daczára sem jött el. Bizonyára, 
mert ellenezték a házasságot . . .

Emlékszel, már asztalhoz akartunk 
ülni, midőn te megjegyezted, hogy tizen
hármán vagy ónk s még tréfál kodva hozzá
tetted, hogy ki u babonától fél, az ne ül
jön az asztalhoz, majd megeszed te az ő 
porczióját is. Nevettünk erre mindnyájan 
és mégis mintha a babona kellemetlen 
hatása észlelhető lett volna; minden arcz- 
ról szinte lerit a félelem kifejezése: hátha 
mégis igazat mond a babona s ha iDaz, 
kit ér majd a szerencsétlenség ?

Kínos csönd lett és senkisem tudta 
a beszéd fonalát föntartani. Ekkor te hoz
zám jöttél, bosszankodtál a meggondolat
lanul kiejtett szavaidon, azt mondtad, hogy 
feltűnés nélkül távozol és elhívod közös 
bai utunkat a tanítót, hogy a szerencsét
len tizenhármáé számot megsemmisítsd.

Csakhamar vissza is jöttél a tanító 
által kísérve, de — mint tudod már akkor 
nagy fíiliórdulás volt. Riza anyja, — lehet, 
hogy a balsejtelmek hatása alatt — rosz- 
szul lett és visszavonult a társaságtól.

a vármegyeháza kistermében junius havi 
ülését. Jelen voltak: dr. Lukács György 
főispán elnöklete a la tt: dr. Fábry Sándor 
kir. tanáesos alispán, dr. Deimel Sándor 
tb. főjegyző, dr. Zöldy János főorvos, Csák 
György kir. pénzügyigazgató, Kezei Szil- 
vius kir. tanfelügyelő, Haviár Lajos kir. 
főmérnök, Jancsovics Péter árvaszéki el
nök. dr. Liszy Viktor kir. ügyész, Keller 
Imre, Jancsovics Emil, dr. Hajnal István, 
Goiszt Gyula, dr. Zsilinszky Endre, Haviár 
Dániel és Zlinszky István. Az alispáni 
jelentóstést dr. D ó i m é i  Sándor tb. fő
jegyző olvasta föl.

A személybiztonság csupán Gyulán 
és Körösladányban volt megtámadva a 
múlt hónapban egy-egy esettel. A vagyon
biztonság ellen Öcsödön egy, Gyulán 
nyolez esetben követtek el támadást. Bal
eset Szoghalmon, Füzesgyarmaton és Oros
házán fordult elő. V izbefulás Körösladány
ban, Csabán és Öcsödön. „Öngyilkosság 
Csabán kettő, Orosházán, Öcsödön egy- 
egy, tűz Békésen „bárom, Gyomán, End- 
rődön. Dobozon, Öcsödön és Orosházán 
egy-egy fordult elő.

Az állategészségügy májusban sokkal 
kedvezőtlenebb volt, mint a folyó év bár
melyik hónapjában A ragadós'állati be
tegségek bárha szórványosan, de elég te
kintélyes számban mutatkoztak. Különö
sen kedvezőtlen volt az állapot a sertés- 
vész tekintetében, mely 9 községben lépett 
fel s csak egyben szűnt meg.

A vármegyei pénztárakat rendben ta
lálta. — Tót-Komlóson hitelszövetkezet 
alakult. — Szabad-Szent-Tornya községe 
Puszta-Szent-Tornva községhez való csat- i 
lakozását elhatározta s a határozat most ! 
hirdetés alatt áll. — Gyulaváros tiszti sze
mélyzetében azon változás törtönt, hogy 
F 1 u e k Károly közgyám elhalt, továbbá 
K ó h u  Dávid városi' nyilvántartó ez ál- j 
lásáröl lemondott. Ezen megürült állások 
betöltését még junius hó folyamán foga
natosítani fogja az alispán. — Füzes- 
Gyarmaton május hó 27-én népgyulés 
vo lt; a teljesen rendben lefolyt tanács
kozás tárgyát a földmivelő munkások hely
zetének javítása s az általános választási 
jog megbeszélése képezte.

A jelentést egyhangúlag tudomásul 
vették. Dr. Z ö l d y '  János főorvos beszá
molt a közegészségügyi állapotokról, me
lyek május bobun kedvezőbbek voltak, 
mint áprilisban. Javaslatára elhatározta a 
bizottság, hogy a közkórházban még öt 
mosónőt fogad fel, mert megszaporodott

BÉKftSilEttYEI HIV'LiP

A házigazda szeretetreméltó kinál- 
gutására njból asztalhoz ültünk és ismét 
— tizenhármon voltunk. A kedélyek csuk 
nem csillapodtak és alig félóra eltelte után 
mindnyájan elszéledtiink . . .

Riza anyjának baja esak múló főfá
jásnak bizonyult és másnap már teljesen 
friss egészségben volt. De a tizenhármáé 
számú babonás bitében megingatni többé 
nem lehetett. Ha valamelyikünk a közelgő 
esküvőről beszélt, rögtön Istenhez fohász
kodott, hogy esak a fiataloknak valami 
bajuk ne essék.

Szegény asszony! Azelőtt talán egy 
éven át nem látogatta oly sűrűn a tem
plomokat, mint az esküvőig tartó két hó
napi időközben. Sajnos, rossz sejtelmei 
meg .'Hiúsultak !

Mindezekre bizonyára jól emlékszel, 
meu hisz te is ép oly benfentes voltál 
náluk, mint jómagam.

Végre megvirradt a nagy nap, az es
küvő napja.

Te már ekkor régen külföldön bo
lyongtál tanulmányúton. Sürgönyi gratu
lációdat is csak az esküvőt követő napún 
kaptuk meg.

Az esküvő, gyönyöre, fényes volt, a 
násznép délig maradt együtt. Mindnyájan 
boldogak voltunk, de a legboldogabb volt 
Riza annyja, a ki folyton sírt örömében, 
mindenkit összecsókoit, minduntalan há
lálkodott ez Istennek, hogy megmentette 
a fiatalokat a képzelt szerencsétlenségtől...

Délután az ifjú pár nászúira készült. 
Pesten épen dolgom lévén, rábeszéltek, 
hogy tartsak addig velők. Nem igen ké
rettem magam. Czókmókoinat osszeszed-

a betegek száma, fűtésre pedig újabb 600 
koronát szavaztak meg. — C s á k  György 
kir. pénzügy igazgató jelentése szerint máj. 
hóban egyenes állami adóban befolyt 
677.409 kor. 96 fillér. Az év elejétől szá
ll- tva az idén 44.760 kor. 83 fillérrel ke
vesebb állami adó és 985 kor. 77 fillérrel 
több hadmeutességi díj folyt be, mint ta
valy. — R e z e i  Szilviuskir. tanfelügyelő 
jelentette, hogy a lefolyt hónapban 69 
tantermet látogatott meg. Jelentésének 
tudomásul vétele után az iránt tett elő
terjesztést, hogy egy dobozi esetből ki
folyólag írjon át a bizottság a református 
püspökhöz : intse meg a lelkészeket, hogy 
ne büntess ék az olyan mulasztókat a kik 
igazolják mulasztásukat. Az indítványt 
elfogadták. Tudomásul vették Szeghalom 
község azon határozatát, hogy az uj is
kola felállítása iránt előbb megkeresi az 
egyházat s utasították, hogy ennek válasza 
után tegyen jetentést. — A földmivelés- 
ügyi miniszter S z e g h a l m o n  szeptem
ber 1-töl gazdasági isinétlőiskulát létesít. 
A költségvetést kiadták a községnek s a 
gazdasági egyesületnek. — B é k é s  köz
ség kérvényét a polgári leányiskola ál
lamsegélyének 20110 koronáról 60CJ koro
nára való felemelése iránt pártolókig ter
jesztik fel a miniszterhez. — N a g y 
s z é n á s o n  állami óvoda fog létesülni. 
— Ezután a fellebbezéseket vették elő. 
O l á h  György főügyészt, ki betegen fek
szik lakásán Jr. D e i in e 1 Sándor helyet
tesítette. — H a v i á  r  Lajos kir. főmérnök 
a vármegyei utak állapotáról tett jelen
tést. — J a n c s o v i c s  Péter árvaszéki 
elnök és dr. L i s z y  Viktor kir. ügyész 
szokásos előterjesztéseinek felolvasása 
után az ülés véget ért.

A művészet és hazafias nevelés,
(Hazafias nemzeti nevelés adja meg 

országunk tőkéjét, erejét. Ennek eme
lésére áldozattól vissza riadni nem sza
bad. Ha bármely külföldi állam neve
lési ügyére pillantást vetünk, úgy meg
győződhetünk arról, hogy erre a czélra 
horribilis összeget fordítottak. Német
ország, Francziaország és Angolország 
mai nagyhatalmú állásokat legnagyobb
részt kifejlett hazafias nevelési ügyük
nek köszönheti. Jól iudták ezek az or
szágok, hogy első sorban a hazafias

tem és délután az ifjú párral elutaztam.
Kellemesen, gyorsé n lelt az idő és 

beesteledett, midőn az—i állomáshoz kö
zeledtünk. A gépész csakhamar megszó
laltatta a gőzsinot is, jelezve, hogy ál
lomáshoz jövünk.

