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V é g r e .
(Közérdekű öntöző-csatornák.)

Magyarország gazdasági életére örök
időkre kiható becsületes munkáról em
lékezünk meg. A földmivelésügyi és 
kereskedelemügyi miniszterek erős ver
senyre keltek egymással rég érzett hiá
nyokat pótló és jogos követeléseket ki
elégítő törvényjavaslatok előterjesztésé
ben, s ba a termelés ilyen kiadó marad, 
nemsokára alig leszünk képesek a köz- 
gazdasági jellegű törvényjavaslatokat evi- 
deneziában tartani, s azokat kellő gyor
sasággal és behatóan megismertetni. Ez 
nttal is a földmivelési miniszter által 
májas 28-án a törvényhozásnak bemuta
tott két törvényjavaslat közül csak az 
egyikkel, a közérdekű öntöző-csatornák
ról szóló törvényjavaslattal foglalkozha
tunk, mely hasonlíthatatlanul nagyobb 
jelentőségű, mint a földmivelési minisz
ternek az utóbbi időben beterjesztett 
egyéb javaslatai.

Vizünk bőségben van, s azt is elkeli 
ismernünk, hogy a folyam szabályozások 
terén derekas haladást tettünk. Azonban 
a rendelkezésre álló folyóvizek kellő 
hasznosításától még távol állnnk ; a 
nagy költséget igénylő vizi-utak létesí
tése, illetve e czélra alkalmas folyó

vizeink hajózhatóvá tétele lassan halad 
előre, s habár a fejlődő ipar a vízi- 
erőt az utóbbi időben fokozódó mérvben 
veszi igénybe, másfelől a vizi-erőnek 
ipari czélokra kihasználása tekintetében 
visszaesést tapasztalunk, amennyiben vízi
malmaink kénytelenek voltak a gőzmal
mok előtt meghátrálni. De a rendelke
zésre álló vízmennyiségnek, eddig a mező- 
gazdaság vette legkevesebb hasznát, ho
lott kárát gyakran érezte. Öntöző-csa
tornák létesítésének eszméje egyáltalán 
nem nj ugyan, mert hiszen még Széche
nyi idejéből datálódik, de e téren az 
eszme napirenden tartásánál tovább alig 
haladtunk. A dunántúli részekben tör
tént e tekintetben a legtöbb, ellenben 
a nagy Alföld alig veszi valami hasznát 
a sikságon keresztül vonuló folyamok
nak, a hatalmas vizbő Tiszának, a Ma
rosnak, a Körösnek, a Berettyónak stb.

Ha az okát kutatjuk annak, hogy a 
mezőgazdaság eme nagyjelentőségű esz
közeinek az öntöző-csatornáknak létesí
tését miért hanyagoltuk el annyira, első 
sorban is, mint minden egyébb szüksé
ges intézmény felé való sóhajtozásnál, a 
pénz hiánya bukkan’ fel a késedelem 
okául. Nálunk, hol minden hasznothajtó 
vállalat létesítését az állam anyagi tá

mogatásától szoktuk függővé tenni, csak 
természetesnek kell találnunk, hogy ad
dig az állam a tevékenység terére e te
kintetben ki nem lépett, a magánegyé
nek óhajtásai pium desideríumok marad
tak, annyival is inkább, mivel öntöző
csatorna létesítésének eszméjét egy-két 
birtokos meg nem valósíthatja, s ha né
hánynál meg is volt az akarat-erő, sőt 
az áldozatkészség is, az érdekeltséghez 
tartozók zömének közönyösségén és pénz
telenségén ennek meg kelle történnie. 
De késedelmesek voltak az e téren való 
elért lépéssel talán azért is, mert évek 
hosszú sora óta a gondviselés megóvta 
az országot attól, hogy aszály juttassa Ín
ségre a lakosságot. Az 1863-iki nagy 
szárazság emléke él ugyan, s az idősebb 
gazdák ma is borzadoznak az éhinség 
akkor feltűnt rémes képeitől, de ezen 
év óta hasonló csapás nem sújtotta az 
országot, s inkább vizáradással kelle 
gyakrabban megküzdenünk.

De habár az országos aszály nem is 
serkentett öntöző-csatornák létesítésére, 
eléggé serkenthettek arra ama parezialis 
mizériák, melyek egyes száraz talaja, 
homokos termő területeken a nedvesség 
hiányát gyakran érezhetővé, sőt vészt- 
hozóvá tették, de serkenthetett volna más

T  A  R  O  Z  A _ .
Lányai és Horváth Mihály menekülése

Történeti elbeszélés az 1848/49-iki 
szabadságharcából, néhai gróf Lányai Menyhért 

elbeszélése nyomán.

Minden el volt veszve, csak a becsület nem.
Görgei fegyverét Világosnál lerakta. A 

megszűnt magyar nemzeti kormány tagjai 
a szélrózsa minden irányában menekültek.

— Ismertem — Így szól az elbeszélő 
elleneinket, tisztában voltam helyzetemmel. 
Ha az osztrákok kezébe kerülök, menthe
tetlenül el vagyok veszve.

— Ha halálommal használhattam volna 
hazámnak, készséggel meghoztam volna ezt 
az áldozatot is.

— Oda haza fiatal nőm s két kis gyer
mekem volt. Ezeknek szükségük volt rám 
s talán közös édes anyánknak: a hazának 
is. Meghalni nagyon könnyű volt az időben. 
Élni sokkal nehezebb. Talán megvirad még 
valaha!

Külföldi összeköttetésem folytán az 
utóbbi időkben sikerült három darab, kellő alá
írásokkal ellátott betöltetlen útlevelet szerezni.

Egyet magam számára megtartottam. A 
még birtokomban levő kettővel azokon akar
tam segíteni, akiknek arra a legnagyobb 
szükségük lesz.

Midőn Szegedről Aradra elindultunk, 
egész bizalmasan megkérdeztem főnökömet, 
Duschek pénzügyminisztert, hogy van-e kül
földi útlevele? Ha parancsolja, egyet ren
delkezésére bocsátók.

Nem fogadta el. Azt mondta, hogy' ő az 
állam vagyonának első őre. Milliókat érő 
kincsek készpénzben és arany rudakban 
vannak kezelése és felügyeletére bizva. Ez 
nem a „Csáky szalmája1*, hogy minden jött- 
ment vegy'en belőle, amennyi neki tetszik. 
Utoljára is kell valamely kormánynak lenni, 
mely ezt tőle átvegye. Addig őrizni fogja, 
mert a becsület előbb való az életnél. Ez 
becsület dolga. Szerencsés utat kivan, de 
nem követhet.

Tisztában voltam a derék férfiúval, bár 
még akkor nem tudtam, hogy az ősmagyar 
pénzügyminiszteri működését az osztrák 
kormány „gerecht fertigt“-nek tekinti. A be
csületes államférfi gondozta Magyarország 
kincsét az ellenség számára. Hát én nem 
leszek őrtársa.

Aradon voltam, midőn a nagy katasztrófa 
Világosnál megtörtént.

Itt volt az utolsó, a tizenkettedik óra a 
menekülésre. Egyetlen pillanatig sem lehe
tett tovább késni.

A legszükségesebb, nélkülözhetetlen czik- 
kek egy kis bőröndbe napok óta be voltak 
csomagolva. Többi értékes podgyászaimat 
házi gazdámnak, egy becsületes aradi pol
gárnak gondozására, — esetleg nőmhöz esz- 
közlendő elküldés végett — bizva, sietve 
kocsira ültem.

Annyi időm sem volt, hogy útlevelemet 
betöltsem; a pénzügyminisztérium apróbb 
emberei, kik lakásomat tudták, minduntalan 
ostromoltak mindenféle kérelmekkel. Legna
gyobb része becses életét féltve, külföldi út
levélért sürgetett; s természetesen úti költ
ségért aranyban vagy legalább ezüstben. 
Legnagyobb részüket itthon sem ismerte 
senki. Bátran maradhattak akárhol. Nem az 
ilyenek számára szereztem én drága útle
velemet !

Nagy nehezen menekülhettem tőlük. Azt 
mondtam, hogy a várba kell mennem, a 
kormányzó úr hivatott. — Jöjjenek holnap 
reggel; akkor mindenkinek szolgálok.
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mezőgazdasági államok példája is, vala
mint az a körülmény, hogy a folyam
szabályozások következtében az a viz, 
mely az előtt, sokszor túl bőven is, 
óriási termő-területeket öntözött meg, 
állandóan medrében maradni kényszo- 
rittetett. A földmivelésügyi miniszter 
már évek óta foglalkozik azon eszmével, 
hogy az öntöző-csatornák létesítésének 
nagyobb lökést adjou, de a kezdeménye
zéssel mindaddig várni kelle, mig a 
büdzsé e őzéiből némi segélyösszeggel 
meg volt terhelhető. Ez az időpont azon
ban úgy látszik még mindig nem érke
zett el, mert a most benyújtott törvény- 
javaslat egyelőre egy fillérei sem he
lyez kilátásba több állami támogatást 
azon összegnél, mely öntözési czélokra a 
büdzsébe rendszerint beállittatik, a mi 
édes kevés, mindössze 100,000 korona 
és csak 1902-tól kezdve fordíthat a mi
niszter e czélra évenként 300,000 koro
nánál nem nagyobb összeget.

Azouban a törvényjavaslatnak nem is 
lehet ezélja az, hogy az öntöző-csator
nák létesítésének költségeiből a nagyob
bik részt az állam vállaira rakja. Meny
nyi jogos igény léphetne fel ez esetben 
hasonló állami gyámolitás igénylésével 
és hová tűnnék a pénzügyi egyensúly, 
ha a mezőgazdaság fejlesztése érdekében 
szükséges, a birtokosok által teljesítendő 
befektetések az állam terheinek ismer
tetnének el. I t t  az állam anyagi gyá- 
molitása csak azon czélra szolgálhat, 
hogy az első akadályokat a vállalkozó 
érdekeltség útjaiból elhárítsa, s ekként 
a kezdeményezésre kedvet adjon. Más 
sokkal fontosabb ezélja van a most be
nyújtott törvényjavaslatnak, s ez sze
rintünk abban áll, bogy az öntöző-csa

tornák létesítésének és fenntartásának 
ügyét alkalmas erők rendelkezésre bo- 
osájtásával támogassa s állami ellenőrzés 
alá helyezze. Előbbi felmenti a vállal
kozó érdekeltséget az alkalmas műszaki- 
erők megszerzésének gondjától, utóbbi 
pedig egységet hoz létre a parallel 
kifejlődő törekvésekben, s meggátolja az 
alakulásoknak belviszály, vagy egyébb 
okból való szétmálását.

