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O lvassátok el.

Vettük a következő értesítést.

A  budapesti m. kir. állami felső 
ipariskolába (VIII. kerület Népszin- 
ház-utca 8. sz.) az első évfolyamra 
a beiratás szeptember hó első nap
jától 5-ik napjáig tart.

Az intézetnek négy szakosztálya 
van n. m .: gépészeti, vegyészeti, fém
vasipari és faipari szakosztály.

Rendes tanulókul felvétetnek:
a) kik a polgári iskola, gimná

zium, vagy reáliskola négy alsó osz
tályában jó osztályzatú bizonyítványt 
nyertek a magyar nyelvből, a szám
tanból s algebrából, a mértanból és 
mértani rajzból ;

b) iparossegédek és azok, kik a 
megjelölt tantárgyakból a felvételi 
vizsgálatnál kellő készültséget tanú
sítanak.

A  vegyészeti, fém-vasipari és a fa 
ipari szakosztályba az alsó fokú 
ipariskola harmadik osztályát jó si
kerrel végzett iparos-segédek is fel
vétetnek rendkívüli tanulóknak.

Általában megkivántatik, hogy a 
belépni kívánó növendék az általa-

választott szakesoportbeli iparágban 
már előre gyakorlatot szerzett s leg
alább is azon két havi nyári szün
idő alatt, a mely után az iparisko
lába akar lépni, a gyakorlatban fog
lalkozott legyen s ezt hatóságilag 
igazolja.

A beiratkozásnál bemutatandó ira
tok :

az elvégzett középiskolái osztályok
ról szóló összes bizonyítványok,

a hitelesített gyakorlati bizonyít
vány,

himlő-oltási bizonyítvány.
A beiratási dij egész évre 4 ko

rona, a tandíj félévenkint 20 kor.
Az igazgatóság készséggel ad bő

vebb felvilágosítást.
Az intézetnél folyó építkezés miatt 

a tanítás kivételesen csak október 
hó 22-én kezdődik, ezért az első 
évfolyamra felvett tanulók is köte
lesek beiratások után még október 
hó közepéig a gyakorlatban működni 
s azt hiteles bizonyitványnyal iga
zolni.

*

Ez az egyedüli helyes és természe
tes felhivás, melyet Magyarország pol

gáraihoz intézni lehetett, a mely ország
nak tizenkétmillió lakosa a rossz gazda
sági állapotokkal küzdő eladósodott pa
rasztból — s nyomorgó és egymás ke
nyeréért kapkodó latainer elemből áll.

I t t  mindenki vagy szántó-vető paraszt 
ember, vagy diplomos úr. Hiányzik a 
komoly, munkás, alkotó iparos osztály, 
mely a világrend fejlődésénél fogva min
den államnak belső erejét, vagyonosodá- 
sának hatalmas tényezőjét képezi.

Az az iparos, ki a paraszt által pro
dukált, a bányász által kikohászott s a 
természet teremtő ereje által adott ter
mékekből agyáuak tudásával, kezének 
ügyességével s szivének melegével al
kot, összerak, produkál mindent, mit az 
emberi ólet megkíván, mit megfizetnek, 
mit jutalmaznak, mivel megszerzi csa
ládja részére a kenyeret, a jólétet, a 
tiszta ruhát, békés boldogságát s tisz
telt részese lesz a nemzeti közvagyon 
szaporodásának. Ez az iparos, ez érdemli 
meg ezt a tisztes czimet — nem pedig 
azok, a kiket ösmerni az ólet minket 
megtanított. Elvégzi két-három év alatt 
valami kis műhelyben mesterségének 
előkészítő oskoláját s aztán felszabadul. 
A mester módjára ő is műhelyt nyit s 
alkot olyan ipartermékeket a minőket

T A R C Z A .
\<* üldözd a sebzett oroszlánt.

— Elbeszélés az 1848/49-ki szabadsígharczból. — 
ir ta : Csorvássy István.

Véres csatát küzdött a hős honvédsereg.
A harczok Istene nem kedvezett a ma

gyar fegyvereknek. Bem egyik legvitézebb 
és legkedvesebb alvezére : Mikes Kelemen 
ezredes, közvetlen mellette esett el, kiömlő 
vérével pecsételve meg hazája iránt lángoló 
szerelmét.

Január 21-ike volt 1949-ben. Ködös, hi
deg, téli idő. A győzelemhez szokott hon
védek a hosszú, heves küzdelemben, — 
mely reggeli 8 óra óta szünet nélkül tar
tott, — erősen kifáradva, az ágyúk a foly
tonos tüzeléstől átmelegedve, a töltények 
nagyrésze elfogyva: a rettenthetetlen fő
vezér végre is kénytelennek látta magát, 
hogy visszavonuljon s ellenének engedje át 
a csatatért.

— Hurrah! Hurrah!! hangzott az üldöző 
császári sereg győzelemkiáltása, a lázadók 
serege szétszórtan menekülve fut s meg 
sem áll többé előttük.

— Vorwárts! Előre! Utána!! hang
zott a császári vezérnek: Puchnemek a 
parancsa. Nem kell nekik időt engedni! 
Éppen jókor jöttek! Meg kell semmisíteni 
az egész bagázst!

Az ellenséges csapatok gőgös elbizako
dottsággal siettek a fővezér meghagyását 
teljesíteni. Utána a lázadó seregnek. Nem 
engednek neki egyetlen szabad lélegzetet.

Nagy-Szeben diadalünnepet ült. Az örö
mükben tomboló szászok a várost kivilá
gították s a győztes főparancsnokhoz tisz
telgő küldöttséget menesztettek, mely örö
müket és szerencsekivánataikat kifejezze.

A honvédsereg pedig fáradtan, elkese
redve, de nem csüggedve vonult vissza, 
tovább és ismét tovább az őt mindenütt 
nyomban követő császári seregek elől.

Az alkony ködében s később a csak
nem nappali fényt árasztó hold teljes világá
nál, egy-egy távoli dombon vagy völgyben 
föl-fölvillantak a honvéd szuronyok s át- 
hangzott az imaszerü dallam magasztos 
karéneke:

Balsors a kit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhődte már e nép 
A múltat s jövendőt!.. . .

Olykor ágyúdördés zúgott a harczi kar
ének riadó hangjai közé, mit „éljen a haza!“ 
kiáltások fogadtak.

— Az „öreg apó" dörög ott „megállj'-t 
az utánunk kóválygó kétfejű sasoknak, 
mondták a honvédek vissza-visszatekint- 
getve.

Igenis úgy volt. Bem apó mint mindig, 
most is leghátul jött kedvencz ágyúival, 
fedezve szeretett fiai visszavonulását. Min
den dombon, minden lejtőn meg-megállott, 
ágyúnyelven dörögve az ellen fülébe, hogy 
nem tanácsos öt üldözni!

A sebzeit oroszlán visszavonulása volt 
ez, mely biztos menhelyet keres ugyan az 
öt üldöző nagyszámú vadászok elől, de 
jaj azon vakmerőnek, ki közelébe tolakodik.

Estve kilencz óra tájban volt az idő mi
dőn Szelindek közelébe érkeztek.

Győztes hadseregnek öröm, midőn vá
rost talál, hol szives fogadtatást és üdülést 
nyerhet; csatát vesztetteknek bosszús fáj
dalmát növeli, midőn el kell hagyni a háza
kat, ho! különben meleg szoba s vendég- 
szeretet várna reájuk. A szelindeki szász 
atyafiak ugyan nem valami nagyon kedvel
ték a honvédeket, hanem körültekintő böl-
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fabrikálni az öreg mestertől megtanult. 
Ha egy kicsit jói megy a mesterség, 
akkor ülő, gyalupad meg dikics kezd 
unottá válni. Közszereplésre vágyik. 
Lesz belőle városi képviselő és párt
vezér. Egész napot dikeziózik, rekedt
torokkal, naponként foltozottabb ruhá- 
bana fórumon a tanácsház asztali
nál, aksó hordókon, s az alatt a gyalu, 
dikics, reszelő otthon pihen, a gyerekek 
éhségtől sírnak s a szegény iparosné 
asszonyom jár idegen helyre ruhát fol
tozni és mosni. —  s ha már a végső
kig jut, akkor lesz közigazgatási tiszt
viselő, vagy piaezi jegyszedő, ha pedig 
szép Írása van — napdijas. Van kivé
tel, de ez rendkívül kevés.

Kém ilyen proletár, hasznavehetetlen 
proletár tömeg kell ennek a szegény ma
gyar hazának, mely csak most kezd ipari 
életet élni s ki eddig összes vagyonát 
izzadmáuyának minden gyümölcsét kül
földi piaczra dobta ipari czikkekért, ha 
nem kell oly iparos, a minőnek jelle
meztük az iparost czikkünk elején, ki 
tud, dolgozik, becsületesen fáradozik az 
ipart tisztes foglalkozásnak, becsületes 
kenyérkeresetnek tartja s ki ha pár fo
rintra szert tesz nem vágyik közdicső
ségekre, hanem az a vágya, hogy mű
helyében harsogjon a gyalú, pengjen a 
pöröly s a munkás legények dala, ka- 
czaja csendüljön föl. — Ezt belátták a 
magyar állam intéző férfiai s megalkot
ták a felsőbb ipariskolát.

Igen, magyar fiúk menjetek, tanulja
tok ipari műveltséget, művészetet, tu
dást és önbüszkeséget, forduljatok el a 
túl telitett latainer pályától, legyetek 
mi magyar hazáuknak müveit, képzett 
és mesterségére büszke iparosai.

S z i l á n k o k .
Békés aratás és más egyetek hete.

