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L é h a s á g .

Semmi sem jellemzi jobban a mai kort, 
mint e szó. Akár merre tekintünk, min
denütt a szemünk elé ötlik : az emberek 
életmódján, az emberek szellemi és kézi 
alkotásán ott találjuk a maga teljes 
valóságában. Virít, mint a dnpla m ák; 
lehetetlen föl nem ismerni. Valószinüleg 
ennek is baczillusa van, mint a többi 
nyavalyának, a mely járványosán lép fel 
és pusztítja az embereket.

Romboló a hatása a társadalom min
den osztályánál, de legczudarabbul hat 
az iparos osztálynál, különösen a kis
iparosnál, a ki a keze munkája után 
kénytelen megélni. A mindennapi élet 
tapasztalata száz meg száz jelenséggel 
és tanulsággal szolgál. Manapság ese
ményszámba megy, ha valaki rendelést 
tesz és tökéletes munkát kap. A czipész 
olyan lábtyűt varr, hogy a tyúkszem 
kiveri utána az ember lábaujjait s egész 
életére megnyomorodik, vagy úgy tűz
deli össze, hogy egy hét múlva szétmálik 
az egész bóralkotmány. A szabó elszabja 
a szöveteket s olyan öltözéket erőszakol 
megrendelőjére, a mely hónalyban vág, 
a nyakon drözsöl, szóval: kényelmetlen, 
rossz. A pék süteményében mindennap

T A R C Z A .
P e t ő f i .

— »A  halálba — halhatatlanságba* prológja. — 

Irta: Belenczéresi Dezső.

. . . Költő-király, te néked szól a dal most, 
A ki annyit daloltál mi nekünk . . .
Haza, szabadság és a szerelemről:
Te hozzád csendül most az énekünk.
Tőled tanultuk a hazát szeretni,
Szivünkbe zárva minden éneked,
Ki szivedet nekünk a dalban adtad,
Most mi dalolunk halványan neked.

A mikor mondta egyik dalt a másra,
Szent hevülésben, tűzzel ajakad:
— Hisz forró dalod hallatára most is 
Fakó szivekben szerelem fakad —•
Vad küzdelem szakadt a honra akkor 
S a vész már téged harczmezőn talált, 
Kezedbe’ karddal, ajkadon a dallal 
Szenvedtél el te hősies halált.

És sirt a puszta, sirt a délibábja 
És sirt a nemzet minden gyermeke,
Kőnyekbe olvadt emléked daloddal 
És termett rólad fájó, bús rege.
. . . Mesébe i'iő volt is a te élted 
És szívfacsaró, gyászos a mese . . .
A z égbe szállt fel a mi csalogányunk,
S nem száll tán többé’ vissza sohase ?

találsz valamit, a mi nem bele való; a 
falon mászó, vagy a szobában repdeső 
házi állatok közül egy-egy kinőtt pél
dányt, vagy zsákmadzagot, avagy ezirok- 
seprő- és lószőrszálat, vagy kulimászos 
deszkadarabot s ha e miatt szelíd hangú 
panaszt emelsz: a jó iparos megsértődik 
és még neki -áll feljebb. A könyvkötő 
felcseréli a legértékesebb könyvek iveit, 
sőt az is megesik, hogy kötés közben 
egy-egy ivet ki is hagy. Tönkre teszi 
az egész művet, hanem azért a munka 
áráért elküld s kitartóan zaklat. Fizetni 
kell, akár előbb, akár utóbb; manapság 
nem ajándékoz senki sem. S ha éppen 
vész is el egyeseknél követelés, az ára
kat már eleve úgy állapítják meg, hogy 
az elveszett pénzt megfizeti az, a ki 
fizet. Az iparos csak akkor vészit, a 
mikor léhasága miatt faképnél hagyják.

S ekkor mi lesz a legtöbb önálló 
iparosból? Először is ur! Beiratkozik a 
polgári kaszinóba, a biczikli-klubba, 
vadász-jegyet vált és vadász-területet 
bérel. Mindenütt található, csak az üz
letben nem. Egész napon kártyázik, 
billiárdozik, bicziklizik és vadászik. A 
magukra hagyott segédek pedig úgy 
dolgoznak, amint nekik tetszik, öszsze- 
tákolják a czipőt úgy, a hogy; a zseni-

S hogy égbe szálltál a mi nagy keservünk, 
Betöltötte a pusztát, kék eget . . .
Fél század óta hull a könyünk érted,
És még sem tudtunk sírni eleget.
Pedig dalodból minden szó a szánkról 
Az ég felé, mint imádság repül . . .
S mig egy magyar lesz ezen a világon,
A te dalodon mindig felhevül.

. . . Utódok ajkán csak halvány az ének,
Pedig a szivük szüntelen dalol . . ,
Csak a csalogány tud dalolni rólad,
Csendes csalithan, hű bokor alól.
. . . S hogy szellő szórja szét e szép hazában 
Bűbájos, édes, büszke éneked:
Végig vonul a végtelen világon 
Örök dicsőség nekünk s te neked! . . .

Az ara legnagyobb büszkesége.
Elbeszélés az 1848/49-iki szabadságharca utáni időből.

Irta: Csorvássy István.

(Vége.)

Kosztéban kezdett a méreg forrni.
— Uram! mondotta elfojtott haraggal, 

vannak sérelmek, melyeket lovagias egyé
nek nem szoktak a rendes törvény fóruma 
elé vinni, hanem egymás között rövid utón 
egyenlítik ki. Vagy visszavonja ön és visz- 
szavonják önök a magyar honvédeket sértő 
szavaikat, vagy elégtételt adnak.

lye-tésztába beledagasztják a piszkot s 
a kinek nincs ínyére, tegyen róla, ha 
nem tetszik, hagyja ott. A legtöbb ember 
ott is hagyja s akkor következik a léha
sig  büntetése: az ipari pangás, a bukás. 
A híres önállóság, függetlenség, befagy 
s a bukott iparos a végzett földesurral 
karonfogva megy a kataszterba. Együtt 
mennek hivatalt keresni. Ha még fiatal 
az ember, bedugják az atya érdemeiért, 
vagy kortes szolgálatainak honorálása 
ezimén valami kis hivatalba, ahol éppen 
bónapról-bónapra megélhet ; ha meg már 
megvénült, elhelyezik a város szegény
házába. Ez a léhaság vége.

Mindennap halljuk a kezdők dieseke- 
dését, látjuk a léhaság virágzását; de 
halljuk egyúttal az epidémia előrehala
dottabb állapotában sinlők keserves pa
naszkodását is. Kincs pénz, nem megy 
az üzlet! Nincs ám, mért a kártya, 
orfeum, biczikli, meg a vadászat elvitte 
s nem megy az üzlet, mert senkinek 
sincs kedve szűk, szeges czipőkben meg
nyomorítani a lábát, elszabott ruhában 
szenvedni, bogaras zsemlét falatozni. — 
Senkinek sincs kedve pénzéért a rövideb- 
bet huzni s igazsága mellett kárt val
lani. Oda megy mindenki, a hol jól ki
szolgálják. S hogy jól kiszolgálhassa az

Az osztrák tisztek ezalatt teljesen visz- 
szanyerték hidegvérüket. Szóvivőjük meg- 
vetőleg válaszolt:

— Nincs mit visszavonjunk,
Akkor lovagias elégtételt kérek.

— Osztrák császári tiszt egy lázadóval 
nem vív párbajt.

Ez újabb inzultus aztán egészen ki
hozta Kosztat sodrából. Elfeledkezett arról, 
hogy ő egészén idegen földön van, idege
nek között, egymaga, jóbarát, ismerős és 
fegyver nélkül. Maga szerzett magának 
rögtön megtorló elégtételt.

Olyan derék pofont adott a rágalmazó 
tisztnek, hogy az valamennyi dzsin van 
Mohamed egében, mind ott látta káprázó 
szemei előtt.

Az osztrák tisztek felugráltak s kirántva 
élesre fent kardjaikat, mindhárman reá ro
hantak a merénylőre.

Az ilyen megsértést csak vérrel lehet 
lemosni, össze fogják aprítani a gézengúzt

De Koszténak is akadt fegyvere. Föl
ragadta karszékét. Erős mahagóni fa volt 
az, kemény mint a vas. Jó kézben, ez 
sem utolsó fegyver.

De nem bizony, mén a legelsőt a tisz
tek közül, ki le akarta vágni, úgy sújtotta
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iparos megrendelőit, elengedhetetlen szük
ség, hogy az üzletének rabja legyen; 
minden tudásával, mindeu erejével és 
idejével üzletének éljen. Ha aztán hnsz- 
harmincz évi lelkiismeretes, szorgalmas, 
becsületes munka után megszedte magát, 
akkor bezárhatja a műhelyt s mehet 
kaszinózni, kártyázni; nem fog se hiva
talra szorulni, sem a szegényházban 
meghalni.

Mindeu ember anynyit ér és olyan 
sorsot érdemel, a mint érvényesülni tud 
s a milyen pozieziót biztosit magának. 
Elismerjük, hogy az életviszonyok sok
kal nehezebbek manapság, mint voltak 
ezelőtti időkben ; de tagadhatatlan igaz
ság, hogy a szorgalmas munkás, tisztes
séges, becsületes iparos, a mai nehéz 
időkben is fenntarthatja magát. Iparkod
jék minden ember hivatásának lelkiis
meretesen megfelelni: teljesítse ki-ki
kötelességét legjobb tudása és tehetsége 
szerint, legyen takarékos és előrelátó s 
akkor nem bukik el senki.

A munka és takarékos életmód e föld 
kerekségén mindenki számára biztosítja 
a mindennapi kenyeret.

Ö reg polgár.

Tekintetes Szerkesztő úr!
A » Békésmegyei Hírlap* július hó 28-án 

megjelent számába a ^Radikális* ez. —  nem 
rég született — lapból a Társadalmi viszo
nyok Békésem czímü ezikk lett átvéve és 
mint vezérczikk közölve. "—rá 1

Engedőimével ezen közleményre óhajta
nék némi észrevételt tenni.

Nem tudom mit akart elérni a .Radi
kális* tudósítója ezzel a .kép töredékekkel?* 
Ha azt, hogy a már simulni kezdő hullá
mokat újból felkorbácsolja, úgy ezélját al-

fejbe, hogy az menten élettelenül omlott
össze.

Hanem széke is kettétörött a hatalmas 
ütéstől s nem maradt, csak egyetlen darab 
belőle kezében.