Kissé szorosan határolja körül a 
törvényjavaslat az öntöző-társulat meg
alakulásának feltételeit, midőn az állami 
hozzájárulást attól teszi függővé, ha a 
társulat berendezési költségének évjára- 
déka és az évi kezelési költségek leg
alább fele biztosítva van, s ha a tár
sulatba Taló belépésre a tervezet által 
alapul vett területnek legalább egyhar- 
mada jelentkezett. Habár e megszorítás 
szigorúnak tűnik fel, szerintünk is szük
ség van rá, mert az állam pénze heve
nyészve összehozott vállalatok könnyen 
meddővé válható kísérleteire nem paza
rolható, minélfogva a kellő garancziáknak 
meg kell lenni arra nézve, hogy az 
érdekeltség kellő áldozatkészséggel igyeke
zik a válalatot czélhoz juttatni, és fenn
tartani és hogy az alakulásnak nem a 
törvény kényszerítő ereje a fő motívuma.

A társulat létesítményeinek, azaz az 
öntöző-csatornának s az abból elveze
tendő mellékágazatoknak felállítását a 
tervezet az érdekeltség együttes hitel- 
képességére alapítja és. pedig ölyképen, 
hogy az e czélból felveendő amortizacio- 
nális kölcsön mindazon telekkönyvi jószág 
testeken, melyek a társulat kötelékébe 
tartoznak, telekkönyvileg feltüntetendő, 
vagyis c teher kizárólag a birtokra ne
hezül, nem személyi tartozás, s a bir

tokkal együtt átszáll a birtok későbbi 
tulajdonosaira. Talán aggályok merülhet
nek fel a fekvő birtok ilyetén megter
helése miatt, azon okból, hogy az az 
ingatlan forgalmat nehezíti meg, de mi 
ezt nem feltételezzük, mert hiszen az 
öntöző-csatorna emelni fogja a birtok 
értékét, minélfogva ily birtokot az érték
emelés czéljából ráneheziilő teher daczára 
szívesebben vásárol meg bár ki is.

A társaság rendes évi kiadásai, 
nevezetesen a fentartási költség, a tőke 
és kamattörlesztés a tagdijakból az ál
lami hozzájárulásból, mely azonban csak 
50 évre biztosítható és azon jövedelmek
ből fedeztetnék, melyek az öntöző-csatorna 
felesleges vizének más czélra, nevezetesen 
cséplőgépek üzemben tartására, itatásra, 
mosásra, usztatásra, jégtermelésre, für
désre stb. használásának szabályszerű 
dijai fejében befolynak. Bővizű öntöző- 
csatornák létesítéséből talán az ipar is 
hasznot meríthet, de azt helyesen rendeli 
el a törvény, hogy a csatornák vize első 
sorban talajöntözési czélokra használható, 
s csak az igazolt felesleg fordítható a 
fent jelzett egyéb czélokra. És épp ez 
okból szükséges az állami ellenőrzés, 
mert ennek elmellőzése esetén nem egy
szer történnék meg, hogy az állami hozzá
járulással létesített öntöző-csatornák más, 
az egyéni érdeket istápoló czélokra hasz
náltatnának ki.
. Egészben, véve tehát, örömmel üdvözöl

jük a törvényjavaslatot; a közel jövőben 
nem várunk ugyan tőle nagy eredmé
nyeket, de idők múltán az öntöző csa
tornák elterjedésének, s ezek segélyével 
a mezőgazdaság jelentékeny fellendülésé
nek, s különösen az Alföld termékeny
sége fokozódásának nézhetünk eléje.

Azzal kocsimba vetve magamat, kerülő 
utón kihajtattam a városból. Egyelőre Nagy- 
Váradra szándékoztam.

Tudtam ugyan, hogy az útvonal orosz 
hadakkal van fedve, de hát ezektől kevésbé 
féltem. Senki nem ismert közülök, s kül
földi útlevelemet bizonyosan respektálni 
fogják.

Némi csekély pihenéssel egész éjjel men
tünk, reggel felé Sarkad közelében voltam.

Kocsisom biharmegyei ügyes fiú volt. A 
helységeken, melyeken keresztül mentünk, 
egész nyugalommal, minden aggály nélkül 
hajtott. Jól játszotta szerepét. E szerint Már- 
maros vármegyéből hajszolta le valami ma
gyar főtiszt, kinek feleségét szállította Aradra. 
Onnan megszökve, most haza igyekszik. Ez 
az úr, kivel beszélni is alig tud, úgy fo
gadta fel, hogy vigye el Szigetig. Szívesen 
megteszi, mert igaz járatbeli embernek tartja. 
Két-három muszka csapatnak is, kik meg
állították, elmondta ezt emberem magyarul 
és oláhul. Talán megértették, legalább az 
oláh „vulgata versio11. Az oroszok közül 
sokan tudtak oláhul, kik éveken át Mold
vában voltak elhelyezve. Nyugodtan hagy
tak tovább menni.

Közel voltunk Gyapjúhoz, midőn egy 
pásztor-ember valamely messze legelőről 
erősen integetett kalapjával.

Megállítottam kocsimat- Ennek bizonyo
san valami mondani valója lehet.

Az egyszerű becsületes ember nagy siet
ve iparkodott, hogy bennünket utolérjen.

-- Hová igyekeznek az urak? Kérdezte 
már messziről kalapját megemelve üdvözletül.

— Nagy-Váradra! — válaszoltam.
— Úgy ám, de itt a helységben ellen

ség van, — mondá, fejével Gyapjú felé intve.
— Sohse bánjuk mi, ha egy ármádia 

muszka van is ott — felelt kocsisom.
A pásztor kedvetlenül csóválta meg a 

fejét.
— De nem a muszka van ott, hanem 

még annál is rosszabb! a német.
Erre aztán én is, meg a kocsisom is j 

felütöttük felünket.
— Jobb lesz, jó uram, kitérni az útból 

— adta tovább az illető a tanácsot — azt 
hallottam, hogy azok mindenkit elfognak.

Hát biz azokkal csakugyan nem jó lett 
volna találkozni. Budapesti életemből közü
lök sokan ismerhettek.

— A kocsit még csak elbocsátanák ta
lán, de az úr aligha ott nem maradna — 
folytatta tovább emberem, reám czélozva.

Ehhez pedig nekem épen semmi kedvem 
nem volt. Ismertem nagyon jól a német 
urak igazság-szeretetét.

— Amondó volnék — végezte az illető be- j

szédét — hogy a kocsi, ha nincs rajta semmi 
tiltott portéka, menjen keresztül a helysé
gen. Elkerülni az erek és szakadékok miatt 
különben sem lehet. Az úr pedig ne sajnál
jon egy kis gyalog-kerülőt. Ezen az erdőn 
át — s egy közeli erdő felé mutatott, — 
szépen megkerüli azt a rossz fészket, túl 
oldalon aztán találkozhatik kocsijával „Less" 
alatt. Jó lesz különben arra is gondolni, 
hogy hátha a kocsi ott talál maradni!

Megköszöntem a becsületes ember szí
vességét s köszöntem és hálám jeléül egy 
ezüst tallér pénzt akartam neki adni.

A pásztor-ember arczán a kedvetlenség 
árnya ömlött el. Megköszönte, de nem fo
gadta el a pénzt. Lehet még arra az úrnak 
nagyobb szüksége, mondta elutasitólag.

Pillanatig gondolkoztam, aztán minden 
eshetőségre készen, kis bőröndömet levet
tem kocsimról s szíjra csatolva vállamra 
vettem.

Végre becsületes tanácsadómtól kisér
tetve megindultunk a jelölt erdő felé, ko
csisomat óvatosságra és bátorságra intve-

Az erdő sarkánál vált el tőlem kalauzom. 
Meg volt az örömöm, hogy pár szivart el
fogadott s megengedte, hogy dohányzacskó
ját finom török dohányomból megtölthessem.

Egyedül kezdtem tovább haladni.
Az erdei hűs lég üditőleg hatott lázasan
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A pieznlás bank közgyűlése.
A gyulai takarék és hitelszövetkezet, ez 

a humánus jótékony intézet, vasárnap f. hó 
17-én délelőtt tartotta meg, a junius 4-éröl 
elhalasztott rendkívüli közgyűlését a „gyula
vidéki takarékpénztár” üzleti helyiségében, 
a szövetkezeti tagok élénk érdeklődése mel
lett. Az ülést Reisner Ede ig. alelnök nyi
totta meg, pár szóval üdvözölvén a szép 
számmal megjelent részjegytulajdonosokat. A 
tárgysorozat első pontja szerint Morvái István, 
a leszámolási tervezet kidolgozására kiküldött 
bizottság egyik tagja bemutatta a közgyűlés
nek, a leszámítoló bizottság jelentését, mely 
szerint azon javaslatot teszi, hogy a mérleg 
szerint felosztásra kerülő 7343 frt 74 kr. tiszta 
nyereményből a befizetett és nyereményre 
jogosult 67408 frt tökére 10'7°/o fejében 
7209 frt 21 kr., a tőkével együtt, fizetessék 
ki a részjegytulajdonosoknak, a még fenn
maradó 134 frt 53 kr. pedig munkadíj czi- 
mén szavaztassák meg a leszámolást megejtő 
bizottság részére. A közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta a leszámoló bizottság előterjesztését, 
árrészükre a felmentvényt megadta. Ezzel az 
alapszabályok módosítására tértek át. Az e 
őzéiből kiküldött bizottság nevében Fischer 
Jakab terjesztette be a módosításra irányuló 
indítványokat, mikhez a közgyűlés vita nél
kül hozzá járult. Ily módon az alapszabályok 
egyik-másik paragrafusát lényegesen módo
sították. Ezek között legnevezetesebb a 43. §. 
módosítása, mely a szövetkezet megszűnésé
ről intézkedik. E §-nak az a pontja, mely 
szerint a szövetkezet megszűnik az alakulás
tól számított öt év múlva — töröltetett.

Bővebb intézkedés a szövetkezet műkö
désének időtartamára nézve a 4. §-ban fog
laltatik, mely szóról-szóra igy hangzik: 
»a szövetkezet 3"éves cyelusokát"álakit 
s ig y  minden tag 156 teljes heti befi
zetést tartozik teljesíteni, a  közös nye
remény minden üzletév végén kiszám it- 
ta tik  és a tagok javára iratik. A  szö
vetkezet tagjai közé bármikor be lehet

izgatott lelkemre, óvatosan de gyorsan ha
ladtam előre a kijelölt gyalog ösvényre.

Mintegy jó fél órai menet után úgy tet
szett, mintha bokrok zörgését s léptek ne
szét hallottam volna.

Megdöbbenve állottam meg egy fatörzs 
mellé vonulva s egygyel födve magamat.