Némely hangzatos közmondásban sok
szor igen nagy anomália van, ilyen a töb
bek közt ez is, hogy »Ki mint vet, úgy 
arat*, hiszen ha az aratás csak a vetés 
minémüségétől függene, soha se teremne 
ocsú, konkoly és rozs, vagy tudatlan ember, 
de éppen abban áll az isteni bölcs végzés 
egyik titka, hogy a vetésről és a sorsunk
ról sohse tudjuk előre, milyen lesz és ez 
nagyon jól van igy, mert ha a jövő fátyo
lét fellebbenthetnénk tán még nagyobb vol
na elbizakodás, szeretetlenség és kétségbe
esés, mint ma. Még csak néhány héttel ez 
előtt is igen sovány aratásra volt kilátása a 
kurta emberi ész számításának és ma el
mondhatjuk, hogy az »Arany-kalászszal ékes 
rónaság* a legszebb reményekkel kecsegtet. 
Jó ezen egy kissé gondolkozni és magunk
ban elismerni, hogy mily végtelen picziny 
köztünk a legnagyobb is a természet urához 
képest; mennyire az Isten adománya egy- 
egy jó aratás, ennek elgondolása azoknak a 
„kikért teremnek a búza-keresztek" juttassa 
eszébe Krisztus Urunk példázatát a magve
tőről legyenek jó föld mely száz, hatvan és 
harmincz magot ád a szükölködők számára 
a mint adott nekik is az ő földjük — Isten 
kegyelméből. „Adjatok, adjatok, a mit Isten 
adott."

*
*  *

Az önelégültség széles mosolya tükrö
ződhetnék ábrázatnnkról, ha elgondoljuk azo
kat a sikereket, melyeket lapunk utján eddig 
is elértünk; szerénységünk tiltja, hogy a 
jegyzői kvalifikáczió, munkás biztosítás s 
több efféle országos jelentőségű törvények 
és javaslatok' tüneményes gyorsaságán foga
natba vételéből csak egy parányi részt is 
javunkra könyveljünk, megelégszünk mi — 
és á körülményekhez képest jól érezzük ma
gunkat helyi sikereinkkel is. Tessék meg
engedni, hogy ezek közül egygyel-kettővel 
előhozakodjunk : az »oroszlán barlang* mint
ha nem volna olyan félelmetes, bár elvétve 
megesik most is, hogy bal-lábbal kelnek 
fel benne, leveleink teljesen pontosan 
kézbesítettnek ; a temetkezési társulat ala
kítási düh mintha szelídült, a városház épí

tési láz mintha enyhült, az iskola építési 
mánia mintha helyesebb irányba — a kül
területre — irányúit volna ; ezekből a sike
rekből már kérünk egy kicsikét jól tudván, 
hogy az oroszlánrész e tekintetben a posta- 
igazgatóság és vármegyénk vezetőit illeti; 
de nem engedünk ám egy mák-szemnyit 
sem azon üdvös reform érdemeiből, mely 
községünk gazdasági háztartásában újabb 
időben beütött, mig ugyanis csak nehány év 
előtt a számadás adatai szerint minden vá
rosházi hivatalnok, esküdt, végrehajtó, Írnok, 
napidijas stb.-re évenként 120 iró-toll meg
felelő penna-szár, plajbász, tinta, penna, ka
lamáris és zsineg fogyasztás esett: addig 
ma az iroda-főnökük általuk passziónál! vul- 
gó uraságoktól levetett pennákat, félig rá
gott toll-szárakat osztanak ki írnokaik közt 
egy-egy szál színes plajbász s törlő-gumi 
képezik vágyaik netovábbjait; a Vll-ik te
metkezési társulat felszámolására kiküldött 
főszámvevők pedig Gyulára voltak kényte
lenek kék-plajbáazért sürgönyözni — mert 
a község végtére is nem tartozik a megyét 
ellátni írószerekkel.

Ezt már szeretjük főjegyző ur, ez már 
rend; végét kell szakítani valahára a köz
vagyon pazarlásának és az egyedül helyes 
ut ez: legalul kezdeni a spórolást —- napi- 
dij, fiakker még ráér. — Azt hallottam én 
is, hogy gyufán kell kezdeni a takarékos
kodást, ha az ember meg akar gazdagodni, 
ón is eltrafálta a helyes utat, nem telik 
bele száz esztendő s itatós papir árából ki 
lesz fizetve Megyer s másik száz esztendő 
alatt ez a kis forrás, olyan hatalmas folyóvá 
duzzad, a mely nemcsak az adósság gátjait 
rombolja szét, hanem zsírba fulladással fe
nyegeti az unokáink — dédunokáit. No de 
majd lesz azoknak is eszük és védekeznek 
ellene, addig mi csak haladjunk a megkez
dett utón, A mi érdemünk az is, hogy a 
dobos urak immár csordahajtás után kezdik 
meg lármás kórutjokat s ha még vala
melyik megyei vagy városi utkaparónak a 
munkás figyelmét sikerülne felhívni az uri- 
utcza köves ut felőli végén, egy festett ke
rítés építése alkalmából a járda közepére 
helyezett kisded, de annál nyaktörőbb dom
bocska eltávolítására ; hírlapi működésűnk

csességök azért jó arczot mutatott hozzájok, 
a mikor mint győztesek jelentek meg nálok . .. 
De most? 1. ..

Hol fog a honvédsereg megállani, hol 
fog megpihenni, midőn nyomon követik ül
dözői ?

— Nyargaljon főhadnagy ur előre, — szó
lott Bem egy k segédtisztjéhez — mondja 
meg Czecz ezredesnek, hogy gondoskodjék 
a legénység beszállásolásáról, a szász atya
fiaknak pedig szigorúan hagyja meg, hogy 
fáradt seregemet minden szükségessel ellás
sák, különben magam fogom ezeket tőlük 
beszerezni.

A segédtiszt pillanatig habozva állott 
meg. Talán nem jól értette a tábornok pa
rancsát ?

— Itt fogunk az éjen át pihenni! Sies
sen ! Szólott Bem a késlekedő segédtiszt
hez, ismételve parancsát.

— Megfoghatatlan! dörmögte ez távozás 
közben. Azt hiszi talán az apó, hogy el
leneink fagyban, hidegben, Isten szabad 
ege alatt fogják a kegyetlen éjszakát átdi
deregni, mig mi kényelmesen pihenünk meleg 
fekhelyeinken! . , .  Egyébiránt az ő dolga! 
Ő lássa, hogy rosszul ne üssön ki.

Sebesen nyargalt tova a vett parancsot 
átadni Czecz ezredesnek.

Szelindek déli részén, hol az ut Nagy
szeben felől a helységnek tart, magas domb 
van, melynek lapály fensikján hóval bon
tott lombtalan fák voltak, melyek a hold 
fényességében úgy ragyogtak, mintha tün
döklő gyémántporral lettek volna behintve.

Az öreg apó ágyúit a fák árnyékába 
állíttatta. Aztán lemozdonyoztatott, paran
csot adva a szekerészeknek, hogy a kiéhe
zett és elcsigázott méneket vezessék a hely
ségbe s gondoskodjanak számukra elegendő 
élelemről. Reggeli hat órakor jöjjenek ki, 
addig ember és jószág pihenje ki magát.

Azok a meglepetés és csudálkozás miatt 
nem bírtak szólani. Az ellenség a nyomuk
ban van s őket beküldik a helységbe!

Különben ismerték az öreg apót, ki nem 
szereti, ha valaki parancsainak feltétlenül 
nem engedelmeskedik. Azt is tudták, hogv 
a mit tesz: mind jól van megtéve. Nyugod
tan távoztak.

Bem leszállott lováról. Felállittatta az 
ágyúkat. Kartácscsal töltetett. Maga irányo
zott mindenikkel.

A szomszéd halmon már fölcsillant a

közelgő ellenség fegyverzetének fénye, már 
halláttszott a dob- és trombitaszó távolt 
hangja.

Az üldöző sereg lassú menetben köze
ledett. Amint a völgybe leérkeztek meg
állották, hogy az utócsapatot bevárják, még 
csak nem is álmodták, hogy egészén köze
lükben az elkergetett ellenfél ott legyen.

Pedig hát nemcsak ott volt, hanem várta 
is őket.

Amint Bem apó megpillantotta őket, 
szemei csillogtak.

Éppen kapóra jöttek. Maga sem tudta 
volna őket jobban ágyúi torka elé állítani.

Nyolcz ágyú volt kartácscsal töltve, a 
tüzérek égő kanóczaikkal ágyúik mellett.

Az ellenség teljes biztonsága érzetében 
nyugodtan pihent. Aztán sorakozott, amint 
ez rendes katonasághoz illik.

A lassú menet dobütemei hallatszottak.
Az üldöző császári sereg megindult.
Majd mindjárt fognak ők sebesebben is 

menni!
— Tűz! hallatszott a halk vezényszó.
Azon pillanatban nyolcz ágyú tűzhányó



vágyainak Csimboraszszóját közelítenénk 
meg s nyugodt lélekkel elmondhatnánk, 
hogy nem éltünk s firkáltunk hiába!

** *
A múlt hetekben nálunk járt a vár- 

megye, itt volt az alispán meg a virtikh 
főszámvevő, — a titulirt itt őszül nehány hét 
óta s hogy a háromság teljes legyen, az 
ambuláns is ide érkezett, számvevőkben te
hát nem volt hiány, hogy számadó volt-e 
annyi, azt nem tudom, de ismerve a magyar 
ember vele született irtózását az »adó« min
dennemű komplikácziójátói azt hiszem, he
lyesen következtetek, ha azt mondom hogy 
aligha, s minthogy a vizsgálat eredménye 
mindaddig hivatalos titkot képez, míg azzal 
a vármegyén be nem számolnák, hat nem 
akarók róla előre beszélni, hanem csak a 
következményét mondom el, a mi nem más, 
minthogy párjával is tisztelgett a küldött
ség a fő- és alispán uraknál, (állítólag meg 
is. fogadta az alispán, hogy nem egy hamar 
teszi be hozzánk a lábát), lapunk múlt szá
mában bőven ismertetett ügyekben s nem 
eredmény nélkül, mert a főispán ur nem 
hiába jár nap alatt, a mihez szívből kívá
nunk szerencsét — személyesen akarja ma
gát felvilágosittatni a városház s talán az 
állami elemi iskola építésének sürgős volta 
felől is. Ajánljuk ez alkalomra — csak tud
nánk mikor lesz — hogy a főjegyzői irodába 
meg a pennatartóba minél több Írnok és 
ügyes-bajos fél czitáltassék be, hogy annál 
kézzelfoghatóbban győződjék meg a méltó- 
ságos ura helyzet tarthatatlanságáról, továbbá 
hogy az uradalmi magtár, bikaakol és kör
nyékén iskolázatlanul (?) maradt gyermekek 
sajátkezű aláírással ellátott fénykép-albumot 
adnának át — hisz annyi az amatőr — hadd 
lenne szembetűnővé, milyen siralmas az is
koláztatás a belterületen.