Egyszerre esak egy óiiási zökkenést 
érzünk. Recsegés, ropogás, segítség kiál
tások és jajveszékelések voltak az első 
pölanatbeo hallhatók, mig a mas’k pil
lanatban mély csönd lelt. de alig rá inu't 
erővel he'lom a rúgást. A vonat k'sikfott.

A még rövid idő előtt meggy ajtott 
vasúti lámpák kialudtak, korom sötétség 
volt.

Ijedtségemből föleszmélve, oldalbor
dáimat tapogattam meg, vájjon megvan-e 
még a régi helyén. S erre1 bajom sem 
törtónt. Gyi'fát gyújtottam. RizAt a zök
kenés a szomszédos ülőhelyre csapta, hol 
ájulva feküdt. De hol van Feri? Uram 
Istenem mi történt, nn tevő legyek ? Meg
próbáltam Rizát élesztgetni, de hasztalan 
végre lerohantam és segítségért kiáltoztam.

A közeli pályaudvarról ekkorra már 
emberek érkeztek oda lámpással és fák
lyákkal. Egyik éppen kocsink elé ért. A 
világosságnál meglátom Ferit a földön el
terülve . . . Hozzáfutok, szólítom, lehajo
lok, rángatom, de ő nem mozdul, nem te
lelt többé, meghalt.

Abban a pillanatban, midőn a kisik
lás történt Feri az ablakon kihajolva szi
varozott. A zökkenés által bizonyára egyen- 
sulyát vesztve kiesett. Mint később az or
vosi vizsgálatból kitűnt, szegény Feri a 
síneket tartó kemény talpfára esett, agy
rázkódást szenvedett s rögtön meghalt.
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nevelési kell kultiválni és csak azután 
lehet a politikai hódítás nagyhatalmi 
állás szerepére lépni.

Magyarország csupán az utolsó 30 
év alatt fektetett súlyt a nevelésre 
perspective a népiskolai nevelésre; és 
csak akkor lépett Magyarország a mü
veit nyugati államok sorába, mikor tu
datára ébredvén kötelességének, fel 
karolt! a hazafias nevetés netuze 
ügyét Szerencse volt, hogy az utóbbi 
időkbín megbízható vezérek állottak a 
közoktatásügy ólén. És nevelésügyün
ket most esak emelni fogja azon kö
rülmény, mely hazafias nemzeti neve
lés eszközei közé kívánná belevonni a 
művészétét is. Már régi óhaja ez a 
közoktatás jelenlegi vezérló-férOának 
Wlassies Gyula miniszternek akinek a 
nevelésügy terén sokat köszönhetünk 
már. Bár Wlassies külföldről veszi a 
példát, de mindegy; lég ihibb fel tudja 
fogni, mily irányban lehet a haza if
júságát nevelni az igaz szép és jó 
iránt.

A terv lényege oda irányul, hogy 
az elemi népiskolák IV. és VI. osztá
lyai számára olyan történelmi földrajzi 
és etnographiai szemléltető képek ké
szüljenek, melyek a nemzeti irányú 
népoktatásnak segédeszközei legyenek.

Kétségkívül szép az eszme. Ennek 
fontosságát, nemzeti jellegű missióját 
mindenki meg fogja érteni, mert en
nek segítségével el fogjuk érni, hogy 
a gyermek már kora éveiben ismer
kedik meg hazája egyes részeivel, tá
jékaival, szépségeivel s történelmi moz
zanataival művészi képekben való szem
léltetések által. Ezek megvalósítása után 
a gyermekekben megerősödik a haza
fias érzés, hazafias lelkesedés, a mely 
csak hasznára fog válni a magyar 
nemzetnek.

S hogy a terv mily nemzeti mis
siót fog teljesíteni, azt a jövő méltán 
be is fogja igazolni.

A művészetnek a pedagógiába való 
bevonása még nem jelenti az ezeknek 
egymás közötti versenygésát; sőt ellen
kezőleg egyik a másiknak kiegészítő 
sere fog szolgálni.

Keményünk van arra, hogy Wlas
sies legújabb tervével lüktetést fog 

! adni hazafias nevelés ügyünknek.

Szilánkok.
Békés, szónokok, koránkelök és nyilatkozók hét#.

A községházánál is adja elő magát 
néha-néha cgy-egy kis szék-sértés a köz
gyűlések némelyikén, de olyan csinos és 
ki nos patália mint a milyet az egyik egy- 
ház községi képviselő rögtönzött pünkösd 
rmisodik napjának nagyobb dicsőségére az 
ev. ref'. egyházközség közgyűlésén: iga- 
zán ritkítja párját. A tüzes nyelv — mely 
hajdan az apostolokat ezen a napon meg
szállta — ennél se hiányzott csakhogy a 
szeretett Istenének tanai helyett a bosszú
álló Jehova szavait szórta s szarvakká vál
tozva öklelt vele jobbra-balra mindaddig 
míg a nagy tilrelmü elnök is megsokalta 
s megvonta tőle a szót s minthogy a ki
fordított apostol ennek daczára is foly
tatta a tárgyra nem tartozó, soczialis izü 
hhppikáit; a gyűlést felfüggesztette.

Nem szívesen veszek pennára egy
házi ügyeket s a mint méltóztattak is ta
pasztalni — eddig egy a tál án nem is vet
te1*}* mert a felekezeti jó békességnek, 
vallási türelemnek és lelkiismereti szabad
ságnak feltétlen hive vagyok, de éppen 
egyházamhoz való meleg ragaszkodás 
kényszerít, hogy a belviszály végzetes 
kimenetelére felhívjam azok figyelmét a 
kik annak kormányzására a közbizalom 
folytán hivatva vannak; a ki ilyen szelet 
vet, méltán arat vihart s ref. egyházunk 
főerősségét az egyetértést ingatja meg ön- 
tudatlanul — mert nem akarom mondani, 
hogy készakarva — az ingadozókat áldo
zatul dobja a baptismus fanatismusának 
és uz egyedül üdvözítő dúsgazdag róm. 
kath. egyház Kollonics esztergomi érsek 
elvernek megvalósítására törekvő s a kö
telező polgári házasság behozatala óta or
szágszerte mind sűrűbben nyilvánuló ter
jeszkedési vágyának. Nehezebb viszonyok 
közt alig voltak az ev. ref. egyházak mint 
ma, mert az üldözések korában a mártir- 
ság glóriája, ahithuség melege lelkesítette 
a vezetőket és tagokat egyaránt s a pu
ritán erkölcsök mellett a „maga kenyerén" 
dicsérte mindenki az Istent s kész volt 
abból a megfelelő karéjt az egyház oltá
rára letenni, — mig ma mind sűrűbben 
hangzik, hogy sz egyházat eddig a sze
génység tartotta fenn, itt az ideje, hogy a 
fenntartáshoz a gazdagok is megfelelő 
mértékben járuljanak; íme áldozatkész
ségünk ennyire hanyatlott s az állam a 
helyett, hogy segítségünkre jönne az ál

lami és községi iskolák forsiroz ásáv al tá
mogatni látszik a felekozetnélküliséget. 
Erkölcsi téren meg a baptisták Túlhajtott 
szenteskedése igyekszik tért hódítani pu- 
ritanísmusunk rovására s hogy nemjmin- 
den eredmény nélkül, mutatja az a bap
tista kongresszus, melyet május hó 22-én 
a magyarországi baptisták nálunk tartot
tak s melyen majdnem száz gyülekezet 
küldöttei vettek részt s buzgöságnkkal, 
békés magatartásukkal a világi hatóságok 
elismerését vívták ki annyira, hogy rövid 
idő kérdése, mikor nyerik el a külön egy
ház szervezéséhez 'a jogot s okoznak 
anyagi téren is érzékony veszteséget.

ötletszerű kontrasz az ogy házi életünk
ből, megengedem, hogy a vonások is a 
sötétebbok közül valók — de azért flgye- 

I lembe vehetők a maguk érzéke szerint, 
mert a jégverés után késő lesz a vihar 
ágyuk beszerzése.

•

1 örvény székünknél e héten tartották 
az első osküdtszéki tárgyalást, melyre a 
kisorsolt esküdt urak siettek bevonulni, 
mert hát meghívójukban a méltányos 
napidij, kettő száz korona birság is kilá
tásba van helyezve, ha a vonatról esetleg 
le késnének; hiszem, hogy ez a malőr 
Jusztitia asszonyság egyik uj lovagjával 
sem esett meg és mindannyi letette az 
esküt a vak istennő legfőbb papja kezeibe 
s az életviszonyokat mérlegelő lelkiismeret 
segítségére lesz a törvény rideg kacska
ringéihez kötött biráknak az ítélet köny- 
nyebb s talán humánusabb meghozata
lában.

Az esküdt uraknak türelmet, kitar
tást, pulpitusukban kényelmes ülést kívá
nunk és olyan éles-látást melylyel — mint 
a Röntgen sugarakkal — beláthassanak 
a vádlottak veséibe.