Ezzel már nem volt képes magát kettő 
ellen védeni.

öt sebből vérzett, midőn földre omlott, 
összevagdalták volna, de nem merték.

Föl fogják akasztani a lázadó gyilkost.
Vasraverték és elhurczolták.
Miss Alice Harcourt épen feküdni ké

szült kabinjában, midőn jelentették neki, 
hogy valami apró emberke levelet hozott 
számára.

Levelet? ugyan kitől? vezessék be az 
illetőt.

— Mister Brown küldi ezt a missnek, 
mondotta s átnyújtotta a levelet.

Fönnevezett mister a „Waschington* 
vendéglőse volt, régi ismerőse és leköte
lezettje a miss édesatyjának. Csak igy ért
hető azon korlátlan hitel, melyet a hotelier 
az előtte egészen idegen magyar utas szá
mára nyitott éttermében. A miss ajánlata 
előtte készpénz volt.

A hölgy, amint a rövid levelet átfutotta, 
első pillanatban megdöbbent, csaknem el- 
sikoltotta magát, hanem a következőben 
visszanyerte angol hideg vérét. Köszönöm 
szívességét ifjú barátom, értesítse küldőjét,

kalmasint elérte. De vájjon mi öröme telik 
valakinek abban, ha egymásra utalt egyéne
ket egymás ellen lázit ?! Józan eszü egyén 
ilyet nem tehet, vagy ha ezt teszi, akkor 
vagy azért cselekszi. hogy megmutassa mi
szerint ő is tud írni, vagy pedig azért, hogy 
valami titkos ezélja van, a melyet csak úgy 
érbet el, ha a zavarosban halászhatik.

Bármelyik legyen ez ok, egyik sem ké
pesíti az illetőt arra, hogy tisztességes egyé
nek neveit nyilvánosan meghurczolja és sa
ját magát a  »nagy világi tudósítójának feltolja.

De ha már ezt teszi, mert az ő lelké
nek az esik jól, azt mindenki megkövetel
hető tőle, hogy a »kép töredék«-eket úgy 
adja elő, a mint azok a valóságban megtör
téntek.

A mi dr. Hajnal Istvánra vonatkozó meg
jegyzését illeti a »töredékeki írójának, arra 
nem reflektálok, Nem pedig azért, mert a 
ki dr. Hajnal Istvánt ismeri, az igen jól 
tudja, hogy a közpályán olyan lelkiismere
tesen működő egyénnek, mint neki, a mű
ködése mindenkinek nem tetszhetik s a ki
nek nem tetszik, az azután a saját mivelt- 
ségének megfelelő formában ad kifejezést 
saját lelkiállapotának; a ki pedig nem is
meri, annak meg ngy is hiába beszélnek, 
mert az el sem hinné, hogy olyan ember, 
mint a milyen valóban is a milyennek le
írni kellene.

A mi a Pőcz és Osváth-féle dolgot illeti, 
ez sem egészen úgy történt, mint a hogy a 
itöredékeki Írója mondja.

Nem pedig azért, mivel Pőcz János a 
•megbélyegző nyilatkozatot* néma kaszinó
ban tette. Hanem tette igenis egy olyan bi
zalmas körben, ahol az ember sok olyan 
dolgot megszokott tenni, a milyet a nyil
vánosság ’ talán meg -sem - enged.1 Az = "ilyen 
helyen tett nyilatkozatok, megjegyzések fér
fiak között nem adatnak tovább. Bizonyosan 
Pőez János is arról volt meggyőződve, (a ki
ről különben talán a störedékekc Írója is 
tudja, hogy épen nem bőbeszédű ember) 
hogy férfiak között van; alkalmasint, ha

hogy azonnal intézkedni fogok; búcsúzóul 
egy dollárt csúsztatott az ifjú kezébe.

Távozta után a miss azonnal bekopog
tatott társalkodónéja ajtaján.

— Sürgős közlendőm van miss, szabad 
belépnem ? tudakozta az ajtón keresztül.

— Bocsánat miss, hangzott vissza a 
válasz, épen éji toalettemet végzem.

— Kérem, legyen szives azt félben 
hagyni. Azonnal a városba kell mennünk 
halaszthatlan fontos ügyben.

— Lehetetlen miss. Kilencz óra elmúlt, 
ilyenkor többé nem szabad a hajót elhagyni.

— Legyen készen Öt perez alatt, kü
lönben egyedül fogak távozni. A kapitány 
ur bizonyosan meg fogja nekünk az enge
délyt adni.

A miss többszörös sürgetésére a tár- 
salkodóné tiz perez alatt csakugyan ké
szen volt.

A hajó kapitánya nemcsak megengedte 
neki hogy távozzék, de sőt mivel hölgyek
nek éjnek idején kikötők körül járni veszé
lyes, ajánlotta, hogy elkíséri őket. Atyjok 
lehetne az urhölgyeknek Bátran reá biz
hatják magukat.

A parton egy öszvér fogatot találva, 
egyenesen az amerikai konzulhoz hajtottak.

— Legyen nyugton miss, mondta ez, 
amint az ifjú hölgy panaszát megértette. 
Jótállást vállalok érette, hogy polgártár-

tudta volna, hogy annak a körnek egy tagja 
a kémszerepet játsza óvakodott volna bár 
mit is mondani.

A mi ezen áldatlan ügynek a további 
folyását illeti, arra nézve csak azt bátorko
dom megjegyezni, — s gondolom, hogy ez
zel minden gavallér ember egyet is ért — 
hogy ebben az ügyben Osváth Ferencznek 
minden tekintetben másként kellett volna 
eljárni, mint a hogy eljárt s az az állás, a 
melyet elfoglal, meg követelte volna, hogy 
társadalmi élet ismeretével is dokumentálja 
azt, hogy arra az állásra reá termett, a 
mely állásban „Osváth iránt fényesen nyil
vánult a bizalom.*

Nem áll az sem, mintha a »kaszinó-párt 
kiakartai volna buktatni Osváthot az igaz
gatóságból. Nem áll pedig azért, mert a 
kaszinó, mint kaszinó ilyen dologra nem is 
gondolt. Mert reményiem, abban talán iga
zat ad a *töredék«-nek Írója is, hogy vá
lasztásoknál jelöltet ajánlani minden válasz
tónak szabad; talán abban is egyezik néze
tünk, hogy ha az ellenjelöltet pár kaszinói 
tag ajánlja, abból még nem szabad arra kö
vetkeztetni, hogy itt az egész kaszinó működik.

Bizony kérem, ha Pőez János helyett 
mást áflit oda jelöltül Osváth mellé a »ka- 
szinói-párt, nem tudom milyen >fényesen 
nyilvánult* volna a bizalom? !

A mi a „kaszinó előtti korzó* kép-töre
déket illeti, erre csak az a megjegyzésem, 
hogy különösen ebből az esetből épen semmi 
folt sem eshetik a békési társadalomra. Hogy 
miért, azt a »töredék« Írója is tudhatná.

A mi az utolsó „képtöredék“-et illeti, 
az sem bélyegző a társadalmi életre. Nem 
pedig azért, mert ez két egymással régóta 
feszült viszonyban levő egyén leszámolása 
volt.'Hogy s'őkart'á'íffliáiSittÖfifFüfilSÍ' hér- 
zik azt, hogy minő fegyverrel végezzenek, 
arról a társadalom nem tehet.

Ezt mutatja a „töredékek* Írója is. Mert 
mit tehet arról a társadalom, ha ő abban 
csak azt látja, a mi neki tetszik; s ha ő 
ezeket a neki tetsző dolgokat még saját ma

sunknak egyetlen haja szála sem fog meg
görbülni. Korán reggel azonnal intézkedni 
fogok.

Koszta barátunknak sem valami kelle
mes éjszakája volt. Miután sebeit úgy, a 
hogy, jól rosszul bekötözték : súlyos vas- 
békókat tettek kezére, lábára s úgy dobták 
egy osztrák hajó fenekére, nem mulaszt
ván el gyöngéden értésére adni, hogy más
nap reggel a haditörvényszék azonnal ösz- 
szeül és ő a legelső árboczrudon fog függeni.

Hát most mór szerette volna Koszta azt 
a gondviselésszerü felsőbb hatalmat látni, 
mely őt ebből a halálos hínárból kiszaba
dítsa. Hanem csudák már a mai időben 
nem történnek!

És másnap reggel mégis meglátta, hogy 
igenis történnek. »

Az amerikai konzul korán reggel, a hi
vatalos óra előtt teljes díszbe öltözve, először 
is a kikötő török parancsnokához ment, 
bejelentvén a basa urnák az esetet, innen 
egyenesen az osztrák konzulhoz, itt is el
mondván a sérelmes ügyet, amint ő ezt 
egészen hiteles forrásból tudja s követelte 
polgártársának, Koszta Mártonnak azonnal 
szabad lábra helyezését.

Ha a vizsgálat őt bűnösnek találja, bűn
hődni fog az amerikai törvények értelmében.

Az osztrák konzul ez ellenében azt vi
tatta, hogy az illető magyar, tehát osztrák
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gának tetszetősebb alakba öltöztetve, be- 
küldi a „nagy világinak ?!

Bajok mindenütt vannak, voltak és lesz
nek a míg csak ember lesz. De ezeket a 
bajokat megszüntetni, vagy enyhíteni az ál
tal soha sem fogjuk, ha beállunk a »nagy 
világ< tudósítójának, hanem igenis az által, 
ha megtanuljuk egymást tisztelni, becsülni ; 
egymás hibái, gyengéi iránt elnézők, jó in
dulata figyelmeztetők tudunk lenni; meg- 
érezzük egymás őrömét és fájdalmát s ab
ban őszinte lélekkel részt veszünk. Ha eze
ket megtesszük, akkor nem csak Békésen, 
de mindenütt lesz jó társadalmi élet; de a 
mig »kép-tőredékek«-kel akarjuk javítani a 
bajt, enyhíteni a panaszt, addig a helyzetet 
csak rosszabbra visszük. Ezt tanulja meg a 
„töredékek* Írója.

Ezeket kívántam a t. Szerkesztő úr b. 
tudomására hozni. Ezek felelnek meg a való
ságnak, s azt hiszem, hogy a „töredékek* 
írója is igazat fog adni, ha elfogulatlanul 
tud Ítélni.
Tiszteletem kifejezése mellett maradok a t. 
Szerkesztő úrnak

Békés, 1900. jnl. 31.
kész szolgája:
V e r i t á a.

