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kereskedése, hova a lap 
szellemi részét illető köz-

lemények intézendök. 

Kéziratok nem adatnak 

Előfizetési dij : 
Egész évre . 5 fit — kr. 
Félévre . . . 2 » 50 » 
Évnegyedre . 1 » 25 » 
Eyyes szám ára 10 kr. 

Kiadó hivatal: 
Templomtér. Dobay 

Ferencz háza, és könyv-
kereskedés, hova a hir-

detések és nyílt-téri köz-
lemények küldendők. 

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

el Gyulán, 
a kiadó hivatalban. 

Nyilt-tér sora 10 kr. 

A vármegye földmives iskolája. 
E g y i k o a mil lenniumi a lkotásoknak. A 

v á r m e g y e egész közönségének összehordot t 
filléreiből, összesen min tegy 45.000 ior in t ra 
rugó pó tadóbó l épül t fel Csabán, a község 
ál tal e czélra a lap i tványkép á t engede t t 115. 
ka t . hold te rü le tü földön, a m e l y n e k a ra j t a volt 
tég laégető kemenczék á l ta l megrongá l t hepe-
hupás t e rü le te szorgos kezek munkájáva l és 
gondos javítással már nagyobb részében bő-
ven t e rmő hnmussá t é t e t e t t . A már fekvésé-
nél fogva is rendkívü l é r tékes kis bi r tok , 
csinos épületeivel, czép felszerelésével és be-
osztásával és szorgalmas munka lá tható ered 
méuyével a legkedvesebb benyomást nyú j t j a a 
szemlélő részére, a szakokta tásnak az é rdek-
lődök ál tal t apasz t a l t szép e redménye pedig 
már is t a n ú s k o d o t t az alapí táskor k i tűzö t t 
czélok felé való helyes törekvésről . 

E n n e k az in téze tnek sorsáról határozni 
lesz h iva to t t a vá rmegye mostani közgyűlése. 
Az iskola fe lügyeletére és ügyeinek vezeté-
sére k i k ü l d ö t t bizottság, mely a legnagyobb 
gondossággal mondha tn i szere te t te l ápol ta , 
gondoz ta ezt a fejlődés első fokán álló in té-
zetet, az első évek tapaszta la ta i a lapján szá-
mot ve t e t t mindazon szükségletek tekin te té-
ben, a melyek az iskola felszerelésében és 
berendezésében mu ta tkoznak és megállapí-
t o t t a azon k ívána lmaka t , a melyek az in tézet 
tel jes kifej lesztéséhez szükségesek. A bizot tság 
ál tal végzet t gondos t anu lmány pedig arról 
győz meg, hogy e kívánalmak sokkal na-
gyobbak , semhogy azoka t az intézet- saját 
erejéből t ö r t énő fejlődése során önmaga ki-
elégí thetné, hogy a kisbi r tokhoz mér t beru-
házás egy in tézet szükségle te inek nem ele-
gendő és hogy az iskolának különösen sokba 
kerü lő f en t a r t á sa kívánja, hogy e czélra a 
bi r tok jövede lmét megha ladó bevéte lek biz-
tos i t tasanak. 

Körülbelül 45.000 for in t ra teszi a bizot t-
ság azt az összeget, melyből a szükségle tek 
tel jesen k ie lég í the tők volnának, de ezt az 
áldoza to t már nem kéri a vármegyétő l , 
hanem javas la to t tesz az i ránt , hogy a vár-
megye az iskolá t á l lami kezelésbe enged je 

át . É s jól lehet a javas la t elfogadása közel 
150.üOO for in to t képviselő vagyonnak átadá-
sát je lent i , magunk részéről csak helyeselni 
t u d j u k ezt a javas la to t , m e r t e l tekintve attól , 
hogy az intézet á tadásával egy elkerülhutle-
nül meghozandó nagy áldozat tól szabadul 
meg a vármegye, azon nézetben vagyunk, 
hogy a közönség az alapí tás áldozatkész 
tényével biztosi tot ta a vármegye terüle tén 
egy ily intézet felállí tását, a melynek létesí-
tésével k i tűzö t t czél most m;ír a kezelés 
módjá ra való t ek iu te t nélkül megvalósul. De 
állami kezelés mel le t t jobban is meg tud 
felelni az iskola hivatásának, mer t igy a 
szakokta tás és a gazdasági ügyvi te l felett i 
rendelkezés, a mi eddig az állam és a vár-
megye közö t t oszlott meg, egy kézben egye-
sül és inkább összbangzó lehet , és mer t az 
ál lamnak módjában van azon kétségtelenül 
nagy összegbe kerülő felszereléseket az in-
tézet részére átadni , amelyek annak sikeres 
prosperá lásá t és czélirányos munká lkodásá t 
kellően biztosí tani fogják, már pedig ez a 
gazdasági é rdek volt az alapí táskor a czél 
és nem pedig az, hogy a vármegye a ható-
sági m u n k a k ö r b e úgyis nehezen beil leszthető 
gazdasági kezelés t magának biztosítva és 
ahhoz talán a k i tűzö t t czél h á t r á n y á r a és 
uem kis áldozatok árán is ragaszkodjék . 

