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Szerkesztőség: 
Templomtér, Dobay .János 

kereskedése, liova a laf 

szellemi rószót illető köz-

iem (.' nyeli i n tűzön cl ők. 

Köziratok nem adatnak 

Slcfizetési dij : 

ICgűsz évre . 5 frt — kr. 

Félévre . . . 2 > 50 > 

Évnegyedre . 1 » v!5 » 

Eyyes szám ára 10 kr. 

Kiadó hivatal: 
Templomtér, Dobay 

Ferencz háza, ée könyv-

kereskedés, hova a hir-

detések és nyilt-téri köz-

lemények küldendők. 

H i r d e t é s e k 
szabott úron fogadtatnak 

el Gyulán, 

a kiadó hivatalban. 

Nyilt-tér sora 10 kr. 

BÉKÉS. 
Társadalmi és közgazdászati hetilap. 

MEGJELENIK NIDNDEN VASÁRNAP. 

Felelős szerkesztő: KÓHN D Á V I D . 

Megyegyűlés előtt. 
ii. 

Lapunk mult számában egész terjedel-
mében közöltük a vármegye közkórházának ki-
bővítésére vonatkozó alispáni javaslatot. Min-
denki, aki az előterjesztést figyelemmel át-
olvasta, kétségtelenül meggyőződhetett a kór-
ház kibővítésének feltétlenül szükséges vol-
táról és arról, hogy a közegészségügy, ku-
mánismus és a vármegye közönségének ér-
dekeit egyaránt szivén viselő intéző körök-
nek sikerült oly megoldást találniok, amely-
lyel egyrészt a dicséretes czél megvalósítha-
tó, más részt a vármegye lakosságának bár-
mily kis nfértékben való megterhelése mellőzhető. 
Köszönet és elismerés illeti meg ezért őket. 
A kibővítés tervezetéről előzetesen értesített 
belügyi kormány ugyanis megengedte, hogy 
a kibővítésre felveendő 100.000 frtos köl-
csön évi törlesztési összege a közkórház költ-
ségvetésébe évenként kiadásként beillesztes-
sék s ekként lehetővé tette, hogy a kibőví-
tés költségeit maga a közkórház az ápolási 
dijakból befolyó jövedelméből minden más 
hozzájárulás nélkül kifizethesse. A jelenlegi 
átlagos beteg létszámot véve számításba a 
költségek a napi ápolási dijaknak 8 krral 
való emelkedését vonják maguk után, amely 
emelkedés a megnagyobbodott, kórház na-
gyobb beteglétszáma folytán 3—4 krra fog 
leszállani, vagyis az ápolási dijak ezen emel-
kedéssel együtt 75 krra rúgván, nem kalad-
j;ík tul az ország közkórházaiban szedett na-
pi ápolási dijak átlagát. A megoldás tehát 
azonos levén az elmegyógyintézet létesítésé-
nek módjával, itt ismételten ós örömmel 
kangsulyozzuk, hogy a kibővítés sem köz-
vetleuül, sem közvetve nem fogja a várme-
gye közönségének megterhelését okozni, mert 
az állami betegápolási alap létesítéséről szóló 
törvény életbeléptével az összes vagyontalan 
betegek ápolási dijait ezen alap fogja fedez-
ni, amely alapra a megállapított 3%-os pót-
adót fizetni kell az ország és a vármegye 
lakosságának akár kibővíti a közkórházat, akár 
nem, sőt a kórház kibővitése a vármegyére 
nézve ugy kumanitarius mint gazdasági te-
kintetben előnyöket nyújt, mert arra képez 

biztosítékot, hogy a vármegyének több be-
tege fog országos költségen ápoltatni és az 
országos betegápolási alapból nagyobb rósz 
fog az itt ;ípolt betegek után kifizettetni és 
a vármegye lakossága jövedelmének fokozá-
sára szolgálni. 

Lapunk, mint a nyilvánosság egyik or-
ganuma e néhány megjegyzés által csak azon 
elismerésnek óhajt kifejezést adni, amely az 
ügy kezdeményezőit ós közrcmunkálóit mél-
tán megilleti. Hangulatkeltés, vagy az ügy 
érdekében való agitálás annál kevésbbé le-
hetett czélunk, mert. meggyőződésünk szerint 
arra szükség nincs és erős a hitünk, hogy a 
határozathozatalra hivatott törvényhatósági 
bizottságnak minden tagja örömmel fogja a 
szükséges támogatást az üdvös czél elérésére 
nyújtani, mely támogatás egyedül a viírme-
gye hitelének felajánlásában áll. 

Közforgalmunk első rendű eszközeinek: 

vasutak létesítésének támogatásával több szem-

pontból fog a közgyűlés foglalkozni. 

Az első tárgyat ehhez a vármegye al-
ispánjának más tekintetben is érdekes és a 
közügyeket alaposan megvilágító jelentése 
fogja nyújtani, a mely egy a Sárrétről a 
vármegye központja felé vezető vasútvonal 
létesítésének eszméjét- veti fel és javasolja, 
hogy egy Békéstől Vésztőig esetleg folytatólag 
Püspökladányig vezető vasút létesítését te-
gye a vármegye tanulmány tárgyává, esetlog 
a megvalósítás iránt kezdeményező lépést 
tegyen. Azon aggályok, melyek a sárréti 
vasat létesítésekor annak irányítása tekinte-
tében a közönség tekintélyes része előtt fel-
merültek, az idők folyamán alaposaknak 
bizonyultak s ina már szomorú valóságként 
áll előttünk azon tény, hogy a sárréti vasút 
vonalozása vármegyénkre a várt előnyök 
helyett határozottan káros a forgalomnak a 
vármegyétől való elterelése következtében. 
E hátrány megszüntetését czélozza az alis-
páni jelentés, mely a lehető legrövidebb 
vonalon Békés és Vésztő között akarja a 
Sárrétet a vármegye központjával vasúti 
összeköttetésbe hozni és azért az eszmét 
üdvös czélzatánál fogva a valóra válás re-
ményében legmelegebben üdvözöljük. 

A mely követelménynek többi helyi ér-1 
dekü vasutaink meg nem felelnek, hogy aj 
forgalmat vármegyébe és annak központja 
felé tereljék, azt a követelményt teljesen 
kielégíti a gyula - seprős—barakonyi vasút 
terve, melynek előnyeit már több izben volt 
alkalmunk fejtegetni. A közgyűlés három 
pontban is fog foglalkozni e vasúttal, mint 
a melyre az engedményesek a vármegye 
hozzájárulását is kikérték és a melyet- Gyuia 
város és Gyulavári község pénzáldozattal 
támogatni szándékoznak s határozataik jóvá-
hagyását kérik, Az állandó választmány, 
mint már megírtuk—kilométerenként 3000, 
összesen 24000 forint segély megszavazását 
javasolja a közgyűlésnek, mit a vasút elő-
nyeihez és a többi vasutaknak adott segé-
lyek összegéhez képest magunk részéről 
igen kevésnek tartunk s azon nézetben va-
gyunk, hogy a vasúttal szemben, melynek 
nemcsak Gyulaváros, hanem taián inkább a 
vármegye fogja élvezni előnyeit, a megye 
sokszor czéltalnnul kifejtett bőkezűsége most 
helyes indokon alapulna, 

A közgyűlés tárgysorozatába felvett 
szabályrendeletek között legfontosabb a gaz-
dasági munkások segélyalapjának létesítéséről 
és kezeléséről alkotandó szabályrendelet, 
melyet mult számunkban szintén egész ter-
jedelmében közöltünk. A szabályrendelet 
szerintünk a legnagyobb körültekintéssel 
készült, rendelkezéseiben a törvénynek meg-
felelő, szabatos és világos, czéljára nézve 
üdvös ós a kivitel módozatait tekintve a 
lako33ág anyagi erejével számot vető - és 
azért nem találunk semmi nehézséget annak 
elfogadhatása tekintetében, de viszont nem 
látunk semmi hátrányt abban, hogy az az 
állandó választmány javaslatához képest ér-
demleges tárgyalás előtt véleményadás czél-
jából a gazdasági egyesülettel közöltessék. 

A vármegyei és községi pénzkezelésre vo-
natkozó szabályrendeletekre nézve, a melyek 
a pénztári kezelést és ellenőrzést szabatosan 
körülírják ós részben uj alapokra fektetik, 
úgyszintén a közegészségügyi szabályrende-
letre nézve, a belügyminiszter néhány kisebb 
pótló intézkedés felvételét rendelte el, a 

[melyek beiktatása azok lényegét nem érinti 
s így ezen szabályrendeletek kötelező ere-
jűvé emelhetők lesznek. 

A községi jövedelmek fokozását czélzó 
törvényhatósági bizottság annak idején tervbe 
vette, hogy a községek regale kártalanítási 
kötvényeinek értékéből községi takarékpénz-
tárak létesítését javasolja a községeknek és 
az e czélból kidolgozott szabályrendelet-
tervezetet előzetes nyilatkozat végett fel-
terjesztette a belügyminiszterhez. A belügy-
miniszter válaszában kijelenti, hogy a be-
mutatott terveket a hitelszövetkezetekről 
szóló törvény következtében előállott vál-
tozott viszonyok folytán ős azokuak némely 
intézkedését tekintve nem találta olyanok-
nak, hogy azokat a községeknek megvalósí-
tásra ajánlhatná. így tehát a községekre 
hárul azon feladat, hogy helyi viszonyaik 
mérlegelésével gondoskodjanak közjövedel-
meik fokozásáról és ezzel a minden czélra 
igénybe vett és túlterhelt adózó polgárok 
felette súlyos terheinek könnyítéséről. A 
vármegyénél e czélra végzett tanulmányok 
a kivitelnél alapul szolgálnak a községeknek 
és reméljük, hogy a képviselőtestületek ala-
pos körültekintéssel meg is fogják találni a 
módot, hogy a meglevő közvagyont jobban 
jö vedel meztessék. 

Végül ha megemlítjük, hogy az állandó 
választmány a központi hitelintézetekbe való 
belépés és ott annyi részjegy jegyzését java-
solja, a mennyi 4%-nál nem többet jövedel-
mező készpénz alapja van a vármegyének, 
körülbelül- végeztünk, a közgyűlés azon tár-
gyaival, a melyek fontosságuk mellett a 
vármegye összeségét érdeklik és épen azért 
részletes ismeretet, tanulmányt és megfonto-
lást igényelnek. 