A megirott czikknek helyt adunk nagyon 
szívesen, mert egy becsült munkatársunk 
irta, s mert kell, hogy minden nézet nap
világot lásson, de megemlítjük, hogy annak 
több részét nem osztjuk. Szerk.

Ú J D O N S Á G O K .
— A vártnegyebázhól. Békésvármegye 

törvényhatósági bizottsága folyó hó 13-án 
délelőtt 9 órakor rendkívüli közgyűlést tart. 
A tárgysorozat 17 pontból áll. Ezek közül 
nevezetesebbek: A vármegye tulajdonát ké
pező régi törvényszéki épület eladasa tár
gyában kötött szerződés jóváhagyása. — 
Gyula város helyettes rendőrkapitányának 
felebbezése a városi képviselőtestületnek kü

alattvaló, volt lázadó, szökevény és közön
séges bűnös. Sajnálja, hogy kollegája óhaj
tásának nem tehet eleget, nem adhatja ki 
az illetőt. Úgy van értesülve, hogy a hadi- 
törvényszék 10 órakor fog ítéletet tartani 
fölötte.

Az amerikai konzul kivette zsebóráját. 
Egy tekintetet vetett reá, aztán igy szólt:

— Konzul ur! Most fél kilencz óra, 
nézze meg ön is óráját, vájjon az enyim- 
mel egyezik-e?

— Ha polgártársam két óra múlva ha
jónkon nem lesz: sajnálattal, más utón le
szek kénytelen jogorvoslást keresni.

Az amerikai konzul innen egyenesen a 
kikötőben állomásozó hadihajóra ment. Egy 
hatalmas fregatt volt ez 24 ágyúval. Rövid 
ideig tárgyalt ott a parancsnokkal. Teljesen 
egy véleményben voltak mind a ketten.

Amint a konzul távozott, a csillaglobo- 
gós nagy fregatt a kikötőben horgonyozó 
hajók csudálkozására azonnal füttetett, föl
szedte horgonyait s a kikötő bejáratától 
alig „egy fonal" távolban egyet fordulva 
akép állott meg, hogy mig egyrészt a ki
kötő bejáratát elállotta, másrészt egyik ol
dala 12 ágyújának torkolatát egyenesen a 
közelben állomásozó osztrák korvettnek 
szegezte.

A kapitány elfoglalta helyét a fedélze
ten, kezébe vette a vezénylő csövét s ágyúit 
az osztrákok szemeláttára megtöltötte, mig

lön díjazást megtagadó határozata ellen. — 
Szike9 György Gyulavári I. jegyző felebbe
zése a képviselőtestületnek a jegyzői fizetés 
módosítása tárgyában hozott határozata ellen. 
— A közgyűlést megelőző állandó választ
mányi ülés f. hó 11-én délután 3 órakor 
lesz. Üléseket tartanak még: ugyancsak 13-án 
délelőtt 10 órakor, tehát egy órával a köz
gyűlés után, mely ekkorára minden bizony- 
nnal véget ér, a közigazgatási bizottság, 
azonkívül a pénzügyi szakosztály f. hó 9-én 
délután 3 órakor, a jogi szakosztály pedig 
délután 4 órakor.

— Hivatalvizsgálalok a megyében. Dr.
Lukács György, Békésvármegye főispánja, 
a hét folyamán megvizsgálta az orosházai, 
békési, szarvasi és szeghalmi járási főszolga
bírói hivatalokat, s a tisztviselők működése 
felett ismételten teljes megelégedésének adott 
kifejezést

— Névváltoztatások. Kohn Ármin füzes- 
gyarmati lakos, valamint Jenő és Audor 
nevű kiskorú gyermekei vezetéknevének 
•K ardosára, Feinstadt Károly és Erzsébet 
csabai lakosok vezetéknevének • í ’enyvesic-re 
kért átváltoztatását a m. kir. belügyminisz
ter megengedte.

— Egyetemi ifjak bálja Gyulán. A bé
késmegyei egyetemi ifjak nagy sikerűnek 
ígérkező estélye — a rendezőség legújabb 
megállapodása szerint — folyó hó I4-díkén 
kedden este lesz. A sikeren lázas odaadás
sal fáradozik a rendezőség A napokban ki- 
bocsájtották a meghívókat a következő szö
veggel: A békésmegyei egyetemi ifjúság dr. 
Lukács György főispán ur ő méltósága véd
nöksége alatt Gyulán, 1900. évi augusztus 
hó 14-én a Göndöcs-népkerti pavillon ter
meiben a ^Budapesten fennálló békésmegyei 
egyetemi ifjak köret pénztára jafáfa zebe- 
estélylyel egybekötött zártkörű tánczvigalmat 
rendez, melyre t. czimet becses családjával 
együtt tisztelettel meghívja a rendezőség : 
Szalay Lajos a »B. E I. K.t elnöke, Dr. 
Varga Lajos r. bíz. elnök. Dubányi Imre

tengerészeit a fedélzeten csatarendbe állít
tatta.

Ekkor parlamentért küldött az osztrák 
korvett parancsnokához azon izenettel : 
hogyha Koszta Márton amerikai polgárt 
egy óra alatt épen és sértetlenül hajójára 
nem szállíttatja : a korvettet azonnal fenékre 
löveti s utána a többi osztrák hajót mind.

A kikötőben horgonyozó kereskedő ha
jók, amint a hatalmas hadifregattnak ezen 
fenyegető mozdulatait meglátták, nyakra- 
főre menekülni készültek. Nagy baj lehet 
itt ma.

Az osztrák korvettparancsnok tudta, 
hogy amit az amerikai egyszer kimond, 
azt megtartja életre-halálra. Valami sok idő 
nem volt gondolkozásra a nehéz kérdés 
felett. Az az egypár óra nagyon hamar 
lejár. Az utolsó perez múltával aztán hu
szonnégy ágyú torka fog reá halált szórni.

Alig félóra múlva Kosztét egy csolna- 
kon az amerikai fregattra szállították, mely
nek parancsnoka őt átvéve: azonnal ösz- 
szehivta a törvényszéket, mely szigorú 
vizsgálatot tartva s a tanúkat kihallgatva : 
vádlottat fölmentette és szabadon bocsá
totta. Jogos önvédelemből ölt embert. A 
törvény ezt nem bünteti.

A fölmentett sietett saját hajójára. Amint 
a fedélzetre fellépett, miss Alice első nyúj
totta kezét üdvözletre.

— Isten hozta uram! mondta csaknem

alelnök. Bánhegyi Géza pénztárnok, Varga 
Károly ellenőr, Ursziny Pál háznagy. Albusz 
Frigyes, Badics Elek, báró Borneek Oktáv, 
Bottyánszky P. Károly, Csiszár Sándor, Csiz- 
mazia Kálmán, Dénes Samu, Diószeghy L. 
Donner Kornél, Dubányi László, ifj Erkel 
Rezső, Erkel Lajos, Erkel Béla, Eáy László, 
Fraller Jenő, Freitag János, Gynlai Zsig- 
mond, Hajnal Béla, Harsányt Frigyes, 
Hoffmann Károly, ifj. Jancsovics Emil. 
Kalló MikIÓ9, Kinezig-Kopár Ferencz, Ko- 
cziszky Mihály, Kovács Géza, Kőrös Lajos, 
Kiss Béla, Kocziszky Iván, Kovalszky Róbert, 
Kncsovszky Béla, Kincses Elemér, Misley 
Endre, Megele László, Moldoványi János, 
Nagy Károly, Nagy Ferencz, Németh István, 
Nigrinyi János, Petrics Béla, Ponyiczky 
Kálmán, Ponyiczky Lajos, Prokonyi Jenő 
Rácz János, Saguly Károly, Sál József, 
Salamon Imre, Salacz Elemér, Sárkány 
Miklós, Sárkány János, Sohár Gynla, Stoja- 
novics Szilárd, Stojanovics Zoltán, Szalay 
Gynla, Szalay Imre, Szeberényi Tibor, Szebe- 
rényi Jenő, Székely Béla, Szlovák Jenó, 
Tardos Tibor, Tarján Tibor, Tiszay Géza, 
dr.ürszány János, Ursziny Pál, Vajda Mihály, 
Végváry Ferencz, Vidovszky Ferencz, Vincze 
Dénes, Zahorán Mátyás rendezők. Kezdete 
este 8 órakor. Belépti-dij: Személyjegy 2 
korona, családjegy ö korona. Felülfizetése- 
ket köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz 
a rendezőség. Műsor: 1. Elnöki megnyitó 
és felolvasás, tartja dr. Varga Lajos. 2. 
Chopin F.: >Impronptu» Cis moll, zongo
rán előadja: Kovalszky Róbert. 3. Monolog. 
Előadja : Erkel Béla. 4. Ária, Bahnert József 
• Csempészeké czimü operájából. Énekli: 
Bahnert Marietta nrhölgy. 5. Wienztemps: 
•Ballada és polonaisec, hegedűn előadja:
Fáy László. ...........  .....................

— üj honpolgár. Dr. Lempart Henrik 
bukaresti orvos miután a beiügyminister en
gedélye alapján megszerezte a magyar bo
nosságot, szerdán délelőtt 10 órakor tette le 
Gyulán, dr. Bodoky Zoltán alispán helyet-

reszkető hanggal, mig keze gyöngéden szo
rította meg az ifjúét.

E szívélyes fogadás, e kézszoritás aztán 
sok mindent megmondott az ifjúnak.

— Miss, szólott meghatottan, szivem 
érzi, hogy kegyed volt megmentőm. És ha 
kérném, hogy legyen őrangyalom az egész 
életen keresztül, nem fogna-e visszautasí
tani ?

A miss szemeiben a szerelem világokat 
gyújtó lángja ragyogott föl. Szemérmes 
vágygyal simult a deli ifjúhoz.

— Intézkedjék ön, ha óhajtja, hogy Isten 
áldása mielőbb örökre összekösse sziveinket.

— Köszönöm! Lelkemből köszönöm! 
Szabad azonban egyetlen feltételt már elő- 
legesen kémem.

— És az? Tudakolta a hölgy kissé 
megdöbbenve.

— Hogy uj hazámban is és a kegyed 
gyöngéd kormányzása alatt is magyar ma
radhassak.