A bizot tságnak az intézetről részletes 
képe t n y ú j t ó és a je lze t t javasla tot is magá-
ban foglaló je len tésé t egész ter jedelmében 
közöl jük, hogy a nagy közönségnek a kér -
dés teljes megismerésére a lka lma t ad junk . A 
je len tés a köve tkező : 

Méltóságos Főispán ur! 
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság! 

A vármegye közönsége hazánk ezredéves fenn-
állását közhasznú intézményele létesítésével szándé-
kozván megünnepelni, a mezőgazdasági ismeretek 
terjesztése és különösen a jövedelmezőbb belterjes 
gazdálkodás módozatainak a földmivelő osztálylyal 
való megismertetése és ezzel az általános gazdasági 
fejlődés előmozdítása czéljából egy földmives iskola 
építését határozta cl. A létesítés előmunkálatai a 
kiküldött bizottság által, a rendelkezésére álló ada-
tok felhasználásával, szakférfiak meghallgatása és 
közreműködése mellett a vármegyei gazdasági egye-
sület utmutatásai szerint, foganatosíttattak és az 

igy készült tervek és előirányzatok alapján felépít-
tetett az intézet, a Csaba község által e czélra adomá-
nyozott mintegy 115 kat. hold földön a vármegye kö-
zönsége által megszavazott 3"/0-os pótadó mintegy 
45,000 frtot tevő összegének felhasználásával. Az in-
tézet 1S97. év őszén nyílott meg és benne az első 
évben 12 növendék nyerte első kiképeztetését. 

Bizottságunk, a melyet a tekintetes törvény-
hatósági bizottság az intézet felügyeletére és gaz-
dasági ügyeinek vezetésére küldött ki, ezen meg-
bízatásában eljárva, már az iskola fennállásának 
első idejében meggyőződött arról, miszerint az első 
beruházással megállapított intézet az idők folyamán, 
sőt már legközelebb fejlesztésre szorul, hogy czél-
jának és a hozzá fűzött reményeknek teljes mér-
tékben megfelelhessen és hogy ezen fejlesztés nem-
csak a tapasztalt hiányok, hanem azon igények 
folytán is szükséges, melyeket az állami hasonló 
intézetek tani.ási rendszere, a mely rendszer az 
államtól kirendelt tanerők által a mi intézetünknél 
is követtetik, az intézet felszerelésére nézve támasz-
tott és a mely igényeknek a rendelkezésünlae álló 
csekély eszközökkel eleget tenni nem tudtunk. Ezen 
meggyőződésünk mellett aggodalommal láttuk azon-
ban azt is, hogy az intézet fentartására, évi szük-
ségleteinek fedezésére a befolyó jövedelmek nem 
elegendők, mert az iskola 115 kat.' holdat tevő tele-
péből összesen csak mintegy 60 hold kerülhetett 
gazdasági müvelés alá s a telep nagyobb része szi-
kes és az azon helyen, hol téglaégető kemenczék 
állottak, terméketlenné tett foltokkal tarkázva, ked-
vező időjárás és viszonyok mellett is csak közepes 
termést eredményezhetett, az u. n. disznókoplaló 
pedig csak távoli évek múlva lesz teljes termővé 
tehető. Így történt, hogy az iskola első évi költség-
vetése már 3000 frt hiánynyal záródott, a mely 
körülményt csak azért nem tartottunk szükséges-
nek a Tekintetes Törvényhatósági Bizottságnak külön 
is tudomására hozni, mert a hiányt fedező összeg 
erejéig, az iskola első évére való tekintettel sikerült 
a földmivelésügyi m. kir. minister úrtól államsegélyt 
kieszközölni és mert azon reményben voltunk, hogy 
a hiány csak ideiglenes és rövid idő alatt sikerülni 
fog azt eloszlatni. Ezen számitásunk azonban nem 
vált be, mert a második év költségvetése hasonló 
összegű hiánynyal záródott és most már biztosra 
következtetjük, hogy a többi területnek müvelés alá 
vétele után is az intézet fejlődésével fokozatosan 
növekvő kiadások folytán ez a 2—3000 forintnyi 
hiány állandóan szerepelni fog a költségvetésben. 
Megfontolást igényel pedig ez a helyzet már azért 
is, mert a földmivelésügyi kormány a 3000 forint 
államsegélyt csak arra való tekintettel utalványozta, 
hogy a fejlődés első stádiumában levő intézet jö-
vedelmei az első években természetszerűleg cse-
kélyebbek cs mert az államsegély állandó folyósí-
tása biztosítva nincsen. Még nagyobb aggodalomra 
ad azonban okot annak tudata, hogy a 3000 frtnyi 