Békésvármegye törvényhatósági bizottsága 
1898. október 11-én tartandó rendes köz-

gyűlésének tárgysorozata. 
(Vége.) 

69. Orosháza község Bene Dánielné ingat-
lanának megvételét kimondó határozata. 

70. Orosháza község ós Keleti Adolf között 
kötött kaszonbéri szerződós. 

Tárcza 

^ 3a.étxöl-
— Október elseje, a regruták meg a szabadságosok, valami 

az italról, szüret bor nélkül, bor szüret nélkül, patontirozott. 

liazaszerctet, Kossuth—Széchenyi aiczkép leloplezcs, megyei 

közgyűlés, Kéry Gyula, közművelődési felolvasás, valami az 

időjárásról. — 

Ugy tudom sajnálni azokat a darutollas 

sarkantyús csizmás legényeket, a kik igy októ-

ber elején egy-egy kis faládával a hónuk alatt, 

berukkolnak a különböző garnizonokba, hangos 

kurjongatással, büszke mellveréssel, vonulva 

végig- az utczán, mert hogy nekik már nem 

„parancsol a biró", hanem parancsol anrak a 

„kettő-három nyomorulténak, a kik itthon 

maradtak s akik felől beborulhat a lányok feje 

felett az ég boltja. 

Hej í bizony beborult ő felettük! Mert 

ezek a szegény legények, a kik olyan nagy 

Karral hirdetik utczahosszat, hogy a császár 

katonáivá lettek, nagyon csendes emberek lesz-

nek ecry pár nap multán. 

Ilyenkor még van egy kis virtus, egy kis 

páthosz a fájdalmukban, de odabent a* tán a 

kaszárnya udvarán kezdetét veszi a csöndes, 

igazi fájdalom, a melynek nincs szava, a mely 

sóhajtásokban talál csak kifejezést, azt is csak 

akkor, mikor szabad. 

Mert próbáljon csak meg a gledában, 

haptákban álló regruta sóhajtani, meg is kapja 

a magáét. 

— Hát kend ott a jobb szárnyon mit 

tüszköl? Tán az idesanyja szoknyája jutott az 

eszébe. Tudia meg kend, hogy mikor én azt 

kajitom, hogy „hapták", akkor olyan hapták 
legyen, hogy az istennyila kendet válaszsza 
direkeziónak. Hát azír'! 

Szegény regruta mit tegyen. Magába fojtja 
a sóhajtást és „reksz"-re fordul „linksz" helyett 
keservében. 

De hát a regruta mind ilyen. Köz — baka 
— felfogás szerint a regruta akkor jött a 
világra, mikor az úristen nem volt odahaza és 
Szent Péter volt a „stellfertréteru-je, ez terem-
tette meg olyan tökéletlenül, hogy nem képes 
fölfogni, mi a „reksz", mi a „linksz". 

Addig azonban, mig a regruta a kaszárnya 
udvarra kerül, nagy legény. Ötös hatosával 
szabad neki a betonjárdán dülöngélve kurjon-
gatni és utczahosszat muzsikáltatni magát. 

Ez n-ár igy dukál. Háromszázhatvanöt kis 
nap meg két kalendáriom (kerek 3 esztendő) 
szenvedései árán vásárolja meg magának ezt a 
kis szabadságot. 

A Zsuzsi meg a Kata és a többi szép 
szerető elsírja tán addig a két szemet is, mig 
a nyolczbeli regruta 3 év múlva „beafférol" és 
feltűzi a szabadságos bokrétát a kalapjára. 

Az olyan aztán boldog ember. Elmondja 
idehaza a sorát a katona életről s a falu apraja 
nagyja köréje gyül. Ha nagyon eltalálja vetni 
a sulykot egy-egy régi módi obsitos mégis csak 
közbe köhint. 

— Bizony édes öcsérn katona se voltál te 
még? Akkor tették be a kenyeret a sütőkemen-
czébe mikor elmentél, miro kisült már itthon 
voltál újra. Hej mikor mink katonáskodtunk 12 
esztendeig, más világ volt akkor! 

Egy szabadsíígos bakának azonban mindig 
van annyi esze, hogy nem engedi magát s ha 
az öreg" • azt mondja, hogy a tallián grániezon, 

Pádovába meg Mántovába igy meg ugy volt, 
hát a szabadságos ötbeli baka lefőzi az öreget 
azzal, hogy „kenteknek előbb ki kellett csiholni, 
hogy egyet lüjenek, mink meg ötöt lövünk egy 
azon minutumba a „rr.anliklter" repetáló pus-
kával." 

Persze ugy a berukkolás, mint a kirukko-
lás nem megy végbe italozás nélkül. 

Folyik a bor .. . az az dehogy a bor. Saj-
nos ma már pálinka mellett mulat a magyar is 
s maholnap a nóta is ugy variálódik: 

„Jó snapsz ugy-e sógor!" 
Éppen a szüreti ünnepély meghívóját olvas-

tam a héten és arra a meggyőződésre jutottam, 
hogy a szüreti ünnepélyen minden egyébről van 
szó, csak borról nincs. 

Elismerem, hocy a szüreti ünnepély igen 
szép ünnepé'y lehetett, hiszen az összeirt névsor 
lapunk más helyén tanúskodik is erről, de hogy 
szüreti ünnepély lett volna, azt bizony csak azért 
hiszem, mert oda volt nyomtatva a meghívóra, 
valamintségesen körülkanyaritott miniszterelnöki 
stylusban a mulatság mikéntje is. fiát fogjuk 
rá, hogy szüreti volt! 

Elvégre is, ha lehet bor szüret nélkül (már 
pedig a mai borok körülbelül szüret nélkül, 
pinczében jönnek a világra) miére ne lehetne 
szüret bor nélkül? 

Minden jól van tehát ugy ahogy van!| 
Éljen a háromcsillagos cognac! Dreimal hoch ! 

Sohse busuljunk a régi jó időkön, mikor 
még a hegyoldali kolnákból kihallatszott a vig 
muzsikaszó, mikor még nem kellett programmot 
csinálni a szüreti ünnepélynek, programm nélkül 
is jókedvű muri volt az. 

Akkor mér bort ivott a magyarI Vad, szi-
laj tüz égett tőle az ereiben, „kanászen, jogá-

szén und csikós-en"-böl állott a magyar haza 
s az idegen legendákat beszélt a vad magya-
rokról. Vadul, szilajul szerette a hazáját is. 

Ma már nem iszunk bort. Ha nagyon jól 
akarunk mulatni, iszunk „Talismant" meg fran-
czia pezsgőt. — A hazaszeretetünk is modern, 
patentirozva van. — Addig már nem terjed a 
patentje, hogy a református templomba el mer-
jünk menni, ha az aradi tizenháromért gyász-
ünnepélyt tartanak. 

Igy esik meg aztán, hogy egy-két kaputos 
ember lézeng október 6-án a gyászünnepélyen. 
De hát bizony minek is menne oda az ember? 
Ott bizony nem osztogatnak semmiféle ordót, se 
kis, se nagy keresztet, se metaliát. 

Metália! . . . Ez kell a magyarnak, akár-
milyen kicsi l igyen is, csak legyen. 

Ördög vigye a szüretit, mig a hazaszere-
tetet 

Ejnye nol Micsoda Ízléstelenség tőlem itt 
a búsongó magyart adni. Nemhogy ürülnék, 
hogy a patentirozott hazaszei-etet nem vált még 
általánossá! 

Nem olyan fekete az ördög, mint ahogy 
festik ! Hazafiúi busongásomból fölver a küszö-
bön levő megyei közgyűlés tárgysoroza'a. Kos-
suth és Széchenyi arczképeit örökítette meg a 
vármegye közgyűlési terme számára s ezt fogják 
leleplezni minden szépért és magasztosért lelke-
sedni tudó Fábry alispánunk emlékbsszéde mellett. 

A közgyűlés tárgysorozatába talán ez a pont 
fog egy kis élénkséget hozni, mert egyébként 
bizony elég vékony anyag a j^len tárgysorozat 
3-í. érdeklődésre. 

Még csak választás sincs benne, már pediir 
a közgyűlési terem választás nélkül olyan képet 
szokott mutatni, mint az október 6-ki templomi 
gyászünnepéi}'. 



71. Szarvas községnek a kii', posta- ós táv-

írda hivatallal kötött bérszerződése. 

72. Szarvas községnek a irt. kii', adóhivatal 

és pénzügyőrséggel kötött bérszerződéso. 

73. Szeghalom község kérvényo a létesí-

tendő második ártézi kút fúrása tárgyában kö-

tött vállalkozási szerződós jóváhagyása iránt. 

74. K.-Ladány község kérvénye egy ártézi 

kút és két Northon kút i'urása tárgyában ho-

zott képviselőtestületi határozat megerősítése tár-

gyában. 

75. Vésztő község kérvénye a jelenlegi köz-

ségi orvos lakbérének felemelése tárgyában hozott 

képviselőtestületi határozat jóváhagyása iránt. 

76. K.-Tarcsa község kérvénye módosított 

szervezeti szabályrendeletének jóváhagyása iránt. 

77. Gyula-Vári község jelentése a nagy-péli 

földekre vonatkozó adás-vételi szerződések meg-

kötéso tárgyában. 

78. Nagy-Szénás község kérvénye Torkos 

László jegyzői fizetésének személyhez kötötten 

leendő felemelése tárgyában hozott határozatá-

nak megorősitóse iránt. 

79. Körös-Ladány község szegénypénztárát 

illető behajthatatlanná vált követelések törlése 

tárgyában hozott képviselőtestületi határozat. 

SO. Körös-Ladány község határozata végre-

hajtói állás szervezése tárgyában. 

81. Szeghalom községnek egy községi ven-

dégfogadó építési költségeire felveendő 9000 fo-

rintos kölcsön, a törzsvagyon pénztárból kifize-

tendő 2000 írt vételár és a törzsvagyon pénztár 

kötvényeinek kicserélése tárgyában hozott hatá-

rozatai. 

82. Csorvás község határozata 6000 forint 

kölcsön felvétele tárgyában. 

83. Füzes-Gyarmat község kérvénye az 

újonnan építendő vasúti állomáshoz vezetendő 

útvonal kikövezése iránt. 

84. Szent-András község határozata az ál-

latorvos fizetésének felemelése tárgyában. 

85. Vésztő község határozata a mezőőrök 

drágasági pótléka tárgyában. 