A szép ara areza sugárzott az örömtől.
— Az lesz az én legnagyobb büszke

ségem  //*

* Koszta Márton, nagy képzettségű, sok oldalú 
vitéz, bátor s állítólag biharmegyei születésű egyén 
volt. A róla előadottak mind történelmi tényeken ala
pulnak, valamint történelmi tény az is, hogy ő volt a 
legelső magyar emigráns.
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tese előtt a magyar állampolgári esküt. Az 
aj honost Gyulán fogják lakosi tani.

— Halálozási Megdöbbentő a csapás, a
mely Ível a végzet sújtja a gyulai közönséget, 
nincs oly hét, hogy egy-két derék, tiszte
letben álló egyén haláláról ne kellene hirt 
adni. Most egy derék katonát, becsült és 
gondos családapát s igazán szeretetben álló 
férfit ragadott el a halál, gyászba borítva 
szerető feleségét és kiskorú gyermekeit. Évek 
hossza során, — hadnagy korától kezdve, — 
Gyulán állomásozott s ez idő alatt teljesen 
beleélte magát a gyulai társadalmi életbe. 
Pályájának fénypontján állott, mert a törzs
tiszti vizsgát kitűnő sikerrel letette s már 
november hónapban a törzstiszti illetményt 
megkapta volna. Családja a halálesetről a kő
vetkező gyászjelentést adta ki: Özv. Münch 
Gyuláné szül. Simkó Etelka saját, valamint 
gyermekei: Szilárd. Gyula, Etelka, István, 
László, Lajos és Bella; úgyszintén apósa: 
Simkő István és neje: Nagy Jozefa; vala
mint az elhunyt testvérei: Anna férjezett 
Jakabházy Móriezné és Géza; továbbá só
gora, illetve sógornői: Simkó Autal és neje: 
Marsso Szidónia, Simkó Ilona férjezett Rohay 
Jánosné és Simkó Irén; továbbá nagyszáma 
rokonai, jó barátai és ismerősei nevében is 
fájdalomtett szívvel tudatja a legjobb férj, 
apa. vő, testvér, sógor, rokon és jó barát 
Münch Gynla, magy. kir. honvédszázados, 
törzstisztjelöltnek folyó hó 1-én reggeli 7 
órakor, életének 48-ik s boldog házasságá
nak 19-ík évében, a halotti szentségek ájta- 
tos felvétele után történt gyászos elhunytat. 
A megboldogultnak földi maradványai folyó 
hó 2 án délután 5 órakor fognak a római 
kath. egyház szertartása szerint, a Szent- 
Háromság temetőben érők nyugalomra té
tetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat pedig 
folyó hó 3-án reggeli 7 órakor fog a róm. 
kath. anyatemplomban az ég Urának bemu- 
tattatni. Az örök világosság fényeskedjék 
neki! — A tisztikar külön gyászjelen
tésben tudatta a kitűnő bajtárs halálát. Te
metése csütörtök délután ment végbe fényes 
katonai parádéval, óriási közönség részvétele 
mellett. Az egyházi szertartást Groh Ferencz 
prépost-plébános végezte nagy segédlettel. 
Azután megindult a menet, bogy utolsó 
útjára kísérje a derék katonát. Legelői a 
gyulai 2-ik gyalogezrednek egy díszbe öltö
zött százada lépdelt méla dobpergés kísére
tében. Pár lépéssel hátrább a Budapestről 
lejött honvédzenekar fújta a gyász-indulókat. 
Mikor a temetőbe értek s a koporsót, melyet 
a koszorúk özöne borított, leeresztették a 
mély sírba, a kivonult század katonaság disz- 
tüzet adott a temetőn kívül. Ezzel fejezték 
be a gyászszertartást, melylyel egy derék 
embert, kiváló jó katonát és szerető bajtársat 
ajánlottak a Mindenható kegyelmébe. Nyu
godjék békében.

— A gyulai serdülő ifjak bálja ma este 
fog lezajlani a Göndöcs népkerti pavillonban. 
A műkedvelői előadás s általában az estély 
iránt, a közönség körében nagy az érdeklődés.

— Szép ajándék. A kondorosi evang. 
egyházközség szép ajándékban részesült a 
napokban, midőn vármegyénk árvaszéki elnöke 
Jancsovics Péter egy belül aranyozott szép 
ezüst oltári kelyhet ajándékozott az egyház
nak. Ezt a kelyhet még 1860. január 30-án 
az ajándékozó árvaszéki elnök édes atyja 
kapta szarvasi híveitől ottani lelkészkedésé
nek 25 éves évfordulóján. A kelyhen ez meg 
is van örökítve : »Jancsovics Istvánnak 25 
éves papsága ünnepén 1860. jan. 30. a szarvasi

ev. Egyház.< Ezen rám nézve nagybecsű 
emlékeket — írja az ajándékozó -  legmél
tóbban akként gondolom megörökíteni, hogy 
azt a szarvasi anyaegy ház legvirigzóbb leányá
nak, a kondorosi ev. egyháznak oltárára he
lyezem.* Az egyház hálás köszönettel vette 
át a becses és kedves emléket

— Munkácsi siabra. M ogyorássySán
dor, Gyula város szülötte, ki Budapesten a 
szobrászatot tanulja, elkészítette Munkácsy 
Mihály a halhatatlan magyar festö-müvész 
mellszobrát. A gipsz-öntvényből készült szo
bor Munkácsy Mihály utolsó fényképe után 
készült s kitűnő mása a mesternek. A fiatal 
kezdő műrésznek, immár a második alkotása 
ez, az első Lukács főispán sikerült mell
szobra a gyulai múzeumban van elhelyezve. 
Munkácsy szobrát a gvnlai polgári kör vette 
meg az olvasóterem számára s szeptember 
elején fogják ünnepélyesen leleplezni Jelen
leg Dobay János könyv-kirakatában látható 
a szép alkotás, most még bronzirozatlanul, 
de a polgári-kör már bronzirozva fogja átvenni.

— Halálozás. Egy régi ösmert ember, a 
törvényszéknek évtizedeken át becsült hiva
talnoka hunyt el Gynlán folyó hó 28-án, 
gyászba borítva kiterjedt rokonságát. Teme
tése m. hó 30 án délután 4 órakor ment 
végbe nagy részvét mellett, amely bebizo
nyította, hogy az elhunyt életében a köz- 
becsülés tárgya volt. Koporsóját rokonainak, 
barátainak s a kir. törvényszék koszorúja 
fedték. A család gyászjelentése a következő : 
Özv. Misley Mihályné szül. Láda Eszter sa
ját, valamint gyermekei : Mariska és férje: 
Ulicska István gyermekeikkel; Béla és neje: 
Vigh Etel, Endre, Elemér és neje: Klein 
Ilona, Kálmán; továbbá rokonai, jó barátai 
és ismerősei nevében is szomorodott szívvel 
tudatja a legjobb férj, illetve atya, nagy- 
atya, rokon és jő barát Misley Mihály kir. 
törvényszéki nyug. telekkönyvvezető iroda- 
igazgatónak folyó hó 28-án, este 7 és fél 
órakor, életének 73-ik és boldog házasságá
nak 43-ik évében, váratlanul történt gyá
szos elhunytat. A megboldogult földi ma
radványai folyó hó 30-án délután 4 órakor 
fognak az ev. ref. templomban mondandó 
egyházi ima ntán, az ev. ref. temetőben 
őrök nyugalomra helyeztetni. Áldás és béke 
hamvaira

-  Lövöldöző czigány. A gynlai rendőr
ség gyannba vette a kóbor-czigányokat, hogy 
ezek volnának a megye székvárosában sűrűn 
előforduló betörések szerzői. A gyanú foly
tán kedden jelentést tettek a rendőrkapitány
ságon, hogy a Lencsés utón öt idegen arczu 
czigány kószál, mindegyik egy-egy szép lo
vat hajtva maga előtt. Mint hogy a felje
lentés eléggé indokoltnak látszott a vizsgá
lat megindítására, két rendőr parancsot ka
pót, hogy azoonal induljanak a czigányok 
felkeresésére. A rendőrök a jelzett irányban 
haladva, csakugyan ott találták az öt czi- 
gányt a Lencsés utón, négy legelésző lóval. 
Felszólításukra a czigányok ellenkedés nél
kül megindultak. Jó darabig csendben hagy
ták magukat kísérni a két rendőr által, mi
dőn az egyik czigány odahajol társaihoz, 
valamit a fölökbe súg s egyszerre mind 
az öten futásnak erednek. —■ A rendőrök 
üldözőbe vették a szökevényeket. — Meg
látja ezt Emandyti Constantin gazdálkodó, 
ki a közelben időzött s két munkását ma
gához véve, a menekülő czigányok elé ugrik, 
hogy azokat feltartóztassa. Ekkor a kelep 
ezébe szorult czigányok egyike kirántja 
forgópisztolyát s egymásután háromszor

Emandytira süti. Siereucsére egyik golyó 
sem talált. Emandyti sem volt azonban rest, 
rávetette magát a lövöldöző czigányr* s em
berei segélyével kicsavarta kezéből a forgó
pisztolyt, miközben a pisztolyon levő légy 
büveljk-ujját csontig fel hasította. Eit a kis 
balesetet leszámítva sikerült a rendőrség czél- 
ját elérni s a czigányokat bekísérték a kapi
tányságra. A vallatásnál kitűnt, hogy azt a 
czigányt, a ki Emandyti-ra lőtt Tokár 
Clasztónak hívják, 18 éves, sátoralja-ujhelyi 
veszedelmes csavargó. A merénylőt már át
adták a gynlai törvényszék vizsgálóbírójá
nak. Az elfogottak egy családot képeznek. 
Tokár András és négy fia. Négyen egyelőre 
a rendőrség börtönében ülnek. Itt folyik el
lenük a további vizsgálat.

— Hímen. Scher Izsó, a gyulai izraelita 
népiskolának újonnan választott tanítója, a 
társaséletnek kedrelt tagja, jegyet váltott 
özv. Scbwarcz Hermanné bájos és szép 
leányával, Etelkával. A szerelemből kötött 
frigyhez szívből gratulálunk.

— T#I. Vasárnap, julius 29-én este ti 
órakor ismeretien okból kigyuladt Singer 
József német-benedeki tanyáján egy asztag 
búza, s mire a mentéshez hozzáfoghattak 
volna, hamuvá égett. A kár 1800 korona és 
biztosítatlan.