Pretoriában voltam álmomban, Krüger 
hit meg, hogy intézzek kiáltványt á bú
rokhoz a további ellenállás czéljaból. Ja 
vába izzadtam a nem nekem való feladat 
súlya alatt s a megszólítással „Angol
zsarnokság ellen vitézül harczolő szabad 
búrok- már készen is voltam, mikor min
den előleges bemutatkozás nélkül közre 
kap zsoké sipkás koczkás-kabátos nagy
fogú szőke úr s kijelentik bibliai kórus
ban, hogy mint Fáraó fősütőjének — 
fejemet veszik és felakasztanak akasztó- 
fára s a madarak eszik az én testemet 
stb. Bátor voltam megkérdezni, mivel szol
gáltam rá o felmagasztal tatásra, mikor a 
leghosszabb rámutat az előttem levő meg
szólításra s száját fel se nyitva dönnögi 
„lázitó“. — Akkor értettem meg, hogy im
már nem a szabadságukért küzdő burok
kal, hanem a háború borzalmaitól vérző 
szivü Albion fiaival van dolgom ; hiába

Eközben a pályaorvos is a helyszínére 
érkezett. Kevés sebesült volt az utasok 
közt, mert szerencsére a személyvonatok 
teljesen sértetlenek maradtak. Csakagép 
és a közvetlen hozzácsatolt szerkocsi for
dult föl.

A pályaorvost azonnal Elzához ve
zettem, kit még mindég aléltan találtunk. 
Csak nehezen tudta az orvos is magához
téríteni.

Felnyitotta szóméit, körülnézett, majd 
elhaló hangon szólitgatta egynapos férjét; 
persze az már nem jött többé . . Egy
szerre mintegy villauy ütésre fölugrott fekvő 
helyzetéből és kétségbeesetten kiáltozott 
férje után. Majd midőn engem megpil
lantott, nekem esett, vadul ránéz igáit, utóbb 
esdekelt, hogy mondjam meg, mi történt 
Ferivel, hol van f  Csendesíteni igyekez
tem, de nem sikerült. Végre alkalmaz
kodásomban azt mondtam, hogy kissé 
rosszul lett és lement a szabad levegőre.

Jóformán még ki se mondtam azt, 
félrelökött s egy pillanat ulatt lenn volt 
s szivszaggutéiui kiáltozott, hívta Ferit...

A vonat előtt bámuló emberek egész 
serege gyűlt már ekkorra össze. Egy cso
port Feri holttestét nézte fáklvavüág mel
lett. Riza is a világosság felé turtott és 
meglátta a földön mozdulatlanul fekvő — 
férjét . . .

Borzadva gondolok a jelenetre vissza. 
Riza először nevén szólitgatta. Ferit csó

k iU ;,.h .ra,p1i'lta 8 llztán eK>’ iszonyatos jaj kiáltást hallatva a holttestre rogyott és 
elájult . . .

A mi ezután történt, az a szerencsét
lenségnek szerencsétlensége.

Gondoskodtam, hogy Feri holtteste 
ideiglenesen a városba szállitassék. Rizát 
a pályaorvos vette ápolás alá. Föl is esz
mélt, de részünkre nem élt többé, a nagy 
szerenosétlenségbe — beleőrült

Még az este táviratoztam a fiatalok 
szüleinek, kik a kínos bizonytalanságban 
kétségbeesetten másnap reggel megér-

Kiraéletesen tudattam velük a rideg 
valót.

Kedves Barátom ! Hogy ezeknek a 
szivük nem hasadt meg bánatukban, azóta 
nem is hiszek abban, hogy a szív meg
repedhet

Ha láttad volna azt a szegény össze- 
törödött falusi üreg házaspárt a míntösz- 
szes reménységüket összpontosító fiuk 
holttestét meglátták, a mint reája ii irultak 
a mint csókolgatták fejétől a lábáig, a 
mint költögették, hitták, szólitgatták, hátha 
fölébred . . és ha láttad volna a mil
liomos házaspárt, a mint n leányukkal 
szemben álltak ; hu láttad volna," mint 
taszította el Riza a kunyekben fuldokló 
anyát s ha halottad volna, mint kiáltotta 
szüleinek: „Gyilkosok megölték férjemet-,

ha láttad volna a balsejtelmekben élő 
anyát fájdalmában kezeit tördelve a fal
nak menni . . ha mindezt láttad volna
kifakadtál volna Isten ellen, ki ennyire 
sújtja kedveltjeit — az embereket . . .

Pedig ez mind így történt.
Ezután szomorú kép következett, ma 

l/etmonotonszerü egyforma bánat váltott

Ferit csöndben eltemettük, Rizát pe
dig Pestre hoztuk — gyógyítani...

Azóta hárem hó telt el.
En minden héten meglátogatom Ki- 

zát az — örültek házában.
0  megismer, beszélgetek véle min

denről, a mi csak eszembe jut, 5 nyugod
tan meghallgat, de nem felel sommá be
szédemre, folyton maga elé, a levegőbe 
bámul, mintha az üres semmiségbe ke
resne valakit szemeivel. De ha elhallgat 
tani, akkor elkezdi . Hát tudja kedves 
barátom én nagyon szerencsétlen vagyok, 
voltam egyszer boldog is . nagyon 
boldog . Forit szerettem, de szüleun 
nem akarták, hogy őt szeressem mi 
mégis megesküdtünk, de szüleim bosszút 
forraltak férjem ellen és megölték öt.

A szerencsétlen Rizának ez a rög
eszméje és az orvosok azt mondják rá, 
hogy gyógyithatlan.

!
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hivatkoztam magyar honosságomra s loya- 
litásomra, hogy ón még tegnap is előre 
köszöntem a  főszolgabíró — hajdújának, 
nem használt semmit, bibliát nyomtak a 
markomba és hurczoltak vesztőhelyre, 
persze ez alatt még jobban izzadtam, mint 
a kiáltváuy Írás alatt — mikor egyszerre 
megperdül a dob s „hip-hip — tíurráh“ 
kiáltások közt bevonul az angol győztes 
hadsereg zöme Pretoriába . . .azaz, hogy 
városunk egyik bakterje ablakom alá s 
veri a szamár bőrt olyan erővel, hogy még 
az ágyon felülve is a győztes hadsereg 
kellő közepén képzeltem magamat s csak 
akkor ocsúdtam fel. mikor egy borízű hang 
— nem az én halálos ítéletemet — hanem 
a sarkadi vásárt teszi közhírré hajnali 
négy órakor; mert az egészből csak a 
dobszö és annak ideje az igaz a többi 
csak álom, melyből nem hiszem, hogy 
konfliktus támadna — de ez igaz, any- 
nyira igaz, hogy a fél Ötkor hajtó csordás 
és kondás szégyenletükbe leakamak mon
dani hivatalukról, hogy maga a város 
veszi el tőlük azt az élvezetet, hogy a 
tehén és disznó-nélkül sziikölködőkflmát 
megzavarhassák. En pedig a magam ré
széről arra kérem.a küzcsendre hivatot
takat: indítsák útnak a dobosokat, csor
dásokat és csürhéseket mielőtt én még 
angol-fogságba kerülnék, tehát legalább 
is hajnali 3 órakor.

Nyilvános tiltakozást kell bejelente
nem a szedő urak önkénye ellen, mely- 
lyel b. lapjuk legközelebbi számában a 
szilánkok alá a fürori sarzsit fejtetőre ál
lítva — kettőt felül egyet alul — repro
dukálta, engedelmet kérek ez nyilvános 
sértés s valami malieiosus ember sym- 
boluza magyarázza s rám fogja, hogy tót
ágast áll az egész okoskodásom, ez ellen 
pedig a lehető legkomolyabban tiltakozni 
reputatióm parancsolta kötelesség.

ÚJD O N SÁ G O K.
-  Kéry Gyula főispán. Á király Kóry 

Gyula miniszteri titkárt újvidék főispán-
Í'ává nevezte ki. E hír, a megérdemelt 
:inevezés őszinte örömöt keltett várme

gyénkben, melynek az uj főispán törvény- 
hatósági bizottsági tagja s éveken át fő
ispán! titkárja volt. Ittléte alatt az egész 
vármegye osztatlan tiszteletét és becsülé
sét kivívta, melyet kiérdemelt európai 
műveltségével, férfias becsületes jellemé
vel és rendíthetetlen iga zságszeretetével. 
Békésvármegye törvényhatósága az ins- 
tellationáüs ünnepélyen nagy kö’döttség- 
gel fogja magát képv iseltetni. Nincs jo
gunk királyi tényt bírálat tárgyává tenni 
— véleményt mondunk s ez az hogy 
ezen kinevezésben bölcsesség és teljes 
körültekintés nyilvánult. Mert ujviuék 
azon hely, hol a szerb nemzeti oonspira- 
tíék vágyakozások székhelyet találtak, 
hol a szerb nemzeti ábrándok á^andóan 
élnek s életük nyilvánul. K é r y  Gyula 
az a férfi aki ösmeii szerb polgártársa
ink nak nyelvét szokásait traditióit, kí
vánságaikat s bízvást hisszük, hogy fér
fias karjával, agyának tudásával s tör
vény tiszteletével ezen vágyakozásokat 
oda tudja irányítani, hogy annak nem 
lesz más czélja mint az osztatlan magyar 
ország állam' életének politicai integri
tásának megszilárdítása. Az Isten adjon 
neki ehhez erőt.