86. P.-Szent-Tornya község kérvénye a rend-

őrük fizetésének felemelése tárgyában hozott 

képviselőtestületi határozat megerősítése iránt. 

87. Puszta-Földvár község kérvénye egy 

kertészlak építése ügyében hozott képviselőtes-

tületi határozat jóváhagyása tárgyában. 

S8- Mező-Berény, Endrőd, Sámson s Vésztő 

községek kérvényei újonnan alkotott szegény-

ügyi szabályrendeleteik megerősítése iránt. 

89. Füzes-Gyarmat község kérvénye egy 

második orvosi állás rendszeresítése tárgyában 

hozott képviselőtestületi határozat jóváhagyása 

tárgyában. 

90. ICörös-Tarcsa község kérvénye Bonc 

István és neje körös-tarcsai lakosokkal kötött 

adás-vétel jóváhagyása iránt. 

91. Uj-Kigyós község módosított fizetési 

szabályrendelete és dr. Divis Istvánnak az ellon 

beadott felcbbezósc. 

92. Körös-Tarcsa községnek Nagy János, 

Vámos Sándor, Pardi János, Tóth János, B. 

Gyaraki Sándor, Szőllősi Sándor, Kígyósi Lajos, 

Török Sándor körös-tarcsai lakosokkal kötött 

adás-vételi szerződései. 

93. Öcsöd községnek az orvosi, írnoki állá-

sok fizetósfelomelósc ós a gazdasági ismétlő-

iskola felállítása tárgyában hozott határozatai s 

ezek ellen Csonka László ós társai által beadott 

felebbezós. . 

94. Kondoros község rendőrségi szabály-

rendelete. 

95. Doboz község szorvezési ós ügykezelési 

szabályrendelete. 

96. Vésztő közsógnok egy 5000 frtos köl-

csön tárgyában kelt határozata. 

97. Vésztő község határozata a községi fa-

iskolai kertész fizetésének felomclese tárgyában. 

98. Vésztő község bérszerződése a nagy-

korcsma bérletére vonatkozólag. 

99. Szabadságidő iránti kórvények ós sza-

badság engedólyozósóre vonatkozó alispáni beje-

lentések. 

100. A csabai tornaegylet segélyezés iránti 

kérvénye. 

101. A dunántuli országgyűlési képviselők 

kérvénye a jégkárosultak segélyezése tárgyában. 

102. Maczák György ós társai csabai lako-

soknak kérvónyo a bérkocsi ipar gyakorlásáról 

szólló vármegyei szabályrendelet módosítása iránt. 

103. Szabó János ós társai gyulai lakosok 

kérvénye a heti piaczoknak idegen iparosok ál-

tal való látogatása tárgyában alkotott vármegyei 

szabályrendelet módosítása iránt. 

104. Tafler Jakab orosházi seprőgyáros kér-

vénye, a gyári munkások létszámának cllonőr-

zósc czóljából megejteni szokott vizsgálatok be-

szüntetése iránt. 

105. Szilágyi László járási irnolc kérvényo 

segély iráut. 

106. Özv. Osváth Andorné kérvénye teme-

tési járulók utalványozása iránt. 

107. Höltzer Kálmán vármegyei kapusnak 

dvágasági pótlók iránti kérvénye. 

108. Fehér Kálmán árvaszéki irnok kérvó-

nyo segély ós jutalom iránt. 

109. Özv. Osváth Andorné kérvénye a néhai 

férje részére megszavazott lccgydijnak utalványo-

zása iránt. 

110. Dászkál Szilárd kérvénye néhai Dász-

kál Endre irnok temetkezési jutalékának kiutal-

ványozása iránt. 

111. Török Gábor közigazgatási irnok kér-

vénye jutalom, illetve segély utalványozása iránt. 

112. Piti Rozália gyógyköltsőg elengedésére 

vonatkozó közigazgatási bizottsági határozat. 

113. Révész Lajos gyógyköltsőg elcugccló-

sórc vonatkozó határozat. 

114. Szeghalom község kérvénye 1897. évi 

tulkiadásainak jóváhagyása tárgyában. 

115. Füzes-Gyarmat községnek Polgár Ig-

nácz kereskedővel kötött haszonbéri szerződése. 

116. Orosháza község ós dr. Török Bálint 

között kötött haszonbéri szerződés. 

117. Körös-Tarcsa községnek határozata v 

körös-tarcsai cv. ref. egyházzal ós Boros János-

sal kötött adásvételek tárgyában ós Fábián Gá-

bor körös-tarcsai lakosnak az ellen beadott felcb-

bezósc. 

118 Gyulavárosnak határozata Kollarik Károly ós neje gyulai lakosokkal kötött adásvételi 

szerződés tárgyában ós Léderer Lajos városi 

képviselőnek ez ellen beadott fclcbbczésc. 

119. Községi számadások 1897. évről. 

120. Kétegyháza község kép viselő testül été-

nek határozata, az ebadóból befolyó összegek 

hova fordítása tárgyában. 

121. Öcsöd község képviselőtestületének 

határozata, a helyettes első jegyző tisztelet dijá-

nak megállapítása tárgyában. 

122. Sámson község képviselőtestületének 

határozata az 1897. évi közpénztári maradvány 

hova fordítása tárgyában. 

123. Öcsöd község képviselőtestületének ha-

tározata, az 1897. óv folyamán behajthatatlanná 

vált ebadók törlósc tárgyában. 

124. Gyoma község képviselőtestületének 

határozata, az ebadóból befolyó összegek hova 

loclitása tárgyában. 

125. Gyámpénztári számadások. 

126. Gyámpénztári tartalék alapból kiuta-

lások. 

127. Báró Wodianer Albert ós Mikó i'élo 

gyomai árvatári számadás. 

128. Dobosfy Béla szarvasi lakos gyám-

pénztári adós 4 irt 05 lcr. tartozásának törlése. 

129. Jancsó György szarvasi lakos gyám-

pénztári adós tartozásának törlése. 

130. Szarvas község képviselőtestületének 

határozata három tanyai iskolai építési költségé-

nél tulkiadások jóváhagyása iránt. 

131. Gyula rendezett tanácsú város képvi-

selőtestületének a behajthatatlanná vált laktanya 

tartozás leírása iránt hozott határozatának jóvá-

hagyását kéri. 

132. Szarvas község kórvénye boliajthatlan 

községi közmunka törlése tárgyában. 

133. Orosháza község kérvénye behajthat-

lan vármegyei pótadó törlósc tárgyában. 

134. P.-Szt.-Tornya község kérvénye bc-

hajthatlan községi adók ós vármegyei pótadók 

törlése tárgyában. 

135. Orosháza községnek Vitéz Sándor in-

gatlanának megvétele tárgyában hozott határozata. 

Jól táplált vidéki virilisták bizony nem 

igen mozdulnak be, egyéb közérdekű elintézni 

valókért a megyei székhelyre. 

A választás körülbelül olyanforma érdek-

lődést mégis csalt tud kelteni, mint egy közép-

szerű lóverseny. Van benne valami izgató. Egyéb 

ügyek, legyenek azok bármily fontosságúak is . . . 

hiszen ott a főispán meg a tisztviselők... Az ő 

dolguk, hadd intézzék. 

Sajnos, a vidéki virilisták ez indolencziája 

kezd átragadni a helybeliekre is. 

A helybeliekre is! Tisztelet és becsület a 

kivételeknek és különös tisztelet és becsület 

annak, aki arra leginkább rászolgál és azt leg-

jobban megérdemli. 

Kéry Gyulát értem ennek a „helybili"-nek, 

akit fájlalunk, azaz csupán azért nem fájlalunk, 

hogy a sors tőlünk elszakított, mert csakis el-

válása tette s teszi lehetővé, hogy kiváló egyé-

nisége, nagy tudása s fényes tehetsége, a mi 

örömünkre s büszkeségünkre, hozzá méltó téren 

érvényesüljenek — és hogy tényleg az érvénye-

sülés ösvényén van, arról összes barátai s tisz-

telői örvendetes tudomást szereztünk a kepvi-

lelőház pénzügyi bizottságában époly magas, 

mint illetékes helyről tett nyilatkozatból, — Kéry 

Gyula, akit — nohanem a születés ténye, hanem 

ami annál sokkal értékesebb : a vonzalom és 

szeretet szoros köteléke fűz hozzánk és bennün-

ket is hozzája, a megyei közgyűlés alkalmából 

„hasa" jött körünkbe „itthon" tölteni szabadság-

idejét és aki nemcsak hangoztatja, hanem egész 

szivből át is érzi, hogy „gyulaiensis sum civis" 

és akit a legsovinistább felfogás is teljes mér-

tékben akczeptál „gyulai" nak. 

Szokatlan, sőt — miután e téren nem va-

gyunk elkapatva — némi rezígnáczióval mond-

hatjuk, hogy Gyulán majdnem kivételesen álló 

jelenség ez, amit ama reményben, hogy a köl-

csönös „éntente cordiale"-t soha semmi sem 

fogja köztünk megzavarni, egész lelkünkkel ho-

norálunk. 

No de, ha a közgyűlésen nem is telik meg 

a terem, — bár reméljük, ho.ey ezúttal kivétele-

sen igen is megtelik — a közművelődési egyesület 
felolvasása mégis csak fog egy kis közönséget 

vonzani oda. 

Oláh Györgyöt régi rutinirt felolvasóként 

tiszteli a vármegye s történészi működésének 

egy ujabb érdekes termékét mutatja be a kö-

zönségnek. 

A másik, uj csillag I Pár évvel ezelőtt még 

kis fiu volt, ma már emlegetett neve van a 

szegedi Dugonics-társaság pályanyertesének. 

Nem első debutje különben Nuszbek Sándornak ez. S igy aki a kezdő felolvasó zava-

rában és ügyetlenségében gyönyörködni megy 

fel e felolvasásra, az meglehetősen fölsül. 

A szegedi Dugonics-társaságnál ment ke-

resztül első trémáján a fölolvasásnak s a nagy-

váradi „Gyermekbarát-egyesület" felolvasó ülé-

sén is szép sikert aratott. 

A ki szeret jó verseket hallani, az n-í mu-

lassza el a Nuszbek fölolvasását. 