államsegély további és állandó kinyerése esetén is 
tisztán ez az összeg, valamint az alapítványok- után 
befolyó évi 800 frt lenne az, a mi az intézet évi 
7—8000 frtnyi kiadásaival szemben, mint biztos 
fedezet rendelkezésére áll, míg a hiányzó 3—4000 
frt a gazdaság jövedelméből van bevételként elő-
irányozva, a mi pedig egy 125 kat. holdat tevő 
földbirtokból, midőn a szakoktatási költségek is 
kevesbítik annak tiszta jövedelmét, csak a legjobb 
viszonyok mellett remélhető. Nem hagyhatók azon-
ban számításon kívül a mostanában gyakran bekö-
vetkezett rosz gazdasági esztendők, a mikor is az 
iskola a költségek fedezésére az elveszett gazda-
sági bevételek helyett más jövedelemmel nem ren-
delkezvén, kiadásait fedezni nem lesz képes és az 
első rosz esztendőben a gazdaság, valamint a szak-
oktatás tovább vitele zátonyra jut, megakad. 

Mint már jeleztük, az intézet fentartásában elő-
állott ezen nehézségek mellett, nem kerülte ki figyel-
münket azon körülmény, hogy az alapításkor a leg-
szükségesebbekkel felszerelt gazdasági tanintézet 
fejlesztésre szorul. Ily legsürgősebb fejlesztés volt 
a második évfolyambeli növendékek befogadására 
szükséges épület kibővítés, a mely a Tek. Törvény-
hatósági Bizottságnak előterjesztésünk folytán ho-
zott határozatából a folyó év elején foganatosítta-
tott. E mellett azonban úgyszólván napról-napra 
ujabb tapasztalatokat szereztünk és az intézet igaz-
gatóságától jelentéseket vettünk az iskola felszere-
lésének és berendezésének hiányosságáról, a me-
lyekből csak a kisebb költséget igénylő, halaszt-
hatlanul legszükségesebbeket pótolhattuk azon ren-
delkezésre álló kicsiny összegből, a mely a költség-
vetésnél megtakarításként, vagy többlet bevételként 
mutatkozott. 

Az intézet első tanévének befejezte után, hogy 
az év tapasztalatainak tanúságát levonhassuk, de 
főleg hogy biztos és részletes képet szerezzünk 
azon szükségletekről, melyet az iskola gazdasági 
élete és a szakoktatás érdekei, valamint általában 
az intézet létesítésekor kitűzött czélok elérése meg-
kívánnak, egy — Zsilinszky Endre, Zlinszky István és 
Sailer Gyula — tagokból álló három tagu küldöttsé-
get bíztunk meg azzal, hogy az év tapasztalatai, az 
intézet által vezetett könyvek és számadások alap-
ján, valamint a telep, épületek és felszerelések rész-
letes megtekintése után, jelentésben nyújtson képet 
a lefolyt év eredményéről és mindazokról, melyek 
az iskola fejlesztése és életképessé létele érdekében 
beruházandó szükségletként mutatkoznak. A kül-
döttség által elénk terjesztett jelentésben foglalt 
adatokat mi is megvitatás tárgyává tettük és ta-
pasztalatainkat és megállapodásainkat a követke-
zőkben terjesztjük a tek. törvényhatósági bizott-
ság elé: 

Az iskolának épületei közül különösen a gaz-
dasági épületeknek nagyobb kiegészítése szükséges 
elkerülhetlenül, de a szorosabb értelemben vett is-TÁRCZA. 