Rablóktól semmi okom nem volt félni. 
Nem volt akkor pusztai, vagy erdei betyár 
széles e magyar hazában, Hanem annál 
több komisz úri betyár volt úton-útfélen az 
osztrák hadseregnek ellenünk felhajszolt 
kopó falkája, melyekkel bizony nem lett vol
na jó találkozni.

Erősen figyeltem azon táj felé, ahonnan 
a neszt hallani véltem.

Nem csalódtam, csakugyan jött valaki- 
Nehány pillanat nmlva tisztán kivehettem. 
Vájjon csak egy ember-e vagy több? Semmi 
beszédet nem hallottam. Egyetlen embernek 
kellett lenni. Úgy látszott, hogy az illetőnek 
nem valami sürgős dolga lehet. Nagyon so
káig hagyott magára várakozni.

Végre mégis a velem épen ellenkező 
irányból kibukkant egy férfiú. Egyedül jött, 
Egy embertől, lett légyen bár ellenség, nem 
volt okom félni.

Középnél valamivel magasabb volt az 
illető vándortárs, kissé hízásnak indult ter
mettel és arczczal, világos kék szemeit szem
üveg fedte, úti táskáját vállára vetve hordozá.

Lassú vontatott lépéseiből látszott, hogy

lépni a nélkül, hogy  a már lejárt rész
leteket pótolni kellene, miután a tagok 
a teljesített heti befizetések arányában 
részesednek üzleti haszonban.«

Utolsó tárgya volt a közgyűlésnek az 
elnök, igazgatóság.felűgyelőbizottság és jegyző 
megválasztása. Ezen tisztségekre Reisner 
alelnök ajánlata folytán egyhangúlag megvá
lasztatták : elnökké: Popovits Jusztin ; üzlet
igazgatóvá dr. Frankó László; igazgatósági 
tagokká: R itsek  János, Lusztig  Adolf, 
Zuzmann János, Annló Pál, II o// Zsigmond, 
Deutsch Jakab, Jontz Ferencz és Szénási 
János ; a felfigyelő bizottság tagjai lettek: 
Morvái István, Schwimmer Amold, Gubás 
János, Schütz Gusztáv és Braun Vilmos; 
póttagok: Goldmann Samu és Goldberger 
Ignácz. A szövetkezet jegyzőjévé Révész 
Gézát választották.

A közönség tájékoztatása végett megem
lítjük, hogy a piczulás bank julins 1-én kezdi 
meg a kifizetéseket. Az uj cyclus pedig a 
jövő hó közepe táján nyílik meg, a mikor is 
már lehet berakni a piczulákat, a szövetke
zet pénztárába.

S z i I :i n k o k.
Békéé nyári vásár, vagyis rablás, betörés, tűz, öngyil

kosság és gimnázinmi vizsgák hete.

Egy lélekzetre azt hiszem elég ennyi 
ezégér, mint a mennyit a dátumba sznsza- 
koltam, pedig Alegyer kilencz tagú becslése 
(á 4 korona) a kánoni látogatás és a khinai 
háború ki is maradt belőle, holott ezek is 
esemény számbavehetők volnának. Micsoda 
kincses-bánya volna ez egy jóravaló mester
ségét értő újdondásznak, meg az énekes 
ponyva-irodalomnak ; a kezdődő egész ugorka- 
szezont kihúzhatnák vele kacsa-vadászat és 
Léiter Jakabok nélkül, mi azonban nem 
ebből élünk, hát nem is takarékoskodunk a 
sensatiókkal, hanem tálaljuk őket rendre s 
ha egyik másikon netán avas, vagy épen 
kozma-iz éreznék: azt kérem lapunk szűk 
kereténekésmegjelenési idejének rovására irai.

fáradt; tétova tekintetéből melyet mindun
talan zavartan hordozott maga körül, köny- 
nyen következtethettem, hogy balsorsomnak 
osztályrészese, menekült!

Alig hogy még nehány lépést tett, föl
ismertem. Horváth Mihály Csanádi püspök, 
vallás és közoktatásügyi miniszter az utóbbi 
időkben és jó barátom volt.

Örömtől és fájdalomtól meghatottan lép
tem ki rejtek-helyemből.

Amint a püspök megpillantott, arczán 
halotti sápadtság ömlött el. Ijedten fordult 
meg s kezében vitt csomagját eldobva, el 
akart futni.

— Uram! kedves bátyám ! — kiáltottam 
utána bátorítólag, — hát nem ismer ?

Megállott, de még mindig gyanakvó te
kintettel nézett rám.

— Én vagyok, kedves bátyám, a Me- 
nyus, — bizalmas beszélgetés közben igy 
nevezett.

Másik perczben mélyen meghatva borul
tunk egymás karjai közé.

— Minő szerencsés ^véletlen, — mon
dám én

Magyarország volt minisztere nem szó
lott, a kiállott nagy izgatottságtól lázasan 
ölelt magához s szemeiből a mély megha
tottság következtében könyek omlottak.

Óvatosan beljebb vonultunk az erdőbe, 
ahol semmi áruló tekintetből nem kellett 
tartanunk. Egy ledőlt fatörzsére ültünk le.

Kezdődött a vásár, mint rendesen pén
teken birka- és marha-vásárral, mindkettő
nél hanyatlást láttunk a felhajtásban és ke
resletben ; tudják tán már az ország m nden 
részében, hogy birkából nekünk jó formán 
csak a türelemre akad pénzünk, marhával 
pedig a nélkül is elragyunk látva, sőt kivi
telre is kerül belőlük valami 260 darab, 
hogy azonban ez mind helyi produktumé, 
atról nem állhatunk jót. mert a Sár-rét czi- 
meres ökrei nem hiányzottak, — Becsben 
pedig az ökrök Reichsráth nélkül is mindig 
kapósak.

A búrok leveretése lóvásárunkat is agyon 
ütötte, úgy, hogy most még a 100—120 
forintos lovak se igen kellettek, hanem csak 
a 10—12 forintosokból szállítottak vagy 17 
darabot állítólag Becsbe virslinek. Szamarak
ban nem volt észrevehető forgalom.

Legtöbb haszna ebből a vásárból a sze
gény embereknek volt, mert be lévén zárva 
a sertés-vásár nem vesztegethették el ma- 
iaczkáikat; — hogy az uj fertályban miből 
fogják fizetni az adót, azért meg fájjon a 
végrehajtók feje. Végződött pedig a nyáTi 
vásárunk is vasárnap — mintha nem is kéz 
dődhetnék csütörtökön s végződhetnék szom
baton a kirakó vásárral. Nem tudjuk — hány 
kéregetönek — nagyobb része verklis adott 
a főszolgabírói hivatal engedélyt, hanem 
azt mondhatjuk, hogy annyi vendég szereplő 
nyomorult bénát, vakot évtizedek óta nem 
láttunk egy csomóban, mint ezen a vásáron; 
pedig nekünk magunknak is megvannak és 
pedig felesszámmal a magunk hülyéi, sán
tái és vakjai, a kik vásár nélkül is bö al
kalmat nyújtanak a szamaritanismus gyakor
lására ; nem sajnálom én ezektől az isten
adtáktól sem a kőnyöradomány filléreit, de 
nem is engedném, hogy nyomorúságukból, 
á mely sokszor uneszthétikus — tőkét és 
vásári látványosságot csináljanak, hanem ki
utalnám nekik — ha már eljöttek — az 
engedélyezett napokra egy rendes munka
bíró ember napszámját és küldeném vissza 
illetőségi helyükre, de a közönséges és kü-

Elmondtam neki menekülési tervemet, 
mire sóhajtva jegyezte meg, hogy ő is kül
földre szeretne menekülni, de hát ez neki 
aligha sikerül. Egyik egyházi rend főnöke 
régi jó barátja; ha odáig eljuthatna, a kolos
tor csöndes falai között reméli, hogy egyelőre 
biztos menhelyet találhatna. Mégis csak leg
biztosabb lenne a külföld.

— Hát nincs útleveled ? kérdeztem tő.el
— Ugyan hol vettem volna? volt jám

bor válasza.
— Hát akkor mit gondoltál, hogy jut

hatsz ki, mikor ma még egyik helységtől a 
másikig sem lehet útlevél nélkül menni ? 
faggattam tovább, elbámulva a magas mű
veltségű férfiú világban való járatlanságán.

— Hát biz azt magam sem tudom, vá
laszolt a jámbor főpap, kedves élhetetlen
séggel. A jó Istenre biztam sorsomat.

— így hát csakugyan a jó Isten hozott 
össze veled, kedves bátyám, mondottam, 
midőn magamhoz értem álmélkodásomból. 
Most mér én leszek számodra a földi gond
viselés. Halld tervemet. Együtt fogunk utaz
ni. Mindketten német borkereskedők, üzlet
társak és rokonok leszünk. Úgy a te, mint 
az én szőke hajam be fognak váíni szere
pünkhöz. Az én nevem lesz például Ludvig 
Müller, a tied Heinrich Meyer, hogy fehér
neműnk monogrammja árulóink ne legyenek.

(Vége köv.)
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lönŐBen a község női tagjának egy bizonyos 
részét, — melyre ezek a hátborzongató nyo
morékok látása végzetes következményekkel 
járhat a jövő nemzedék testi épsége tekin
tetében — csakugyan nem szolgáltatnám ki.

De bát a mint tapasztalom e tekintetben 
is Gyula városa vezet s ha a polgármester 
al- és főispán nrak elnézik az ilyen dol
gokat, miért lenne körültekintőbb a mi fő- 
szolgabiránk ? Még majd orrot kapna érte.

Hogy a vásár milyen rossz volt korona
tanú rá Feigenbaum, a hajdan hires »Gorbe<l 
korcsmába ótott szatócs-bolt tulajdonosa, a 
kit állítólag 90 forint készpénz ismeretlen 
értékű trafik és veszett viz (pálinka a. gy. k.) 
erejéig szombatra virradólag természetesen 
ez idő szerint még ismeretlen tettesek — 
kiraboltak; továbbá Lipcsei G. a kit fur
fangos csalók a temető bokrai közt fényes 
nappal erőszakosan szabadítottak meg el
adott tehénkéje árától 55 forinttól s ráadá
sul tán még el is náspágolták. Annak bi
zonyságául pedig, hogy a baj nem jár egye
dül : még az nap este porrá égette a tanyá
ját is az isten ha ragja, a melyre vonatkozó
lag azt jegyezte meg egyik polgártársunk, 
hogy sokkal kötelességtudóbb lett volna az 
a menkü, ha azokra ijeszt rá, a kik annak 
idején Megyeri megvették, meg a bérházba 
ölték a sok pénzt.