— Betörés. Ez a hét sem mait el 
Gyulán betörés nélkül. Gergely Pál városi 
képviselő ezúttal az áldozat, kitől éjjeli be
törés alkalmával 300 korona értékű toll és 
husnemüt vittek el az ösmeretlen tettesek. 
A rendőrség gyanúja kóborló czigányokra 
irányul, s a legszélesebbkórü nyomozást in
dította, hogy végre valahára nyakon csípje 
a közbiztonságra immár nagyon is veszedel
messé váló csavargókat.

— Szent Kleofás . . . .  milyen karaván, 
nem lehet más, mint oláh czigány! Petőfi
nek ez a felkiáltása juthatott eszébe azok
nak, a kik szerdán reggel Gyulán, a főúton 
megállották, megcsodálni azt a hatalmas 
czigánykaravánt, mely három aradmegyei 
csendőr félelmetes szuronyától kísérve, be
hajtott a városháza udvarába. A 46 tagot 
számláló czigány államot Aradmegyében, 
Mácsán fog'ák el a gyulai rendőrkapitány
ság körlevele folytán, melyben a közeli ha
tóságokat a gyanús czigányok ide tolonczo- 
lására hívja fel. A városház udvara megtelt 
czigányokkal, kiket nyolez kocsin kisértek 
ide. Csaknem egész nap folyt a vallatás, 
mivel azonban bizonyítani mitsem lehetett, 
este tovább tolonczolták őket.

— A „békési felsőbb tanuló- ifjaság" 
julius hó 28-án, »a békési ev. ref. gimnázi
umnál létesített egyetemi ifjak alapítványa 
javára* hatgversenynyel egybekötött táncz- 
mulatságot rendezett. Ezen tánczmulatság 
bevétele 266 korona 80 fillér, kiadása pedig 
226 korona 56 fillér volt. így tehát a jóté- 
konyczélra marad 30 korona 24 fillér. Amint 
az alább következő névsor mutatja, sok 
leány volt jelen ezen a mulatságon, ügy 
hisszük, hogy a hölgyeket nemcsak a hang
verseny műsora vonzotta, hanem 'azon édes 
hit, hogy jól fognak mnlatni. S valóban ezen 
reményükben nem is csalódtak, mert a 
•felsőbb tanuló ifjúság* minden tekintetben 
kitett magáért; hű maradt régi jó hírnevé
hez. A hangverseny műsorába fölvett dara
bok úgy egyenkint, mint összességében jól 
sikerültek. — A jelenvolt leányok névsora: 
Arsenorits Katicza, Babáj Esztike, Baky 
Vilma, Baky Juliska, Banner Böske, Batizi 
Mariska, Benedicty Mariska, Borbély Gizella,
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Bncbwaid Gizella (Budapest), Domokos Ilka, 
Farkas Rósa, Frey Tinka, Hirsehl Kornél, 
Hirachl Margit, Kolozavári Flóra (Vésztő). 
Korcsok Emerentia, Korács Eszti, Kovács 
Lotti, Kovács Ágnes, Kovács Róza (Szegha- 
lom), Kozies Mari, Kratoehvill Róza, Mezej 
Irénke, Morvái Mariska, Osváth E-ztike, 
Rózsa Piroska, Rózsa Szeréna, Szántó Bella, 
Terney Izabella. Tburzó Mariska, Untervéger 
írónké, Untervéger Margit, Vig Irén, Wallin- 
ger Mariska és Piroska, Weiland Minka és 
Weisz Mariska. — Asszonyok: Baky Istvánná, 
Batizi Ferenczné.Benedicty Gyuláné, Belenta 
Frigyesné, Borbély Gáborné, Cserni Emőné, 
Farkas Józsefné, özv. Frey Lipótné, Gáhy 
Endréné, dr. Hajnal Istvánná, Hirschl Már
tonná, dr. Igaz Pálné, Kovács Gyuláné 
(Szeghalom), özv. Koszta Sándomé, Korcsok 
Györgyné, Kolozsvári N.-né (Vésztö), Löwi 
Sándomé, özv Lukács Jánosné, özv. Márky 
Gáborné, Mezey Lajosné, Osváth Ferenozné, 
Popovits Szilveszterné, özv. Rózsa Károlyné, 
Terney Ferenczné, Turóczy Endráne, Thurzó 
Geröné, Untervéger Péterné, Wallinger 
Antalné, Weisz Árminná és Zolnay Béláné.

-  Elhunyt tanár. A budapesti ipariskola 
közbecsfilésben álló rajztanára Burai János 
hunyt el Gyulán, a közkórházban, hová be 
tegsége miatt szállították be még a múlt 
héten. A megboldogult tanár vakácziózni jött 
le Gyulára a fővárosból, s nem gondolta volna, 
hogy a halandók szomorú végzete itt éri 
utói pihenés közben. Negyvenegy éves szim
patikus fiatal ember volt, kit rövid, de súlyos 
betegség ragadott ki az élők sorából. Halá
lát fiatal özvegyén kívül nagy rokonság 
gyászolja,

— Hálás munkások. K. N agy  László, 
Nagy  János és Mészáros Sára öcsödi 
lakosok s több társa beállottak vasútépí
tésnél Hodoba Istvánhoz földmunkásnak. 
Folyt is a munka elég nagy szorgalommal, 
csak az motoszkált állandóan a munkások 
fejében, hogy miért tartja ott kaucziójukat ? 
Ezért 1899. évi november hó 12-én este 
a munkások összeesoportosultak s megtá 
madták a munkaadót. Botokkal felfegyver- 
verkezve, berontottak Hodoba lakásába 
s felszólították, hogy adja ki a kauczióju
kat. Mivel pedig Hodoba ezutttal sem mu
tatott hajlandóságot a munkások kívánsá
gának eleget tenni, azok fenyegető szavak 
kíséretében rárohantak s véresre verték. — 
Csak nagy nehezen sikerült a dühöngök 
kezeiből kiszabadítani a szegény munka
adót, ki vértől elborítva, eszméletlenül te
rült végig a padozaton. A verekedő mun
kások elleo most folyik a vizsgálat s a 
gyulai törvényszék súlyos testisértés és 
magánlak megsértése vétségének az elkö
vetése miatt vád alá helyezte őket.

— Közraktár Orosházán. Mint már em
lítettük, Békésmegyében, Orosházán állítják 
föl a második közraktárat. Az orosházai ke
resztény ipar és népbank ezen uj s különö
sen mezőgazdáinkat közelről érdeklő üzletága 
f  hó 15-én fog megnyílni s a  közhasználat
nak átadatni. Az intézet igazgatósága az 
üzlet és díjszabályzatot már megállapította 
s azokat kinyomatva az érdeklődők részére 
díjmentesen rendelkezésre bocsájtja, amelyek
ből minden tekintetben tájékozás szerezhető. 
A termény- és áruraktár üzletvezetésével 
Vandlik Elek intézeti könyvelő bízatott meg 
s a raktárnoki állásra a keresztény népbank 
igazgatósága ifj. Székács Józsefet választotta 
meg, — s tudomásunk van arról, hogy az 
érdeklődök részére felvilágosítással már most

a legkészségesebben szolgál V a n d lik  Elek 
keresztény népbanki könyveld s a termény
éé áruraktár üzletvezetője.

— A szerető gyilkos. Heldrich Frigyes 
csabai péklegény vadállati kegyetlenséggel 
meggyilkolta Kun Erzsébet 15 éves békési 
leányt, szeretőjét. A rémes gyilkosságban 
Tóth Ferenez kir. alügyész nagyterjedelmü 
vádiratát, — melyben Heldricbet gyilkos
sággal vádolja, — kedden terjesztette be 
Gálbory vizsgálóbíróhoz. A vádlott védel
mét dr. Frankó László gyulai ügyvédre 
bízta. Ezen ügyben lesz a legközelebbi ülés
szakban, november hóban az első esküdt
széki tárgyalás

— Orosházi ember kalandja. A napok
ban történt a boroisjenői állomáson. Az Arad 
felé robogó vonat megérkezett az állomásra 
és a kalauz elkiáltotta magát:

— Boros-Jenő . . .  egy perez!
Ebben a pillanatban egy fiatal suhanez

ugrik ki egy harmadik osztályú kocsiból és 
bámészan néz maga körül. Majd az állomási 
épület felé tart és sorra nézi a váróterme
ket, Ezalatt letelt az egy perez és a vonat 
megindult. A lemaradt utas utána iramodik 
a vonatnak és felugrik. A kalauz roppant 
patáliát csap:

— Hogy mer a robogó vonatra felug
rani? nem'tudja, hogy ezért megbüntetik.

— Mit, még magának áll feljebb? Hat 
minek szólított le a vonatról, mikor én Aradra 
akarok utazni?

— Én szólítottam? szólította biz a . . . 
talán álmodik ?

— Hát nem azt kiáltotta, hogy Boros- 
Jenö egy perezre! — engem pedig Boros 
Jenőnek hívnak.

Erre már kiderült a marezona vasutas 
arcza és elmondta, hogy ő az állomás nevét 
kiáltotta. Boros Jenő azonban duzzogva vo
nult vissza egy sarokba és magában mór- 
mogta:

— Máskor tegye bolonddá az öreg . . . .
— Eljegyzések. Daxer György dr., a 

békés-csabai Rudolf-fögimnázium vallás-ta
nára a napokban jegyezte el Hursán Ilonka 
kisasszonyt, Hursan János csabai földbirtokos 
szép és kedves leányát. — Halmi Miksa, 
szolnoki kereskedő eljegyezte Forsner Gi
zella kisasszonyt, Forsner Ferenez öcsödi 
gabonakereskedő kedves leányát. — Gyóji 
Miklós, csabai állami helyettes anyakönyv 
vezető eljegyezte Korticson Boné Mihály 
szép leányát, Esztikét. — Taub Sándor, az 
J  \V. Hauser teplitzj fehérnemű gyáros 
ezég csabai származású tisztviselője, elje
gyezte Kobn Adél kisasszonyt, Kohn Miksa 
teplitz-sehőnaui kereskedő leányát.

— Halálozás. Nagy veszteség érte Sörés 
Károly szarvasi köztiszteletben álló iparost, 
neje Szántai Juliannának, élete 37-ik évé
ben történt elhunytéval. A megboldogultat 
nagy részvét mellett helyezték örök nyuga 
lomra.