Örömmel várjuk a főispán urat s bízunk 
pártatlan jóindulatában és köztudatbavált 
i gazságszeretetében.

** *
Az a velemszületett ellenszenv, mely- 

lyel a sárga szin iránt — fekete nélkül is —

Gyula, 1900. julius 7. _______

tölcsére nyillott meg, száz meg száz halált 
szórva az ellen zárkózott sorai közé.

Hajrá!
Még egy ágyú sortűz s az elébb oly 

fehér völgy bíbor pirossá lón az elhullottak 
kiömlő vérétől.

Haldoklók hörgése, sebesültek jajgatása 
hallatszott á szétszórt sorok közül.

Egy utolsó tűz még a megrémültek közé 
s be van fejezve a nagy nap munkája.

Elég! — szólott Bem tüzéreihez, — ne 
vesztegessük kevés töltésünket 1 Ezek nem 
fognak bennünket tovább üldözni.

Valóban elég volt. Az üldöző császári 
sereg szétszórtan, rémülten, vad-futással 
menekült vissza Nagy-Szeben felé, szörnyű 
zavarában otthagyva sebesültjeit és halottak.

És most nézzünk valami vacsora után, 
szólt az ősz vezér táborkarához, s nyugod
tan ment kijelölt tiszti szállására.

Ott benn, a kandalló vidáman pattogó 
tüze mellett, midőn tisztjei a mai csata ese
ményeit beszélték meg, az apó egyszer csak 
közbe szólott:

— Minden honvéd úgy harczolt, mint 
egy-egy oroszlán, elleneinket pedig azt hi
szem eléggé megtanítottuk, hogy ne ül
dözze a sebzett oroszlánt.
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gyermekkorom óta viseltetem, fényes igazo
lást nyert a chinai háború kitörésével, a 
sárga faj fellázadt a fehér ellen s gyilkolja 
rakásra a czivilizáczió úttörőit s valószínű, 
hogy lángba bontja a vén Enrópat is.

Boxer szempontból nekik határozottan 
igazuk van; olyan rohamos akart lenni az 
újítás mindenfelé, hogy nem csoda, ha a 
nemzeti és faji szokásaiban megtámadott 
»mob« fegyverhez nyal s minden idegent 
»őrdög«-nek avanzsáitatva, azok kiirtására 
törekszik, mert tény, hogy minél korlátoltabb 
a nép általános műveltsége, annál konserva- 
tivebb s ragaszkodik tradiczióihoz — eleven 
példaként nem messze kellene fordulnunk — 
e lélektani igazsághoz járulhatott s bizonyára 
járult is az ördögök tapintatlansága s kap
zsisága és erőszakossága, melylyel kis száma 
daczára fölényét a sáskasokasággal éreztette 
s a bosszú szikráját lángra lobbantotta.

A Mikádó országa sokkal okosabb volt, 
bevette az európai czivilizácziót szőröstől- 
bőröstől s ma már annyira haladt, hogy 
nemcsak együtt működik az európai nagy
hatalmakkal fajrokonai ellen, hanem diplo
matákat is nevel Talleyrand mintájára, — 
kinek tudvalevőleg az volt az elve, hogy az 
embernek azért kell beszélni, hogy meg ne 
tudják felőle, hogy mit gondol vagy akar
_még pedig nem minden eredmény nélkül
amint azt egyik napilap által »Jamagata« 
japáni marsainak tulajdonított eme kijelentés 
bizonyítja; „Japán nem szeretné, ha területe 
a közel jövőben nagyobbodnék, de a körül
mények ráerőszakolhatják területének na- 
gyobbitását.* íme nem megfogható diplo
máciai jártasság ez egy mandulaszemü gene
rálistól? és nem kötni való bolondok azok 
a boxerek, hogy elzárkóznak a czivilizáczió ál
dásai elől és az összes nagyhatalmak követelé
seit khinaivá, künn-csüng-gé akarják tenni?

** *
»No ugyan lefoglalta Békés a „B. H“ múlt 

heti számát — mondja egyik ismerősöm — 
ennyi erővel Békésen is lehetne lapot szer
keszteni.*

Hát persze hogy lehetne, nem is az 
az erőn múlik az kérem, hanem a n. é. pub
likumon, mert hiába, be kell vallanunk, hogy 
mi még zöldek vagyunk egy lap fenntartá
sához, nem tudunk felemelkedni egy heti lap 
okvetlenül szükséges voltának magaslatára, 
vagy ha kísérletet teszünk a felemelkedésre, 
tüstént ott terem az irányzatosság, szemé
lyeskedés hínárja s fucsba megy az erőlkö
dés ; mert sehol annyi nagyság nincs a pro- 
vinczián mint nálunk, — majd alkalomadtán 
szolgálok belőlük egy kis gyüjteménynyel, 
mely évek óta készen várja a feltámadás 
nyomdafestékét akik mindazt szeretnék, ha 
az ő saját külön s egymást keresztező fel
fogásuk élő visszhangja volna az a lap; és 
sehol a világon nincs úgy kifejlődve a „sze
mérmes érzőké* (mimosa pudica), aprehen- 
siv tulajdonsága a nyilvánosság iránt mint 
nálunk; közel se jár a szilánk az ujja he
gyéhez és mégis úgy rázza az egész öklét, 
mintha legalább is egy hamisítatlan angol 
zsákvarrótüt dugtunk volna a mutatóujja alá, 
(lásd lapunk május 12-ki számát.) Ilyen vi
szonyok közt ne csodálja senki, ha nem akad 
a közvéleménynek nyilvános helyi orgánuma, 
hiszen nálunk minden S-ik ember a magáét 
tartja annak és ez irányban magamról sem 
állhatok jót, hogy nem vagyok-e én is egy 
a >harmadikok* közül?
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A haágai nemzetközi béke kouferencziá- 
nak meg lett a maga viszhangja a búr és 
bokszer háborúban, Zsilinszky Mihály állam
titkár úrnak az egyházi lapokban közzé tett 
riadója sem maradt hatás nélkül, mert harczra 
keltek a békés-szarvasi evangélikus esperes- 
ség kötelékébe tartozó szolgái a béke és 
szeretet Istenének és pedig — egymással.
A hadüzenet és csatározás már régen folyik, 
nyílt csatára Berényben került a sor, elesett 
egy esperesi és egy főjegyzői állás, zsák
mányul esett a papi tekintély, sebet kapott 
a magyar érzület s futófélben van a hívek 
közszeretete.

No de ha eszünkbe jut a közmondás, 
hogy: >Sógorság, komaság, nem nagy atya- 
fiság* a fő tisztelendő uraknak is megbocsát
hatjuk — a felebaráti szeretet eme kis foly
tonossági hiányát s ha jobbat nem tudunk 
csinálni, miért ne agyabugyálnánk el egy
mást, hiszen ennél ékesebben semmi sem 
bizonyítja, hogy igaz magyarok vagyunk.

*
*  *

Ú J D O N S Á G  0  K.

— Aratás. Az egész Békésvármegyében 
serényen és jó kedvvel folyik az aratás. A 
róna büszkesége, éves gyermeke az arany
kalász megdől a csillogó kasza előtt s dús 
keresztek és asztagok foglalják el helyüket.
A földesgazda csendes örömmel gyűjti be az 
Isten áldását, mely neki nyugalmat, család
jának jó létet biztosit. Örömmel jelenthetjük 
hogy tudósitóink azt Írják, miszerint a ter
més majdnem kifogástalan s évek óta nem 
láttak oly szép szemeket, mint az idén. A 
kereskedelmi jelentések szerint az ár feltét
lenül emelkedni fog, mert Amerikában aszály 
volt, tehát dús prodnctiokkal piaczainkat nem 
tehetik tönkre. Bizony ráférne erre a szegény 
földmives népre egy kis jó esztendő.

— Tábornok tiyulán. Csesznák Benő 
tábornok, első honvéd kerületi parancsnok 
vasárnap este Gyulára érkezik,és a kővet
kező két napon szemlét fog tartani a hon
védség felett.

— Riadó. Folyó hó 4-én d, u. 5 és ’/a 
órakor Bolla Kálmán altábornagy távirati 
utasítására Nagy Arthur alezredes a gyulai 
2. honvédezred jelenlegi parancsnoka, riadót 
fuvatott. Az összegyülekezett ezred egész éjét 
künn a szabadban töltötte s reggel I  arsand, 
ősi major és Nagy-Pél körül tartott gyakor
lat után délután fél 6 órakor tért vissza
Gyulára. , , .

— Vizsgaletételek Farkas Izsó gyulai
adótiszt, Illich József megyei számtiszt az 
állami számviteli államvizsgát jó sikerrel le
tették.

— Kinevezés. Gzövek István szarvasi 
adóhivatali ellenőrt a p. ü. miniszter Csák
tornyára pénztárossá nevezte ki.

— Piezillás bank. A piczulás bank e hó 
2-án megkezdette a betétek kifizetését. Igen 
sok ember -  kiknek most igen nagy szük
ségük van a pénzre — fordult meg három 
nap alatt a Gyulavidéki takarékpénztárban, 
hol a kifizetéseket eszközük. Az uj piczulásba 
valószínűleg a jövő héten kell először 
befizetni. Megjegyezzük, hogy a régi piezu- 
lás folytatja a kifizetéseket.

— Bimbó hullás. Súlyos csapás érte N. 
Szabados József gyulai építés vállalkozót, 
alig egy éves kis leánykája a kis Eila halt 
meg pénteken délután. A szegény szép kis 
baba gyászba borította szerető szüleit, adjon 
az Isten nekik vigasztalást.
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— A kötött és szövött iparára gyár 
részvénytársaság kibocsátotta részvényjegy
zési iveit. A részvények 100 koronások, alá
íráskor kifizetendő részvényenként 11 korona, 
melyből 1 korona alapítási díj, 20 korona 
az alakulás után 14 napra és 20 korona ettől 
számítva 80 nap alatt. Aláírni lehet az ala
pítóknál s a gyulai összes pénzintézeteknél. 
Megemlítjük, hogy munkásnőknek előjegyzés 
végett lehet jelentkezni W e is z  M ór és társa 
czégnél. Körül-belül 60—70 munkásnőre lesz 
szükség.