— Űrnapja. A katholikus egyháznak 
egyik legszebb ünnepe az Űrnap*. Ez az 
az* ünnep, amelyen az olt&ri szentséget 
mennyezet alatt köriilhordják s a négy 
világtájuak megfelelően négy citálnál s 
ezzel mintegy az egész világ elé állítják 
irnádás végett. Mindenütt nagy fénynyel 
ünnepük meg ezt a napot a katholikes 
egyhazak. Gyulán szokás szerint nagy 
ünnepélyességgel és pompával folyt le 
az Űrnapi körmenet csütörtökön e hó
14-én. Oltárokat emeltek , azokon a he
lyeken a hol ezt minden évben megte
szik, kettőt a római katholikus parochía 
és a városháza előtt, a másik kettőt Dö
fi ay János főtéri és H a v i  á r  1 „jós me- 
gyeházutezai lakásainak kapuiban. Mind

a négy helyen tölgyfa sátort készítettek,
az utat pedig amerre a körmenet haladt 
füvei hinték be. A processió élén G r óh 
Ferencz prépost plébános haladt, kísére
tében káplányai voltak. A mennyezet 
előtt és után a honvédség egy díszbe öl
tözött százada lépdelt, fele elől, másik 
fele pedig a papok után. A míg a kör- 
menet tartott, a délelőtti forgalmat is 
beszüntették, minden bolt zárva volt. A 
szent misét óriási közönség hallgatta 
végig. .

— Érdekes vendég Gyulán. Érdekes
vendég érkozett folyó hó 15-ikén váro
sunkba. Schumaeher dán tudós, ki a 
Kisfaludy-Társaság tagja és a múlt év
ben Gyulai Pállal Gyulára jött vendég
képpen, most ismét ellátogatott hozzánk 
és podig direktjött Koppenhágából, mert 
nagyon megszerette az itteni életet. — 
Pestről dr. Lukács György főispán tár
saságában jött, akinek vendége lesz. Él
jen l)áDia!

— A városi közgyűlésre a polgármes
ter a következő meghívót bocsátotta k i : 
Folyó évi junius hé 18-án délelőtt flóra
kor a városháza nagytermében tartandó 
rendkívüli közgyűlésre hivatalos tisztelet
tel meghívom. Tárgyak: 1. Kóhn Dávid 
városi adó- s binok-nyilvántai.ó állásá
ról való lemondása. 2. Özv. Fiuk Ká
roly ,ié kérvénye néhai férje volt városi 
közgyám s gyámpép ztárnok elhalálozása 
alks>'mából 3 hav i fizetésének k'utalvá- 
nyozása tárgyában. 3. Belügymiristeri 
rendelet az árvapénzeknek az országos 
hitelintézetnél leendő elhelyezése iránt. 
4. A Józsefvárosi hid melletti ház és 
beltelek eladására vonatkozó árverési 
jegyzőkönyv előterjesztetik. 5. Az árva 
tartalékalapból 7 korona 26 fillér kiutal
ványozása iránti tanács előterjesztés. 6. 
Pénztári vizsgálati jegyzőkönyvek előter
jesztése.

— Választások a városházin. Gyula 
város képviselőtestülete f. hó 25-én rend- 
k'vöh közgye'és t tart, melynek egyedüli 
tárgya ez üresedésben levő birtoknyil- 
vántavtói és gyámpénztáinoki á''ás be 
töltése. A választások előreláthatólag iz
gatottak lesznek, mert több jelölt á'l egy
mással szemben.

— Esküdtszéki tárgyalás. Múlt szom
baton volt a negyedik esküdtszék! tár
gyalás, melyet Bereczki Jánosáé gy jj- 
togatási ügyében tartottak meg. A tár
gyalást, mint elnök V.Szakmáry Arisz
tid törv. biró vezette, mollette d- Tholt 
István és Hubay Lajos szavazó bírák 
működtek- A vádat Tóth Ferencz kir. 
aiügyész képviselte Védő volt dr. Be- 
rónyi Ármin. A vádlevél szerint Borecki 
Jánosné Budai Erzsébet eMen Kürti Ist
ván békési lakos által az a vád emelte
tett, hogy a múlt évi november 14-én, a 
hajnali órákban, még károsult nojévoi 
együtt Pocsai Samu szalmakazlának égé
sénél az oltásnál segédkezett Bereczkiné ! 
a ház falához támaaztatt létrán a pad j 
lásra mászott, a nádfedélbe tüzes csóvát ! 
dugott s hogy a láng gyorsabban elter
jedjen, a nádkévót szétzilálta A padlás
ról Bereezki István kiáltására ugrott le ' 
és futásnak eredt. Ez üldözőbe vette, ! 
mikor elérte, a kendőt a fejéről letépte ! 
és a fellobanó tűz fényinél felismerte, ! 
hogy senki más. mint sógorasszonya: I 
Budai Erzsébot. A tárgyalás reggel 9 j 
órakor vette kezdetét s már este volt, I 
mire az esküdtek meghozták a verdiktet.
A bíróság a következő kérdést intézte az ! 
esküdtekhez: Bünös-e Budai Erzsébet j 
Bereczki Jánosné abban, hogy Békés | 
község határában 1899. nov. 14 éu haj 
nalban a Kürti István házát, mely em
berek lakásául szolgál, oly időben szán
dékosan gyújtotta fel, midőn abban senki 
sem tartózkodott? Igen vagy nem? Az 
esküdtek rövid ideig tanácskoztak a fe
leleten, s miután a bizonyító eljárás so
rán, továbbá dr Berényi Ármin védő
ügyvéd fényes érveléséből meggyőződtek
a vádlott ártatlanságáról, 7-nél több sza
vazattal felmentő verdiktet hoztak, a  
verdikt alapján a bíróság azonnal kihir
det-e az Ítéletet és Bereczki Jánosáét a 
btkv. 422. § ának 1. pontjába ütköző

gyújtogatás vádja és következménye:- 
nc": torhe alól felmentette

— Eljegyzés. Varjas,v Áipád, kir. ta
nácsos, Aradmegye tanfelügyelője, elje
gyezte Csabán özv. Kertey Istvánnét.

— Újítás a postán. Haladunk a kor
ra'I Dicséretére válik C z o b e l l  Károly 
gyulai postafőnöknek, aki minden ked
vezményt, amit a postán megszerezni 
lehet, megszerez nekünk. Moit legújab
ban az ajár.'ott levelekre nésve hozott 
be egy kellemes újítást, a mennyiben 
most már ajánlott és express leveleket 
esti 9 óráig lehet feladni.

— Öngyilkossági kísérlet. Nagyon a 
szivére tehette  gazdája korhdását Fa
ragó Dorka békés-csabai cselédleány, ki 
a miatt való elkeseredésében öngyilkos- 
sági szándékkal a kútba vetette magát. 
Azonban hiába kereste a halált, mert az 
épeu ott tartózkodott O s v á t h  József, 
vakmerő elhatározással, utánna ereszke
dett a kútba s kimentette a leányt, ki 
egyideig megdaezoln' próbált vele: — 
Hagyjon el, meg akarok halni. — Persze 
mikor már nem volt a tatban maga is 
örült neki, hogy Így végződött a meg- 
halása.

— A magyar nyelv tanításainak jutal
ma. Dolga István kétegyházai gör. kel. 
te-iitót, ki a magyar nyelv tanításában 
szép sikereket ért el a vs'lás és közok
tatásügyi miniszter 100 korona jute'om- 
ban részesítette. A jutalmat R e z e i  Syl- 
vius tanfelügyelő adta át ünnepélyesen 
az elöljáróság jelenlétében a kitüntetett 
taxi'tónak.

— Baptisták kongressusa volt május 
hó 22-én Békésen. Résztvett azon 91 
babtista gyülekezet képviselője, az ország 
minden részéből. A kongresszus bejelen
tett társorozata a következő hat pontból 
á'lott: 1. Egy misszió-iskola létrehozatala. 
2. A babtisták állami elismerése és an
nak kieszközlése. 3. Misszió munkások el
rendelése és azok megválasztása. 4. Egy 
magyar babtista szövetkezet megalapí
tása, vagy több nyeli jek együttes szö
vetkezete. 5. A két babtista lap egybe
olvadása és köny rk adóhivatal mege'a- 
kulása. 6. Egyházi belügyek elintézése 
és a képviselők által beadott kérvények 
megvizsgálása. A gyű'ést délelőtt 9 óra
kor M a y e r Henrik (Budapest) imával 
nyitotta meg, a mely után az elnökök 
megválasztása s anuak utá'ina a képvi
selők megbízó leveleinek megv zsgálása 
s az összes megjelent megbízottak iga
zolása következett. Napirendre térés előtt 
hosszas vda után elhatározták: 1. Egy 
külön magyar babtista; 2. Egy külön 
német baptista; 3. Egy külön román bap- 
tis'-v szövetkezetnek szervezését. Eh öl ki
mondó ttták, hogy a román ajkú baptista 
szövetkezetekben az isten' tiszteletek nyel
ve lehetőleg magyar legyen, hogy nem
zetiségi propaganda üzésével ne gyanu- 
sitassauak. 4. A magyp- babtista szövet
kezet 7 tagú végrehajtó-bizottságot vá
lasztott, a melynek feladatává tétetett a 
babtisták egyházi szervezetének kidolgo
zása s annak utánna a baptisták állami 
elismerésének kieszkózlése céljából szük
séges intézkedések megtétele. Az e’;smer- 
tetés érdekében a kultusztm'niszteiaél is 
tisztelegni fog ez a kiküldött hetes bi
zottság s élj írásáról annak eredményé
ről a legközelebb újból Békésen tartan
dó kongressusuak tesz jelentést. Ezek 
után az idő előre haladottsága miatt, is
tenitisztelet tdiaása mellett, alegnagyobb 
rendben lefolyt, ülés berekesztetett.