— A szerzetes kedvese Körülbelül 2 éve 
járta be a napi sajtót az a szenzácziós hir, hogy 
Kecskeméten az ottani Ferencz-rendi kolos
torban véres merénylet történt. — A rend 
egyik fiatal tagját egy leány megtámadta a 
czellában és két revolverlövéssel megsebe
sítette. A tettest a rend templomában fog
ták el a rendörök Szeleczky  Erzsébet, egy 
rosszhirü leány személyében, aki azt állí
totta, hogy vakmerő tettét azért követte el, 
mert a fiatal szép pap, kivel viszonya volt, 
elhidegült iránta. De a leány nem kapta 
meg méltó büntetését, mert az orvosok

gyönge elméjűnek, sőt veszedelmes bolond
nak nyilvánították. — Föl is szállították a 
budapesti Lípót-mezei tébolydába, ahonnan 
a gondos őrizet mellett is, a múlt év fo
lyamán — megszökött. A budapesti rendőr
ség kutatása után a leányt Szolnokon el
csípték s innen G yulára  szállították, hogy 
itt gyógykezeljék. D e a leá n y  a napok
ban a g y u la i tébolydából is  m egszökö tt.
A gyulai rendőrség a szökésről értesülve, 
azonnal táviratozott a kecskeméti rendőr
ségnek, hogy a leányt nyomozza ki. — A 
kecskeméti rendőrség kiküldött nehány rend
őrt a leány szüleinek lakására. — Midón a 
leány a közeledő rendőröket észrevette, a 
szomszédba menekült. A hajsza most meg
indult és sikerült is az őrültet az ötödik 
ház padlásán elcsípni, ahonnan bevitték a 
rendőrségre. Innét vissza fogják szállítani a 
Lípótmezöre, a hol hihetőleg jobban fognak 
reá vigyázni, bár a rendőrségnél kijelentette, 
hogy : — Nem építettek még olyan börtönt, 
ahonnan én meg nem szöknék! E kijelentés 
tanúsága szerint talán nem is olyan bo
lond az a leány, mint a milyennek mondják.

-  Leszűri ügynök. Orosházán Megvár 
Istvánná vendéglőjébe néhány nap előtt 
egy Kalmár László nevű 28 éves ügynök 
állított be. Feleségestül jött s kontóra élt 
pár napig, de mikor fizetésre került a sor. 
kisült, hogy nincsen pénze. A korcsmárosné 
elszedte a vendég holmiját zálogba és ki
tette a szűrét. Kalmár a mioap megint el
ment a korcsmába és pálinkát kért. Mikor 
Magyarné épen mérni akarta az italt, hir
telen nyakon ragadta s kényszeríteni akarta, 
hogy adja ki a holmiját. A koresmárosné 
ijedtében a kenyérvágó késhez kapott s tá
madója mellébe szúrta. Kalmárt vérző 
sebekkel vitték a kórházba. A kés nagyon 
közel járt a szivéhez s aligha marad az 
életben. A korcsmárosné ellen folyik a vizs
gálat.

— Turniiegyesiilel Szarvason. A szarvasi 
ifjúság figyelemre és elismerésre méltó vál
lalkozásba kezdett. Tornaegyesületet óhajt 
létesíteni, melyet a közönség már régóta 
nélkülöz. Az eszme megvalósításán harmincöt 
lelkes ifjú fáradozik, s az előjelekből követ
keztetve alapos a remény arra, hogy tevé
kenységüket siker fogja koronázni. — Ezzel 
kapcsolatosan megemlítjük, hogy a szarvasi 
főgimnázium felügyelősége pedig azon dol
gozik most, hogy a tanuló-ifjuság számára 
játszó-teret létesítsen. Miután pedig a köz
ség ingyen területet enged át erre a ozélra, 
több mint valószínű, hogy a játszo-tér már 
a jövő tavaszszal meglesz.

— Tanáruk kerestetnek. A szarvasi fő
gimnáziumnál egyszerre két tanári szék 
üresedett meg. Fisért Árpádot a b.-csabai 
főgimnáziumhoz választották meg tanárnak, 
C hován Károly pedig nyugalomba vonul 
már az öszszel. Ennek folytán a latin-német 
szakra és a mathematiea-physicai szakra pá
lyázatot hirdetett a felügyelőség, de eddigelé 
nem akadt okleveles pályázó. Ez is azt bi
zonyítja, hogy hazánkban kevés a tanár és 
sajnos, az egyetemen is még mindig igen 
kevesen iratkoznak a bölcsészeti szakra

— A halál torkában A szabadban való 
fürdésnek majdnem áldozatául esett a na
pokban egy gyulai kanászgyerek. Több tár
sával fürödött a Körösben Réti János, 
midőn egy hullám magával rántotta az 
aszni nem tudó fiút, ki segélyért kezdett 
kiáltozni. Parton álló társai gyorsan a víz
ben termettek s egy rudat nyújtottak a
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fuldokló felé. R éti János kétségbeesetten 
ragadta meg a féléje nyújtott mentő esz
közt s igy szerencsésen partra jutott. Egyéb 
baja az ijedtségen kívül nem is történt, de 
a hideg víztől alighanem jó időre elment a 
kedve, a halál torkából kiszabadított kanász- 
gyereknek, ki dideregve mondá társainak : 
— Többet nem jövök a Körösbe.

— Halálozás. Fájdalmas csapás érte 
Dobozon a köztiszteletben álló Honszpart 
családot. Vettük a következő gyászjelentést: 
özvegy Fürich Dénesné és leánya : Margit, 
özvegy Monszpart Gyuláné és gyermekei: 
Erzsiké férje Merza Márton gyermekeivel 
Dezső, István nejével: Kesjár Olgával, Józsa, 
Gyula, János és László fájdalommal meg
tört szívvel tudatják a forrón szeretett anyá
nak, anyósnak, nagyanyának és dédanyának 
özvegy Monszpart Ignáczné szül. Schlegel 
Erzsébetnek f. hó 30-án este 9 órakor, éle
tének 81-ik évében, hosszas szenvedés s a 
halotti szentségek ájtatos felvétele után tör
tént gyászos elhunytét, A megboldogult 
hült tetemei augusztus I-én reggel 9 óra
kor fognak a dobozi róm. kath. temetőbe 
örök nyugalomra elhelyeztetni. Engesztelő 
szent-mise-áldozat augusztus 2-án V, 8 óra
kor fog a b.-csabai róm. kath. templomban 
az Egek urának bemntattatni. Az örök vilá
gosság fényeskedjék neki!

— Sarkadi katonaszökevény. N agy  Géza 
sarkadi illetőségű, 8. gyalogezred beli közle
gény a mosztári (Bosznia) kaszárnyából 
megszökött. Nagy igen jó katona volt, fe- 
lebbvalói, bajtársai szerették s nem lehetett 
tudni, mi késztette oly súlyos szolgálati 
vétség elkövetésére. Kerestek mindenfelé, s 
a szorgalmasan kutató járőr meg is lelte őt 
a Narentában, a Mosztár melletti folyamban, 
holtan. Nagy Gézának öreg szülei Sarkadról 
útra keltek, hogy részt vegyenek a messze 
földön meghalt fiuk utolsó végtisztességen, 
öngyilkosságának okául a szerelmi bánatot 
emlegetik. *

— Fegyelmi egy rendörhiztos ellen.
Szarvas község rendőrbiztosa Biró Imre ellen 
a főszolgabíró, több polgár feljelentésére, 
fegyelmi vizsgálatot rendelt el. A fegyelmi 
tárgyalás hétfőn vette kezdetét s miután ki
tűnt, hogy a rendőrbiztos nem volt épen 
hozzáférhetlek felfüggesztette állásától. A 
vizsgálat még folyik.

— Leesett a kocsiról. Plenter János 45 
éves monori tanyai lakos vasárnap délután 
öt kereszt búzát rakott a kocsijára, de mi
vel a kereszteket nem kötötte le, azok Puszta- 
Földvár mellett a rázódás következtében 
lecsúsztak a kocsiról s Plentert is maguk
kal rántották, ki oly szerencsétlenül esett a 
lovak közé, hogy a kerekek is keresztül men
tek rajta s eltörték a két oldalbordáját. Ál
lapota súlyos.

— Betörés Dobozon, Egy idő óta Doboz
nak is bőven jut a szenzácziókból. A héten 
betörés történt a községben. Elefánt Mór 
mészárszékében garázdálkodott valami csa
vargó mészároslegény egyik éjjel s magá
hoz vette a tulajdonos értékes tajtékpipáit. 
A jómadár Dobozról még idő előtt megug
rott, de sorsát még sem kerülhette ki, mert 
a gyulai rendőrség, a melyet telephonon 
értesítettek, hogy a csavargó erre vette út
ját, lefülelte a pipatolvajt.

— Betörő ezigányok. A merészségükről 
és nagy családjukra! híres Radics és Ko
lompár czigány-dinasztiák két sarja, kocsival 
és lóval, kedden éjjel Csabára látogatott s a 
gyulai-uti körgátnál állapodtak meg. Kolom

pár János és Ifi éves leánya Kadics Mihály
ival szemlét tartottak a bogárházi szőllök 
között levő házakban, Gyurik András házá
nál reggeli öt órakor senkit sem találtak 
otthon, betörték az ablakot, a láda fiókból 
kivettek 26 frt ezüstpénzt s nehány értékes 
ruhadarabot. Közben értesítést nyert a rend
őrség a czigányok ittlétéről s elfogta a három 
betörőt; a banda többi tagjai — a felállított 
lovas őrszemüktől értesítve — igyekeztek 
gyorsan menekülni, azonban őket is elfogta 
a rendőrség. A lopást tagadják, de náluk 
találták a pénz egy részét. Az egész bandát 
átadták a biróságnak.

Budapesti tndósilás! A budapesti ló- és 
versenyistálótulajdoüosok úgy látszik, köte
lességükké tették maguknak, állataikat sem
miféle más, mint az általánosan ismert 
Hotter-féle állatgyógykészitményekkel (Bécs. 
XX/2. Sehönbrunner-Strasse 182.) gyógyke
zeltetni, mivel minden istálótulajdonos, ki 
állatainak egészségi állapotát és kitartóságát 
szem előtt tartja, csakis Hotter-féle állat- 
gyógykészitményeket használ. Ezek egybe
hangzó véleményének alapján a legjobbak is, 
mint ahogy már általánosan elismert tény, 
hogy Hotter-féle Training-Fluid (palaczkja 
1 frt 20 kr.) elvitázhatatlanul a legjobb edző 
és erősitőszer lovak és szarvasmarhák ré
szére, megbecsülhetetlen hatású, bénulások 
és merevségeknél. Hotter-féle Agril (cso
magja 80 kr.) elsőrendű tápportakarmány 
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, patabütyőknél, szücsomóknál stb. Hotter- 
féle Holttetem kenőcs (1 egész tégely .4 
korona </« 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 kóli- 
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 figyelmüket a czikk védjegyére. Ló
fej E 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. Dr. Egger Leó és Egger J. Ná
dor gyógyszertárában Budapest, VI. Váczi- 
kőrut 17. és Török József gyógyszertárában 
Budapest, VI. Király-utcza 12.