Most pedig befejezvén a heti krónikát, kon-

statálnom kell, hogy az idő csakugyan őszre jár, 

hogy a bronzszínű falevelek susogva hullanak 

ilá a hervadó pázsitra, hogy az őszi szél fütyöl 

és kergeti a felleget és hogy mind ez természet-

ben sokkal szebben történik, mint a hogy papi-

roson leirni lehet, azért legokosabb ilyenkor az 

időjárás méltatását gazdasági tudósítóra bizni. 

H í r e k . 
0 Felsége a király névnapján ünnepélyes 

hála istentisztelet tartatott a gyulai róm. kalh. 

(ínyatcmplombfin, hol nagyrészt megjelentek n 

gyulai állami, vármegyei és városi tisztviselők; 

kiknek élén láttuk dr. Lukács György főispánt, dr. 

Fábry Sándor alispánt, Csák György kir. pénzügy-

igazgatót, Rezey Sylviusz királyi tanfelügyelőt, 

Szarvassy Arzén ós Haviár Lajos kir. főmérnökö-

ket, Dutkay Béla polgármestert stb. A templom 

baloklalát a m. kir. honvéd tisztikar tagjai foglal-

ták ol, Fürdők István ezredes és Csillag László 

alezrodossol. A hivatalos egyének által ol nem 

foglalt helyolcct. is intelligens közönség töltötte be. 

A inisót Gróh Ferencz prépost-plébános végezte 

nagy segédlettel. Miso alatt a belvárosi leányiskola 

növondékei énokeltek három szép duettet orgona-

kisérettol; — a válogatott hangokból olakitott 

gyermekkar szépon, biztos hanghordozással, kollő 

szinozéssel előadott énekeivel meglepte a közön-

séget. A duettekot a leányiskola tanítónői, a kod-

vos testvér apáczák tanították be. 

Október hatodika emlékét, nem pazar fónynyel 

üli meg a nemzőt. A mártírok emlékünnepe C9NK a 

szivek ünnepe. Lélekben zarándokolunk az aradi 

Golgothához, hol nem is egy, de 13 oltára magaslik 

i magyar hazafiság vallásának. Miut sötét madarak 

környozik gondolataink ezt n vérszeütelte helyet, a 

multak borzalmas jelenotei mogelovunednek sze-

münk előtt és egész valónkat megreszketteti ez az 

smlékezés. De íme a sötét emlékezésbon vigasztaló 

világosság gyül. Feltűnik előttünk az aradi szobor 
ilakja, amint a hófehér géniusz koszorút tart a 

vértanúk felé. A bánat megenyhült, a rettentő mult 

i-oménytoljes jelenné vált, az aradi gyásznap emléke 

kegyeletes apothuozissá változott. E nap emlékét 

iz idén is kegyeletes érzéssel ülte mog városunk 

közönsége. A ref. templomban gyászomlék ünnep 

volt, hol Csiszár Sámuel kántor szép orgonajátéka 

é9 a nagyszámú gyülekezet éneke elhangzása után 

Gulyás János s. lelkész mondott szívből jövő B sziv-

hez szóló lendületes imát. Megemlékezett a nap 

gyászos jelentőségéről ós annak mártírjairól, kik a 

haza s szabadság szolgálatában küzdve mint hősök 

buktak el. A gyászünnepen megjelentek a polgári 

fiúiskola növendékei teljes számban tanáraik vezatése 

alatt, valamint az ev. ref. elemi iskolák tanulói is. 

Kossuth és Széchenyi. Békésvármegye közön-
sége, a mely mindenkor kegyelettol adózott nagy-
jaink emlékének, ismét áldozatot hozott-, hogy 
kegyeletének oltárt cmeljon. Kossuth Lajosnak ós 
Széchenyi Istvánnak életnagyságú arczképei ott 
függenek már a vármegye közgyűlési termében és 
leleplezésük a keddi közgyűlés napirendje előtt 
ünnepélyes emlékbeszéd kíséretében fog megtör-
ténni. Ha a hazafias megemlékezés valakivel szem-
ben felemelő hatású, ha a kegyelet kifejezésének 
méltó voltában fokozatok állíthatók fel, ugy a 
vármegye közönségének ezen ténye szükségességét 
és a hálás visszaemlékezés külső nyilvánítását 
tekintvo első helyen áll. Újkori hazai történelmünk 
két legnagyobb alakjának képmása, kikuek egyike 
a nemzeti közvagyonosodás eszközeinek, az ipar, 
kereskedelem és földmivelésnek fejlesztésében, 
másika állami függetlenségünk, alkotmányos jo-
gaink kivívásában és megszilárdításában oly dicső 
feladatot töltött be, a kikuek állami és nomzetí 
újjászületésünket köszönhotjük, kiknek nevéhez 
történelmünk egyik legszebb korának összes alko-
tásai fűződnek, nem hiányozhatott a vármegye 
közgyűlési terméből, a hol most elhelyezve .min-
denkor buzdító például, a hazafiúi erények minta-
képéül fognak állani a vármegye és az ország 
jólétónok előmozdításán fáradozó törvényhatósági 
bizottság előtt, A kegyelet ünnepélyére a törvény-
hatósági bizottság tagjai bizonyára nogy számmal 
fognak a keddi közgyűlésre megjelenni, a mikor a 
vármegyénk alispánja dr. Fábry Sándor móltatja 
majd a két nagy alak hervadhatlan érdemoit és az 
ünneplők nagy száma és kegyeletteljos érzelmei 
móltóvá teszik az ünnepélyt a megdicsőültek emlé-
kéhez és az ezen emléknek áldozó hazafias vár-
megyóhoz. 

A vármegye rendes közgyűlése kedden délelőtt 
9 órakor veszi kezdetét és azon, a közgyűléssel 
egybekapcsolt ünnepély, valamint- a kiválóan érde-
kes tárgysorozat folytán, előreláthatólag igen nagy 
számmal vesznok részt- a bizottsági tagok. A köz-
gyűlésnek tárgyaival pénteken egész napon át tar-
tóit ülésében foglalkozott a már másodízben ülé-
sező állandó választmány, több fontos tárgy felett 
beható vitát folytatva. így több hozzászólásra adott 
alkalmat ;iz alispáni jelentés, a közúti költségvetés, 
a gazdasági munkások segélyalapjáról szóló sza-
bályrendelet, a közkórház kibővítésének ügye és 
Gyula városnak a gyula-seprősi vasút segélyezése 
tárgyában hozott határozata stb. A viták a köz-
gyűlésen előreláthatólag meg fognak ujulni, sőt 
esetleg nagyobb arányokat öltenek, azért a köz-
gyűlés valószínűleg két napot teljesen igénybe vesz. 

III. Béla király és nejének temetésére, mely 
október hó 21-éu fog a fővárosban lefolyni, a 
miniszterelnökség Békésvármegye közönségét is 
meghívta. A sürgős természetű meghívó pótlólag 
felvétetvén a közgyűlés tárgysorozatába az állandó 
választmány azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a 
kegyeletes nemzeti aktusnál a vármegye a főispán 
elnöklete alatt négy tagu küldöttséggel képvisel-
tesse inagát. A küldötiség tagjait a kö/.gyülés 
fogja kijelölni. 

Legfelsőbb kitüntetés. A tragikus sorsot ért 

és könytengerrel megsiratott Erzsébet királynénak 

valószínűleg utolsó uralkodónői ténye volt a legfel-

sőbb elhatározás, amelyet a hivatalos lap vasárnapi 

száma publikál, 18 palolahölgy kinevezését közöl-

vén. A legfelsőbb elhatározás kelte szeptember 3. 

A kinevezettek között van a humanísmus és jóté-

konyság teréu kiválóan buzgólkodó gr. Almásy 
Dénesné Károlyi Gabriella grófnő is. 

Békésvármegye közművelődési egyesülete fel-

olvasó ülése ma délután 3 órakor lesz a vármegye-

ház dísztermében. Mint lapunk mult heti számában 

közöltük, az ogylet ügybuzgó alelnöke Oláh György 

„a békésmegyei nemesi családok czimorképeiről" 

és ifj. Nuszbek Sándor fiatal író, „Sámson" czimü 

népregéjét fogja felolvasni. A felolvasó ülésen a 

nagy közönség szívesen láttatik és óhajtandó is, 

hogy minél nagyobb számban jelenjék meg, mert 

a felolvasók legszebb jutalma a közönség, különö 

sen annak szebbik részének érdeklődése. 

Közsógjegyzöi szigorlat. A jegyzői vizsgálatra 
kilencz egyén jelentkezett a vármegye alispánjánál. 
A sz gorlat Írásbeli része folyó hó 13-án, szóbeli 
részo pedig 14-én fog a megyeházán megtartatni 
és pedig a jelentkezők számára való tekintettel 
két vizsgáló bizottság előtt, a melyeknek egyiké-
ben dr. Fábry Sándor alispán, másikában dr. Bodoky 
Zoltán főjegyző fogja az elnöki lisztet ellátni. 

A jubileumi diszérem. Mint a honvédség ren-

deloti közlönye irja, n király elrendelte, hogy a 

„Diszérom negyven évi hü szolgálatért" nevezetű 

éremre való igény a következő katonai szomélyolc-

nok is Ítéltessék oda úgymint: a katonai lelké-

szeknek, hadbíróknak, orvosoknak é9 csopatkezelő 

tiszteknek, katonai tisztviselőknek, a rangosztályba 

nem sorolt ama katonai személyeknek, kik havidíj 

élvezetében állanak és a katonai szolgálati jelre 

igónynyel nom birnak, végül a képzöintczetekben 

fizetés mellett véglegesen alkalmazott férfi és női 

tanító és nevelő személyzotnek. 

Gyászünnepély a királynéért. Csaba társadal-

mának huszonkét köztiszteletben álló nőtagja nagy 

női gyűlést hivott össze ma délutánra a városház 

dísztermébe, megboldogult királynénk halálát mél-

tóképen meggyászolandó. Ez ünnepélyen Zsilinszky 
Mihály, Csaba országgyűlési képviselője vállalkozott 

— a nőegylet kérelmére — hogy Magyarország 

nagy halottjáról, Erzsébet királynéról emlékbeszé-

det mondjon. 