— H ílalozxs. Ozv. D n n d l e r  Györg jé  
huny a le szemeit örök á'omra Gy jlán 
tegnap reggel. A 78 évet ért tisztes mat
rónban D u u d 1 e r Ferencz iparos pol
gártársunk édes anyját gyászolja.

— Megszűnnek a nagy trafikok. Álta
lánosan tudott dolog, hogy a nagy tra
fikok imnxár igen rövid életűek, áz  már 
szent igaz, a trafikot eddig is az állam 
kezelte, csakhogy akis tőzsdék nem köz
vetlenéi, hanem a ,eag j irafikostóF sze
rezték be a dohányt, szivart ésezigaret- 
tá t Augusztus 1-től kincstári személyek 
fogják a füstölni valót b'vatplosan kiadni 
Azt talán mondanunk sem kell, hogy a
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-nagj irafikosok” eltűnési :el egyszers
mind végleg meg fog szíii: -i azon kinos [ 
harcz, melyet a k's tő" (lék a .világos'* 
és .barna” sz.varoké’ . vi\ ak. Mert aug. 
1-én részrehaj.a la u' fo a a k icstár 
embere a k:s tőzsdésekcek e két szin- 
beli szivart kiszolg?' n. Az án im pedig 
megakarja részben takaritar*, m i t  eddig 
százalékban a ne /tőzsdének engedett s 
igy idővel olcsóbbá teheti a szivart.

— Templomszenteies. A nag/széaási 
templomot juUus 1-én ogjuk fe!szente'n;, 
melyre a í  vek vár:ák S á r k á n y  Sá
muel püspököt is, a k i  azonban nagy el
foglaltsága ni'att nem jöhet ei a szép 
ünnepélyre s helyette V e r e s  József es
peres fogja a felszentelést eszközölni. — 
Az ürnepi beszédet K e v i e z k y  László 
kondorost lelkész fór a tartani; az űr- 
vacsorát P l a c s k ó  István szarvasi lel
kész szolga Itatja; a kerosztelés m k á i y i 
Adolf bánfaival lelkest, teljest.! s végre 
az esketést M e n d ö l  Lajos ung/szónási 
lelkész vég i. — Délben közelied lesz.

Gondatlan anya. K á e z  N. ué oán- 
falvi bkos nő a napokban 9 hónapos 
gyermekét pár pillana ra hagy - a a kony
hában, a g/ei.nek véletlenül az ott levő 
lúggal telt fazék mo!'é cs.iszott és el
kezdte azt nyalogatni, a bejövő anya ré
mülve látta ezt és rög .ön orvost 1" vetőit, 
de a gyermek a beadott ellenszer dacara 
másnapra meghalt. A gonda an anya 
ellen meg .né'tóttá k az eljárást.

— Kazán siáilitas. A magyar forgal
mi részvénytársaság két hata'mas alko- 
tásu és egy kissebbszeru kazánt szerzett 
be Pozsonyból a gyulai vülamtelep szá
mára. Ezek közül az egy.k nagy kuzan 
a m r't héten érkezett meg, de rendelte
tési helyére csak a napokban jutott; 
mert az oda való szállítása miután az 
óriási kazáu súlya 140 rum. tesz ki, csak 
lassan, gyakran ismétlődő akadályokkal 
mehetett végbe. Baleset is történt a szá
ntásnál, Schwimmer L. Adolf fuvaros ki 
az első napokon maga vezette a vonta
tás munkálatait, amint egy erősítő köte
let ketté akart vágni zsebkésével oly 
szerencsétlenül irányította v ;t, hogy azzal 
térdébe szúrt s alapos seoet ejtett. * Sze
rencsére azomban a sérülés nem veszé
lyes. A kazán szállítás legkritikusabb 
napja az volt, a mikor a „Mennyhárt hí
don kellett keresztül vinni,' kedden von
tatták rajta keresztül cézerővel csigák 
segélyével, s a hídnak bar sokan aggód
tak, semmi baja sem esett. Másnap szin
tén kézerővel vitiek be a gépházba, ami 
elég érdekes látványt nyújtott A kazán
nak a gépházba való beszállítását az 
egész idő alatt igen sokan nézték végig. 
Egy héten át ez volt városunkban a leg
nevezet isebb esemény, ide tódult a ki
váncsi közönség, s csodálattal szemlélte 
a vasszörnyeteg hatalmas inivol át s azt 
a nehéz fáradságos munkát, melyet a 
kazánszállitásnal ki kellett lejteni.

— Kézfogo. Mihálik József, gj il
lái lakos, pónzügyigazgatósagi alkalma
zott, folyó hó 13-án kózfogóját tartá né
hai Yoly Ferencz volt vasúti pénztárnok 
és neje néhai Oravet* Róza szeretette 
méltó kedves leányávtü Voly F ranc is
kával-

— Halálozás. Stefá iovics Péter, Gyula 
városának tisztelt po'gára, vármegyei 
biz. tag, városi képviselő, s a nagyma
gyar városi földósz tá rsu la t elnöke, pén
teken f. hó 15 én reggel 56 éves ko.á- 
ban hosszas szenvedés u in  jobblétre 
szenderült. Boldogult kipróbált tagja a 
48-as pártnak s halála széles körben 
részvétet keltett. Temetése ma délután 
lesz. Nyugodjék békével.

— Barabas Béla a Sárrétén. A gyomai 
kerület orsz. képi selője dr. B a r a b á s  
Béla vasárnap Foly iatta beszámoló kör
útját a Sárréten. Ézuttt! két szocziálista 
fészket Szeghalom és Füzes-Gyarmat 
községeket kereste fel. M ndkét helyen 
a leglelkesebb ovácziókkc! fogadták, Szeg
halomra szombaton délután érkezett meg 
Barabás Béla s páratlanul tényes fogad
tatásban részesült A vasútnál egész sor 
fellobogózott kocsival óriási tömeg \áfta. 
A perronon a választó polgárok nevében

P é t e r  András tekintélyes földbirtokos 
üdvözölte lelkes szar; kai, azután hu
szonhat gyönyörű fehémihás leány élén 
elébe lépe .. C s á k  Ildikó, dr. C s á k  Ist
ván községi orvos szép leánya s talpra 
esea kis beszéd kíséretében virágcsokrot 
nyújtott át neki. Impozáns volt a bevo
nulás zeneszó és a nép folytonos éljenzé
se mellett. Elől Amb. is Imre bú tokos ve
zetésével bandérium lovagolt, azután a 
képviselő jött a legtekintélyesebb válasz
tókka! s utánna a nép nagy tömege. Ba
rabás első sorban a „Polgé a Olvasó-Egy
letben” tett látogatást, hol dr. Csák Ist
ván üdvözölte szívélyes szavakkal, majd 
a „fö mivelő gazdák körébe” ment, hol 
Mező Sándor elnök fogadta szép beszéd
del. Este a ..Községi Szállodá"-ban népes 
bankett volt a képviselő /  ítéletére, me 
lyen a birtokossság színe java megjelent 
Csák István dr. mondta reá az első fel- 
köszöntőt. ékes szavakban fejezvén ki a 
szegi'"’ i” polgárság szeretetett Barabás 
Béia szép beszéddel köszönte meg ezt az 
üdvözletét. Szavai mély hatással voltak a 
közönségre, mely perezekig viharosan él
jenezte őt, Kincses 'mre dr. vésztői or
vos nagy tetszéssel fogadott beszédében 
Kossuth Ferenczet köszöntötte fel. Va
csora közben a szeghalmi dalárda énekelt 
szép dalokat. Vasárnap délelőtt istentisz
telet után tauotta meg beszámolóját a 
községház előtti téren. Beszédében kiter- 
jeszkedett az agrárszocziálizmus s a mun
kás nép bajam megígérvén, hogy a tör
vény korlátom beli" műiden jogtalan sé
relem megtorlása s minden jogos kíván
ság teljesítése érdekeiben szives készség
gel ajánlja fel szolgálatát. A beszédnek 
kr'önüsen ez a része keltett nagy hatást.
A választók nevében S i p o s  Mihály 
törvénybiró köszönte meg a beszédet. A 
kóDviselő azután meglátogatta f  úgyne
vezett ..agrárszoeziálisták” fészkét a ..szeg
halmi fö’mivelő munkáskor”-!, hová Csán- 
ki Jenő főszolgabíró is elkísérte. Barabás 
itt az összegyűlt munkások élénk tetszé
se mellett fejtegette a munkás bajok or
vosszereit, hangsúlyozva, hogy a nép kép- i 
viselőjének kötelessége a nép jogos ki- : 
vánságainak érvény t szerezni. S i p o s  Bá- 
lmt a kör elnöke megköszönte a felvi
lágosításokat s kifejezvén, hogy ők csak 
e törvény korlátain belül kívánják jo g i
kat érvényesíteni, megígérte, hogy igény
be fogják venni a képviselő támogatását. 
Délben Péter András nagybirtokos adott 
ebédett a képviselő tiszteletére. Délután 
átkoesizott Füzes-Gyarmatra, kíséreté
ben voltak: dr. Kincse# Imre, Péter And
rás, Sárréti Kornél, Mező Sándor stb. 
szeghalmi választók. Füzes-Gyarmatról 
tizenöt kocsin a legtekintélyesebb vá
lasztó polgárok bandériummal jöttek eléje 
a szegfűdre’ határig, a hol F e j é r  László 
I. jegyző üdvözölte szép beszéddel. A 
füzes-gyarmati nép meleg szeretettel fo
gadta a képv iselót, ki beszámolóját a vá
rosháza udvarán tartotta meg. Itt is be
szédének az a része volt a leghatásosabb, 
mely a munkásügyekkel foglalkozott. A 
lelkes éljenek lecsillapidtávai S z i l á g y i  
Márton ref. lelkész mondott köszönetét.
A képviselő ezután nagy kísérettel ellá
togatott a fülmivelő munkás egyletbe. 
Ez a sárréti szocziálislák legerősebb 
gyülhelye. A nép azonban hajük a jó 
szóra és nagy örömmel fogadta Barabást, 
k> megígérte, hogy bajaik orvoslására 
közben fog járni. Álég az iparos egyletet 
és a .kaszinót” látogatta meg Barabás, 
kérő este visszakocsizott Szeghalomra és 
he'főn visszautazott Aradra