Sokszor elgondoltam . . . 
Sokszor elgondoltam: Istenem! mi lenne, 

Hogyha tiszta, igaz volna minden ember l e l k e i . . . 
Olyan tiszta ignz, mint milyen a tied . . . 

Valjon mit szólnának hozzá ott fenn az Égiek ! . . . 

Valjon a jó Isten s egész menyországa, 

Nem szállna le ide közzénk a földi világba? . . . 

Nem hagynák e ottan az égi világot, 

Hogy a földön alkossanak egy szebb menyországot! ? . . . 

Ifj. Nuszbek Sándor. 

Mulandóság 
— Rajz. — 

A mulandóságra figyelmeztetlek. 
A természet rendje szerint semmi sem tart 

örökké. Alig tekintesz körül az életben s némi-
leg megismerkedel a világ szokásaival, mái-
ismét indulsz, a honnan jöttél, a semmiségbe. 

Semmiből lettél és semmivé leszesz, ha csak 
tetteid következtében neved tul nem éli gyarló 
testedet. 

H a szerencsétlen vagy, gondolj azokra, kik 
náladnál is szerencsétlenebbek s ha szerencsés 
vagy, enyhítsd nyomorukat, mert nem tudhatni, 
nem szorulsz-e majd te is enyhítésre. 

A mulandóságra figyelmeztetlek. 

Gondtól és gondolatoktól egyaránt nehéz feje-
met lehajtottam a pamlagra. 

Nem állítom, hogy e gondolatok túlságo-

san magasröptüek lettek volna; gondjaim a 
természeteshez, a mindennapihoz lánczolják gondo-
lataimat s az eszményi csak álomképen látogat-
hat meg néha-néha. 

Már pedig rövid életünket álmodva eltöl-
teni éghez kiáltó bűnnek tar tom; tenni és té-
tetni, gondolkodni és gondolkodtatni, dolgozni 
és munkára serkenteni, ez a társadalom minden 
egyes tagjának feladata; némelyiknek pedig 
hivatása a bűnre figyelmeztetni, a vétket kor-
látolni s az érzékenységet — mely a tostet, az 
elmét lankasztva, az utóbbit, mint az ópiu-i: 
folytonos ábrándozásra, örökös álmodozásra 
készteti — kiirtani. 

Gondolkodtam a természet csodás alkotá-
sain s legcsodálatraméltóbb müvén : az emberen; 
e legtökéletesebb és egyszersmind leggyarlóbb 
alkotásán . . . Gondolataim tova ragadtak, meg-
feledkeztem a jellemről, nem láttam semmit, 
semmit, csak . . . ö t ! 

Szőke fejecskéjét beduejta az ajtón s moso-
lyogva nézett felém, azután óvatosan benyitott 
s becsukta maga után az ajtót. 

Azt hitte, hogy alszom. 
Mozdulatlanul feküdtem s szemeimet félig 

behunyva lestem tetteit. 
Gyönyörű remek müve a természetnek! 

Olyan, mint egy menybeli angyal, ha ugyan 
léteznek angyalok másutt, mint az emberek 
között. 

Sugár termete, szabályos arcza, melyek a 
fekete szemek boldogságot sugározva bámulnak 
reám, a csókra termett bibor piros ajkak, me-
lyek két sor gyöngy fogat t aka rnak ; a ruganyos, 
ölelésre biztató gömbölyű karok ; a szoknya 
szegélye alul kikandikáló láb . . . mindennek 
láthatása a véremet gyorsabb keringésre birja. 

Lábujjhegyen közeledik pamlagom felé, 
fejem fölött megáll, aztán fölém hajol. 

Érzem forró leheletét, orromat szűzies tes-
tének üde illata éri. vérem a fejembe tódul . . . 

— Szeret lek! susogja. 
Ah, tovább nem birok háborgó szenvedé-

lyemmel, megragadom kezét, ajkaimhoz emelem 
és . . . ö sikoltva ájult el, reám dói . . . 