Nemzeti Szövetség Szarvason. Szarvas város 
hazafias polgársága dicséretre és követésreméltó 
példával jár elől a megyei városok között. E hó 
16-án délután megakarja alakitaui a „Szarvasi 
Nemzeti Szövetségu-et, mely annyiban különbözik 
más egyletektől, hogy míg ezek alapeszméje az egyeulő 
társadalmi, vallási politikai stb. kasztok egyesítése, 
addig a nemzeti szövetség felölelve, föloldva minden 
különbséget, egy szent czél érdekében egyesíti a 
nemzet minden elomét s e czél; a hazaszeretet, a 
haza jólléte. Az „Országos Nemzeti Szövetség" az 
ellensúlyozója a román liga és más nemzetiségi 
egyesületekkel szemben s hasonló agitációt fojt 
ki, mint a különböző egyéb nemzeti szövetségek 
saját czéljuk elérésére. Hazafias kötelesség tehát az 
„Országos Nemzeti Szövetséget" támogatni s erősí-
teni vidéki szövetségek által s Szarvas követendő pél-
dával jár elől ez irányban. A szervező bizottság a 
következő fölhívást bocsájtotta k i : Polgártársaink ! 
Nagy nemzeti ügyünk érdekében kérjük fel Önöket, 
hogy a „Szarvasi Nemzeti Szövetség" ünnepélyes 
alakuló közgyűlésére minél számosabban megjelenni 
szíveskedjenek. Szarvas, 1898. szeptember hó 17-én. 
A szervező bizottság. Tárgysorozat: Az ünnepély 
sorrendje: Október hó 16-án délután 1 órakor, a 
Budapest és Arad felől érkező vendégek fogadása 
a vasúti állomásnál. Délután fél 4 órakor alakuló 
közgyűlés az „Árpád szálló" disztermébon. Este 7 
órakor dísz előadás a városi színkörben. Este fél 9 
órakor közvacsora. Az alakuló ülés sorrendje: 1 
Elnöki megnyitó és a „Országos Nemzeti Szövetség" 
elnökének válasza. 3. A mogalakulás elhatározása 
és a tisztviselők valamint az igazoló választmány 
megválasztása 4. Zárszó. 

A németvárosi olvasókörben — molyr. ok he-

lyisége zsúfolásig megtelt közönséggel — élénk ér-

deklődóst keltett vasárnap délután Oláh György t. 

főügyésznek előadása a németek Gyulára települé-

séről. Oláh György a megyei levéltár adatai alap-

ján lehetőleg hű képet adott a Gyula városára 

korszak alkotó fontosságú településről, anuak his-

tóriai adatairól, körülményeiről, népiesen, vonzóan, 

teljosen lebilincselve a települők utódainak kegye-

letes figyelmét. Magát az előadást most nem ösmer-

tetjük két okból, először, mert azt csak hézagosan 



tehetnénk, másodszor és főleg azért, inert -az olő-

ndó ama szíves ígérettel kötelezett le bennünket, 

liogy azt lnpunknnk rendelkezésére fogja bocsátani 

és a városunkra kulturhistórini 6zemponlból fontos 

olvasmányra már előre is felhívjuk olvasóink figyel-

mét. Schrőder Kornél pedig a „hitelszövetkezetek-

ről" szóló uj törvényt, annak a közönségre üdvös 

voltát ós fontosságát világította meg szintén nagy 

figyelmet és. elismerést keltő szakszerű felolvasással. 

Gyönyörű őszi napok után az idő tegnap 

virradóra esősre, hüvösro fordult. Az esőt ugyan 

nom neheztelhetjük, mert a ga/daközönsógnok nagy 

szüksége van rá, amonnyiben a két hét előtti cső 

nem volt általános ós igen sok helyen alig verte 

el a port, amibon különben a hét második felében újra 

bőséges osztályrészünk volt. A tengeri szedés az 

uradalmakban is mindenütt be van fejezvo ós 

serényen folyik A termények behozatala s nz őszi 

szántás, a mit a tegnapi eső is bizonyára meg fog 

könnyíteni. 

A gyulai kir. pénzügyigazgatóság területén 

UO kr. napi zsolddal, 50 forint ruházati átalánynval 

ós szabályszerű mollókilloiményekkel javadalmazott 

két vigyázói állásra hirdot pályázatot Csák György 

kir. tanácsos pónzügyigazgató. Pályázati kórvények 

két bét alatt adandók hozzá be. 

Halálozás. Dr. Houchard Ferencz nyugalma-

zott pénzügyminiszteri titkár folyó hó 5-ikén 

Budapesten hosszas botegség után meghalt. Kevés 

emberrel éreztette a sors oly mértékben a költő 

mondását, hogy „játszva emel s mosolyogva sujt 

le" uiint Houchard Ferenczczel, a lciro eleinte kél 

kézzel szórta mindazt, a mit az életben emberi 

fogalmak szerint ezorencsénok, boldogságnak nevez-

nek, hogy kÓ6Őbb uzsorás kamatokkal vogye viasza 

minden adományát. A szerencsétlen omber, nolin 

mindössze 40 óves, az utóbbi években elölülőit 

volt, a kire megváltás volt -a halál, moly immár 

özvegye . Urszinyi Margit révén Békésvármegye 

több tekintélyes családját ejti gyászba. Nyugodjék 

békóbon. 

Kétegyházán hétfőn délelőtt volt Lukács Endre 

főszolgabíró elnöklete alatt a másodjogyző válasz-

tás. Pályázók nagy számban voliak, a kik közül a 

főszolgabíró hármat jelölt, első helyen Popocics 
Aurélt aki hosszú idó óta eme állásra különben 

helyettesítve is volt. Hevos küzdolem volt közte 6 

Vaugyei jelölt között, melynek eredménye lön hogy 

Vangyel 17 szavazata ellenében Popovies 21 szava-

zattal választatott meg. Az ujonan választolt jegy-

zőben Ketegyháza községe hívotolt embert és szor-

galmas munkaerőt nyert ügyei vitelóro. 

Nagy idők tanuja. Melczer Ferencz negyvennyol-

czas honvédszázados a békésmegyei kórházban folyó 

hó 5 én hosszas, súlyos szenvedés után moghalt. 

A 77 evet ólt oggastyán a felvidéki tekintélyes 

kellcmesi Melczer családból származott ós fiatal 

korát uri módban jólétben töltötte el. A szabadság-

harezot. mint vitéz honvédszázados küzdötte végig; 

annak elbukása után azonban nem tudott magának 

exisztencziát találni. Gyulán két évtized óta tünt 

fel, mint különcz ember, aki képzettségű daczára 

is kerü'te az intelligens embereket ós csakis a tanyá 

kon a legegyszerűbb omberek között találta magát 

fel. Több ideig mint tanyai tanító is működött, de 

csak titokban. Csokély nyugdija nem volt elég ön-

fen tartására s a tanyai emberek kegyelemkcnyerón 

tengődött. Nyugodjék békében I 

Villám világítás. A magyar vasúti forgalmi 

részvénytársaság és a város között a villám világí-

tás tárgyában létrejött szorződós nevozott részvény-

társaság czég jegyzósro jogosított közegoi által alá-

íratott ós a városnak a hét folyamán megküldetett. 

Ezen szerződés szövegébe azonban részint a leírás 

alkalmával, részint már annak megfogalmazásánál 

egyes, tisztán stiláris természetű hibák csúsztak 

be, mi által a szerződés szövego nom fojezi ki tel-

jes határozottsággal és minden kélsógct kizárólag 

ama intentiókat, melyek a várost ós a részvény-

társaságot is a szerződés részletezése alkalmával 

vezérelték. Ezek után a szerződés a következő szö-

veg korroktiéval fog a legközelebbi közgyűlés elé 

terjosztetni: a) a czimben eme kitétel „más rész-

ről NVallfisch Mór ós Teván Adolf mint vállalko-

zók között", ugy értelmezendő, hogy nevezettek 

mint a vállalkozó, vagyi6 a magyar forgalmi rész-
vénytársaság megbízottai szerepeltek, b) Az 1. §. 

első mondatában az 1888. XXX I . t.-cz. korlátai 

közöttSőO évre adott jog villamos világítási és erő 

átviteli áram vezetésére szolgáló vezetékeknek le-

rakására kizárólagosnak tekintendő ós a közterüle 

tekaek vezeték elhelyezésére való fölhasználása díj-

talan. c)» Ugyanezen §. második bekezdésónok má-

sodik mondatában tollhiba folytán kimaradt ezen 

két szó „és erőátvitelre." Ugyanezen kikezdés első 

mondatában ugyanis kizárólagos jogot ad a város 

villamos világítás, erőátvitel és egyóbb czélokra 

szolgáló áramalc iparszerü előállítására; világos le-

hát, hogy a máBodik mondatban, mely ennek fo-

lyományaként kimondja, hogy a szerződés tartama 

alatt a város másuak hasonló jogot nom adhat, a 

„világításrau kitétel helyett „világításra és erőátvi-
telre" órtondő. d) A közvilágításról intézkedő 5. §. 

ugy értelmezendő, hogy nemcsak a vállalkozó kö-

teles a körvonalozott világítást a kikötött összeg-

ért szolgáltatni, hanom a város köteles azt a szer-

ződés egész tartama alatt igénybe is venni, illotve 

a kikötött összeget megfizotni. c) Az 5. §. utolsó 

mondatában, hol a vezeték hálózat kiterjesztéséről 

van szó, a 400 hoctowatt. óra fogyasztás lámpán-

ként órtondő. f ) A 14. §. oino kitétolében „minden-

féle községi adó" — a közséfji közterhek is értendők, 
ü) Végre pedig, minthogy a szerződés utolsó be 

kezdésének uzon kitétele, hogy a szerződés jogával 

ós kötolezott3Ógoivel a magyar vasúti forgalmi rész-

vénytársaságra „átszáll" — annyiban volt helytele-

nül stylizálva, amonnyiben jelen esetben nem szer-

ződési jogok és kötelezettségek átszállásáról van 

szó, banem arról, hogy Wallfisch Mór és Teván 

Adolf a szerződést a magyar vasúti forgalmi rész-

vénytársaság számára és novebon, mint ennek meg-

hatalmazottai kötötték, ugy hogy a szorződós ere-

dettől fogva Gyula város közönségo és a magyar 

vasúti forgalmi részvénytársaság mint szerződő fe-

lek között létesült ós a szerződés utolsó bekozdóso 

okként értelmezendő. Végül a város kikötötte, hogy 

a belvárosban a voxolúk hálózat vas oszlopokra 

foktettessók. Eme kívánságnak a részvénytársaság 

annyiban fog elogot tonni, hogy a belvárosban fn 

oszlop helyett legfeljebb 15 vas oszlop felállítását 

helyezi kilátásba. (Ez kovés. Szerk.) Minthogy az 

olőzotes munkálatokat nevozott részvénytársaság 

még a jolen óv folyamán óhajtaná megkezdeni, a 

fenti módosításoknak miolőbbi .jóváhagyását kéri. 