— Czimadományozáe. A király S t e i -  
n e c k e r  Gábor főmérnöknek a műszaki

i tanácsosi czimet adományozta. A taná- 
! esős hosszú éveken keresztül működött 
j vármegyénkben és az egész társadalom 
I rokonszenvót és becsülését kiérdemelte, 
i űszmte szívből gratulálunk a megérdt 

melt kitüntetéshez
— A hajsza vege Lapunk előző szá- 

| maban megemlékeztünk arról, hogy la- 
j púnk előkelő munkatársának E n d r ő d y

Gézának lakositási ügyét a város képvi- 
\ selő testületé állítólagos formahiányok 

miatt visszautasította s illetve a megje

lent képviselők pár iteligens rosszaka
ratú rosszhiszemű embernek (kiket csak 
állásuk- irántt tekintetből nem említünk 
meg — most azonbs t utoljára) hajtoga
tására, nem szavaztak meg. Békésvárme
gye közigazgatási bizottsága a hétfőn 
tartott ütésen ezen határozatot mint tel
jesen törvén.) .elent megsemmisítette, ki- 
modotta azt, hogy a kérvényező kérelmé
nek a törvény alapján hely adandó. Er
kölcsi züllésre mutat a í r : kor va’aki te
kintélyét s társade’ r '  á '‘ását arra hasz
nálja fel, hogy bosszúból törvénytelen 
határozatokat keresztül forsiroztasson.

— Hadüzenet a szódavíznek. Minden 
élet egy más életnek a halá'án él. Ezért 
retteg most a szódavíz, melynek hadat 
üzent az oxigén víz. A'lg pár hete került 
forgalomba Békés’ .i. negyében N a g y  
Jenő gyulai gyógyszerész utján az 
oxigén v íz a melynek rendkívül kellemes 
és üdítő ize mellett még az a nagy elő
nye is van, hogy az egészségre jótéko
nyan hat. A csinos üvegekben árult viz 
ára 8 fillér, éttermekben pedig 12 fillér.

— A gyulai takarék és hitelszövetke
zet holnap délelőtt 11 órakor tartja a 
városháza tanácskozó termében alapsza
bály módosító és tisztújító közgyűlését.

— A gyulai újvárosi olvasókör udva
rán a héten lebontották a régi épületet, 
hogy helyére felépítsék a vendéglői czél- 
ra szolgáló uj helyiséget. Ennek alapí
tási munkálatait ma kezdik meg. A mun
kálatokat Schriffert Ferencz gyulai vállal
kozó vezeti, kiuek kötelessége az épüle
tet szeptember 20-ig teljesen elkészíttet
ni. A vendéglőt Blaskó Béla (Béla bácsi) 
veszi bérbe, kiuek szolid árait, jó és pon
tos kiszolgálását mindenki ösmeri. A je
lenlegi olvasóterem képe is meg fog vál
tozni a vendéglő megnyitásával, ameny- 
nyiben a billiárdot átteszik asöresarnok- 
ba s az olvasó terembe bekerül még egy 
pár asztal. Ily módon segítenek azon a 
rég érzett és panaszlott miserián is, hogy 
az a terem szűk. Ezentúl nem lesz az, 
mert a billiárd igen sok helyet foglaltéi 
benne. Dicséri egyébként a vezetőség 
buzgóságát az a pompás eszme, hogy az 
udvaron keresztül tekepályát lótesit. Ez 
is még az ősz beállta előtt elkészül. Az 
uj épület felavatása nagyobbszabásu ün
nepély keretében fog lefolyni, mint azon
ban, még korai dologról, épen csak em
lítést teszünk.

— Házasság Komáromy Béla, csabai 
kereskedő szép leányét Margitot kedden 
vezette oltárhoz a csabai ev. kis temp
lomba Szathmáry Endre, a b.-csabai ta
karékpénztár pénztárnoka.

— Kát tűz volt a napokban Csabán. 
A bogárházaknál Szelezsán János sertés
ólja égett le ; Erzsébet helyen pedig Stas- 
kó Pál házába a villám csapott s elé
gette a tetőzetet.

— Öngyilkosság. Szeghalmon vasár
nap éjjel egy, Stire György nevű felső- 
vidrai lakos, ki abroncsaival vándorolt 
az országban, a berattyó hidján felakasz
totta magát Huszonnégy korona készpénzt

.láttak nála.
— Nappali tolvajok. Kétegyházán szer

dán f. hó 13-án reggel két csavargó for
dult meg s Bodoroga Pál szatócs üzleté
ből, abban az időben midőn a tulajdo
nos a kertben veteményeivel foglalatos
kodott, 14 korona 80 fillér készpénzt ma
gukhoz vették. A csendőrség amint az 
esetről értesült, azonnal nyomozni kezdte 
a tolvajokat, a kik azonban még ideje
korán elillantak.

— Öleves találkozó. W e s z f r i e d  
Dezső a -Foneíére” aradi főügynökségé
nek tisztviselője felkéri mindazokat, kik 
1895-ben együtt végezték a gyulai pol
gári (fiúiskola IV-ik osztályát, hogy ez 
év július hó 8-án délután fél négy óra
kor Ígéretükhöz képest, Gyulán a „Köz-

: ponti” szállodában megjelenni szives- 
i kedjenek.
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S z ín h á z .
Asszonyregiment. Családi örömök. Kis szökevény 
(Szalóczy jutalom játéka.) Dr. Szeleburdi. Kápolnai 

csata. Szulamith.

Csupa újdonság. Nyakig ülünk ben- 
no, mert hát ez most divat Pesten és igy 
kell, hogy a vidéken is azzá váljék.

Szép kiállítású keleti daljáték, egy- 
egy tánezoperette, és a századvégi víg
játékok egyazon, csak itt-ótt varialt szö
vegű sorrendje, majd a vígszínház, majd 
a magyar színház műsoráról, kerül min
denütt színre. A népszínművekben most 
Géczy uralkodik és igy ki merné fel
emelni jó Ízlését ez ellen ?

A divat, az ur és vezet. A nagykö
zönség meg megy utánna vakon. Ki be
szél ilyenkor Ízlésről t

így vagyunk sajnos mai színdarab
jainkkal is. ‘ Az operettekben egy pár 
hétköznapi daliam és sok táncz, a víg
játékokban sok pruderia és kevés szel
lem. De hát n századvégén ez a divat I

Podig már felhangzott a közönség 
óhaja folytán ajkunkról a panasz : „Lás
sunk már valamit a régiekből is 1“ De 
Szalkay nem tagit, mert hát a divat, az 
divat.

Volt még egy más panaszunk is : 
bezárva tartott ajtóra nézve. Hát csak
ugyan olyan feleslegesnek tartja Szal
kay a publikumot, hogy nem ad semmit 
a kérésére és kényelmére ?

A mi a heti előadásokat illeti azok 
változatosan folytak le. Az egy „Kis szö
kevényt", a melynek legjobbnak kellett 
volna lenni, kivéve, a többi elég jó elő
adás volt. Hogy a szereplők néha nem 
tudják a szerepeiket, hát az a változa
tosság szempontjából is kívánatos. Vagy 
mint valaki megjegyezte, jobb igy, mert 
ha esetleg tudnák szerepeiket, nagyon 
elhadarnák.