— A román király Kétegyházán. Károly 
romáu király a napokban utazott haza Ma
gyarországon keresztül Bukarestbe. Útjában 
Kétegyházát is érintette, hol az állomáson 
többen várták, s amint a vonat berobogott, 
zajosan megéljenezték a népszerű uralkodót. 
Károly király elörehajolt szakaszából, s mo
solygó arczczal viszonozta az üdvözlést. Pár 
perez múlva tovább robogott a gyorsvonat, 
a künn levők éljenzésétől kisérve.

-- Tanító választás. A gyulai izraelita 
iskolaszék a napokban töltötte be az ürese
désben lévő tanítói állást. Több pályázóval 
szemben Scher Izsót választották meg, ki 
ezen állásban már egy év óta helyettesként 
működött.

— Beteg bíró Tapolcsányi Imre szarvasi 
kir. aljárásbiró erős fokú idegbajba esett, 
úgy hogy ennek folytán családja gyógyinté
zetbe szállította fel s ezen időre teendőinek 
végzése alól szabadságoltatott. A munkás, 
szorgalmas bíró iránt általános a részvét. 
Felgyógyulása hosszasabb időt vesz igénybe.

— Huszárok Gyulán. Vasárnap, f. hó 
1-én a 3-ik honvéd-huszárezred 1 osztálya 
érkezett vasúton Szegedről, honnan másnap 
lóháton Nagy-Váradra mentek ezredgya- 
korlatra.

— Szegény szereneséílen leányok. Ré
mes szerencsétlenségről ad hirt gyulavári 
levelezőnk. Az áldozat három ártatlan szép 
leány, a gyilkos, a hömpölygő Körös szőke 
hulláma. Mint tudósítónk jelenti, szombaton 
délután L in d e n b erg er Károly uradalmi 
kerékgyártó három leánya a 16 éves Ilona, 
a 14 éves A n n a  és a 11 éves E r z s ik é , 
Veigert János borbély 17 éves M ariska  
nevű leányával, kimentek a község alatt 
folyó F ehér-K örösbe  fürödni, melynek víz
állása különösen nyári időben, állandóan 
sekély, s csakis ott mélyebb, hol a kotró
gép dolgozott s a medret egy-két öl mély
ségre kimélyitette. A leányok közül előbb 
V eig er t Mariska lépett a vízbe, alig tett 
azonban pár lépést, midőn az örvénylő hul
lám gyorsan elragaáta; gyönge kis karjai 
nem tudtak megküzdeni a vad árral s a 
szőke szép kis lány a viz alá került, meg
látta ezt a parton álló L in d en b erg er Ilona, 
a nemes szív legyőzte a félelmet, beugrott 
a vízbe s karjai megragadták a fuldoklót, 
de ereje kimerült. M ariska  őrülten ma
gához szorította s mindketten a mélységbe 
sülyedtek, ekkor rohant be segítségükre végül 
A n n a  e nyújtotta ki karjait a fuldoklók 
mentésére, de az ár őt is elragadta s a három 
leányka egymást átölelve bukott le a mély
séges hullámsirba. A parton álló kis gyer
mekek sikoltva futották be a községet — 
belefaltak a lányok a vízbe. — B a y  községi 
jegyző rögtön az összes férfiakat kiparancsolta 
mentésre, de már csak a hideg holttesteket 
hnzták ki csáklyákkal a hnllámsirból, amint 
azok egymást szorosan átölelve tartották. 
Temetésük óriási részvéttel ment végbe, 
Gyuláról is száz, meg száz. leáuy ment ki

gyalog a temetésre, etsiratni kis barátnéikat. 
A szerencsétleneket egy sírba tették, a te
metési szertartást Brösztel gyulai róm. kath. 
káplán és Bay  gyulavári ref. lelkész végez
ték. A részvét a szerencsétlen szülök iránt 
általános.

— Kórén esperes lemondása. Korén 
Pál b.-csabai ev. lelkész az arad-békési ág, 
ev. egyház egyik legtalentumosabb papja és 
legékesebb nyelvű szónoka a Mezöberényben 
tartott egyházmegyei gyűlésen lemondott 
esperesí állásáról azért, mert állandóan durva 
igaztalan megtámadásoknak volt kitéve, sőt 
legutóbb hirlapilag is meghnrczoltatott lel
kész társa által, A közgyűlést a lemondás 
rendkívül fájdalmasan érintette. Dr. Zsi
lin szky  Endre indítványára felkérték az 
esperest a maradásra, de ez lemondásának 
visszavonására nem volt rábírható; igy tehát 
az egyházmegye esperes választást rendelt el. 
Savazatok beküldésére a határidő augusztus 
elseje. A szavazatszedő bizottság tagjai dr. 
Zsilinszky  Endre, Frint Lajos, Szeberényi 
Lajos, Linder Károly, Abray  Lajos, Bo- 
korszky  János és Sztraka  György. Ezen 
a gyűlésen Jeszenszky  mezőberényi lelkész 
is lemondott jegyzői állásáról, mert a le
mondó esperes őt gyanúsította a támadások 
értelmi szerzésével. A dologból azt a meg
győződést merítettük, hogy e tehetséges 
igazi tudós papot igaztalanul vádolták s ki
kijelentjük, hogy ez papokhoz nem illik, — 
kiknek jogug nincs viszályt támasztani, gyü- 
lölséget kelteni, mert akkor nem élnek a 
biblia szerint, nem ismerik a Krisztus tanait, 
amit pedig fenn szóval hirdetnek, igy példát 
nem mutatnak híveiknek. A keresztény pa
pokhoz Krisztusi szív, szeretet való, nem 
pedig ördögi gyülölBég.

— Egy tollvonás. Nem Taló vidéki lapba 
világpolitikát űzni s most mégis egy világ
politikai eseményről emlékezünk meg külö
nösen azért, mert ezt mindenütt a sajtó 
vívmányának, dicsőségének tartják. Ugyanis 
II. Miklós, a minden oroszok humánus 
czárja, julius 1-én egy tollvonással meg
szüntette birodalmának szégyenét, százez
reknek kínos fájdalmát, a hatalmas orosz, 
nemzet gyászát — a deportált. Szibériát sza
bad földnek nyilvánította ki, hol ezután nem 
kiaszott arczu, szerencsétlen teremtmények 
átkozzák sorsukat, hanem boldog, szabad 
emberek munkálják Szibéria termékeny föld
jét. Julius 1 -tői kezdve a száműzetések meg
szűntek s a hósivatagok fehérségét és néma
ságát nem töri meg a szenvedő rabok lán- 
czainak rémes csörgése. Orosz udvari körök
ben nyíltan beszélik, hogy ez Kenánnak, 
az angol riporternek s Tnrgenyernek, a 
kiváló orosz Írónak a müve, kik tapaszta
latból oly marcans színekkel festették a szi
bériai foglyok életét, hogy a czár nemes 
szive megindult és törölte az embertelensé
geket.

— A belényesi bíró gyilkosát elfogták.
A múlt év őszén rablógyilkosság történt a 
gyulai vásárban Lapunk annak idején — 
olvasóink bizonyára emlékeznek rá — min
den részletében ismertette a gyilkos cseleke
detet, melynek áldozata a belényesi községi 
biró volt, kit vásár reggelén megfojtva és 
kirabolva találtak a nagyvásártéren. A gyanú 
akkoriban Gliga Tódor és társai vásári czi- 
gányokra irányult, kiket mindjárt le is tar
tóztattak. Vallatásuk alkalmával azonban tel
jesen tisztázták magukat a vád alól s igy a 
törvényszék szabadlábra helyezte őket, s elle
nük minden további eljárást beszüntetett.

A gyilkost azóta eredménytelenül kereste 
a csendőrség, míg végre a múlt héten 
szenzációs elfogatás történt. Ugyanis el
fogták Balogh Béla sarkadi legényt, a 
ki hetekkel ezelőtt rémes gyilkosságot kö
vetett el a nagy-szaiontai pusztán Egy 
éjjel vadállati kegyetlenséggel megölt egy 
özvegyet, 18 éves leányával együtt s azután 
kirabolta őket. Most a szalontai járásbíróság 
folytatja ellene a vizsgálatot, melynek során 
Balogh önként beismerte, hogy a belényesi 
bírót is 6 gyilkolta meg. Azonkívül még 
egy szörnyű tettét vallotta meg: katonako
rában, mikor Boszniában szolgált, lelőtte 
egyik hadnagyát 8 miután más fegyverét 
használta a gyilkosságnál, helyette azt a 
katonatársát, kinek fegyverével gyilkolt, Ítél
ték el életfogytiglani fegyhúzra. Baloghot a 
vizsgálat befejezése után a gyulai törvény
székhez kisérik át s ott tartják meg majd 
ügyében a szenzácziós esküdtbiróságí tár
gyalást. Bátran hihetjük tehát most már. 
hogy az igazság nem fog sokáig késni, s a 
minden emberi érzésből kivetkőzött szörnye
teg mihamarább érdeme szerint bűnhődni fog,

— A bőkési kaszinóról. Egy békési elő
kelő polgári embertől vettük a következő 
nyilatkozatot: Az esküdtszékké alakult kaszi
nói választmány múlt héten hozott verdiktje, 
valamint a presbiteri gyűlésben lefolyt bizo
nyos szavazás eredménye után — 32 szó 3 
ellen mindenki azt hitte, hogy ama régi 
kaszinói tag kizárását indítványozó 6 tag 
lassan beletörődik a vesztett csata felett s 
egyszerűen levonva a konzekvencziát, ki-ki 
dolgaihoz lát. De nem igy történt minálunk. 
A »sic volo sic iubeo« féle irányelvek bukása 
bosszút kíván s ha egy kis vér lecsapolása 
nem sikerült, hát bukjék az intézmény, amely 
az indokolatlan társadalmi megbélyegzés útját 
állja. Az informácziók özönével sikerült 22 
kaszinói tagtól a lemondási aláírást kierősza
kolni s igy rövid idő lefolyása alatt azt az 
intézményt a biztos bukás örvénye elnyeli. 
Könnytelt szemmel mi is elzengenénk felette 
egy szomorú gyászdalt, ha lelki szemeinkkel 
nem látnok már a rideg abszolutizmus rom
jai felett emelkedett respublika nyugodal
mat adó csendes tájait. E g y  tag.