Ember-baráti érzelmeink tiltják az ilyen 
pogány bosszuállásnak még a jámbor óhaj
tását is, azt azonban mi is szeretnek, ha a 
józan ész és számítás egy felvillanása mel
lék tekintetektől menten világosítaná meg a 
vezetésre hivatottak agyait és látnák be, 
hogy egy erkölcsi testületnek ingatlanokkal 
— en gros — vesződni milyen hátrányos 
és ne csak Megyert, hanem az összes birto
kot parczelláznák és osztanák ki a lakosok 
közt méltányos feltételek mellett; az esküdt 
urak vesztenének ugyan napidijok révén, de 
nyerne a nagy közönség a megtakarított ke
zelési költségek vámjain s bizonyosan keve
sebb lenne a földéhes elégedetlen ember.

Mintha csak bő részt vettünk volna a 
Feigenbaum, avagy nagy számú társai vala
melyikének kis üsfci(?) főz tjében annyira el- 
kódorogtunk a vásár színteréről, pedig ott 
még zsebóra lopás, tárca-elemelés, tüzes-vas- 
nyalogatás, — törpe és óriás szemlélésében 
telhetett volna gyönyörűségünk, de bát 
hagyjunk valamit a főispán úr vendége Schu- 
macher dán tudós úr részére is — a ki 
direkt a vásár tanulmányozása czéljából sze
rencséltetett bennünket; — mivel számol 
be Koppenhágában, ha mi mindent felfir
kálunk előle ? !

*  **
Véletlen — az élet keritője — révén so

rakozott ugyan a dátumban egymás mellé 
az az öngyilkosság és a gimnáziumi vizsga, 
de minél többet gondolkozik az ember a 
kettő felett kapcsolatosan, annál több rokon
vonást fedez fel közöttük, mert az a sze
rencsétlen fiatal ember, a ki vasárnap szivé
nek irányozta a rozsdás kapszlis puskát ki
csivel tanúsított nagyobb elszántságot, mint 
tannsit az, a ki reális pálya helyett gimná
ziumba lép; amazt csak egy buta ólom
golyó fenyegette, míg emezt a szekundák 
özöne, a tanári szeszélyek mártyrsága, a 
tananyag temérdeksége és emészthetetlensége 
ejtheti kétségbe ha gyengébb felfogású, vagy 
teszi gyámoltalanná,a praktikus életben önál- 
lótlannáaz anyaghalmaz tömkelegé és valljuk 
meg őszintén a nevelés hiánya, ha keresztül 
lábalja is a gimn. osztályokat; avagy hány ma
turált ifjú van, aki teljes áttekintéssel rendel

kezik a 8 gimnáziumi osztály tananyagán s 
önállóan tudná megítélni és kiválasztani ab
ból azt a részt, amely jövendő életpályájához 
nélkülözhetetlen? Mondjuk, hogy igen kevés, 
a minek egyszerű oka az a mértéken túli 
terjeszkedés, amit az egyes tantárgyak czime 
alatt a szaktudós tankőnyviró urak évről-évre 
emelkedő arányban csekély jelentőségű rész
letek kedvéért (nem akarom mondani, hogy 
saját tudós mivoltuk feltüntetéséért) nem 
ritkán a lényeg rovására és a szegény nebu
lók gyötrelmére elkövetnek, a midőn bele
vesznek olyan részleteket is, melyek csak a 
szakpályákra készülőket érdekelhetik s az 
alapvetéshez voltaképen nem is tartoznak; 
a tanári testületnek itt van a legnehezebb 
feladata, hogy meg tudja különböztetni a 
nélkülözhetlent a sallangtól s ez utóbbiakkal 
ne terhelje túl a gyermek fogékony, de vég
tére nem kimerithetlen agyvelejét, mert hogy 
paraszt közmondással éljek, »ki sokat mar
kol, keveset szorít* s az a tanár, ki saját 
hatáskörében a tantárgyainál ezt figyelmen 
kívül hagyja : vét a humanizmus ellen s talán 
öntudatlanul objektumokat gyárt a lipót- 
mezei tébolyda" számára.

Mindez pedig a gimnáziumi vizsgák al
kalmával jut eszünkbe, melyről az az álta
lános panasz, hogy igen nagy a bukott diákok 
száma most is, a minek okát részben a rend
szer, de talán a tananyag mennyiségében és 
kezelésében is kereshetjük. Félhetünk tőle, 
hogy köznépünk még jobban elidegenedik 
gimnáziumainktól, ha azt látja, hogy a tanár 
urak fizetése emelkedik csak, az iskola nívója 
pedig a szekundák szaporodásával sülyed. 
Egy kis összhangot kellene teremteni a jól 
vizsgázott növendékek száma és a busás 
államsegély közt, mert a bélyeges nyugta 
mellett kissé másabb ellenszolgálatot is mél
tán várhatna a nagyközönség.** .

Darányi földmivelésügyi minister ur ő 
kegyelmessége úgy van a törvényjavaslatok
kal, mint a bűvész a kártyákkal: tuczatostól 
rázza ki a kabátjaujjából és pedig olyan sze
rencsésen, hogy mindig ász a blatt s a leg- 
vérmesebb reményekkel megyen rá be at.cz. 
publikum; hogy össze-vissza ne menjek,csak 
a legujabbakat említem: a gányók, öntözési 
társulatok és földműves munkások nyugdijá
ról szólókat terjesztette legújabban a t. Ház 
elé, mely szinte pártkülönbség nélkül »va 
banque* t mond s tartja egy-egy ilyen blattra 
nemcsak saját bölcs belátását, hanem az 
ország kilencztized részének üdvösségét is. 
Attól félek azonban, hogy azok nyernek 
vele legkevesebbet, a kiknek nevében és címe 
alatt folyik, E félelmemet indokolja már 
magában az a körülmény, hogy pl. a dohány- 
kertészek és még sokkal fontosabb munkás- 
nyugdij végrehajtása az a nélkül is agyon
hajszolt megyei és községi autonómia utján 
(vulgó alispán) agyon szabályrendeletezett 
közigazgatásra lesz bizva, s rittig úgy járunk 
vele, mint az annyira fontos munkásközve- 
titéssel, hogy t. i. odasózzák valami kvaliíi- 
kácziónélküli, de jó irásu Írnok vagy rendőr- 
biztos nyakába s a lényeg áldozatul esik 
sablonnak, vagyis a kiknek hóna alá mankót 
akarunk adni, adunk helyette nádszálat, me
lyen ugylátszik nem csak a gyerekek szeret
nek »paripázni». Hát hiszen Kisztus Urunk
nak is nádszálat adtak a kezébe, akik meg
feszítették s az a nádszíl ma már világ
uralkodói jelvény le tt; megeshetik az a csoda 
ezekkel a törvényjavaslatokkal is, hogy csak
ugyan mankóvá változnak, de ahoz ez idő 
szerint még ezérnának is vékony az a lOOezer

korona vagy foirnt, amit a munkások milliói
nak nyugdijára felajánl a magas kormány. 
Tudom, hogy ezer meg ezer .szempont* keli 
hogy tekintetbe jöjjön egy-egy ilyen törvény- 
javaslat létrehozásánál és hogy erkölcsi hero- 
izmus kell a puszta kontemplálásához is, 
éppen azért nem kícsinyeljük Darányi mi
niszter ur alkotásait. — Apeilesnek is meg 
volt a maga csizmadiája, azért az is világhírű 
— csak keveseljük a kormány áldozatkész
ségét a támaszra szorult kis emberek számá
hoz mérten s a foganatosítás módját nem 
tartjuk szerencsésnek.Végeredményként azon
ban azt mondjuk mindegyik javaslatra, amit 
az egyszeri debreczeni szénior mondott a 
v. b. t. fc. titulusra, hogy >az is valami.*

ÚJDONSÁGOK.
Értesítés. A  „Békésmegyei E ir- 

lap“ előállításával Dobay János könyv
nyomdáját bíztam meg s e lap kiadóhi
vatalát is ide helyeztem át. Kérem tehát 
a mai naptól kezdve a kiadóhivatalnak 
szánt írásbeli vagy pénzkúldcményeket 
Dobay János könyvkereskedésébe küldeni. 
— A  lap mai száma tekintettel a nyomda
változásra pénteken jelenik meg — ellen
ben a kővetkező számok mint eddig, 
ezután is szombaton fognak megjelenni.

— Egy lián tudás Gyulán. Ritka érdekes 
vendége volt a héten a főispánnak, ugyanis 
meglátogatta a hires dán tudós, ki a ma
gyarok iránt nagy rokonszenvvel viseltetik, 
ki már egyszer lenn is járt Gyulai Pál tár
saságában s ki a magyar nyelvet gyengén 
beszéli is. — Napjait Gyulán s a megyében 
etnographiai tanulmányokkal töltötte s a 
békési vásár megtekintése után azt a szel
lemes nyilatkozatot tette, hogy a békési nép 
olyan mint az angol, nyugodt és közönyös. 
Suchmacher Sándor f. év junius 16-áu dr. 
Lukács György főispán és Deimel Lajos 
kíséretében megtekintette az Oláh-rétet s 
az Arató-féle tanyát, 17-én a déli vonattal 
Békésre utazott, hogy az alföldi vásárokról 
fogalmat szerezhessen, honnan csak 18-án 
délután érkezett vissza. 19-én jelen volt a 
Lukács György főispán elnöklete alatt tar
tott börtönvizsgálaton, azután a Weisz Mór 
és társa cognac-gyárát, nagy megelégedése 
s köszöneté nyilvánítása mellett, Gyulának 
a legerősebb iparvállalatát tekintette meg. 
Eltávozása alkalmával őszinte köszönetét fe
jezte ki a vendégszerető uraknak.

— Halálozás. Egy szép ifjú élet ér 
véget e hó 17-én hajnalban, meghalt Gyóji 
Dezső, a békésmegyei takarékpénztárnak 
segédkőnyvelője, a dal költő, kinek édes, 
szép dalait az egész országban énekelik. A 
lant összetört, az énekes ajk elhalt s a szép 
tehetségű fiatal ember sírját az igaz, őszinte 
részvét könnyei fájdalmas gyászszal s az 
összetört szegény anya, ki támaszát, fenn
tartóját vesztette el benne. Az Isten adjon 
neki erőt a fájdalom elviselésére. A család 
által kiadott gyászjelentés a következő : Alól- 
irottak fájdalomtól lesújtott szivvel tudatják 
a szeretett kedves gyermek, testvér, unoka- 
testvér, nagybátya, sógor és jó barát Gyóji 
Dezső békésvármegyei takarékpénztári se
géd-könyvelőnek folyó hó 17-én reggeli 3 
órakor, hosszas szenvedés után, élete 28-ik, 
tisztviselöségének 6-ik évében bekövetkezett 
gyászos elhunytat. A megboldogultnak földi 
maradványai folyó hó 18-án délután 4 óra
kor fognak az ev. ref. templomban tartandó
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gyászbeszéd és a simái mondandó ima után 
nyugalomra helyeztetni. Béke lengjen hült 
porai felett! özv. Gyóji Miklósáé szül. Csáky 
Klára édesanyja. Mária, Paulina, Miklós, 
testvérei. A temetés nagy részvét mellett 
ment végbe.