Junias 9. Asszonyregiment. Valami
kor a Somossy-mulató repertoir darabja 
volt és két évi tetszhalála után került a 
Magyar színházhoz. A darab maga sem
mi Egy pár rossz éloz és sok trikó. — 
Látványosság. A darab eme követelmé
nyeinek a színtársulat teljesen megfelelt. 
A nagyon szép jelmezek megtették a 
hatást és az előadás is igen jó volt. Sza- 
lóozy (Északi Emília) a szokott kodves 
Boubrette, a ki gyönyörűen tánczol és a 
darab sikerét a legnagyobb mértékben 
emeli. Holéozy (Madolay) szép alak. Rö 
vid szerepét a szokott jó olőudásban él
veztük. Szalkay (Mundl Móni) nagyon 
jó komikus és hálás szerepét teljesen 
kiaknázta. Kréraer (Lábas) szintén jó 
színész Dériről (Szerencse Bódog) most 
is csak elismeréssel szólhatunk A töb
biek is hozzájárultak jó öszjátékkal a 
sikerhez.

Junius 10. Ismét az Asszonyregimont 
adatott tolt ház előtt.

Junius 11. Családi örömök. Hanino- 
quine szellemes vígjátéké. Az előadás 
meglehetős volt. Holéczy (Pinten Angele) 
com neki való szerep hár, de azért kel
lőleg játszott. Páll! (Annette) alakítása 
jó volt. Déri (Adrién de Teribics) igyek
vő es jó színész, aki bármely szerepben 
megállja helyét Krómer (La Thiban- 
diere) nagyon jól alakított. Szepessy (De 
Terilíacs) megint a régi hibájában akadt 
meg, hogy melyik az, azt tudja mindenki. 
Kalmár (De Lericomt) rövid alakítana a 
szokottan élvezetes volt Virágh (Theo- 
dule) elég jól játszott.

Junius 12. Kis szökevény Mikor a 
„Kis szökevény" első bemutató előadását 
láttak, örömmel kiáltottunk. No ezt ilyen 
előadásban megnéznék még egyszer I — 
Mert akkor csakugyan élvoztünk.

Nagyon szívesen vettük tehát, ami
dőn ezen darabot Szalóczy Irén jutalom
játékául kitűzve láttuk. Vonzott bennün
ket különösen Szalóezynak kedves és 
szeretett egyénisége, aki már a legelső 
föllépésével meghódította a közönséget. 
Nem írunk itt újat, amikor kiemeljük, 
hogy Szalőczy valódi szinészvér, — aki 
imádja pályáját testtel-lélekkel, akinek 
minden mozdulatén, egész lényében a 
hivatott színész tehetséget látjuk. Tánca

csupa cb'quo, játéka tűz és élet és igy 
nem csoda, ha h. mar a közönség ked- 
veneze lesz.

De hiába van minden igyekezet, és 
minden tőle telhető Szalóczyban, ha a 
zavart okozó körülmények véletlenül igen,
és szinész társé-' pedig talán szándéko
san nem játszanak össze. Mert ezt kel
lett feltételeznünk ezen előadáson. Az 
egész ensemble oly vontatottan, olyjked- 
vetlenül ment. Különösen a harmadik 
felvonásbeli szerecsen táncznál, a hol 

léte Virágh még az első Ízben, a neki 
Iosztott szerepre, k> sem akart jönni. 

Mi volt ez t  Tüntetés Szalóczy ellen. — 
Virághot külömben tehetséges és igyekvő 
színésznek ismerjük, de ezen eljárását 
határozottan megrónunk kell.

Tulajdoníthatjuk ezt talán annak is, 
hogy Szplkay nem volt itthon, mert az 
ö jeler'étébeu azt hisszük ilyesmi nem 
törtóp-k meg’ A zene és tánezszámok a 
melyek a múltkor minden egyes szám
ban megismételtettek a közönség által, 
most csak Sze'óczynak jutottak ki. Pe
dig csakugyan neki is nehezen ment a 
hiányos zenekar mellett. Az első ésmá- 
sod'k hegedűs, amint hifiik angolosan 
távoztak és a karmesternek, bárhogyan 
igyekezzék is, a hamor'umon játszani,, 
a primet dirigálni és ügyelni a karra, 
b>zony alig lehetséges.

Szalóczyrél (ViPi) csak a fentebbi 
jó tr'ajdonsagokat ismételhetjük és na
gyon szívesen látnok őt, azokban a régi 
jó operettekben is. Pálfi Mariska (Car- 
meni'ia) nem az ő szerepköre és meg
lehetősen hideg is volt. Szalkay szere
pébe, a me'yét a múltkor ő oly h'tüaő 
alakítással adott Szepessy (Tamarind) 
ugrott be. Ismerjük már, hogy a neki 
beosztott szerepeketis ritkán tudja, hátha 
még igy beugrik. Előadása a fö'aek va
lóságos kintornászat volt. Jó volt Kandi 
(Alice) kellemesen énekel és játszik. — 
Keménynek (Stanley) különösen sikerű't 
a második felvonásban Szalóezyval való 
dmttje. Virágh (Flipper) jó erő, tehet
séges színészi A kar meglehetős gyenge 
volt, úgyszintén a zenekar is.

Junius 13.' Dr. Szeleburdi. Az isméit 
fajta \.gjáték. Házasság törési szándék, 
amely aztán kimagyaráz tátik és a dolog 
rendbe jön. Helyzet komikum, összevisz- 
szaságok. A darab előadása simán folyt 
le. Holéozy (Klára), Borsitzky (Adrionne) 
Pplfi (Margit) alakítása igen jó volt. — 
Különös dicséretet érdemel Déri (dr. Sze
leburdi) aki szerepét nagy igyekezettel 
és sikerrel játszotta meg. Kalmár (Mé- 
rey), Kréméi (.Badolai) játékuk elisme
rést szerez nekik.

Junius 14. Kápolnai csata. Régi lát
ványos hazafias darab, a mely ma már 
bizony nagyon kevés közönséget vonz a 
színházba. Na igen, a karzat az tömve 
volt. Külömben az előadáson a kellő 
igyekezett látszott. Jól játszott Kalmár 
(Kossuth), Déry (Andor), Krérner (Bru- 
esák). A nők kézül Pá'fi (Erzsiké) Bor
sitzky (Dallosné).

Junius 15. Szu'amith volt előadásra 
kitűzve, de közbejött akadályok miatt, 
megváltozott a műsor, s „Napóleon 
öcsém'-et játszottak Gyulai Zsiga ven
dégfelléptével. A darabról saz előadásról 
már egyszer bővebben megemlékeztünk

B u c a ú r é t e l.

Mindazon tisztelt ösmeröseinknek, 
kiktől Gyuláról való távozásunk alkal
mával, személyesen búcsút nem vehet
tünk, ez utón mondunk szívélyes „Isten 
hozzádot 1“

Gyulán, 1900 juniushó 10-én.
Stern Soma és neje.

A gyulai kir. tö rvényszék m int p o l
g á r i  felebbeiesi b íróság  előtt m eg tar
tan d ó  szóbeli tá rg y a lá s o k  jegyzéke.

1900. ptn-JS 19.
1900. D. 80. sz. Tóth Kovács János fel

peresnek, Nagy István alperes elleni

450 k. tőke s jár. iránti sommás perc.
1900. D. 55 sz. Klein Mária felperesnek, 

Rosenzweig Lipót alperes elleni tulaj
doni igénypere.

1900. D. 82 sz. Sánta Imre és t. felpere
seknek, özv. Diamant Jakabné alperes 
elleni 790 kor, 18 fii. tőke s jár, iránti 
sommás pere.

1900. junius 13.
1900. D. 83 sz. Grósz Lajos felperesnek 

Bottyán Ferencz alperes eHeni 234 k, 
tiO fii tőke s jár. iránti sommás pere.

19(3. 85 sz. Fiam Mihály felperesnek, 
Korén Pé' alperes elleni 640 k. tőke s 
jár. iránti sommás pere.

19' ). D. 70 sz. Kun Miksa és fia ezég 
felperesnek, Konsiczky János alperes 
e'ö' ö 496 kor. 92 fii. tőke s jár. iránti 
sommás pere.

A g y u la i kir. törvényszék, m int pol
g á ri felebbezési b iróság  e lő tt n y il
vános ülésben előadandó perek  je g y 

zéke.
Előadó: Fekete József.

1900. junius 33.
1900. D. T sz. Konkoly Jenő ügyvéd fel

peresnek, Konsiczky Jáiiosné alperes 
elleni 11 kor. 60 fii. ügyvédi munkadij és 
v isszatsrtott iratok kiadása iránti pe'-e.

1903. D. 9 sz. Baita István felppresnoK, 
Barta Sándor és neje alperr ek elleni 
örökösödési perc.

19( ). D. 12 sz. Szák András felperesnek, 
Lukrriezky Mihály alperes elleni 200 
kor. töke s jár. iránti sommás pere.