Minő borzasztó lá tvány! . . . 
Gyönyörű feje leszakad a nyakcsigolyáról 

és a földre gurul, esésében fejemet érve. 
Összerázkódtam és . . . felébredek. 
Álmodtam . . . 
Almomban a pamlag mögött álló nöi csont-

váz csontos ujjait ragadtam nifig és magamhoz 
rántottam . , . 

A koponya a földre gurult, homlokomat 
véresre ütötte . . . 

Ki tudja nem-e volt az a koponya valaha 
olyan, mint minőnek álmomban láttam ? Most a 
fénylő szemek helyén sötét üregek tátonganak, 
a hajzat helyén a varrottas koponya, csak a 
két sor gyöngyfog maradt épségben . . . 

A lihegő kebel, a gyönyörű termet, a húsos 
karok, minden volt . . . nincs . . . 

A mulandóságra figyelmeztetlek. 
A természet rendje szerint sem tart örökké. 
Semmiből lettél és semmivé lészsz . . . 
H a szerencsétlen vagy, gondold meg, hogy 

náladnál szerencsétlenebbek is élnek s ha sze-
rencsés vagy, enyhíts nyomorukon, mert nem 
tudhatni nem ezorulsz-e te is majd enyhítésre. 

A mulandóságra figyelmeztetlek! 
Ilosvai Hugó. 

A v i n g a i k á n t o r . 

— Humoreszk. — 

Ir ta : R e i m L a j o s . 

Bölény Istók a vingai plébánián hasznos 
funkcziót volt hivatva teljesíteni, meg lévén áldva 
olyan javakkal, melyek ott állandó' jövőt bizto-
sítottak neki. Hatalmas erejű, mély hangja volt, 
a vasárnapi istentiszteleteken oly szépen kisérte 
a vingai asszonyokat, hogy azok már csupa 
hálából sem kutat ták, hogy Istók orra mért 
vörösödik napról-napra jobban. Pedig ennek okát 
könnyen megfejthették volna. 

Istók rendkívül szerette a „tütüt." A „tütü" 
alatt természetesen olyan sárgásszlnü folyadékot 
kell érteni, melyet a kabai asszony nevével együtt 
szokás emlegetni. 

Bizony gyakran megesett, hogy Istókot 
egyenest a „Sárga csikó"-ból támogatták fel a 
kórusra, de ott is csak ugy volt hajlandó hangot 
adni magából, ha „tütüt" tettek elébeI Aztán 
végig zúgott hatalmas hangja s a vingai hivek 
ájtatosan kisérték. 

Istók, — ha hajladozva is — de mindig 
megfelelt valahogy kötelességének s igy a vingai 
plébános: főtisztelendő Torma Gellért csak eltűrte 
a plébánián. Persze nem mult el nap, hogy 
morális leczkében ne részesítette volna. 

Egy vasárnapi mise alkalmával Istókot tel-
jesen elázva támogatták fel a kórusra. Istókot, 
hogyan, hogy nem szörnyen elfogta a buzgóság 
s az ö mély, hatalmas hangján elkezdte: 

„Jobb a bor, jobb a sör, jobb a pálinkánál, 
S a magyar menyecske az oláh fátánáll" 

L a p u n k m a i s z á m h o z f é l i v m e l l é k l e t v a u c s a t o l v a . 



kolaépületnek és a tisztviselők lakásának kiegészí-
tése is kívánatos. 

Megfelelő istállók hiányában az intézet nem 
foglalkozhatik állattenyésztéssel, a mi pedig nemcsak 
a gazdasági jövedelem fokozása, de a szakoktatás 
érdekében is feltétlenül szükséges. A jelenlegi is-
tálló ugyanis alig elégséges arra, hogy az intézet-
nek a 4 lóból, 8 ökörből és 6 tehénből álló állat-
létszáma benne elhelyezést találjon, már pedig 
nemcsak ezen állatlétszám szaporítása szükséges, 
hanem megfelelő istállók építésével alkalmat kell 
adni arra, hogy az intézet az állattenyésztést gya-
korlatilag oktathassa és annak gazdasági hasznát 
maga is élvezze. E czélból a jelenlegi istálló csu-
pán a szarvasmarhák részére lenne berendezendő, 
mig a lovak és növcndékállataik részére egy külön 
istálló lenne építendő. A sertésól szintén kicsiny 
még a mostani 6 kocza és egy kanból álló létszám 
mellett is, mert a szaporulatok elhelyezéséről egy-
általán nincsen gondoskodva, már pedig nemcsak 
a tenyészállatoknak megkétszerezése szükséges, ha-
nem kell, hogy a malaczok legalább egy éves ko-
rukig nevelve, jobb áron értékesíttessenek és ez 
által a sertéstenyésztés gyakorlati haszna biztosit-
tassék. A czél elérése érdekében egy egészen uj és 
megfelelőleg berendezett sertésól építendő, mig a 
jelenlegi ól csekély átalakítással szerszám kamrául 
lenne felhasználható. 