— Beteg bíró. N ovak  Camill kúriai bíró 
a gyulai törvényszék tiszteletben álló elnöke 
mint igaz örömmel jelenthetjük súlyos be
tegségéből teljesen felépült, úgy. hogy pár 
nap múlva magunk között láthatjuk.

— Halniy Margit a nemzeti szinház 
művésznője rokonai körébe Gyulára érkezett 
a jövő hét foljamán az itt működő színtár
sulatnál fel fog lépni. Legalább látunk telt 
házakat.

— A vármegyei pénzkezelésről alkotott
azon szabályrendelet tanulmányozására, me- 
\yetSchmidt Iván tb. főszámvevő dolgozott ki 
s a melyei a számvevő tisztség mellé szám
fejtő osztályt s egy állandóan kiküldöttjam- 
bulans) számvevői állást szerveztek, szóval 
a pénzkezelést uj alapra fektették, Jász-Nagy- 
kun-Szolnokvármegye leküldötte hozzánk két 
főtisztviselőjét Paray János főszámvevőt és 
Perényi Ákos főpénztárnokot, hogy a pénz
kezelés uj rendszerét tanulmányozzák. A két 
főtisztviselő hétfőn érkezett Gyulára, s az 
alispán által elrendelt pénztár vizsgálat köz
ben alaposan áttanulmányozták az uj pénz
kezelés] rendszert, melyről a legnagyobb el- 
ösmeréssel szólották, kijelentvén, hogy az 
egész országban egyedül Pestmegyének van 
ilyen kitűnő rendszere a pénzkezelésben, 
mint ez.

— Az elösmerés. Mint olvasóink bizo
nyára emlékezni fognak, lapunk küzdelmet 
indított azon áramlat ellen, mely Békés 
községében támadt Amerikába való kiván
dorlás végett. Az általunk közlött hiteles 
forrásból merített felvilágosításaink a moz
galmat lecsillapították s a népet a békés 
józanság útjára terelték. Kiemeljük itt, hogy 
adatainkat Békésvármegye alispánjától sze
reztük, ki már hosszú időkön át éber figye
lemmel kiséri e mozgalmat s az ő utánjá
rásának eredménye, hogy a canadai kiván
dorlók csalódásait s nyomoráról hiteles ada
tokat szerezhettünk. Miután a földmivelés- 
ügyi ministerium e mozgalomról értesítést 
vett, megkereste az alispáni hivatalt az 
iránt, hogy lapunkból, melyben a kivándor
lás elleni czikkek megjelentek, példányokat 
küldjünk fel. Erre a következő választ kap 
tűk : Tekintetes dr. Frankó László urnák 
lapszerkesztő B-Gyula. Ma érkezett b. 
levelére válaszolva, ezennel őszinte kőszö- 
netemet nyilvánítom a kivándorlók, helyze
tét ismertető czikket közlő »Békésmegyei 
Hirlapv szives beküldéséért. Alulírott teljes 
elismeréssel adózik Tekintetességednek e 
téren kitűzött nemes ozélja és sikerei iránt. 
Yajha e buzgó törekvés a hatóság kellő 
támogatásában is részesittetnék. Tisztelettel 
Balázs Árpád, kir. tanácsos, igazgató. Közöl
tük ez elösmerő nyilatkozatot nem azért, 
hogy érdemeinket mutogatnánk, mert hisz 
a közvetlen érdem nem is a mienk, — 
mint fennebb kimutattuk, — hanem mert 
be akarjuk bizonyítani, hogy a vidéki sajtó 
is tehet közbecsületes és hazafias munkát.

— A Gyulán létesítendő kötő- és szövö- 
ipartelep felállítása ügyében folyó mozga
lomról jelenthetjük, hogy annak újabban 
Hegedűs kereskedelemügyi ministernek, a 
vármegye főispánjához intézett leirata adott 
lendületet. E leiratában a minister azt ígéri 
az alapítóknak, hogy őt éven át adandó 5000 
korona évi subventiót s a szokásos állami

kedvezményeket ki fogja eszközölni az ipar
telep számára. — Az alapítók azonban dr. 
Lukács György főispán ntján egy újabb fel- 
terjesztést küldöttek a ministerhez, amely
ben évi 6000 korona subventió megadá
sát kérik. — Erre még nem jött válasz a 
minisztertől, ez a napokban érkezik le. Meg
említjük ez alkalommal, hogy a létesülendő 
ipartelep a régi törvényszéki épület helyén 
fog felépittetni, amint ezt az alapítók egy 
értekezlete megállapította.

— Halálozás, özvegy Sóráry  Gáborné 
szül. Lengyel Ágnes Gyulán, hétfőn reggel 
három havi súlyos betegség után, 71 éves 
korában elhunyt. A megboldogult a »Nagy 
magyarváros«-on egyike volt a leggazdagabb 
polgárnőknek, ki életében is igen sokat gya
korolta a jótékonyságot, végrendeletében 
pedig tekintélyes összeget hagyott ember
baráti jótékony czélokra. Temetése kedden 
délután nagy részvétnyilvánnlás mellett 
ment végbe. Béke poraira!

— Gyulaváros közgyűlése. Gynlaváros 
képviselőtestülete hétfőn, f. hó 18-án dél
előtt 9 órakor rendkívüli közgyűlést tartott 
D utkay  Béla polgármester elnöklete alatt. 
A közgyűlésen tudomásul vették Kúhn 
Dávid városi adó- és birtoknyilvántartónak 
ezen állásáról való lemondását s neki a 27 
évi buzgó és lelkiismeretes szolgálatáért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott a köz
gyűlés. özv. Fluck Károlyné kérvényének, 
melyben néhai férje, a volt városi közgyám 
és gyámpénztárnok elhalálozása alkalmából 
3 havi fizetésének kiutalványozását kéri, — 
helyet adott a város képviselőtestülete s 
utasította a városi pénztárt, hogy az öz- 
vegynek nyugta ellenében fizesse ki a 3 
hóért járó 240 frtot. A belügyministernek 
azon rendeletét, hogy az árvapénzek az 
országos hitelintézetnél is elhelyezhetők, — 
tudomásul vették. A tárgysorozat 4., 5., 6. 
pontját, — melyeket lapunk múlt heti száma 
ismertet, — szintén tudomásul vette a köz
gyűlés, amely L1 órakor ért véget. A köz
gyűlésnek semmi érdekes tárgya sem volt.

— A hétfői választások. Gyulaváros kép
viselőtestülete, — mint már megírtuk, — a 
hétfőn tartandó rendkívüli közgyűlésen fogja 
betölteni a Kóhn Dávid lemondása folytán 
és Fluck Károly elhalálozásával üresedésbe 
jött városi adó- és birtokoyilvántartói és a 
közgyám- s gyámpénztárnoki állásokat. Mind
két állásra többen pályáznak s igy a hétfői 
választás igen érdekes lefolyásúnak Ígérke
zik. — A városi adó- és birtoknyilvántartói 
állás elnyerése iránt legtöbb kilátása van : 
Laczkó Péter városi kiadó és levéltárnok, 
oki. jegyzőnek, ki ebben az állásban már 
egy évig sikerrel működött Békésen. Meg
választása nagy többséggel remélhető. — A 
közgyám és gyámpénztárnoki állásra Frankó 
Döme városi pénztárnok és Schröder István 
segédgyám pályáznak. A hangulat mindkettő 
mellett igen kedvező s igy a választás ered
ménye előre nem tudható. Tekintet nélkül 
a választások eredményére, a két üresedés
ben levő állás betöltése után, — miután a 
pályázók kivétel nélkül városi hivatalnokok 
— nyomban újabb választások fognak követ
kezni, amennyiben a megválasztottak helyére 
kell majd azonnal utódokról gondoskodnia a 
közgyűlésnek. Az ily módon megürülendő 
állásokra— tudomásunk szerint — két komoly- 
pályázó van: Kocsis Szilárd úgy Nádházi 
Gyula, Bulboca János és Kalló János 
kik közül többen már hoszszabb idő óta 
állanak a város szolgálatában. Bárki

ket is fog azonban a pályázók közül a 
képviselőtestület bizalma az üresedésben 
levő s az üresedésbe jövő állásokba helyezni, 
azt előre is bízvást kijelenthetjük, hogy 
Gyulaváros polgársága teljes megnyugvással 
fogadhatja az eredményt, mert azok, kik az 
állások elnyerésére aspirálnak, mind derék, 
becsületes polgárok, polgártársaik bizalmára 
érdemes egyének.

— üandárparanesnok Gyulán. Jfajorer 
Árpád budapesti dandárparancsnok vasárnap 
este Gyulára érkezett s másnap hétfőn, és 
kedden szemlét tartott az itt állomásozó 
honvédség felett. Ez alkalommal Csillag 
László ezredparancsnok előtt teljes megelé
gedését fejezte ki a látottak felett. Kedden 
este visszautazott a tábornok Budapestre.

— Áthelyezés. Az igazsigügyminíster 
Szombathelyi Béla orosházai segédtelek- 
könyvvezetőt a mária-radnai kir. járásbíró
sághoz, helyébe pedig Sófalvy  Fnlöp Ferencz 
szászsebesi telekkönyvvezetőt az orosházai 
kir. járásbírósághoz áthelyezte.

— Megjöttek a honvédek. A gynlai 
honvédezred jászberényi zászlóalja szerdán 
délntán a 7 órai vonattal Gyulára érkezett, 
hogy a hat hétig tartó ezredgyakorlaton 
résztvegyenek. A vasútnál a tisztikar fo
gadta a megérkező bajtársakat s a jelenté
sek átvétele után a csapatok a laktanyába 
vonultak be.

— (iralopás. ila yer  István gynlai asz
talosmester lakásába kedden reggel 7 óra 
tájban az ablakon keresztül, — midőn vélet
lenül egy lélek sem időzött a szobában, — 
valami ösmeretlen egyén bemászott s mi
előtt valaki megakadályozhatta volna benne, 
ellopta az asztalon heverő arany órát lin- 
czostól együtt s eltűnt. A rendőrség erélye
sen nyomozza a vakmerő tolvajt.