Az ÍparoSLifjúsági egylet által mult vasárnap 

délután rendezett szüreti üunepóly nemcsak méltó 

utódja volt a tavalyi hasonló mulatságnak, hanem 

síkor tekintetében még felül is multa elődjót. Pe-

dig az idő annyiban nem kedvezett az estélynek, 

hogy azt a szabadban helyett a pavillon folyóséin' 

lehetett csak megtartani. Pompás, fostői látványt 

nyújtottak a népies ruhái öltött mindkét nembeli 

szereplők névszorínt: Csőszök—csősznék: Dávid 

Pál—Junászka Fánika, Junászka Ferencz—Ludvig 

Linka, Fridrich János—Birgmayer Matild, Kis Mi-

hály—Gáspár Mariska, Puskás János—Eizele Teréz, 

Kohlmann György—Merksz Marisko, Gyepes Ger-

gely—Merza Teréz, Píttner Ferencz—Dávid Erzsi, 

Gáspár József—Verner Erzsi, Kátay Lajos—Je-

szenszky Éva, Puskás János—Répási Erzsi, Kará-

csonyi István—Dávid Róza, Junászka Mihály—Klin-

kovics Klára. Szüreti bírók voltak: Sal József ós 

neje, Zuzmann János ós neje, Viszt József és nejű, 

ílanzsala Gyula és nejo. A programm szerint lefolyt 

mozgalmas és élénk szüreti ünnepély után, melynek 

ügyes rendezése a legteljosebb elismerést igényli 

reggelig tartó kedélyes tánczvigalom következett, 

melyben a fentnevozoltekcn kívül résztvettok: Leá-

nyok: Domokos Erzsike, Bekker Mariska, Sal Mar-

git, Ferenczy Erzsike (Kolozsvár), Répásy Teréz, 

Ungár Erzsi, Menyhárt Teréz, Moldovány Teréz, 

Csirke Mariska, Kocsis Erzsike, Tóth Juliska, Tóth 

Erzsike. Remele nővérek, Gróh Erzsike, Szabó 

Rózsika (Békés), Balázs Erzsike, Szabó Mariska, 

Schriffert Mariska (Orosháza), Csete Róza, Licska 

Mariska, Klinkovits Anna, Junászka Etel, Szilágyi 

Mariska, Bondár Juliska, Karácsony Jolán, Ráfi 

Mariska, Borbély Juliska, Góg Etelka, Kliszek Róza. 

Asszonyok: Dobay Györgyné, Gubicza Károlyné, 

Lindenberger Ferenczné, Démusz Jánosné és 

Schartenreiter Istvánné. 

Nyilvános számadás a gyulai iparos ifjúsági 

egylet által folyó hó 2-án rendezett szüreti ünne-

pély és tánczvigalom anyagi eredményéről: bevétel 

166 frt 20 kr, kiadás 12S frt 19 kr, tiszta marad-

vány 38 frt 1 kr. Felülfuettok: Dobay János 2 frt, 

Licska Ferencz, Gubicza Károly, Tatár Gusztáv, 

Junászka István, ifj. Junászka István, László Antal, 

Herodek István, Remele József, Hanzsala Gyula 

Sal József, Kóhn Dávid, Répási Ignácz 1—1 frt, 

N. N., Schartenreiter István, Schönbrunn N., Eisele 

János, N. N., Kis Mihály, Merksz Ferencz, Eisele 

József, Gróh György, ifj. Karácsony István, Ábra-

hám János, Gyepes Gergely 50—50 kr, Mojsák 

Gyula, Szatrán Venczel Bondár Péterné 20—20 kr. 

Melj szívós folülfizotésokért köszönetét nyilvánítja 

az iparos ifjúsági egylot novóbon Molt Rozső könyv-

tárnok és Démusz János pénztárnok. 

Mezőhegyesen nem fogadnak. A mezőhegyesí 

uradalom igazgutósága értesítette a kirándulásra 

készülő gazdákat, hogy Müzőhogycsen az idén már 

nem fogúdnak látogatókat. 

Uj kerületi felügyelő. A bányai evangélikus 

egyliázkorülot kiküldött bizottsága a napokban 

tartott ülést és konstatálta, hogy a kerületi fel-

ügyelői állásra dr. Zsilinszky Mihály államtitkárt 

óriási szótöbbséggel megválasztották. A bizottság Sár-

kány Sámuel püspök vezetése mellett azonnal fel-

koresto az uj felügyelőt és üdvözölte. Ünnepélyes 

boiktalás október 18-ikán losz. 

Az újvárosi olvasókőrben folyó hó 9 ón. 
vagyis ma délután '/„ 4 órakor Bene Ferencz taní-
tó felolvasást tart a kukoricza moly elleni védekezés-
ről, melyre a tagokat és érdoklődőkot. ezúton is 
meghívja az igazgatóság. 

Uj gyógyszertár Gyomán. A Gyoma község-
ben felállítandó második gyógyszertár engedélye-
zése iránti kérvényeket vetto tárgynlás alá tegnap 
délután Dombi Lajos olnökloto alatt tartott ülésé-
ben a vármegye közegészségügyi bizottsága. A bizott-
ság a községi közegészségügyi bizottság és képvi-
selőtestület véleményónok olfogadásával egyhangú-
lag kimondotta, hogy Gyoma községben a második 
gyógyszertár felállítását szükségesnek tartja és ily 
értelmű javaslatot terjeszt a közgyűlés elé. 

Zászlószentelés Békésen. A békési ipartestület 
f. hó 16-án tartja nagyszabású ós diszcs zászló-
szentolési ünnepélyét gróf Wenckheim Frigyesné 
zászlóanya védnöksége alatt. Az ünnepély — molyen 
a csabai iparos daloskör VOBZ részt — rendkívül ér-
dekesnek Ígérkezik. 

Kinevezés. Bandhauer István vármegyei szám-
gyakornokot dr. Beöthy László Biharvármegye fő-
ispánja Biharvármegye alszámvevőjévó nevozte ki. 

Névváltoztatások. A belügyminiszter megen-
gedte, hogy Chajniovics Dávid csabai lakos „ Pisit "-re, 
•Such József gyulai lakos és kiskorú József nevü 
űa „Szántó"-rti változtassák át vezetéknevüket. 

Öngyilkos vőlegény. Orosházán nagy részvétet 
keltő tragédia foglalkoztatja most a kedólyoket. — 
Annak idején megirlnk Kovács Géza ós Daubner 
Jolán eljegyzési bírót, korántsem gondolván, hogy 
a rózsaszínű hymen hirecslce ilyen sötét tragédia 
csiráját hordozza magában. Ugyancsak röviden az 
öngyilkosságról is megemlékeztünk. Kovács jóra-
való, intolligons asztalos volt s a szép Daubner 
Jolán iránt érzett köves szerelme tulboldoggá tette 
őt, midőu ezóp jegyesének ujjára huzla a jegygyű-
rűt. Boldogsága uzonban nom tartott sokáig. — A 
leány ugy látszik, nem volt megelégedve leendő 
férjével, avagy társadalmi állását kicsinyelte, egy 
szóval, a mult napokban viaszaküldötte vőlegényének 
a jegygyűrűt s a tőlo kapott omléktárgyakat e 
sorok kíséretében : „Jöjjöu ol délután ozsonnára, 
mindent meg fog tudni." — A szerelme egéből le-
pottyant fiatal ember elsötétült kedélylyol, lelkileg 
összetörve tett eleget a meghívásnak, megtudni a 
szörnyű valót. Ozsonna alatt, — mielőtt a megsza-
kított viszony indító okait magyarázói próbálták 
volna a komor arczu fiatal ember előtt — a leányt 
kihívták azon ürügy alatt, hogy ogy barátnője akar 
velo beszólni. A leány kiment s miután hosszasan 
maradt odakünn, atyja és anyja is kimentek utána 
s egyedül hagyták az elutasított vőlegényt, a kin 
ekkor annyira erőt vett sötét bánala, hogy leakasz-
totta Daubnernek a falon csüngő revolverét és 
azzal halántékon lőtte magát. — A lövés zajára be-
sietett künlevők már haldokolva, vértől elborítva 
találták Kovácsot, aki imádottja nevének sóhajtása 
közben kilehelte lelkét. — A szomorú eset nagy 
részvétet keltelt Orosházán. 

Színpadról az örültek házába. R*gí elismert 

közmondás, hogy a művészeti pálya rögös utakon 

vezet kerosztül. Nagy tehetséggel lehet ott csak 

haladni, s akik tehetség nélkül akarnak ezen a 

pályán boldogulni, azoknak csak a küzdelom ós n 

nvoinor jut osztályrészül, nem a dicsőség, a mely 

után futnak. F.gy szorencsétlen színész tragédiájá-

ról értesülünk Budapestről. Tirnovai Gyulának hív-

ják szinósz nevén, családi neve azonban Orlowsky, 
fia annak az Orlowskynak, aki a provisorium ide-

jében Gyulán hivatalnokoskodott — ő maga Gyulán 

gyerekeskedett és itt végezte el az olemi iskolát, — 

s szomorú esető ennyiben érdekel minket is Mint 

vándorszínész Gyulán is játszott, később a nép-

színháznál volt segédszinész s a művészi pályán 

neki is csak a tövisek jutottak ki. Nyomorúságá-

ban hivatását elhanyagolta s különböző üzleti 

ügyekre adta mngát. Hirdetési ügyletekkel foglal-

kozott a népszínház vasfüggönye számára, llyformán 

pottyant ki a népszínháztól s miután csak 9'/a évi 

szolgálat ideje volt — holott 10 szükséges — nyug-

díjigényét is olvesztotte. E feletti elkeseredéséhez 

hozzájárult reménytelen szerelme a népszínház 

ogyik kedvelt művésznője, Gazsi Mariska iránt. — 

Volt pályatársai már hetek óta tapasztalták össze-

függésnúlküli zavaros beszédéből, hogy a szeren-

csétlen embernek elmebeli baja van. — A héten 

azután oly erősen tört ki rajta a téboly, hogy 

folyton üldözte szerelmével Gazsi Mariskát, isme-

rősei körében pedig azt híresztelte, hogy ő a len-
gyel király s nőül fogja vonni a lengyel királynét. 
Végre is a népszínház direktorának kellett, közbe-

lépnie s midőn e hó 3-án ujbol a kerepesi-uti 

szinészknpunál várta oxnltált állapotban imádott-

ját, a direktor rendőrségért küldött, kik a szeren-

csétlen embert ollenszogülése daczára is beszállí-

tották a megfigyelő osztályra. Tragédiája szinész-

körökben nagy részvétet keltett. 