1800. D. 13 sz. Id. Gerebenic r Ferencz 
felperesnek, dr. Keleti Ignáczné alperes 
edeni ingók kiadása iránti pere.

1900. D. 14 sz. Fitos József és t. felpe
reseknek, Krausz Auta'né alperes elleni 
200 k. tőke s jár. iránti sommás pere.

19( 1. D. 17 sz. Köteles Katalin felperes
nek, Veree József és t. alperesek elleni 
ingatlan tulajdonjoga iránti pere.

19 ). D. 18 sz. írj. Balló András felpe
resnek, ifj. Balló Andrásné alperes el
leni ingók kiadása iránti pere.

19C0. D. 19 sz. Schreiber Vilmos felperes
nek, Kis György alperes elleni 140 k. 
tőke s jár. iránti sommás pere.

N y ilt tó r .
Az ezen rovatom  foglaltakért nem véllal feleli* 

véget a szerkesztő.

N y ila tk o z a t .
Az 1900. évi junius 2-án e lapban 

közzétett nyilatkozatomban kijelentésem, 
hogy Bársonyt nem tartom méltónak 
arra, hogy vele polémiába bocsájtkozzam, 
de a junius 9-ón megjelent és minden 
pontja aljus hazugságból álló nyilatko
zata teszi kötelességemmé, hogy a köz
véleményt ilyen befolyásoktól megóvjam 
és a nagy közönség előtt magát hazug 
kifogásokkal tisztázni akaró emberről a 
leplet lerántsam.

A ioyagias elégtétel adástól gyáván 
meghátráli ipse nyilatkozatának első 
pontjában annak a hazugságnak ad ki
fejezést, miszerint engem Turóuzy Étidre 
és Vertén Emil urak előtt lepimaszozott 
volna, holott ugyanezen uraktol kiállított 
és kezeim közt levő nyilatkozat a mel
lett tanúskodik, hogy azt csak megkisér- 
leite. de meg nem tehette, mivel engem 
lakásomon alva túlélt.

Nyilatkozatának második pontjában 
arra hivatkozik, hogy Szabados József 
úr engem legyavázott. Erre vonatkozólag 
kijelentem, hogy a fent nevezett úr meg
sértett ugyan, de ezt ittas állapotban 
tévén, őt felelősségre nem vonhattam, 
eltekintve azon októl, hogy részeg ember 
tetteiért nem felelős, de azért sem, mert 
mielőtt intézkedtem volna, ifj. Grünwald 
\ tlmos és Gonda Simon urak előtt ki
nyilatkoztatta, hogy részegségében nem 
tudta mit mondott és a dolgot nagyon 
sajnálja.

• Azon vádat, mely szerint a becsü- 
let bírói ítélet alól kibúj tűm volna az 'ál-
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tál, hogy a becsületbirák összeillését té
ves informátió által tettem volna lehe
tetlenné, megezáfolja a Köröndi Sándor 
úr mint egyik becsületbirám által kiál
lított és kezeim közt levő ama nyilat
kozat, mely szerint az 8 késése félreér
tésből történt, melynek azonban távolról 
sem én vagyok az oka.

Hogy mily köpönyeg forgató, szavát 
nem tartó gyava emberrel volt dolgom 
az a körülmény is bizonyítja, hogy a 
beesületbirák által kiállított lemondási 
nyilatkozat kézbevétele után, mindket
tőnk megbízottai által aláirt jegyzőkönyv
ben a következő nyilatkozatot tette: „Mi
után ezen ügyben határozott becsületbi- 
rói Ítélettel nem rendelkezem és miután 
a rajtam elkövetett tettleges sértésért 
mindenáron elégtételt akarok kapni, el
tekintek az általam Dénes László ur 
ellen ennek lovagias elégtétel adásra ké
pességét megdöntő bizonyítékoktól és

hajlandó vagyok a lovagias elégtétel- ! 
adásba belemenni.

A rám rőt vádak ellenében magamat 
tisztázva, az igen tisztelt nagyközönség 
ítéletére bízom, hogy mi okom lett volna i 
a becsületbirói ítélet alól kibújni, mikor ' 
a kezeim közt levő és ifi. örünwald Vil
mos űr által aláirt nyilatkozat szerint 
Bársonynak morátórium nélküli kártya
adóssága lévén, öt sújthatta volna a be- 
csületbiróság ítélete, továbbá disqualifi- 
kált-e egy oly ember, kinek ügye két ur 
által aláirt és kezei közt lóvé nyiintko- 

j zat szermt a lovagias utón lett elintézve 
| és qualifikált-e egy oly ember, a ki mint 
: tettlegesen sértett fél, hazug állításokat 

hozva fel okul, hátrál meg a lovagias | 
| ut következményeitől és lehet-e egy ily 

ember kardjának tiszta pengéje.
Békés, 1900. junius hó 14-én.

Dénes László.

Heti jelentés a gabona üzletről.
Gyula, 1900. junius 15.

(St. S.) A külföldrő 1 és Amerikából 
folytonosan rossz terméskilátások jelez
te lek , az árak az emelkedő irányban 
mozognak. A budapesti piaczon az árak 
naponként rohamosan hanyatlónak, a
S íben a malmok tartózkodók és leg- 

szerbiai búzát vásárolnak és ez
által hazai terményeink árát nyomják. 
Ha a külföldi piaezok megtartják eddigi 
szilárdságukat, kilátásunk van tetemes 
árjavulásra, ámbár hazánkban a termés- 
kilátások legszebb reményekre jogosí
tanak.

B ú z a ....................6 ír t 90 krtól T—10 krig
Új tengeri . , , . 6 fia 20 krtól 5—30 krig 
Á rpa . . . .  . . —írt — krtól “  — krig  
Zab . . . . .  . 4 Ir t 60 krtó l 4 -6 0  k rig  

m éterm ázsénkúnt

Kiadótulajdonos : A CORVINA NYOMDA.*

Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel

Páris. London 1897 : 
nagy aranyérem.

kitüntetve.

Megyei telephon:
C s a b a  2 0 . Reisz és Porjesz

Linz 1889: Aranyérem.

Megyei telephon:
Csaba 20.

BÚTO R G YÁR A
B ékés-Csabaj Vasut-utcsa, U55, és U56, szám, (Saját ház.)

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 r e n d e z ó 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  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 .
ilor saját n M ii t t i i  M\ ts lu lc s ii oárl

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

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

B .-C sa 'b á D , B’ő tér , a z  Xpa,x é s  ISTép'ba.nJx épiö.leté'teexa. Városháza során.

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

sir!k ö-raktáninkat
a Főtérre, a városház melletti Ipar és Népbank házába helyeztük át.

emesen megnagyobbítottuk, úgy, hogy több százra menő 
folyton raktárom fehér eararaiés szürke sziléziai márvány-

Raktámnkat tetemesen megna 
síremlékek állanak
ból, fekete svéd gránit és labrádorból, minden alakban és nagyságban, a legjntányosabb 
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:
io-« R o se n b a u m  J. á s  F ia .
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lUTTlEVfáRTN

Részlet** árjt 
M aira Ingyen

K A P H A T Ó :
FÚS ZE R KERES KEDÉSE KB E fi 

v e M D É C L Ö K B E H
ES Mitfbt.l t 'ftSUTI 
ETKEZÖ KOCSIBAN.

K ét darab G jiilav id ík i Ta
karékpénztári

részvény
eladd. Czim a kiadóhivatalban.

& Shuttleworth g
m ezőgazdasági g épgyárosok  (£ ) B u d & p 6 S t  ^ e s .  

0  által a legjutányosabb árak mellett ajánítatttak:

Váezl-kdrőt 
ss.

Locomobil és gőzcséplőgép-készletek *’̂ SSLaMiMS^
továbbá Járgány-cséplőgépek, lóhere-cséplők. tiszUtő-rqsták, konkolyozók, k assá ié - é& 

aratőgépek, szénagyüjtők, boronák.

„CoImMa-DriU"
legjobb sorvetőgépek, 

szecska vágők, rőpavágők, 
kukortota-morzsolők, 
darálók, Őrlő-malmok, 
egyetemes aczél-ekék.

2- és 8-vasű ekék és minden egyéb gazdaság gépek.

Lincolni törzsgyárunk a világ legnagyobb 
locomobil- és cséplőgép-gyára.

ALAPITTATOTT 1880. ÍVBEN.

Oélmsgyarország első és legnagyobb kerékpár és varrógé p
jJlSf főraktára

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

Á l l a n d ó  n a g y  r a k t á r :

e e s t o n ” 
„Naumann- 

r e m i e r“ 
Excelsior" 

s e r“

Rőssler él lauernig
, J  e t e o r“ 

„Styria“
„8 r i t z n e r“ 

„Champion'*

„«uria“, „Monarch-Defiance“ és „The Light Cycle Co.“ amerikai ke
rékpárokból. — Ajánlja továbbá a legújabb rendszerű

„Singer“
„8 r i 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 é& ipari czélokra, 5 évi 
jótállás, a legolcsóbb árak és kedvező részletfizetési feltételek mellett. 

Dús választék kerékpár és varrógép felszerelési csikkekben.
- Szakszerű nagy javítóműhely kerékpárok és varrógépek részére.
10—9 Árjegyzék ingyen és bérmentve.

EV*Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

Nyoma'ja és kiadja a „Corvina” könyvnyomda Gyulán.