— Átalakítási munkálatok a vármegye
házán A vármegyeház udvarán levő régi 
fogházépületnek hivatalok czéljaira való át
alakítási munkálataira most tartatott meg 
az árlejtés, két ajánlat érkezett be, melyek 
közül Benkö  János gyulai lakos ajánlatát 
fogadta el az áriejtező bizottság, ki a 16000 
koronán felüli munkára 4 5°/0 árengedményt 
tett. Mihelyt az építkezési iratok kinyerik a 
belügyminiszter jóváhagyását is, nyomban 
hozzáfognak az építkezéshez,

—Bartőky Maliid Kaliforniában. Bartóky 
Katiid, a „Magyar királyi operaház” volt 
énekesnője, ki Perotti tenoristával együtt 
Amerikába vitorlázott, most levelet irt a 
csanádmegyei Kunágotán lakó egyik ősme- 
rőséhez. Azt Írja benne, hogy nyáron át 
Kaliforniába fog szerepelni s a két hónapi 
fellépésekért 250 ezer (?) forintot már szer
ződésileg biztosítottak neki. — A művésznő 
Ilka Kossuth von Bartóky  néven szere
pel és nagy sikereket arat.

— Gyógyszertár megnyitás. Dr. Zöldy 
János tiszti főorvos az elmúlt héten nyitotta 
meg hivatalos vizsgálattal Dobozon Holdy 
Kálmán minta és teljes szakszerűségei be
rendezett gyógyszertárát. A doboziak igen 
örülnek az nj gyógyszertárnak, nem kény
telenek esőben, sárban mértfőldekre menni 
gyógyszerért.

— Tíz éves találkozó. A kik az 1889/90. 
évben végezték Szarvason a gimnázium VIII. 
osztályát, a folyó év julius hó l-én tartják 
tiz éves találkozójukat Szarvason. Felkéret
nek a megyében tartózkodó iskola-társak, 
hogy a találkozón lehetőleg teljes számban 
szíveskedjenek megjelenni. Az ünnepély prog- 
rammja a jelentkezőknek a napokban fog
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szétküldelni. Közelebbi adatok iránt S a sk o  
Sámuel tanár Szarvason és K iss  Lászlö vár
megyei aljegyző Gyulán keresendők meg. A 
találkozón azok a kik előbb régeitek, vagy 
az alsóbb osztályokba jártak, általában az 
érdeklődök igen szívesen láttatnak.

— (.'(biztosok. Békésvármegye főispánja 
Kocsis Mihály gyulai, L e h ó c zk y  András 
csabai, V ertén  József békési és P u skás  
János szeghalmi utbiztosokat Békésvár
megye törvényhatóságának újonnan alkotott 
szabályrendelete alapján, első osztályú ut- 
hiztosokká nevezte ki.

— Tűz a k.-ladányi kastélyban. A múlt 
bét folyamán gróf Lamberg Fűlöpné köró-- 
ladányi ősi kastélyának egyik mellék épü
letét a villámsnjtás felgyújtotta az égés* 
tetőzet teljesen leégett, kár azonban ember 
életben nem történt. A nemes grófné, kinek 
jótékonyságát az egész vidék áldja, a tűz 
oltásnál tevékenykedő körülbelül 10 iparos
nak két-két aranyat az ottani tűzoltó-egy
letnek pedig 100 forintot adott A tűz ol
tásnál különösen kitüntették magukat ifj. 
F eren czy  Károly építész. Un ti maiin Márton 
fodrász, S zabó  János uradalmi inas. S zabó  
Gyula főkertész. Érdekes epizódként Írja 
tudósítónk, hogy egy épen szolgálatban volt 
pénzügyőr a vészbelyen lévén kardját hasz
nálta, a zsindelyeit lerombolta s így nagy
ban közreműködött élete koczkáztatásával 
arra, hogy a kastély fő-épületére a tűz át 
nem terjedt, ruhái, csípői óaszeégtek, melyet 
a nemes úrnő azonban busásan megtérített.

— Jótékony adomány. Gróf Lamberg 
Fülöpné, báró Wenckheim Mária a múlt 
héten egy telket azon épült nagyháziul 
együtt K.-Ladány községének adományozta 
az eltartandó szegények lakáaáta. Az árnő 
ezen adományát azért tette, mert évekkel 
ezelőtt már ajándékozott esen osélra egy 
házat, ez azonban szűknek bizonyult. A régi 
házat a község eladja s a befolyandó ósz- 
szeget szintén •  eiélra fordítja.

— Az orosházai > Iparos lanoarzok síé 
Vétségé*-bői, mely hasznos és nagyjóvőjü, 
intézmény, T hék  Endre nagyiparos agyá
ban született meg pár évvel ezelőtt ■ mely
nek ma 1* ő a fenntartója, ma-holnap ki
lépnek az első évfolyambeli tagok t. 1. azok, 
kik immár segédekké válnak. A szabályzat 
értelmében esek oklevelet kapnak kilépésük 
alkalmával. A művészi kivitelű díszes okle
velet a napokban küldötte le T h ék  Endre, a 
szövetség vezetőjének. Átadása Ünnepélye
sen fog végbemenni. Igen szép és köve
tésre méltó példát mutat ezzel T h ék  Endre 
másoknak Is arra nézve, hogy miként kell 
az iparos emberben az önérzetet kifejlesz
teni. Bárba mindenütt volnának ilyen szö
vetségek, melyeknek hasznát venné at egész 
ország

Eljegyzés. K saen yi Sándor kir. al- 
járásbiró tart. hoavéd hadnagy a gyulai 
társadalmi élet tisztelt tagja eljegyezte Jár- 
dánházi K o ré ra  bajos előkelő ügyvéd jó és 
szép leányát Bertát. Az Isten adjon boldog
ságot a szerelem kötött frigyhez.

— Vallásháború Nagy izgatottságban 
van Szeghalom vidéke egy nyílttéri nyilat
kozat miatt, a melyben a következők láttak 
napvilágot, ffiggef Zoltán hírlapkiadó és 
K irá ly  Imre órás szeghalmi lakosok jelent
keztek Szabó  Sándor szeghalmi r. kath 
plébánosnál a végből, hogy a r-f. vallásra 
való áttérésüket bejelentsék; mire Szabó  
ezen kérelmükre ezt mondta nekik : • V é g  
mai/uk akarnak valam it, h iszen  minden

tisztességes ember katholikus. látja, 
Csénki ügyvéd és Csénki főszolgabíró is 
református papnak a fia s mégis katholikus 
leányt vett el, a ki nem katholikus, az 
menjen rabolni, gyilkolni.* — Ezt a tényt 
állítják a nyíltterezők s ezt beszélik izga
tottan széltében-hosszában a Sárréten. Nem 
szólunk a tárgyhoz, mert ez állítás bizo
nyítva nincsen s nagyon valószínűtlennek 
látszik, mikor oly müveit és intelligens 
emberről állíttatik, mint Szabó Sándor ple- 
bánus.

— Az első tiharágyu a megyében. Kö
rös-ládán) bán van gróf Hoyos Wenckheim 
Fülóp tulajdona Puszta-Fáson. Az ágyural 
már több próba-lövést tettek és mindig tel
jes sikert értek eb

— Kajlát észleli furlang. Karasz ember
badányban ifi. Cs. Kardos János, a ki 
alig tizenöt hónapja vezette oUárhoz igazán 
szép csinos feleségét, mert meg aksrt szaba
dulni az assznytól úgy, hogy az ódium az 
asszonyon legyen. Nagyot gondolt magában 
felfogadta a kocsist, hogy munkájában társa 
legyen, mely munkája azért csúf miután az 
asszony meg u rizsának oka az volt, hogy az 
ígért vagyont nem kapta meg. Nos, tehát 
elment hazulról s a kocsis este bement a 
menyecske szobájába udvarolni, a mint ezt 
előre megállapították. A menyecske a ko
csisnak csók helyett pofonokat adott, de 
azért a 20 pengővel leibéreit kocsis hü ma
radt sőt alkalmatlankodott míg a furfangos 
férj véletlenül ? haza nem jött. Belép a férj 
meglátja a meglizetett szerelmi jelenetet ki- 
rohan egy kőtélért ■ azzal az asszonyt jól 
megverte, megtérnie, folyton azt kiabálran :

— Megi-saltát hütelen.
-■ Megcsaltál hütelen.
Mikor a verést befejezte a gavallér a ko

csiét karonfogta s úgy mentek el mulatni 
a sárgákén korcsmáim, a hol berúgott álla
potban elbeszélték a furfangos csábítást. At 
asszony a kedves férj ellen válópert indít 
bünrádi feljelentés kapcsán.

A békéül vasár lértéarlr.
Furfangos módon fosztottak meg egy 

szegény tanyai embert a békési országos 
ráaéron pénsétil. A> elmúlt héten megtör- 
tott békési országos vásárra egy szegény 
tanyai ember eladás végett behajtotta egyet
len tehenét. Kikerült is neki azt eladnia 112 
koronáért. Mint aki jól végezte dolgát, elin
dult hazafelé a tehén arával. Amint a város
ból kiért, észrevette, hogy egy >un embere 
siet utána. KI la ért* ót és szó nélkül el 
is hagyta. Amint ss •nri embere ót nagy 
sietve elhagyta, utána menve, a mi embe
rünk. egy vörös bőrből készült pénztárcáét 
talált, amelyet alighogy fölemelt a földről, 
mellette termett egy másik »uri embere éa 
kérdezte tőle, hogy mit talált? A jámbor 
paraszt matatja at erszényt Erre az »nri 
embere azt mondja neki: -Jaj bátyám ebbe 
sok pénz lehet! menjünk ide a temetőbe és 
osstoisonk meg rajta.- Be is mentek a teme
tőbe, z midőn a tárnát kinyitják abban nem 
találtak semmit Amint t  fölött sajnálkoznak, 
ott terem közöttük az első >nri embere a 
meglátva a tárnát, mondja ezt ő vesztette 
el 1400 korona tartalommal. A másik -un 
embere ezt bálira, tiltakozik a tárna meg
találása ellen és azt mondja, ba volt benne 
pénz, úgy annak ennél az embernél kell 
lenni, mert et találta a tárnát. Erre tző- 
nélkül lefogják a bámuló atyafit, lehúzzák 
róla a ruhát, csizmát, elveszik ■ pénzét és

így ki- és lefosztva otthagyják gondolkozni 
a fölött, hngy tulajdonkép mi is történt ő 
vele. A két »uri embert pedig mint iki dol
gát jól végezte, a zsákmánynyal visszatért a 
városba.