Tót-Komlós — világközség! Azt mondják, a 
nagyváros első föltétele az aszfalt. No ha ez igy 
van, akkor a tót-komlósi községi képviselőtestület 
megtette az első lépést a világvárosinsság, azaz 
pardon csakis a világ-község felé, inert elhatározta, 
hogy a község főbb utczáit és tereit aszfaltjárdával 
látja el. Egyidejűleg nem bánik mostohán a mel-
lékulczákkal som, mórt azoknak meg téglajárdát 
igór. A torvbe vett aszfaltozást és kövezést a jövő 
tavaszon kozdilc meg. 

Gyufaoldatot ivott. Harmati Józsefné mező-

herényi lakos a héten gyufaoldattal megmérgezte 

magát. Öngyilkossága oka rejtélyes. Állítólag férjo 

a napokban érkezett haza a váczi fegyházból. Mig 

oda volt. a börtönbou, felesége viszonyt folytatott 

egy mezö-berényi gazdával. Talán e viszonyt sza-

kította meg a büntetést letöltött férj hazaérkezése, 

vagy egyéb ok miatt votett-e véget életónok ? — 

Mező-Berényben most sokan találgatják. 

Eltűnt tolvajok. Uj-Kigyóson Domokos Istvánné 
házából 3 ágybéli ágyneműt loptak el. A csend-
őrök hamarosan nyomára akadtak a tolvajoknak s 
üldözőbe vették őket, de azok neszét vévén az 
üldözésnek, Orosháza tájékán oly ügyesen eltűntek, 
mintha a föld nyelte volna cl őket. A csendőrök 
minden tanyát, bokrot kikutattak, de oredmény 
nélkül s most egész uj nyomozást kezdhetnek, 

Leesett a szekérről. Meskó Pál orosházi 14 

éves fiu a héten kukoriczaszárt hozott haza a ta 

nyáról. A magasra fölrakott szekérről azonban 

menet közben lecsúszott és oly szerencsétlenül 

esett, hogy fejét a kocsi kerokóhez ütvén, agyráz-

kódást kapott, melyben pár óra alatt kiszenvedett. 

Elgázolt aggastyán. Sámson községben nagy 

részvétet költő szerencsétlenség lörtónt, merő meg-

gondolatlan henezogésböl. "Wolfinger kocsisa, Sipos 
György megrakott szekérrel jött haza a tanyáról s 

a faluba orvén, megállt egy bolt előtt ostornyelet 

venni. Mig odabonn válogatta a suhogónak valót, 

Tóth Gergely fölült az egyedül hagyott szekérro és 

nagy honczegve hajkurászni kezdte fel s alá az 

utczán az idegen lovakat. — Egy fordulónál amint 

bravúroskodni akart, nem nézett a szekér elé és 

elütötte a rúddal Légrádi Mihály 70 évos öreget, 

ki a lovak közé, majd a kerekek alá korülvén, a 

szó szoros értelmében összetöretett. A szegény öreg 

pár perez múlva roppant kinok közt kimúlt. 

Gyermek kezében gyufa. Sajátságos az az elő-
szeretet a mivel a kis gyermekek a tüz s' főképen 
annak élesztője a gyufa iránt viseltetnek. Ezer 
meg ezor esetben számoltak már be a lapok efajta 
szerencsétlenségekről s most ismét 3 esetből látjuk 
szomorúan beigazolva, hogy nem jó a gyermekei 
gyufához juttatni. Szt.-Andráson Gugolya János 4 
éves kis gyermek ogy doboz gyufához jutott; mig 
édes anyja a padláson rakosgatta a szárítani való 
ruhát, az egyedül maradt gyermek mulatta magát 
a gyufák gyujtogntásával. Egy szál gyufa feje az-
tán lepattant a gyerek könyü ruhájára, mely azon-
nal tüzet fogott. Sikoltozására előjött édes anyja 
a padlásról, de ekkor már a kis fiu olyan súlyos 
égési seboket szenvedett, hogy pár óra múlva meg-
halt sobeiben. A szereucsétlen anyának egyetlen 
gyermeke volt. — A tótkomlósi tunyákon líarkus 
Mátyás 9 éves Mátyás nevü fiacskája gyufával ját-
szadozott és e közben felgyújtott egy kazal szalmát, 
mely teljesen loégett. — Kondoroson pedig Molnár 
Andrásné tanyai háza égett le olyformán, hogy az 
anya távollétében a gyerekek a ház mellett tüzet 
raktak, molynek szikráit a szél a háztetőre vitte. 
Ezek is ujabb intő példák arra. hogy a gyermekeket 
a gyufával, tűzzel való játéktól szigorúan óvni és 
tiltani kell. 

Veszett eb. A kánikulai időbe beváló hírről 
értesit bennünket szarvasi levelezőnk. Bene János 
szarvasi lakos 8 éves kis fiacskáját, az utczán ját-
szadozás közben egy eb harapta meg. A kutyáról 
kiderült, hogy veszett állapotban volt, mire a szeren-
csétlen kis fiút azonnal felvitték a Pasteur-intézetbe, 

Törvényszéki csarnok. 
A csabai kir. járásbíróságnál 1 frt 50 kr. 

napidíj mellett telekkönyvi átalakító dijnolc alkal-
mazást nyer. Pályázati kérvények két hét alatt 
Novák Kamill gyulai kir. törvényszéki elnökhöz 
adandók be. 

A sikkasztó gyomai vasúti pénztáros. A héten 

játszódott le a törvényszék tárgyaló termében 

Beczkói István va6uti pénztáros drámájának utolsó 

fülvonása. Beczkói fölött törvényt ült az igazság, 

hogy büntetéssel sújtsa a társadalmi renddel szembe-

szállott tragédia hősét, a ki a mai erkö'csökből 

kifolyó oly gyakori bűnbe esett, hozzányúlt a más 

pénzéhez : sikkasztott. A törvény előtt álló sikkasztó 

nom tartozik azok közó a sikkasztok közé, akik 

könnyelmű luxuosilasból esnek bele a bűnbe. Az 

ő bűnének sötét nyomor nz alapja; sikkasztott, 

mert nyomorgott, sikkasztott, mert adóságai miatti 

feljelentéstől félt.; sikkasztott, mert édesanyját 

akarta vele a nyomortól megmenteni, ki mint nyo-

morgó színésznő sülyod bele egyre jobban az 

adósságba. Számos tehát a körülmény, mely a sze-

rencsétion bűnös iránt részvétre gerjeszt, mely eny-

híti a hideg paragrafus szigorát. A gyulai törvény-

szék Nyisztor Adorján elnöklete alatt dr. Thold és 

Lehóczky szavazóbirák, Buday jegyzőből alakulva, 

az enyhitü okok figyelembe vételével itélt. A vád-

hatóságot Liszy kir. ügyész képviselte. Védő volt 

dr. Berényi Ármin. A felolvasott határozat szerint 

Beczkói 2002 frt 40 krt sikkasztott a gyomai vasúti 

pénztárnál. Sikkasztását ugy hajtotta végre, hogy 

a b'ovett tételeket nem vezette be a gyomai állo-

máson levő számadásaiba, mikor pedig sikkasztása 

napfényre jött volna, felutazott Budapestre és itt 

kiigazította az igazgatóságnál a rovancsolt napló-

tételeket, hogy számadásai egyezzenek. — A vád-

k'vél felolvasása után felvett naczionale szerint 

Beczkói 34 éves r. kath. vallású, sziuészgyermek, 

nős, gyermekleien, 14 éves vasúti alkalmazott. 

Tárgyalás során a vádlott tökéletes beismerés és 

megbánást tanúsított. Előadta, hogy hitelezői szo-

rongatták, följelontéssel fenyegették, édesanyja a 

legnagyobb nyomorban volt s ily körülmények 

kónyszerhatása alatt követte el a sikkasztást, azon 

szándékkal, hogy azt két nagyobb kölcsönéből helyre 

teheti. Elnök kérdésére, hogy miért javította ki az 

igazgatóságnál a rovancsolási nopló tételeit olyan-

formán, hogy még S00 frttal többet sikkoszthasson 

(mort az első sikkasztás csak 1200 frt volt) vádlott 

azt felelte, hogy teljesen megzavart kedólylyel, 

összetört lélekkel s minden rendszer nélkül esz-

közölte c javítást, bizlos tudatában annak, hogy 

bűue úgyis napfényre jő. — Wagner államvasuti 

igazgatósági titkár előadja, hogy Beczkói a gyomai 

állomásnál oly egyenleget csinált, a melyben sik-

kasztásai nem tűntek ki. Az igazgatósághoz fel-

küldött számadások csak három hónap múlva jönnek 

le, ebből megállapíthatták a hiányt, mert ezekbon 

helyesen terhelte meg Beczkói magát, hogy ez 

helyes volt, annak az a magyarázata, mert ha ez is 

lm MIS, akkor a sikkasztásokat eddig som lehetett 

volna leplezni. Vádlott előadta, hogy ez összegből 

öt évig segélyezte édesanyját, hogy 1895-ig jói 

ment dolga, de ettől kezdve folytonos nyomorbau 

volt s a legvégsőbb nyomor vitte öt e megbánt 

lépésre. Dr. Berényi Ármin védőügyvéd igen szép 

ós megható beszédben kéri védenczének enyhén 

clitéltetését. Előadja, hogy védencze alig részesült 

a családi nevelés gondosságában. Szinészgyermek 

volt, tudvalevőleg szegény 6zinésznópnól családi 

élet nincs. Tettének nem aljas inditó okai voltak, 

nem születésétől rosz, a körülmények balvégzete 

tettte őt bűnössé. <J vissza akarta téríteni a sik-

kasztott összeget s az összes tényekből kiviláglik, 

hogy nem romlott, hanem inkább szerencsétlen bű-

nössel van dolgunk. A bíróság tekintetbe vételével' 

az enyhitő körülményeknek, két és fél éoi fegyházra 
Ítélte el a vádlottat, melyből két hónapot kitöl-

töttnek vesz. Vádlott és ügyész felebbeztek, 



H I B D E T É S E J Z Z . 