— Újra a gyomai parezeliázás. Agyoma- 
eudrődi Wodianer birtok parczellázási ügye 
újra felszínre kerül. A tavaszszal tudvalevő
leg nem sikerült a megegyezés a vevő köz
ségek és az eladó örökösök között s ekkor 
az uradalom maga akarta keresztül vinni a 
parczellázást. A jászkun birtok részt sikerült 
is igy eladni, a gyoma-endrődi uradalmat 
azonban mégis a községek és hatóságok 
közbeujöttével kívánják feldarabolni. Ez min
denesetre őrvendetesebb dolog, mert igy 
földhöz juthat az a sok elégedetlen szegény 
ember is, ki más különben soha sem fog 
zöld ágra vergődni. — Mint értesülünk dr. 
W agner Géza budapesti ügyvéd a tárgya
lásokat — egész uj alapokon — még julius 
hó folyamán fogja megindítani, s a vevő 
közönség részéről ismét vármegyénk főis
pánja dr. Lukács György áll a mozgalom 
élére, hogy a közérdekű ügy sikerét biz
tosítsa.

— Színészet Kétegyházán. Thalia ván
dor papjai és papnői a múlt héten Kétegy- 
házán szállottak ki, Tóvölgyi Antal tizen
két tagból álló társulata időzött hat napig 
Kétegyliázán, de az első estét kivéve, alig 
pár ember nézte végig az előadásokat. Föl
szedték tehát a sátorfajukat s egy házzal 
odább állottak.
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— A major brrsíletp. Véres gyilkos- 
ság volt junius hó 29-én gróf Wenckheim  
Gézának csorvási uradalmában, a hol a »Ká
roly* és » Rudolf* majorbeli legénység rég
tol fogva ellenséges viszonyban állanak egy
mással, s minden alkalmat felhasználtak arra, 
hogy valamelyik majornak a becsületét fel
jebb emeljék. Erre használták fel a jelzett 
estét is, a mikor közös mulatságot rendez
tek. A mint a mulatság legjavában folyt 
eltűnnek a Rudolf-majorbeli legények s vas- 
villával és fütykössel felfegyverkezve lest 
vetnek. Arra ballag gyanútlanul fegyver nél
kül Böze Ferenci és Glozik János két ká- 
rolybeli legény s alig érnek a leshelyre fel
emelkednek a fütykösök, villák — sújtanak 
s Böze Ferencz véres koponyával holtan 
rogyik össze, Glozik pedig vérbe boritva 
súlyosan megsebesítve. Sál orosházi járás- 
biró folytatja a bűn vizsgálatot, a tetteseket 
letartóztatta, a hullát felbonczolták.

— A hőség áldozatai. A mily örömmel 
emlékeztünk meg arról, hogy az idei gaz
dasági évnek mily szép gyümölcse mutat
kozik, époly szomorúsággal jelentjük olva
sóinknak, hogy megyeazerte panaszkodnak 
a munkások az irtóztató hőségről úgy, hogy 
sok nagy uradalom- és gazdaságban a mun
kásoknak néhol egyharmada kidőlt s bete
gen fekszik, sőt mint csabai tudósítónk je
lenti, ott a határban keddi és szerdai napon 
két munkás a napszurás következtében el
halálozott. — Még szomorúbb hír érkezett 
Endrődről, hol az arató munkások közül 3 
leány és 1 férfi esett a napszurás áldozatává.

— Halálozás Vgrai György, a »Békés- 
megyei takarékpénztár«-nak hosszú időn át 
volt szolgája, hétfőn délután meghalt. — A 
»Békésmegyei takarékpénztár* a temetésen 
tisztviselői által képviseltette magát.

— Kereskedelmi tanfolyam. B.-Csabán 
Sozansky  Mihály felső kereskedelmi iskolai 
tanár, juiius 1-től kezdve, 3 hónapig tartó 
kereskedelmi esti tanfolyamot nyitott. Ér
dekes előadásait, — melyet a b.-csabai keres
kedő ifjak körében tart, — sokan hallgatják, 
az előadó tanár több évig mint tanár, 
majd mint pénzintézeti hivatalnok működött 
s igy úgy gyakorlati, mint elméleti tudásá
ról a legjobbat mondhatjuk, — Gyulán is 
szándékszik tanfolyamot nyitni.

— Cseregyermekek. Verseczeh van egy 
magyar nyelvterjesztő egyesület, mely a nem
zetiségi városban hazafias missziót teljesít. 
A magyar nyelv terjesztésének ugyanis hat
ható eszközei a gyermekcserélések. Ez abban 
áll, hogy idegen ajkú gyermekek a legma- 
gyarabb vidékekre helyeztetnek, mint csere
gyermekek s helyettük magyar gyermekeket 
visznek az idegen ajkú városokba. Ennek a 
cserének meg van az a kettő haszna, hogy 
a magyar vidékeken elhelyezett német, szerb 
vagy román gyermek elsajátitja a magyar 
nyelvet, az idegen ajkúak lakta vidéken pe
dig a magyar gyermek amellett, hogy anya
nyelvén kívül más nyelvet is tanul, terjeszti 
a magyar szót. A verseczi magyar nyelv ter
jesztő egyletnek fő czélja az édes honi nyelv 
terjesztése, s erre nagyon alkalmas eszköz
nek tartja a cseregyermek rendszert. És tény
leg az egylet ilynemű törekvését már eddig 
is szép siker koronázta, amennyiben 15 évi 
fennállása óta sok száz cseregyermeket he
lyezett el, nemcsak Verseczen, hanem a szom
szédos német községekben is. Szerkesztősé
günket is megkereste nevezett egyesület, 
hogy hazafias fáradozásaikban támogassuk 
őket s mi ezen felhívásnak örömest tettünk

eleget. Érdeklődők forduljanak Perjessv 
Lajos állami föreáliskolai tanár, egyleti tit
kárhoz vagy az egylet elnökségéhez Verse- 
czen, honnan szívesen válaszolnak minden
nemű tudakozódásra.

— Tiz éves találkozó Szarvason. A folyó 
hó 1-én és 2-án jöttek össze Szarvason az 
ezelőtt 10 évvel érettségit tett iskolatársak, 
hogy az együtt eltöltött iskola évek emlé
keit megújítva, barátságukat megerősítsék 
Az első napon társas vacsorára gyűltek 
össze az Árpád szállodában, a hol Kiss 
László várra, ajegyző üdvözölte iskolatársait. 
Másnap a gimnázium dísztermében tartották 
összejövetelüket az ezelőtt 12 évvel a gim
názium IV. osztályát végzett növendékekkel 
együtt, ahol lélekemelő ünnepélyességgel 
elénekelték: Isten áldd meg a magyart. 
Azután Benka Gyula igazgató üdvözölte a 
volt tanítványokat, kik közül dr. Raffav 
Ferencz kir. albiró és Slajko Károly tanár 
válaszoltak s fejezték ki megható beszédben 
az érzelmet, melylyel tanáraik iránt visel
tetnek s tolmácsolták a hálát, melyre ku- 
telezvék. A Szózat elénekelésével ért véget 
az ünnepély. Délben az Árpádszállodában 
közebéd volt, ahol megjelentek a tanárok 
közül Chován Károly a Vili. osztálynak 
akkori főnöke, Mocskonyi József, Liska  
János, Sziráczky. Lévius, Schiff Ede hit
oktató ; az iskolatársak között 9 nős ember 
volt, dr. Rafíay  Ferencz, és Molnár János
nak volt ott a felesége. Az ünnepi toasztot 
Kiss László várm. aljegyző tartotta, meg
emlékezvén a tanulóévek emlékeinek varázs
hatásáról, vázolta az átmenetei az életbe, 
annak küzdelmeit s végül hálásan emléke
zett meg a volt tanárokról, azok működé
séről, tanításáról. A tanárok közül Chován 
Károly, Mocskonyi József és Liska  János 
szólaltak fel s válaszoltak a beszédekre, 
mik az ebéd felett elhangzottak. Beszéltek 
uiég Vitális István és többen. Este ugyan
csak az Árpád szállóiéban társas vacsora 
volt ismét s utána táncz reggelig, melyen 
Szarvas intelligencziája nagy számmal vett 
részt. A vacsora alatt K iss László várm 
aljegyző tartott beszédet s bucauzott el bará
taitól. Ez alkalommal az iskolatársak újabb 
szerződést kötöttek, mely szerint 1910. pün
kösd első napján újra találkozni fognak.

— Esküvő. Dr. Sziráczky  János szarvasi 
ügyvéd múlt héten esküdött örök hűséget 
R éthy  Sándor kedves és szép leányának, 
Mariskának.

— írnok választás. Orosháza község kép
viselőtestülete a múlt szombaton tartott tiszt
újító széken két irnoki állást töltött be. Szó
többséggel írnokká választották Sziber Gyula 
és Szénási Gusztáv községi napidijasokat. 
Tisztujitás után közgyűlést tartott a kép
viselőtestület.

— Tanár választás. A szarvasi ág. hitv. 
ev. főgymnasium felügyelő-bizottsági gyű
lésén Saskó  Soma eddig helyettes tanárt 
rendes tanárra választották. — Ugyanekkor 
Lévius Ernő helyettes zenetanárt is végle
gesítettek állásában.

— Xinrs víz. Nagy-Szénáson az artézi 
kút fúrásával nincsenek a legszerencsésebb 
helyzetben. Eddig 130 méteren haladt ke
resztül a fúró, de vizet még nem kaptak. A 
múlt héten -  egyelőre — beszüntették a 
kútfúrás munkálatait s csak az őszszel tesz
nek majd újabb kísérletet.

— ftr. Haas szökése. Dr. Haas Soma 
orosházi ügyvéd, a békésmegyei ügyvédi kar 
egyik legrégibb tagja, a múlt hetekben laká

sáról eltűnt s azóta nem jelentkezett. Frank
furtból táviratozott családjához jnnius havá
ban, hogy 24-ére visszatér. Szavát azonban 
nem váltotta be. Naponként érkeznek be 
ellene a bűnvádi feljelentések s kamarai 
panaszok, mert sokakat megkárosított. Külö
nösen a pénzintézetek érzik meg lelke tlen- 
ségét, hol váltói elhelyezve vannak. A család 
megkereste az ügyvédi kamarát, hogy irodája 
részére gondnokot rendeljen.