Egy szegény paraszt lovat árul. Jó, 
egészséges lova van 220 koronáért akarja 
adni. Mellette egy czigány is tart kőtőféken 
egy göthös gebét, 300 koronára tartja. Egy 
febérképü czigány ígér érte 2S0 koronát. A 
gebe tulajdonosa nem adja. Dicséri, magasz
talja az Ö gebéjét. Nem adja 300 koronán 
alul, mert ez jó vér, nem olyan, mint ahogy 
kinéz. A szegény paraszt irigykedve hallgatja 
ezt a nagy alkudozást. Észreveszi ezt a fehér- 
képű czigány, oda megy hozzá és sogja 
neki, cserélje el a czigányojal a lovát, tőle 
is megveszi 2Ó0 koronáért. A szerencsétlen 
belemegy a kelepczébe, megtörténik egész 
rendes utón a csere és mire emberünk körül 
néz z verő után, akkorra már eask bűit he
lyét találja a czigáojnak is, lónak is. Az 
elcserélt -jó vér- pedig bánatosan emeli n i  
szemeit, mintha mondaná, édes oj gazdám, 
le nagyobb 16 vagy mint én.

•

Valami merész tolvajnak egy kis vásári 
költségre volt szüksége. Legalább ezt bizo- 
njitja az a betörés, amely f, bó 17-én vir
radóra lórtént. A város végén van Feigen- 
hautn Hermán szatócs boltja, ennek ablakait 
levették, a keresztvaaakat elhajtották, eddig 
ismeretlen tettesek és Így behatolván a bolt 
belsejébe, onnan egy zacskó egy koronást é* 
egy zacskó 20 él 10 Allémat emeltek el 1H0 
korona értékben. A tolvajlást a viszonyokkal 
i-merős egyénnek kellett elkövetnie, mert 
Feigcnbaom felesége a pénzt minden este 
beszólta vinni a szobába, ahol alndtak, éppen 
most az egyszer történt meg, hogy a holl- 
ban hagyta, őrömére annak, vagy azoknak, 
aki vagy akik vásári költséghez jutottak.

Síinkül.
Szombaton este a Kibírna aasznn y  Victer 

Koger operettje került bemutatásra. A darab 
a népszínház műsoráról való. a jó hír elózta 
meg Csinált la meglehetősen leli házat. 
Konstatálhatjuk azonban, hogy et a j i  hír 
nem all arányban a darab értéként. Kern a 
meséje, sem a zenéje nem olyan, hogy n 
Bibliáé asezooyt az igazi jó operettek közé 
lehetne torolnunk. Olyan közepes minőségű 
termék, egy pár látváayoeséggal. Magáról a 
színészek játékéról ezúttal — kivétel nélkül 
-  dicsérettel kell megemlékeznünk, kérnénk 
mindig ilyen egybevágd, gördülékeny elő
adást. S za ló r zy  Irén |« hatelaranll martinéi 
ismét sikert aratott. Ú volt a bibliát asszony. 
.Szerepét sok kedvességgel és héjjal játszotta 
meg, dalait pedig folytonosan megujraztak. 
Mellette igen jól játszott J á szá t Mariska 
iTheaJ, /forszuké Marsé bal né szerepében 
kitűnő alakítást nyújtott: a közönség igen 
jól mulatott Thea oagynéojén, ki őszülő hajt 
•lantra sem akar lemondani egykori szerel
méről a cyril királyról, noha ennek mér 
felesége esetleg — fiatal szeretője is van.

Vasárnap délután zonselőadáshan. de a 
játékban kellő igyekezettel adták elő a br. 
Eötvös sfaln jegyzőjét-bői Sziget hy József 
álul átdolgozott eredeti aépazumtvet: Viola, 
a z n lló ld i haramia.

Ksta »A kazavinigi ment. Dereki A 
nej* inmüve. melyet Gyulán először hoztak 
színre. Egy pár a hatást vadászó jeleneted 
kívül — melyről meglátszik, hogy színész
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irta, ki egy kéréssé ismeri a színpadi hatás 
titkát, az egész darab nem sokat ér. A sze
replők nagy igyekezettel próbálták a darab 
hiányát a jó játékkal pótolni, ami persze 
csak részben sikerülhetett. Szalóczjrt (Lidi) 
most láttuk először népszínműben fellépni s 
bár őszintén szóira a népszínmű légkörét 
nem tartjuk alkalmasnak arra, a hol az ő 
talentuma érréoyesOlhet. a nem egészen neki 
raló szerepben is, hóditó bájjal és tempera
mentummal mozgott A férfiak közöl Krómor, 
Szepessi éa Kalmár róluk jók.

A hét színházi eseménye K. H a g yM i  
Marinak a Nemzeti Szibáz elsőrangú művész
nőjének négy napig Urtó vendégszereplése,
— erről alább kiretkező csikkünk emlékezik 
meg bőrebben-

Ma este zónaelőadásban megismétlik a 
Sulam ithot, holnap este pedig D eere Béla 
jutalom játékául a Hipnotizált anyós kerül 
színre.

Reg] esi Mari.

Tapsoljatok! -  Itt rolt Hegyet! Mari.
Mámor fogU el színházlátogató közönsé

günket — a hét négy előadásán — t  a 
mámorból raló felébredés nem kellemetlen
— a reá raló risazaemlékezés boldog meg
elégedést keltő: fájdalmas csak az, hogy íme 
rége mindennek: amit láttunk, amit hallot
tunk az a múlté, — s nekünk nem maradt 
mát, mint a tökéletlen emlékezés.

A tzinmöréetet mostoha gyermek, a 
szobrász, festő, müvei évezredekig megma
radnak. a zenész hangjegyein jövő századok 
lelkesedhetnek — a színművész alkotása, mely 
most lázba ejt, elragad mindenkit — a ki
mondott szóval már a múlté, örök szépet 
alkot a múlandóságnak.

Hegye*! elment, hangjából hallható mi 
sem maradt, ezt hangszer nem utánozhatja, 
melegségét, édességét hangjegy meg nem 
őrizheti; — bál arc zz 7 alakja? — nem 
tudná az Ő képét festő ecsetje híven meg
örökíteni. más ó minden alakításában, beazé- 
des mozdulatait, taglejtéseit, minő művész 
lenne képes híren elénk tárni.

Hegyest Mari hétfőn kezdvén meg rend ég
játékát, 4 előadáson játszott színtársulatunk • 
női: n Fodoréban, a Czigánybnn, n Lotoodi 
árvában ét De lilában Az előadásokat szép 
közönség látogatta, melyet a művésznő kitűnő 
játéka teljetea elragadott — s méltán, mert 
Hegyest Mán minden egyes alakítása leg
tökéletesebb tehetség gondosságénak ered
ménye, — számtalanszor hívták lámpák elé 
s különösen az eloltó napon alig tadtunk 
tőle megválni

Ilyen művésznő mellett nem kis feladat 
háramlik n többi aiereplőkrs, azonban el
mondhatják. hogy az előadótok e láné  össze
vágok voltak, különösen ki kell itt emelnünk 
Kalmárt, akin nem látszott meg egy cseppet 
sem. hogy minden énén nehéz tanulmányt 
igénylő szerepekben látják; Scepcay Czzgáaya 
szinten kitűnő volt a n cxigány kitűnő elő
adáséban a vendég művésznő után az orosz l ő 
rém öt illeti: s  Lovoodi árva előadásánál 
azonban a hibás szerepet!lat olyan kínos 
jeleneket okozott, melynek soha, de ilyen 
alkalomkor különösen nem szabod megtör
ténni; értjük Jénai szerepét * ismételjük, 
hogy a szetepoattáabnn volt a hiba; hogy 
miárt kellett Jén ainak ezt s  sem egyénisé
géhez, nem szerepköré bei tartozó nehéz az* 
repet eljátszani akkor, mikor n társulatnak

annak megfelelő máz tagja is van, azt nem 
értjük

A társulat pénteken drámai személyzeté
vel B.-Csabára rándul át, hol Hegyesi Mari
val a Gyulán előadott négy darabot meg
ismétli ; nálunk ez idő alatt a társulat másik 
része játszik, hétfőn pedig nem lesz előadás

Kiadótulajdonos: Dr. Franké László.

K y i 111 é r.*>

Vyilalkozat.
Jutna, k lW ied lk -u  megjelent nylUlkoíStomr, 

bánsz kijelentette, hagy az minden pontjában aljse 
hazugság. SyilráoreM tehát, hogy kotttuk közöl az 
egyik reakogyan arraállan mádon hoaudtk.

áa  alábbi nyilatkozatok igazolják,bog; őzen junioe 
kUenezodiki nyilatkozatom az igazságnak aeérdl-özére 
megtolt!.

Kt már maga nagyon elég arre, hogy le ljem  meg- 
•emmiaileo Ismét ni ilalkozatának elteket, arra ez alt- 
relé hatngtég bélyegei ráeUeee á t megmolzeez azt a 
lökelrtea orkobzi züllézt, a miien fetreng. He hogy 
meg jobban belátta mindenki, hogy itt egy kötraeae- 
lyoz hazuggal áll uam kő tl közlöm még Szabadta M 
ÓrOnwald urak alibid, o Isme, állitáeeit megdöotö 
nyilatkozatai.

Ezzel magam rétiéről minden további uyllotko- 
zetáöl elállók f  Hóntól, akire leljozen azevahlbetlt ez 
közti az teleiben allé (érték átlőttek re alábbi nyilatko
zataikkal ezt, hogy ny ila ánoaan hazZzdeU, eladom a 
kötmegveteenek Mezt már mindenki Untja, kegy ngy 
eddigi, mint aaetlegee ezatáni eyitalkeutai megtelezre 
mtltó relotlznzzgok

Békéién, 1*00. jnoina JO-án.
Bársony Elemer

Igazoljuk, hogy Harsony Kloazer u ru k  o „Btkro- 
mogyei Hírlap* janisé ktlozreaedikt száméban megjeleni 
nyiislkozetz a tényekük eterúl-ezma megtelel.

Veetázi Emil. Tueoczy Endre

Igazoljuk hogy Msreeny Elemei őrnek s hereulei 
Mvdságre eanaikwo nyílttáotam a Se ayohaok -utóról- 
özére megfelel.

Baeiadicty Oyulo, Dr. Uarhaéi Mór,

VfsmEI) rf ■ Virdk. ;,,ir>tl Jyd Vlrűjdki
LawztSa JozatV.

Igazoljak, hagy Bánony Elemei urnák o .Bekre- 
magjai llirtap‘ -tnui 1900, janiét hó 9 to  megjelent 
oyiiatkezelz a leniekre zenalkozoleg «  n illalkaulák
kal tómogetoU feze  t  vilié .ágúéi megteM.

Bskóoozz, 190*. jonzo, l?-á*
S s j z n z t  S iesse  ea Bakot Oyolz,

Kíjzlzátttm hogy mikor bánná Láaziól légy arattam.

ki. e h  Veieaemtemet ma Is fmatariem.
BadepmS. 1 W . Jsaina *0-án.

iieb ed ea  József.