Csak 
fiatal 

embereket 
érdekelheti tudni, liogy íi 

pár is i Dr BOITON 
I n j e c t i o O r i e n t á l 

már nchácy napi használat után elmulasztja még a 
legrégibb bántnlmokat is, fölösleges tehát sental 
olaj vngy copaiva balzsammal kísérletezni, 
mert ezek csak n gyomrot rontják és a bujt nem 

gyógyítják meg. 

I üveg Boiton Injectio á r a I for int. 
Magyarországi főraktár: 

Zoltán Béla gyógyszertára 
B U D A P E S T , 

V., Nagykorona-utcza 23. (Széchényi-tér 
sarkán.) 

Kapható minden nagyobb gyógyszertárban. 
Postai megrendelések czime. 

Z o l t á n g y ó g y s z e r t á K B u d a p e s t . 
Főrakrár: Gyulán Bodoki Mihály. 

gyógyszertárában. 8 4—10 

A „NEMZETI" Balesetbiztosító részv.-táraság, Budapesten 
( E r z s é b e t - k ö r u t 13. s z á m ) 

biztosítást nyújt mindennemű baleset nnya- i É l e t b i z t o s í t á s 
gi következményei ellen úgymint egyes j orvosi vizsgálat mellett: Mindenféle kom-
egyeneket (polgár 08 katona) gyári os : binnezió szerint az ember életén-. . 
malomalkalmazottakat (munkások és tiszt- j 
Viselők), valamint bárkit, hivatás teljesi- ' Életbiztosítás 
sitése közben, vagy azonkívül, utazás ; o r v o s i • v i a s g ' á l a . t n . é l l ^-ü .1 
alatt, vadászaton, vagy bármely más al- ; ínénbiztositás) 
kalommal érhető baleset ellen, a legsza- í , . . . . 4 . c , " ° f 1

I T a s / t , , 
badelvübb biztosítási feltételek és a leg- ' , , f i ' f t , ' f s l ^ 1 l , : , U T l 

jutányosabb díjtételek mellett. , (Hala,esel l> 8le^es
l;iIi1

(;^a
s)

s:tas, e* 9 y e r m e k ' 

Közelebbi felvilágosítást a legkészscgesebbcn nyújt: n „Nemzeti", «>z „Első magyar 
általános biztosító", a Magyar Franczia" és a „Bécsi biztosító" minden fő- cs ulügy-

nöksége az osztrák bármely helyiségében. 207 2—3 

M e g b í z h a t ó ü g y e s ü z l e t s z e r z ő k f e l v é t e t n e k . 

A Károly Sándor-utczában 167-ik szá-

mú l akház 

szabadkézből eladó. 
A telek nagysága körülbelől 1000[I|-öl 

2 épüllettel, a felső épületben van 4 padolt 

Bzoba, 1 konyha, 1 kamara, 1 pincze és hozzá 

fakamara, az alsó épületben van 2 padolt 

szoba, 1 konyha, 1 kamara és faszin. 

Értekezhetni KÖrmendy S á n d o r tulajdo-

nossal a Fehér-Körösi duzzasztónál. 27G 1—3 

Kiadó lakás. 
Gyulán a Sugár-uton egy négy SZOba 

és mellékhelyiségekből álló lakás azonnal 

kiadó. Cziin a kiadóhivatalban. 273 2—3 

A gyulai 5. temetkezési t á r s u l a t folyó hó 16-án a Göndöcs-népkerti pavillonban 

délután 2 ó rako r 

r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s t 

tart, melyre az érdekeltek meghívatnak. 

T á r s y : 

A bemutatási záradékkal ellátott módosított alapszabály felolvasása és ezzel kap-

csolatos intézkedések megtétele. Indítványok. 

Gyulán, 1898. október 8-án. 

275 1-2 Ase e l n ö k s é g * . 

Föld eladás. 
Az anti határban fekvő 100 hold teljesen 

szik mentes I . osztályú szántóföld- gazdasági 

epületekkel együtt kedvező feltételek mellett 

szabad kézből eladó. Bővebbet alul irt tulaj-

donosnál 

W e i s z M ó r 
274 1-3 Gynlán. 

A nagyrománvárosi 1623. számú 

ház, mely mostanáig óvodának szol-

gált, szabad kézből 

e l a d ó esetleg b é r b e a d ó . 

Bővebb felvilágosítás kapható 

Weisz Mór és Társa központi irodá-

jában Gyulán. 2GG 8_. 

A Zóna kávéház és sörcsarnok 
m e g n y i t á s a . 

Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására adni, hogy a 

Zóna kávéház és sörcsarnokot 
átvettem és azt a n. é. közönség rendelkezésére bocsájtom. 

Ünnepélyes megny i tás v a s á r n a p a helybeli jó h i rnevü R á c z J a n c s i 

zenekara közreműködése mellett történik. 

i f l i i M l c i i i e l c j ó i t a l o k r ó l é s é t e l e k r ő l g o n d o s k o d v a v a u i . 

Több mint 2 0 éves vendég lösködésem a legkitűnőbb k i s zo l gá l á s t biztosítja. 

Ugy szinte van szerencsém a n. é. közönség értésérc adni, hogy ki tűnő 

m a g y a r k o n y h á t vezettem be, ezt ugy kihordásra, mint vendéglői étke-

zésre a legjntányosabb árakon szolgálom. 

A n. é. közönség b. pártfogását kérve marndtnm teljes tisztelettel: 

27S1-3 Schultz Lajos és Társa. 
Gyulán: Ferentzy Alajos füszerkereskedésében-

251 7—20 

Nincs többé lábfájás! 
s e m t y ú k s z e m , s e m i z z a d ó s l á b , s e m b ő r k e m é n y e d é s , 

s e m l á b d a g a n a t , s e m f a g y o s l á b , s e m l á b é g é s , rövid idei 

viselés után m e g k ö n n y e b b ü l a j á r á s a annak ki czipőjét d r . H ö g y e s -

f é l e a z e g é s z v i l á g o n s z a b a d a l m a z o t t A s b e s t t a l p b é l é s -

s e l l á t j a e l . 

Párja egyszerű 60 kr. Kettős szövésű 1 frt 20 kr. 
Az Asbestli talpbélés kitűnőségét a legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. közös hadsereg-

nek és a magy. kir. honvédségnek eddig 225000 pár szállíttatott. 

Szétküldés csakis u t á n v é t e l l e l , vagy a p é n z e lő leges b c k i i l d c s e és k ü l ö n I O 

k r . I 'ranco. Felvilágosítások, prospectusok és köszönetnyilvánítások ingyen. 

Általános Asbestáru-gyár betéti társaság 
114 22-50 B U D A P E S T , V I . , Sz iv-u tcza 18. 

K a p h a t ó G y u l á n : D e u t s c h J a k a b k e r e s k e d é s é b e n . 

Sfowasser János 
csász. és kii*, udvari liangszorgyáros. 

Egyesegyedül szabadalmazott, javitott TÁROGATÓ feltalálója. 

B u d a p e s t , I I . , L á n c z h i d - u t c z a 5 . 

H e g e d ű k 3, 4, 5, G, S frltól feljebb. 

K i j á t s z o t t r é g i n i e s t e r l t egedük 20, 25, 30. 40 frt (ól feljebb. 

G o r d o n k á k 8, 10, 12, 15 frttól feljebb. 

Cxi in b a l n t ok erőteljes csengő hanggal 35 frttól 300 frtig. 

T á r o g a t ó ősi tnngynr hangszer. 

S x a i r n y k i i r t o k és t r o m b i t á k 14, 18 és 20 frt. 

H a r m o n i k á k erős orgona hanggal 3, 4, 5, 6, S frtlól följebb. 

H e g e d ű v o n ó v a l é s t o k k a l 8 f r t . 

Javítások pontosan cs legolcsóbb árban eszközöltetnek. 

Zenekarok részére 6zükséges hangszerek előnyös fizetési felté-

telek mellett a legjutányosabb árban szállíttatnak. 

Á r j e g y z é k e k i n gyen és b é r m e n t v e . 

Harmonikákról külön árjegyzék kérendő. 23!) 4—10 

Házeladás. 
A nagyszebeni földhitelintézet 

tulajdonát képező Gyu lán a nagy-

vásártér közelében levő 

„Magyar király szálloda" 
szabad kézből kedvező feltételek 

mellett eladó. . 

Értekezhetni Haan Béla ügy-

véddel B . - C s a b á n , Apponyi - utcza 

89115. h. sz. a. ,65 3_3 

3 f i u 
tanonczul felvétetik. 

Czim a kiadóhivatalban. 253 5—° 

3337-189S. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
Doboz nagyközségben a I I - o « l j e g y z ő i á l l á s , melynek évi javadalmazása 

600 frt készpénz, 73S/100 hektl. buza és 246/ioo h e k t l - árpából áll, lemondás folytán ürese-

désbe jővén, felhívom mindazokat, k ik ezen állást elnyerni óhajt ják, hogy az IS83. évi 

I. t.-cz. 6. §-ában előirt minősítést, továbbá eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányok-

kal felszerelt pályázati kérvényüket hozzám bezárólag folyó évi Október hó 20-d iká ig 
nyújtsák be. A választás október hó 22 -én fog megtartatni. 

Gyulán, 1898. szeptember 29-én. 

Luk á c s Endre, 
2GS 2~ 2 főszolgabíró. 

Hirdetmény. 
Tisztelettel értesítem a t. cz. közönsé-

get, hogy 

cseléd elhelyező intézetemet 
a Bauer-féle házból N é m e t v á r o s , V a d -

l l t c z a I O ? ? . s z . alatt helyeztem át. 

Tisztelettel: 

277 1-1 C s e r n i c s k a J ó z se f . 

Eladó vagy kiadó ház. 
Gyulán a Károlyi Sándor utczában fekvő 

156. számú ház két udva r ra l , négy szoba, 
két konyha s minden mellékhelyiséggel, nagy 

műhely hely iséggel és alsó lakással, mely 

szoba és konyhából áll szabad kézből azon-

nal e l a d ó , vagy előnyös feltételek mel lett 

k i a d ó . 
Értekezhetni a házban lakó tulajdonos 

Gergely I s t vánná l . 2 0 * 3 - 3 

Gyulán, 1898. a kiadótulajdonos Dobay János nyomdája. 