— Az alázatosság netovábbja. A mikor 
az ember azt látja, hogy nap-nap után mi
ként diadalmaskodik a keresztyéni józan fel
fogáson az emberi gyarlóság és szenvedély, 
igazán csodaszámba menő egy egy keresz
tyéni őszinte alázatosság áthatotta halandót 
is találhatni. Békésen történt, hogy a gór. 
kel. egyház gondnoka Bokor Mihály 71 éves 
korban a napokban meghalt. A megboldo
gult teljes életében juhász volt, fiatal évei
ben mások szolgálatában, a későbbiekben pe
dig* a saját nyája és gyűjtött vagyonkája 
szolgálatában. Mielőtt egyháza szolgálatába 
is lépett, felhagyott pásztori életével, de két 
szamarától megválni nem tudott, ezekkel 
kocsizott, mert mint mondá: „Ezek sze
rezték nekem vagyonkámat.* Ez a két — 
a maga fajába szilaj-jószágok — voltak 
kedves emlékei fáradságos küzdelmeinek s 
végóráiban átok alatt hagyta meg hozzátar
tozóinak, hogy őt sem gyászkocsi, sem ló, 
csak az ő kedvencz két barma vigyék ki 
az örök nyugalomra. »S ha — mondá — 
Krisztust, az Isten fiát egy szamár vitte 
Jeruzsálembe s mégis Hozsannát zengett a 
nép, pedig mehetett volna aranyos bintón, 
miért ne mennék én is gyarló ember lé
temre utolsó utamon, hű barmaim által 
vontatott szekeremen ?* Az átok alatt ren
delt temetést a családtagok féltek megvál
toztatni s Bokor Mihály uram utolsó kíván
sága beteljesült. A temetést és gyász mén etet 
igen sok kiváncsi nézte 8 ha egyebet nem, 
azt a tanúságot bizonyára meríthette egyik
másik halandó, hogy az örök élet elnyerése 
nem pompához s fényűzéshez van kötve.

— (iyufnoldaf mint orvosság. Setény  
Antal sámsoni lakos 5—6 év óta szenvedett 
már gyomor bajban. Baját elpanaszolta Nagy  
Antalnak is, ki orvos-szerül gyufaoldatot 
ajánlott neki. Setény úgy látszik nagyon meg
bízott az uj orvos tanácsában és kétszer na
gyobb mennyiségű gynfaoldatot ivott. De 
még az nap borzasztó fájdalom vett rajta 
erőt, s három napi szenvedés után, a legna
gyobb kinok között meghalt. Nagy ellen 
meginditották az eljárást.

— Eljegyzés. Bergstein Lajos nyíregy
házi tekintélyes kereskedő kedves és szép 
leányát, a nyíregyházi bölgykoszoru szeretett 
tagját, Jennyt, folyó évi juiius 1-én elje
gyezte Farkas Márton békési fiatal kereskedő, 
a békési kereskedelmi élet egyik szorgalmas 
és törekvő tagja. Gratulálunk a szívből kötött 
frigyhez.

— Xagy tűzvész llobozon. Telephonon 
jelentik: Doboz községben csütörtök délután 
nagy tűzvész dühöngött. Két ház teljesen 
leégett s tiz épületbe szintén belekapott a 
láng, de szerencsére sikerült a vész tovater
jedését idejében meggátolni. A tűz eloltásá
ban részt vettek a gyulai tűzoltók is, kik a 
hir vétele után azonnal kivoauitak Dobozra. 
Érdekes, hogy Csabára is teiepbonáitak se
gítségért, de onnan még csak válasz sem 
érkezett. Ez mindenesetre olyan körülmény, 
mit hirlapirói kötelességünk följegyezni. Vét
kes hanyagsággal kell vádolnunk a b.-csabai
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tűzoltóságot, a miért az őrtanyán senki sem 
időzött, úgy látszik, hogy itt a déli órákban 
— ekkor ütött ki Dobozon is a tűz — be
csukják a műhelyt, s az utolsó emberig, 
mindenki délutáni álomra hajtja fejét. Ez az 
állapot nagy fejetlenségre mutat s egész 
jogosan arra a feltevésre késztet, hogy a 
csabai tűzoltóság a legmegbizhatatlanabbul 
van szervezve.

— (lőniblövészet Vésztőn. A „vésztői 
vadásztársaság' julius 1-én gömblövészettel 
egybekötött kedélyes tánczvigalmat rendezett. 
LTgy a gömblövészet, melyet délután rendez
tek az Imérháti erdőben, mint a táncz, fé
nyesen sikerOlt. A gömblóvésben Soós Emil 
vésztői uradalmi ispán nyerte el az első 
dijat — öt egységgel. Este 8 órakor volt 
vége a lövészek versenyének s ekkor kezdetét 
vette a tánez, mely a kora hajnalig tartott. 
A kitűnő mulatságon több mint 40 pár 
tánczolta az első négyest.

— Megszűnt újság. A Tóth József kő- 
rös-ladányi lelkész által szerkesztett »Szeg- 
halom és Vidéke* czimű heti lap, melyet 
Szeghalmon adtak ki, anyagi pártolás hiányá
ban megszűnt

— Az érzékeny ember. Részeges ember 
volt Mező- Berényheá Mázán Kovács P á l; 
s ilyen kedélyállapotában a mező-herényi 
rendőrség leczkét adott neki, de csak szó
belileg a józanságról. Ezt a hétfői napon 
annyira szivére vette az öreg, hogy kiment 
a lutheránus temetőbe és a legmagasabb 
sirfára felakasztotta magát. Csak három 
nap múlva vették le s temették el az érzé
keny szivü Mázán Kovács Pált

— Közraktár Orosházán. Nem sokára 
meg lesz Békésmegyében a második közrak
tár. Az elsőt tudvalevőleg a csabai takarék- 
pénztár állította fel Csabán, s annak ma már 
úgy a kereskedő-világ, mint a gazdaközön
ség nagy hasznát veszi. A csabai közraktár 
kitűnő beválása megérlelte egy másik köz
raktár felállításának az eszméjét s Oroshá
zán az >orosházi keresztyén népbank rész
vénytársaság* elhatározta, hogy közraktárt 
létesít. E czélból egyelőre kibérelte 5 évre 
a vasat mellett fekvő Mikoiai-féle magtárt, 
amely átalakítva 15.000 mázsa gabonát ké
pes befogadni.

— Mérgezés egy lakodalmon. Nagy- 
Szénáson a múlt héten egy lakodalmon nagy 
ijedtséget okozott, hogy a leves elfogyasztása 
után többen rosszul lettek. A rögtön előhí
vott orvos konstatálta, hogy dohány-mérge
zés forog fenn s csakugyan kiderült, hogy 
olyan edényben főzték meg a levest, amely
ben előbb jó, erős dohányleveleket főztek. 
A nyomban megtett intézkedések szerencsére 
elhárítottak minden bajt, s negyed óra múlva 
már folyt tovább vígan a lakoma.

— Próbabál. Mészáros Illés tánczmester, 
ki a herényi lányokat s fiukat már évek óta 
tanítja a táncz művészetére, ez idén tanfo
lyamot tartott s az azt záró próbab&l szé
pen sikerült. Kiss Ilon, Kemény Jolán, Fóliák 
Margit, Kiss József s különösen Jeszenszki 
Erzsiké Igen szépen tánczolták a magyar 
szólót. — Később a felnőttek is tánczolták 
reggeli négy óráig.

A jelenkor legkitűnőbbjei. Utóbbi idő
ben sokfélét hallottunk Hotter-féle állatgyégy- 
készitményekről s nem kevéssé lepett meg 
bennünket az, hogy Hotter gyógyszerész úr 
(Becs NII/2. Schőnbrunner Strasse 190.) 
saját készítményeit a "jelenkor legkitűnőbb
jei* jelszóval illette meg. Hogy Hotter nr- 
nak készítményeiről való állításáról az igaz

ság kedvéért meggyőződést szerezzünk, kér
dést intéztünk mindazon polgári és katonai 
körökhöz, lótenyésztők, földbirtokosok- és 
mezei-gazdákhoz, kik Hotter-féle állatgyógy- 
készitményeket használnak s meggyőztek, 
hogy Hotter úr állításai az igazságnak tel
jesen megfelelnek.

Elismert tény, hogy Hotter-féle Frai- 
ning-Fluid (palaczkja 2 korona 40 fillér) el- 
vitázhatatlanul a legjobb edző és erősitő- 
szer lovak és szarvasmarhák részére, meg
becsülhetetlen hatásn, bénulások és merev
ségeknél. Hotter-féle Agril (csomagja 1 ko
rona 60 fillér) elsőrendű táppor a takarmány
állat egészségének és erejének fenntartására ; 
óvszer mindenféle vese, máj, hólyag és ideg 
bajok ellen. Hotter-féle Absorbinol mosdó- 
viz (üvegje 7 korona) mindennemű szépség 
hiba eltávolítására ; u. m. daganatoknál, pók
nál, patabütyöknél, szücsomóknál stb. Hotter- 
féle Holttetem kenőcs (1 egész tégely 4 
korona ’/i tégely 2 korona 40 fillér) a leg
rövidebb idő alatt eltüntet minden csont- 
nyujtványt és holttetemet; Hotter-féle Kó- 
lika-szer (3 korona) lovak és marhák Góti
kájánál és puffadtságánál kiváló szolgálatot 
tesz. Ajánljuk tehát Hotter állatgyógykészit- 
ményeit t. olvasóinknak előforduló esetek
ben való használatra s meggyőződésünk, ki 
ezen szerekkel egyszer kísérletet tesz, azok
nak állandó vevője leend. Felhívjuk még 
szives figyelműket a czikk védjegyére. Ló
fej R H monogrammal, s csakis Hotter-féle 
készítmények kérendők, bármily néven-neve- 
zendő utánzatok vissza utasitandók. — Fő
raktár Magyarország részére Dr. Budai 
Emil városi gyógyszertárában Budapest, Vá
rosház-tér és Törők József gyógyszertárában 
Budapest, VI. Király-utcza 12.