EinyttnUwaoátm. hagy iUiseoy Kbener nreak vo- 
laas szeszre* zzmmitele U riy s-o d w ig s  sínre,

Békéére. 1900 jazinz Ilién , 
á  t —1 ÍVJ. QrOnwaM Vilmos.

Vasalj ■ e a r tr rn d

— Érrányro májon hó l-iől. —

Árud Budapest k. a. p.
Arad ind. V'« fr» ll* * J« 4 f j l »  9*» 
fceiegahizn fr«« **»! 1l >1 J*J* 5*»10*«
Cm  Imi 6*7 »**» l»» * *  7*» 11**
H-Földvár lá l j - í*  7 «  11 *
Mező-Derén; 7 1 > *•♦* l «  i<» I2 j] 
Gvomn 7 «  2 *» «*if 8 « » |2 ó7
Mező Tor 8-18 | f  - 2*» «••-* SN» 1 «
hunjai ST<* | |- * ' S *‘ J - »  10-2 2-i(.
Szolnok 11*1* é t* 7*S l2-í» 2**
Cynuént II* "  4 »  7*« 12 rt 3Ü
K ákát 12* • 7-os »*w 4  ~‘  l> ‘±
Bndaprsi rk.. I* < 7-5 f*S 5«* frzo

%  £  » U u  kfrU tU ékén  o c a  U h-

Budapest k. u. p. Arad
B u d a p e s t ind . . ő * 6 0  8 -to  2"16 . 10-ou
U jtz áaa  N-JH 10-»» 3.** . 12 *8
S zo ln o k  2  56 H’űS 11-07 4*ja  4-SS t -so
S za jo l 3 -i»  « »)7 11 -90 4*JÖ 4  59 J -iö
.M raő-T ur 4 'J* B*i« 12-17 5 0 4  5 48 o .ás
Gyoma 5*St|#H)Z jósa 5*i9 ,;-is 3Í4
Maaö-llorény «•< 10*--* l-96#*80«iS 3-lí
II F ö ld v á r  8-J6 . 1 40 , 6-6« 3 ÍZ
Csaba 7*09 |o*4# a aa B*is 7 FS 4-39
Kétcgyhiia 7-47 ||-o7 •< r,z J-ÍT 7 iö fiöj
árad  érk. B * I0 ||-U  3-66 7 - i l  8 - f t  tl<5

Ki-U-gyliázá .Wrzőht*Kyt*s.
Kélcgyháza . . . . ind. öl« $‘04
MtllvVCSH-JvIlá/M ................... 0-51 3-44
Mezőhegyes . . . . érk. 7 öi 5-oe»

Meiiihesyes Keleitylm/u.
Mer lihegi es . . . .  ind. H*6Ű 0-60

................... 10*4 8®
K élegy háza . . . .  érk. IO'űb 9®

M riő-T ur- Szarvas Orosháza.
Mezőtúr . ind. 2*4# 12*40 5 10
Szűrve, . . . 30Ő 1-51
Kn»-S*éuán
Orosháza . érk. 5-ü 8 4»

Oroskáia Szarvas Mczőliir.
Orosháza . ind. S*M 11*67
hio-Btónáa . .
Hmrvas . . . . . 8-44 1 -6812*10
Mezőtúr . . érk. 9*80 2 44 1*00

K *SiénAa- Kondoros.
Kia-Szénáa . . ind. 4*1 7*6 2-48
Kondoroa , . . érk. 4 6# 8-oo J04

Kondoros K.-Szrna.s.
Kondoros . . . ind. «•»« 12*80
Kio-Szénáz . . . érk. 7 05 12*46

Bákás-FtHdvár Itékés
B.-Fűldrár ind. é'E* 7*1# 1*69 7*28
Békát . . . érk. 4=5 7*80 2 1 O 8 í i

Békés Békéh-Földvűr.
Békéi. . md. « táj yg-zó R-iw 1 l')6
lt.-Földvár . érk. 0*1! I 08 6 ‘*> 11 36

Vagy-Variul Bévaváoya Gyom a.
\agv-kárad . . 0 . ind. ö'&i 2-fX)
Veoztö . . 6*10
8K<*gh«l0tt1 • a 6 56
K-Lad*ny , . ........................ 11-00 6 1
Devarányn . . . . . .  12-08 8-»i
Kyona . . . . . . érk. 12*46 7-39

«)«m a Uévavfinya—Ság}várad.
lilO IM  . . . . in d . 3 -*o 2 * 1

D a v a v é n y t  . . , . . . 4  m
K I/Gtlánv . . 4-o«
B reg h o lo m  . . 4 * 8

V é a t tő  . . 6  22
.Vagy várad . . . .  e rk .  9-*> 9*06

Aajcy-Virad 
Aag;-kárad in d . . 
Sznlonln .
Kőtnfyáa
Gyula
Csaba
O roz b ór a
H.-M.-V4.*ebaly
Stcgcd-Kükna «rk.

-  NlVjfwl-KákBh.
. 10 90 4 90 700
.  11 ‘90 5 44 g-iö

It-W e<* 9 is
8.40 12 91 (Jóé 10-öi

2-10 7-r, 4 Ü
810  g-lo 5 -S

, 4-00 10-oj 7 jg
, 4 -»  io -S  7-ío

Sii'Eod-Kókus Aapy-Várad.
Szeged-Rőkna md. 3*0 10 96 6*40
He*M.*Viiárbcly . 4-38 11 <* 7-60
Ofo*h*z» 5‘4* 11&* 9-»>
Ctaba 7-00 2 88 4-60
Gyula 7-27 4-m 5 *
Kői egyén 7-67 3-39 6*19
SzAlonti 4 10 8-47
Vagy 1 árad érk.. 9 32 5 30 8-81
V é a i f  é —K ő i n B e l l ód.
Vésztő ind. 4-46 5-27
Okáoy: . . . . á-ö* ö*4»
Gjanté . . . . . ,  . . a h’tA 6</7
S»rkad-K-.lor . . . 5*w> 6 13
Méhkerék . . e e , . . 5-62 6-30
Kötegyán . . . . . «-l# 667
Tenke . . . . . 8-16 fl.a
Hollnd érk. 901 9-5Í
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H I R D E T É S E K .
242/1900. tkvi

Árverési hirdetményi kivonat.
A gyulai kir. törvényszék, mint telek

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy özvegy 
Kronlwrger Istvánné mint t. és t. gyamja 
csabai lakos végrehajtatnak, Kronberger 
Sándor és neje Tóth Katalin gyulai lakos 
végrehajtást szenvedők elleni 160 korona 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében, a gyulai kir. törvényszék területén 
lévő a gyulai 2542. tjkvben A + l. sor (294- 
95.) hrsz. a. foglalt Kronberger Sándor és 
neje Tóth Katalin tulajdonát képező ház, 
udvar és kertből álló ingatlanra az árverést 
2712 koronában ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1900. évi augusztus 
hó 1H. napján délelőtt 9 órakor a törvény
kezési épület Itt. sz. földszinti szobájában 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 °/0-os vagyis 271 kor. 
20 fillért készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí
tott és az 1881. november 1-én 3333 sz. a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. § a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges áthelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság.

Gyulán, 1900. május 8-án.
Lehötzky,

2 1—1 kir. törvényszéki albiró.

oooooooooooooooo
- =  Vét e l .  = = -

Xégy darab Gyulavidéki takarék- 
pénztári részvény kerestetik megvé
telre.

Czirn a kiadóhivatalban. 4 1 — 1
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Hirdetmény.
A gyulai takarék- és hitelszövetke

zet igazgatósága ezennel közhirré teszi, 
hogy a befejezett öt éves cziklns ered
ményei a Gyulavidéki takarékpénztár 
részvénytársaság pénztára által julius 
havában fognak kifizettetni, a következő 
módon: julius hő 2-án A—G betűig, 
julius ,3-án G— R betűig, julius 4-ikén 
a többi betűvel kezdődő nevüeké. Az uj 
cziklusra a befizetések julius 8-án kez
dődnek d. u. 2 érakor szintén a Gyula- 
vidéki takarékpénztár részvénytársaság 
intézeti helyiségében. Jegyezni mindig 
lehet az üzlethelyiségében.

Gyulán, 1900. junins 2 1-én.

Az igazgatóság.

427/1900. szám.

Á rverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-ez. 102. §-a értelmében ezennel köz
hirré teszi, hogy a gyulai kir. törvényszék 
1900. évi 7275. számú végzése következté
ben dr. Frankó László gyulai ügyvéd által 
képviselt Kekkor György gyulai lakos javára 
ifi l eza Tódor tanyai lakos ellen 32 korona 
s jár. erejéig foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján lefoglalt és 240 koronára be
csült 3 sertés, kocsi, eke és boronából álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a gyulai kir. járásbíró
ság 1900. V. 245/a. számú végzése folytán 
32 korona tőkekövetelés, ennek 1899. évi 
november hó 1-ső napjától járó 6°/0 kama
tai és eddig összesen 45 korona 50 fillérben 
hiróilag már megállapított költségek erejéig 
alperes lakásán leendő eszközlésére 1900. évi 
junins hó 20. napjának délelőtti 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-ez. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek beesáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Gyulán, 1900. junins 10-én.

Tar Gyula,
1 1—1 kir. bírósági végrehajtó.

A lapittatott 1880. évben.

Dólm agyarország első  és legnagyobb kerékpár és varrógép  
főraktára

KEMÉNY LAJOS Hódmezö-Yásárhely.
Fiók-raktár Gyulán, Sugár-ut 1044. szám. 

Á l l a n d ó  n a g y  r a k t á r :

„B e e s 10 n“ 
„Naumann" 

„ P r e m i e r "  
„Excelsior" 

„K a y s e r*

Rössler és Jauernig 
„ M e t e o r "  

„Styria" 
„Gri tzner" 

„Champion"

„Adria", „Monarch-Defiance" és „The Light Cycle Co.“ amerikai kerékpárokból. 
Ajánlja továbbá a legújabb rendszerű

*  ±  *

„Singer"
„Gritzner"
„Minerva"
„Phönix"

„Wibrating"

Amerikai
12-ös „Wheeler és Wilson" 

„Howe-
„Cyiinder Coiibri" 

czipészek részére

*  I J j l l j g l I p  *

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

Dús választék kerekpár es varrógép felszerelési czikkekben.
Szakszerű nagy javítóműhely kerékpárok és varrógépek részére.
6 1-3 Árjegyzék ingyen és bérmentve.

IMF* Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek,

Nyomaton Dobay János könyvnyomdájában Gyulán 1900.