A mező-herényi Petőfi ünnepély.
Mező-Beróny, julius 30.

A mező-berényi diák-ifjúság julius 29-én 
Petőfi ünnepélyt rendezett, mely igen szé
pen sikerült, s a hallgatóság száma körül
belül volt annyi, mint a tavalyi Petőfi ün
nepélyen.

Az ünnepély délelőtt 11 órakor kezdő
dött a Petőfi tábla előtt. A közeleső háza
kon nemzeti szinü lobogókat lengetett a szél. 
A tábla előtt szőnyegekkel díszített emel
vény állott. Maga a tábla pedig hatalmas 
koszorúkkal volt díszítve. Legelői a mező- 
berényi iparos dalkör énekelte szépen a 
szózatot. Utána Bleuer László adta elő End- 
rődi Sándornak „Petőfi“ czimü gyönyörű 
költeményét hévvel, ügyesen. Braun E. Gyula

Petőfinek „ Van-e agy marok fóld“ czimü 
versét szavalta. W olf József Salgó legszebb 
részletét mondta el gyönyörűen. Stein  János 
„A nem zethez“ czimü Petőfi verset adta 
elő végül tűzzel, hatásosan. Beszédet Belen- 
czéresi Dezső mondott, melyből a követ
kező részleteket adjuk:

»A világoskék tiszta éjszakában az égen 
fenn ragyogó csillagokat a csillagjainknak 
mondják. S ha a mi csillagjaink ilyen fénye
sen ragyognak, kell, hogy a lángeszű embe
reknek külön csillagrendszere legyen. Ebben 
a másik csillagrendszerben, a lángész csil
lagrendszerében félszázad előtt lefutott egy 
hatalmas csillagzat. A segesvári csatasíkon 
meghalt Petőfi Sándor.

Elment oda küzdeni a magyar szabad
ságért, a magyar hazáért, s szivét átütötte 
egy kozák dárda s lángész porhüvelyét a 
shősökkel együtt egy közös sírnak adták.*

Félszázad suhant el azóta felettünk, de 
azért mindig fényesebben, mindig nagyob
ban áll előttünk a költő dicső alakja. Meteor 
volt a magyar haza ' egén. De nem olyan 
meteor, mely pályáját befutva eltűnik a min- 
deuségben olyan meteor, mely utjának nyo
mát örök fényességben hagyta ott az égen.

Élt és meghalt a magyar szabadságért. 
Az ő talpra magyarja volt az első akkordja 
a szabadságharcznak, az ő talpra magyarja 
szülte a dicsőséges márczius tizenötödiket. 
Szabadságtól lángoló dalai ébresztették a 
nemzetet, gyújtották fel a vért, reraegtették
meg a magyar sziveket......... Ő állította a
magyar nép elé a szabadság és a független
ség gloriás alakját. Lángoló csatadalainak, 
tüzelő ódáinak gyújtó hatásával küldte har- 
czok terére a lelkesült tömeget küzdeni az 
utolsó csepp vérig, védeni a magyar hazát.

S ő maga is kiállt rajongó leikével, ott 
küzdött egy sorban a többi félistennel. S 
ott folyt ki az ifjúi vér a szivéből, holtestén 
át a fújó paripák ott száguldottak, de hajh, 
nem a kivívott diadalra. . . .

. . . S meghalt a költő.
De nem . . . Porai ott nyugodhatnak a 

vadvirágos jeltelen sírban, de lelke é l.. . . .  
Itt van közöttünk, beszivjuk a levegővel. 
Kell, hogy minden igaz magyar embernek 
jusson belőle.”

A szép beszédet gyakran félbeszakí
totta a tetszés zaja s a végén sokáig lelke
sen éljeneztek.

Az ünnepélyt az iparos dalárda a him- 
nuszszal rekesztette be.

Este a »Magyar Király* szálló nagy ter
mében Belenczéresi Dezsőnek „A halálba, 
halhatatlanságba“ czimü egy fölvonásos 
színmüvét adták elő. Az egy fölvonásos da
rab Petőfinek utolsó mező-berényi tartózko
dásáról szól, midőn Petőfi Egressy és Kiss 
hívására Bemhez indul, Erdélybe a halálba 
— halhatatlanságba. PetőSt Woff József 
személyesítette megkapó eredetiséggel. — 
Szendrey Júliát, Berthóty  Erzsiké adta, 
s a hű feleségét, a szerető anyát, s hazát 
imádó magyar asszonyt őszinte érzéssel állí
totta a deszkára. Orlaii, Petőfi jó barátját 
Bleuer László játszotta szépen, húgát Pet- 
rics Mariskát, a szelíd, hazaszerető naiv 
leánykát Piltz Emmuska alakította kedvesen. 
AZ öreg Petricset, Mokorcsák Géza adta, 
Stein János, ki két szerepet játszott Pusz
tai jegyzőt és E gressy  Gábort ismét meg 
mutatta, hogy jövő áll előtte, ha az orszá
gos színi akadémiára megy. Kiss ezredes 
Belenczéresi Brúnó volt. Általában olyan 
szép összjátékot produkáltak, a mi müked-
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velőknél meglepő. Csokrot kapott Berthóty  
Erzsiké, Piltz Emmuska, Bleuer László és 
a szerző. A színmű prologját, mit Bleuer 
László szavalt, mai tározónkban adjuk.

Az előadás után tánczmnlatság követke
zett, amely magyaros jó kedvvel reggelig 
tartott.

Egy szóval szépen sikerült az ünnepély, 
s igy annál jobban dicsérendő a mező-herényi 
diák-ifjúság hazafias felbuzdulása.

J e g y z e t e k .
Mez8-Berény, julius hóban. 

— Bevezető, társadalom, Petőfi ünnepély, iparos táncz- 
mulatság, polgári iskola. —

Bevezető.
Egy régi neves újságíró irta:
A jó újságíró kellékei:
Legyen olyan orra, mint a kutyának.
Legyen olyan szemtelensége, mint a 

kutyának.
Legyen olyan- hűsége, mint a kutyának
Legyen olyan orra, mint a kutyának, 

hogy távolról megszagolja a rosszattevőket.
Legyen olyan szemtelensége, mint a ku

tyának, hogy ugasson, akármennyire fenye
getik vagy gúnyolják is.

Legyen olyan hű, mint a kutya, hogy 
rohanjon, támadjon, visszajöjjön az igazság 
első hivó szavára.

Társadalom.
Régi nóta. írtak már róla sokat és Írni 

fognak még többet. Még pedig azért, mert 
a társadalmi viszonyok manapság légtöbb- 
nyire mindenütt viszásak. A társadalmi élet
ben az egyéneket összefűző kapocs laza. Ez 
már mindenütt szomorúsággal észlelhető je
lenség, de néhol már tulságba csap. A mai 
társadalmi viszonyok nem a szeretet, a barát
ság és az őszinteség alapján állanak, ezek 
eltűntek régen. Helyükbe a gyülőlség, a 
képmutatás lépett. S az a legszerencsésebb 
ember, a ki simulékony, mint a kígyó, kinek 
határozott elvei nincsenek, a ki mindenkivel 
egyetért és senkivel sem ellenkezik.

Kis városok, községek társadalmában leg- 
többnyire egyforma kvalitású emberek ke
rülnek össze és mégis mindegyik különbnek, 
nagyobbnak, előkelőbbnek tartja magát a 
másiknál! De hogy miért, megmagyarázzuk 
máskor. Most csak konstatáljuk, hogy ez az 
oka a kis városi társadalmi élet bomlásának. 
Mindegyik többre nézi magát, mint a többit, 
igy megalakulnak a külön klikkek. S kész 
az előkelő világ s a »demokrata társaság.« 
Az egyik előkelőén vezetne, de a másik figye
lembe se veszi. S a helyett, hogy közeled
nének egymáshoz, inkább távolodnak. De 
elég most ennyi.

Társadalmi egyetértés, mikor érsz elkózénk.
Polgári iskola.

Szétküldték már a polgári iskola értesi 
tőjét. A harmincz lapos füzetke szépen is
merteti az iskolát. De feltűnő a tanulók cse
kély száma. El is mondja ezt az igazgatói 
jelentés. Csakugyan tény, hogy M.-Berény 
lakossága nem igen fogja fel a polgári iskola 
alapításának eszméjét. A község nagy áldo
zatok árán felállította s ime nem veszik 
igénybe. Hiszen igy a tanerőket sem vezet
heti valami nagy ambiczió három-négy gyer
mek előtt. Különösen feltűnő a község föld
művelő lakosságának közönyössége, mondja 
az értesítő s ez igaz is. S hogy a fóldmive- 
lőnek, a gazdának nincs szüksége polgári 
iskolára, csodálatos feltevés! Hiszen éppen

BÉKÉSMEGYEI HÍRLAP

azért emelték a polgári iskolát, hogy a köz
ség jövendő elemeinek megadja a kellő ér
telmi fejlettséget. S hogyan állítsák fel akkor 
a magasabb osztályokat, ha nincs kinek ?

Az értesítőből azonban kimaradt, nem 
lehet tudni miért, a növendékek névsora. 
Statisztikai adatok vannak, de névsor nincs. 
Ebből tudjuk meg, hogy az összesen 32 fiú 
s 20 leány járt a polgári iskolába.

S M.-Berénynek tizenkétezer lakosa van.
Petőfi ünnepély.