Állataink ápolásáról Köztudomású do
log, hogy a rendkívül hasznos és értékes 
igavonó és luxus állataink a legnagyobb 
ápolást és gondviselést igénylik, nemcsak 
beteges, hanem teljes egészségben levő ese
tekben is. Ennélfogva minden gazdának és 
lótenyésztőnek saját jól felfogott érdeke, 
hogy állatainak munkaképességét növelje és 
azok életét ez által meghosszabbítsa. Hogy 
hasonló eredményeket elérhessünk csak is a 
kipróbált és legjobban bevált szereket hasz
náljuk, m elyek közül a legelső helyet a 
Hotter-féle áU atgyógykészitmények fog
lalják el.

S z í n h á z ,
Jnnius 29-én az Asszonyregiment-et 

ismételték.
30-án szombaton N ew  - York szépe ment 

eléggé jó előadásban. A darab sikerében a 
főérdem Szalóczyé, kinek kedves játéka sok 
megérdemelt tapsot aratott; ö különben ezen 
előadáson búcsúzott, mivel szabadságra men- 
vén, városunkban, hol kedves emléket hagy 
ezen hossza idény alatt, már nem lép fel; 
— hiányát az operette előadásoknál meg
fogjak érezni.

Julins I -én az A sszonyok  a  kaszár
nyában. Aki az első felvonás után haza ment 
az igén jól tette, mert az első felvonás alatt 
igen jól mulathatott, de a tőbbin csak bosz- 
szankodhatott, mivel Kemény túlzásaival 
teljesen tönkre tette a darab egyik legjobb 
szerepét s vele a darabot.

Julius 2-ára hirdetett Éjjel az erdőn 
betegség folytan elmaradt s helyette a Csikós 
ment olyan előadásban, a minőben még nem 
láttuk Gyulán. Szegény gyulai műkedvelők

nem ismerték fel az általuk tavaly előadott 
Csikóst, de azon nem is volt mit csodálkozni, 
annyit kihagytak belőle.

Julins 3-án A z eleven ördög-ben lépett 
fel először Szegedi Zelma, a társulat újon
nan szerződött szubrett énekesnője. Az uj 
tagról ezen este után csak jót mondhatunk: 
csinos nő, kellemes mozdulatokkal, eleven 
temperamentummal s igen szép hanggal. Az 
eleven ördög sem kerülhette ki különben 
sorsát Gyulán — igen sok szép részletet 
hagytak ki belőle.

Julius 4-én ismét újdonságot láttunk 
E szter és Hámánt, a csekéíy közönség igen 
jól mulatott a szép zenén, különösen Kemény 
éneke tetszett.

Julins 5 én Tapolczay Dezső vendég
játékában, Mozgó fényképek, gyönyörköd
tünk, kinek elegáns játéka mindvégig el
ragadta a közönséget. A többi szereplők is 
jól megálltak helyöket, különösen Szepesy  
és Borsitzky, csak Pálfy  Mariska nem 
tudott szerepéből semmit, s igy a leghatá
sosabb jelenet hatás helyett csak boszanko- 
dást keltett.

I r o d a l o m .
— Előfizetési felhívás. A Budapesten 

naponkint megjelenő Magyar Állam s vasár
napi melléklete a Szépirodalmi kert, Össze
tartás, Kőbánya és Vidéke, továbbá a Bor- 
sodmiskolczi Közlöny, Nagybánya és Vidéke 
és Békés lapokban 1887. évtől megjelent 
verseimet >Hit, hon és szerelem« czim 
alatt óbajom legközelebb kiadni. Hogy sike
rülhessen, mély tisztelettel esedezem, hogy 
legalább egy példányra vonatkozó becses 
megrendeléssel művem megjelenésében sze
rénységemet támogatni szíveskedjenek. Egy 
példány ára 2 korona. Gyulán, 190U. julius
6-án. Illő tisztelettel: Mihálik József.

Kiadótulajdonos; Dr. Frankó László.

Vasúti menetrend.
— Érvényes május bó l*től. —

Arad—Budapest k. n. p.
Arad ind. 5*10 8-18 11*20 4-21 3 56 9*36
Ke tégyháza 6-14 #•01 12-31 5*04 5*39 10*54
Csiba 6*47 #■23 1*19 5*26 7*27 11*39
B.-Földvár 7*U2 1-37 5*38 7*46 |l-58
Mező-Beréoy 7*13 9-43 1-49 5-49 8*04 12*11
Gyoma 748 10-08 2 21 6*i3 8*48 12*47
Mező-Túr 8-13 10-28 2*57 e*^ 9*28 1*22
Szajol 9*08 11-00 3 44 7*09 10*§ 2*16
Szolnok l f  19 4 13 7*32 12*»o 2 49
Ujszász H-36 4-38 7*50 12-49 3*15
Rákos 12-59 7-03 9*2« 4*« 5-52
Budapest érk .. 1-10 7*20 9*40 5-00 6-IÖ

Budapest k. u. p.—Arad.
Budapest ind. 0-50 8*10 2-15 10-00
(Jjszász 8*28 10*33 3.38 12-38
Szolnok 2-55 8-53 11*07 4-22 4-33 1*30
Szajol 3*19 9-07 11*28 4-35 4 52 1*50
Mező-Tur 4*22 9*39 12*17 5*04 5*43 2-36
Gyoma 5-30 |0*O4 12*59 5-29 6*19 3*u
Mező-Berény 6***910*-4 1*26 5-50 6 45 3£1
B.-Földvár 6*25 HO . 6*56 3 54
Csaba 7-09 10-49 2 23 8-13 7-18 4-32
Kétegyháza 7*47 11-07 2-54 0*31 7 465 03
Arad érk. 9*10 H-51 3*55 7-IJ 8*48 6*06

Kétegyháza—Mezőhegyes.
Kétegyháza , . ind. 5*18 3*04
Medgyesegyháza 5-51 3*44
Mezőhegyes . érk. 7 04 5*08
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Mezőhegyes—Hétegyháza.
Mezőhegyes . . ind. 8-55 6-50
Medgyesegyháza ...................... 10 24 8-29
Kétegyháza . érk. 10*56 9-05

Mező-Tor—Szarvas—Orosháza.
Mezőtúr . . . ind. 2-46 12-40 5 10
Szarvas . . . . . 3-39 1*51
Kis-Szénás . . . 4-31 2-43
Orosháza . . . érk 5-)5 3-49

Orosháza—Szarvas—Mezőtúr
Orosháza . ind. 5-55 11-57
Kis-Széná8 . . . . 7-32 1 05
Szarvas
Mezőtúr . . érk. 9*30 '> 44 1-00

K-Szénás—Kondoros.
Kis-Szónás . . . ind. 4*41 7*45 2-48
Kondoros . . . érk. 4-^6 8 °0 3*0-3

Kondoros—K. -Szénás.
Kondoros . ind. 6-50 12-30
Kis-Szénás . . érk. 7-05 12-45

Békés-Földvár—Békés.
B.-Földvár . ind. 4‘05 7*13 1-52 7*28
Békés . . . érk. 4*25 7*30 2‘iO 881

Békés—Békés-Földvár.
B ékés. . ind 600 12-45 5-oo 11-15
B.-Földvár . érk. 6-1Í 1-03 5-20 11-36

Nagy-Várad—Dévaványa—tiyonia.
Vagy-Várad . . ind. 5 ’50 2 -oo
Vésztő ......................9 44 5-10
Szeghalom . ...................... 10-34 5'55
K.-Ladány . . .................11-00 61
Dévaványa . . ...................... 12-03 6'55
Gyomá . . ‘ éi-Tc. 12*45 f f S

Gyoma—Dévaványa—Nagyvárad.
Ovonia . . 2*30
Dévaványa . . . . . . 4-37 3-26
K.-Ladány . . 4*06
Szeghalom . . 4 38
Vésztő 5-22
Nagyvárad . . . . . érk. 9-20 9*05

Nagy-Várat - Szeged-Rókus.
Nagy-Várad in d .. 10*20 4-30 7-oo
Szalonta 11 -26 5-44 8-46
Kötegyán 11-46 605 9-io
Gyula 8.40 12-21 6 44 1001
Csaba 2-10 7-41 4 44
Orosháza 3-10 9-io 5-50
H. M.-Vásárhely 4-00 10-02 7*50
Szeged-Rókus érk 4-35 10-55 7-55

Szeged-Rókus Nagy-Várad.
Szeged-Rókus ind. 3-40 10-25 6-40
H.-M.-Vásárhely 4-38 H 05 7-50
Orosháza 5-41 11-54 9-20
Csaba 7-00 2-33 4-50
Gyula 7-27 305 5-26
Kötegyán 7*67 3-39 6-10
Szalonta 8 23 410 6 47
Nagyvárad érk. . 9-32 5-30 8-31

Hollód—Kötegyán —Vészlő.
Hollód ........................ ind. 4 «  12-50
Tenke ....................................5-H 1 17
Kötegyán ................................8*06 3 42
Méhkerék ..................... . . 8 15 3*52
S a r k a d - K - tú r .............................. 8.33 4*12
Gyantó .................................... 8 43 4*23
Okány ..................................... 9*02 4*44
Vésztő ................................. 9-*> f) 04

Szerkesztői üzenet.
Iparos, B é késen . Köszönjük Önöknek szives el- 

ösmerő levelét, többektől kaptunk s Ígérjük, hogy ezen 
irányt megtarjuk.

Zs . . y Szanszkimoszt. Miért e néma csend?
Tanár B é késen . A „Szilánkok11 készen érkeznek, 

azt sem nem ügyvéd, sem pap, sem tanár nem Írja, 
hanem azért egy rendkívül talentumos ember.

Vidéki ü g y v é d  S zarvason . N o v a k  Camill min
den veszélyen túl van, mint már jeleztük is.

T. G yulán , Z. S arkadon , M. G yulán. Sorra ke
rülnek, helyszűke miatt maradt el.

Tanitó Csabán. Mindegy akár oláh, akár román 
nak írja — csak legyen ott, hogy püspök.

kor. 72 fill. 

kor. 2 fill. 

kor. 92 fill.

fill.