A mezőberényi diák-ifjúság Petőfi ünne
pélyt rendezett, a mi igen szépen sikerült. 
Volt nagy közönség, de még sem láttuk azt, 
hogy a lakosság nagyrésze megértette volna 
az ünnepély jelentőségét. És az egyesületek. 
Egy ilyen hazafias, nagyszabású ünnepélyen 
talán a körök testületileg, esetleg zászló alatt 
jelenhettek volna meg. De nem igen láttuk. 
Pedig az egyesületeknek, a mint tudjuk, a 
falragaszokon kívül, külön litografált meghívó 
s felhívás ment, s mégis közönyösség volt az 
eredménye. Az ünnepély vasárnap délelőtt 
volt, de a helyett, hogy a templomból 
egyenesen az ünnepély színhelyére ment volna 
a közönség, haza tartott s csekély része szál
lingózott a tábla elé. Az elöljáróságot pedig 
a három jegyző képviselte. A »bírák és 
esküdt uraimék« feleslegesnek tartották a 
megjelenést. Ez is szép.

Vagy talán nem vették komolyan a hi
ányzók az ünnepélyt, mert diákok rendezték? 
Ez még szebb lenne !

Iparos tánczmulatság.
A mezőberényi iparos ifjúság a Petőfi- 

ünnepély előtt tánczmulatsígot rendezett.
A tánczot megelőzőleg a mezőberényi 

diák-ifjuság szerepelt, a rendezőség felké
résére;

A mezőberényi iparos-ifjúság okvetlen 
bir annyi műveltséggel, mint más községek 
iparos ifjúsága, talán többel is. Annál fel
tűnőbb volt, hogy egyes elemek kikeltek a 
rendezőség eljárása miatt, hogy a diák-ifju
ság szerepelt. »Nem kellenek urak, tudunk 
mi magunknak mulatságot csinálni.c Ez volt 
némelyek szálló igéje. Pedig a diák-ifjuság 
szeretettel és őszinte barátsággal ment oda. 
S talán jobban is felfoghatná az iparos-ifjú
ság a diák-ifjnság közeledését, mely jövendő
beli társadalmi egyetértés első jele.

Hegedős.

K ö z ö n s é g  k ö r é b ő l .
.Nyilvános köszönet.

Ámbár jól tudom, hogy egy kórházi orvos- 
nak nincs szüksége egy szegény ember kő 
szünetére, mégis el nem mulaszthatom, hogy 
dr. Orley úrnak a legmélyebb és leghálá- 
sabb köszönetemet ne fejezzem ki, a ki en- 
gemet öt héten át a békésmegyei kórház
ban súlyos bajomban emberfeletti lelkiisme
retességgel és tudással gyógyított, úgy, hogy 
csak az ő becsületes, fáradságot nem ismerő 
munkája adott vissza az életnek. Fogadja 
ezért tőlem köszönetemet s a kornak azt kí
vánom, hogy sok ily becsületes orvost ad
jon az isten neki.

Gyulán, 1900. jul. 31.
Tisztelettel: 

M aisli Gáspár.
gyulai lakos.

Séta a népkertben!
»Miről nem zengett már az ének, mióta 

lant és dada szól! . . . ,t Nem akarok >hé- 
zagot« pótolni, mert amit mondani akarok,
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azt már egyszer mások is mondták s igy 
meg vagyok kiméivé fantáziámat megeről
tetni, hogy »kitaláljak« valamit (a rekkenő 
hőségben nyomott agyműködéssel különben 
is künszt volna valami okosat kitalálni) ha
nem szépen kitaposott ösvényen haladok.

E lap hasábjain már egy Ízben szellőz
tetve lett a népkert-mizéria s úgy látom fo
ganatja lett, mert mi tűrés-tagadás, leg
alább azóta annyi világosság lön, hogy már 
nem kell sötétségben botorkálni.

Folytatom a kijelölt irányt, mert eddig 
az csak fél vívmány; a teljes boldogsághoz 
még csak az hiányzik, hogy mentői keve
sebb port nyeljünk ! Ugyanis a mióta a ma
gas izzó-alias recte ivlámpás tündéri fényt 
áraszt a rondeau körül, azóta rengeteg kö
zönség keresi fel esténként a népkertet és 
annak legnagyobb része ott torlódik Össze 
a hol világosság van; ezáltal valóságos por
felhők származnak, melyek a sétát elvisel
hetetlenné teszik. E bajon kevés költséggel 
lehetne segíteni: legalább a rondeau körüli 
részt kellene naponta 6 óra után felocsoltatni, 
mi által a boldogság — a rondeau körül — 
teljes lesz.

És most jön a nagyszerű eszmém! Ha a 
nagyérdemű tanács e költségre a budgetben 
nem tudna tételt szorítani, úgy előállók azon 
propozicióval, hogy a zenészek módjára, 
(kik hetenként kétszer járnak hatósági enge
déllyel gyűjtő ívvel holmi eltörött czimba- 
lom, klarinét, nagybőgő stb. javítási költsé
gek fedezésére) bocsásson ki gyűjtő-ivet a 
locsolási költségek fedezésére is és biztos va
gyok benne, hogy a nagy közönség szívesen 
támogatja ebbeli működésében, mert ily tik
kasztó melegben a népkert valóságos éltető 
menedéke az elcsigázott emberiségnek. Ke
vés várős dicsekedhetik azzal, mint a mi 
kedves kis városkán, hogy úgyszólván a 
kellő közepén van ily gyönyörű kis üdülő
helye, hol esténkint kellemes üdülőhelyet 
talál a napi fáradalmak után; és ha már 
meg van az üdítő liget, ne tegyük aztindo- 
lentiával élvezhetetlenné! Zóna.

P. S. Ha az ajánlatom nem találna kellő 
méltánylásra, úgy figyelmébe ajánlom a n. 
é. tanácsnak a bécsi község-tanács legújab
ban kiadott rendeletét, mely szerint a tisz
telt czimü hölgyek kóteleztessenek ruháikat 
jómagasra emelni, (hony sóit qui maly peuse) 
hogy legalább ezzel is kevesebb por ve
rődjék fel!

Kiadótulajdonos: Dr. Frankó László.

A békési járás főszolgabirájától.

4502—1900.

Pályázati hirdetmény.
Békésvármegye békési járáshoz tartozó 

Körös-Taresa nagyközségben üresedésbe jött 
éri 1200 korona fizetés, 400 korona lakbér
rel és szabályrendeletileg megállapított láto
gatási dijjakkal javadalmazott

másod községi orvosi állásra,
mely állással a halottkémi teendők ellátása 
van összekötve, ezennel pályázatot nyitok.

Felhívom pályázókat, hogy képesitésóket, 
eddigi működésűket igazoló okmányokkal fel
szerelt pályázati kérvényeiket hozzám folyó évi 
szeptember 1-ig adják be.

A választás Körös-Tarrsa községházánál 
1900. évi szeptember fi-án ti. e. 9 órakor 
fog megejtetm.

Békésen, 1900. julius 23-án.
Popovies Szilveszter,

31 1—3 főszolgabíró.
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Nagy bútor eladás.
Rendkívüli olcsó árak !

JELINEK B. k  és  FIA
b u to r -á r ú h á z á b a n

Budapest, V II. kér., Kerepesi-ut 8. szám,
•— földszinti helyiségek.------

Amateurok
uem tatáinak megbízhatóbb Téteti forrást

fényképészeti czikkökben
mint

*  ARADON,
fénykép-ezikkek, papír- és műkereskedése, saját 

modern berendezésű könyvnyomda.
240 oldalra terjedő képes árjegyzék 60 fillér portó- 
mentesen, mi az elsó rendelésnél visszatérittetik.

Fizetőképes vevőknek fizetési kedvez
mények. Hivatásos fényképészeknek ár
kedvezmények. Laboratórium az üzlet
ben. Első oktatás ingyen. Kidolgozások 
és sokszorosítások jutányosán. Minden 
fénykép ezikk friss minőségben raktá
ron. Kodak, Schlenssner, Kurtz, Non- 
pareille és egyéb czikkek. — Naponta 

pontos expeditió. 
Összeköttetéseim az elsőrendű gyárakkal bármely más \ 
28 2—to ezéggel versenyképessé tesznek.

Xyomatoit Dohát János könyvnyomdájában, Gyulán 1900.

layton & Shuttleworth
mezőgazdasági gépgyárosok g )  B l l d a p e S t

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

Váczi-kőpút 
63. sz.

Locomobil és gőzeséplögép-készletek
továbbá Járg án y -c sép lő g ép e k . lóhere -csép lők , tisz tító - ro s tá k , konkolyozók, k asz á ló - és 

a ra tá g é  pék , szó n ag y  üj tők . bo ronák .

„Columbia-Driir

R e m i n g t o n i s t a  292-2
ügyes, szakképzett, jó kézirásu, különböző iro
dákban már alkalmazva volt, jelenleg köz- 
igazgatásnál vau, Írnokul, esetleg gyakor
nokul ajánlkozik. Czim a szerkesztőségnél.

J ó  házból való 68 polgári iskolát járt 
fiuk fizetésse l

t a n o n c z u l
felvétetnek.

Czim a kiadóhivatalban.
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leg jobb  so rve tőgépek , 
szecsk  av á g ó k , ré p a v á g ó k , 

k  ukori cz a -m o rzso ió k , 
d ará ló k , ö rló-m alm ok, 
eg y e tem es ac z é l-e k é k .

2 - és 3 -v a sú  e k é k  és  m inden  egyéb  gazdaság i gépek.

Rétaletet árjegyzékek kivé matra ingyen ét bérmentve küldetnek.

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

lo co m o b il- és  csép lő g ép -g v n ra .

H I R D E T É S .
Friedenstein-féle kereskedelm i iroda

BUDAPEST, VII. kér., Dumjunirs-iiírza 33. sz.
Megszerzi a legelső külföldi rzégek képviseletét 

és ajánl alkalmas képviselőket. Megbízható informa- 
cziók ezégek és magánosok felett. Kétes és múlt köve
telések behajtása. Kutatások.

Bővebbet 10 fillér beküldése ellenében portó- 
mentesen. 23 3_6
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/ A . K .  E C V E T E M
VEXYTAflI iriTÉZETE

SZT l v k a c s f v r d o i

ü í é S ^ h e c y if o r r á s

ICEPi TISZTA 
B I C A  RBOf l AT

ASVAI1YV/IZ
K A P H A T Ó  : 

FÜSZERKERESKEDÉSEKBEH 
V E M O É C L O K 8 E M

ÉSAIMDEM VftSVTI
ÉTKEZŐ KOCSIBAN.

Kapható Gyulán : Zuzmana János, Ferentzy Alajos 
és ifj. Kohlmann Ferenez ffiszerkereskedésében.
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