Vésztő—Kötegyán—Hollód.
Vészlő ........................ind. 4-45
Okáov ........................................... 5-07
G y a n té ..........................................5-23
8 a r k a d -K - .tu r ................................ 5-36
Méhkerék ......................................5-52
K ötegyán...................................... 6-16
Tenke ......................................8*15
Holtod ........................érk. 9 01

5*27
5-49
607
6*13
6*36
6**7
903
9-57

N y i 111 é r.*)
Van szerencsém a t. szakfényképészek és 

műkedvelők szives tudomására hozni, misze
rint azon régebben észlelt hiány pótlásának 
ózdijából, hogy az oly nagyban felkarolt 
fényképészethez szükséges összes eszközöket 
gyorsan és a legjobb minőségben jutányosán 
beszerezhessék, üzletemet

a fényképészet terén használt ezikke-
ket árusító osztálylyal

bővítettem ki.
Midőn ezen körülményt nagybecsű figyel

mébe ajánlani bátorkodom, egyúttal kérem, 
méltóztassék a fényképészethez szükségeltető 
minden néven nevezendő czikkek bevásárlá
sát üzletemben eszközölni, hol is lemezek, 
érzékeny papírok, kartonok, vegyi sze
rek stb. minden időben friss állapotban 
raktáron vannak, oly jutányos árban, hogy 
azoknak csak bolti ára számittatik fel.

Hahogy Uraságod a fényképészet terén 
bárki által hirdetett eszköznek birtokába kí
vánna jutni, méltóztassék ezen óhaját velem 

datni s a kívánt czikknek a legrövidebb 
1 alatt bolti áron való beszerzését kész
né l teljesítem.

Beszerezhetők még üzletemben bolti áron 
jektivek, kamarák, stativok, pillanatnyi 
k, lámpák, másoló keretek, tálczák stb.
Azon esetre, ba a fényképészethez szük-

Ez apparátus keresővel van el
látva, idő és pillanatnyi fel
vételekre használható, a le
mez változás egyszerű, csekély 
súly, kis alak.

Saclis-féle lemezek 12-j—16 tu-
c z a t ja ...................................í

Salís-féle lemezek 13-j-18 tu- 
czatja ", . . . .  . . i

Saclis-féle lemezek 16-j—21 tu-
c z a t ja ...................................j

Saclis-féle exra rapid leme
zek 21—(—27 tuczatja . . 6 kor. 60 fill.

Dr. Lütke-féle Cellolidim pa
pír ivenként..........................1 kor.

Vindobona Consum papír iven
ként ...................................— kor. 60 fill.

Kék papír meterje . . .  — kor. 80 fill.
Tax-üvegből 10-j-13 . . — kor. 72 fill.
Chlor arany-barna (mérges)
1 gramm .............................. 2 kor. 40 fill.

Vérlúgsó ebein. tint. 0-80 gr. — kor. 60 fill.
Higany dórid (mér.) 060 gr. 
Pingallolumpnrissimum 1 dek.
Rhrodancalium (mér.) '/, kilo 3 
Carton febér négyes iv 

» » hatos iv
» natnr-szürke 13+18 

arany-széllel 100 darab . 3 kor. 96 fill.
Carton natnr-szürke 12-{-18 
arany-széllel 100 darab . 3 kor. 28 fill

Carton natnr-szürke 10+13 
arany-széllel 100 darab . 2 kor. 42 fill

Carton natnr-szürke 9+12
arany-széllel................... 2 kor. — fill.

Kénsavas nr. ebem. tint. 1 kg. ..  > 60 »
Szénsavas » > > 1 » — , 6 0 >
Alkénsavss. > « i ,  , 4 0 ,
C'zitromsav* » » 1 » 6 kor. 60 fill.
Negativlak natr. ebem. tin
ta »/« l i t e r ................... 1 kor. 20 fill.

Ecetsavas nátron . . . .  | kor.   fill.

*) E rovat alatt kö ltö ttekért nem vallal fele
lősséget a Szerkesztő.

kor 90 fill. 
kor. 36 fill. 
kor. 60 fill. 
kor. 20 fill. 

» 32 .

Hi r d e t é s .

hogy a papir, lemez és

Nagybecsű pártfogását kérve, vagyok 
Békésen, 1900.évi julius bó 1-én

teljes tisztelettel
V é r é r  O s z k á r

könyvkereskedése.

Eddig beérkezett ezikkek jegyzéke:
Diamant fénykép készülék, vörös-rubin lám
pával másoló kerettel és a hozzávaló sze
rekkel 6+ 9  nagysága . 6 kor 20 fill.

Eder-féle „Flii-fényképező ké
szülék szerekkel együtt 4+4 
nagyságra........................ I kor. 50 fill

Express kézikamarával 6 felvált
va 6+9 nagyságban német- 
ntasitással........................  10 kor. — fill.

Békésvármegye alispánjától.

12829/1900. ikt. szám.

Árverési hirdetmény.
Békésvármegye alispánja ezennel köz

hírré teszi, hogy a 200/1900. bgy. számú 
határozat alapján árverezés utján értéke
sítendő régi gyulai törvényszéki épüle
tek, Vármegyehiíz-uleza 137. és 138. 
számú házainak eladására vonatkozólag 
a helyszínén folyó évi julius hó 15-én 
(vasárnap) délelőtt 10 órakor, nyílt 
ajánlati tárgyalás tartatik.

A 137. ház sz. telek g ezen levő 
régi és újabb földszintes épületek ki
kiáltási ára 9000, a 138 ház sz. telken 
lévő régibb földszintes épület kikiáltási 
ára 8000 korona, mely összegekre már 
ajánlatok is tétettek.

Az árverés megtartásával Haviár Lajos 
kir. főmérnök és Deimel Lajos virm. 
főszámvevő bízattak meg.

Gyula, 1900. évi julius hó 5-én.

17 l - i
Dr. Fábry Sándor,

alispán.
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H I R D E T É S E K .
12289/1900. Békésvármegye alispánjától.

Pályázati hirdetmény.
A békésvármegyei közkórháziul! rendsze

resített

2 henlakó kórházi orvosi állásra
pályázatot nyitok, s felhívom mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy képzettségü
ket, erkölcsi viseletűket, s eddigi működésüket 
igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényüket, 
hozzám julius 28-ig terjeszszék be.

A kórházi beulakó orvos fizetése 400 írt 
készpénz, élelmezés, mely azonban 200 frtért 
megváltható s természetben való szállás. A ben- 
lakó orvos kötelességeit a kórházi szabályrende
let Írja elő.

A kinevezett orvos köteles állását augusz
tus 1-én elfoglalni. A kinevezés ideiglenes, s 
egy év tartamára szól.

Gyulán, 1900. junius 29-éu.
Alispán helyett :

Dr. Bodoky Zoltán,
15 1—2 várni, főjegyző.

A . K . E C Y E T E M  
V /E C -Y T A rtl I f l T É Z E T E

SZT L U K A C S F U H D O l

d t f S g r  h e c y i f o r r a s

v  I C  E h  T I S Z T A  
B I C A R B O f l A T

ASVAflYV/IZ
K A P H A T Ó  : 

FÜSZERKERES KEDÉSE KBEI1 
VEMDÉCLOKBEM 

ÉSAlMDEn v a s ú t i  
É TK E ZŐ  K O C S IB A N .

=  A jövő hét folyamán Gyulára érkezik : =
A b u d a p e s t i

Uránia magyar tudományos színház
Spanyolország. A spanyol bikaviadalok.

Ir ta : Pékár Gyula

Két bikaviadal m ozgófényképp. 10 perrzig tartó 
eleven m ozgás az aréna porondján.

Spanyol tánrzok (mozgóién} kép) 19# pompás vetített színképek Spanyolországból.
, A lagúnák városa VELEYCZE. ■■ - --

I r t a : Dessewffy Arisztid.
150 pompás színképpel. 150 pompás színképpel.

Gondolák a Canalén több mozgóféttyképben. A szent M árk- 
tér galambjai (mozgóféuykép), Tarantella, Velenczei 

karnevál (mozgófényképek.)
A vas. Ir ta : Edvi Illés Aladár. A vas kultúrtörténete, előállítása és 

gyártása, sok színpadi élőképpel és mozgófényképekkel.
Jézus élete. I r t a : Erőd) Béla. A Szentföld ismertetése, sziues 
eredeti fénykép felvételekkel. Jézus éleiének főbb jelenetei tnozgó- 

fényképekben.
A Szent Gotthardi alagút. Látványos előadás. Ir ta : dr. Meyer 

Vilmos után dr. Konkoly-Thege Miklós.
Királyunk bevonulása Berlinbe. Mozgó fényképekkel. 

Más világok mint a mienk. Irta : Hoffmann Ottó. A plané
ták életéről. A holt és kihűlt kraterjei. 

T r a n s v a a l .
Képek a háborúból. _ ,  ,  . „  . Eredeti felvételek.A f e l h ő k .

Irta : Karvázy Zsigmond. A föld légköri élete. 
g g T  Bővebbet a napi falragaszok.

Az IKÁYIA m agyar tudományos színház
1 6 1 - 1  igazgatósága.

Kapható Gyulán : Ztizmann János, Ferentzy Alajos 
és ifj. Kohlmann Ferenrz füszerkereskedésében.

13 I - *

A Göndöcs-nópkrrtben
minden nap

fagylalt és jegeskávé
k a p h a t ó .

Huszka József,
12 2—? vendéglős.

Üzleti berendezések
minden áron eladók.

Czim a kiadóhivatalban. 14 1—1

clayton & Shuttleworth
mezőgazdasági gópgyárosok <*)

á lta l a le g ju tá n y o sa b b  á ra k  m ellett a já n lta tn a k  :
Budapest

L o co m o b il é s  g ő z e s é p lő g é p -k é s z le te k  ~ sza lm akaza lozők ,
továbbá já rgán y-csép lőgépek . lóhere-cséplők, tisztltó-rostálc. konkolyozók. k aszáló - és 

a ra  tógépek. szénagyüjtök. boronák.

„Columbia-Drill“
le g jobb  sorvetőgépek, 

szecska vágók, rép a  vágók, 

kukoricza-m orzsolók , 

darálók, ő rlő-m alm ok, 

egyetem es aczél-ekék.

2 - és S -vasú  ekék és minden egyéb  gazdaság i gépek.

R é ta le te t  A rjegya ckek  h ívd  
\ m aira  in g y e n  é t  bé rm en  tv *

L in co ln i tö rz s g y á ru n k  a v ilág  legnagyobb  

lo co m o b il- é s  csép lő g ép -g y ára .

Nyomatott Dobay dános könyvnyomdájában, Cjynlán 1900.