Baromfitenyésztéssel és méhészettel az iskola 
nem foglalkozik, miután a baromfiépület elkerülhet-
lenül szükséges más czélokra használtatott fel. 
Egészen uj baromfiól és méhes is építendő lenne. 

Az iskola jelenlegi gép- és szekérszinjei, szer-
szám- és takarmánykamrái részint elégtelenek, ré-
szint az istállóépitések folytán áthelyezendők levén, 
azok kibővítése illetve újraépítése szükséges. 

Az állatlétszám nagyobbitásával a cselédség is 
szaporítandó, a mi ismét a cselédlakás és mellék-
épületeinek kibővítését igényli. 

Az intézetnek nincsen magtára, terményeit el-
tartani nem képes és azt esetleg alacsony áron is 
értékesíteni kényte'len, vagy magtár építendő tehát, 
vagy az újonnan emelt épületeknél a padlás ren-
dezendő be magtár czéljaira. 

Az iskolaépületben észlelt hiányok között meg-
említjük, hogy az intézetnek nincs szertára és be-
tegszobája és a tisztviselőszemélyzet lakószobái is 
átalakulásra szorulnak, valamint részükre egy Icözö-
ebédlőszoba építendő. Ezen helyiségek a jelenlegi 
iskolaépület két szárnyának hátrafelé való kiépítés 
sével \olnának biztosithatók. 

Figyelemre méltó azon körülmény is, hogy a 
tisztviselő személyzetnek csak egy tagja, az igaz-
gató nyerhet az intézetben család részére való lakást, 
sőt annak is egy szobával való bővítése kívánatos. 
Szükségesnek véljük ennélfogva, hogy a segédtanító 
részére is oly lakás épitcessék, mely egy család be-
fogadására képes, nehogy nős segédtanító kineve-
zése esetén az az intézet hátrányára a városban le-
gyen kénytelen lakást bérelni. 

Szükséges a kertésztanitói lakásnak átalakítása, 
illetve lakhatóvá tétele és melléképületekkel való 
felszerelése, valamint egy jégverem építése és egy 
Northon-féle kút fúrássá, mint egészségügyi köve-
telmények is emelik a beruházásra fordítandó költ-
ségeket. 

Az itt jelzett és az iskola czéljának érdekében 
szükségesnek vélt építkezések a mellékelt mérnöki átla-
gos költségvetés szerint mintegy 25000 fi t beruházást 
igényelnének, a mihez az állatállomány, gépek és 
felszerelések kiegészítésére a szintén csatolt bizott-
sági számítás szerint mintegy 3500 frtra volna 
szükség. 

Jelentésünk első részében már utaltunk arra, 
hogy a földmives iskola nemcsak beruházásokban 
igényel nagyobb költséget, mint egy hasonló terje-
delmű kisbirtok, hanem főleg fentartási költségei 
rúgnak oly magas összegre, hogy azoknak a gazda-
ságból befolyó jövedelem által teljesen való fedezése 
alig remélhető. Jeleztük azt is, hogy az intézet költ-
ségvetésében állandóan mutatkozó hiány fedezésére 
az eddig kinyert államsegély további folyósítása sincs 
biztosítva, és hogy az első rósz gazdasági év vál-
ságba sodorja az intézetet. Hogy az ügymenet ezen 
fennakadásának biztos veszélye kikerültessék, elke-

rülhetetlenül szükségesnek véljük egy alap létesíté-
sét, a melynek kamatjövedelme szolgálna fedezetül 
rendkívüli szükség esetén az iskola fentartási költ-
ségeinek akadálytalan folyósítására nézve. 

Ez alap létesítésére 15000 frtot számítva, kö-
zel 45000 frtot tesz ki az az összeg, mit a vármegye 
földmives iskolája befektetésként igényel, hogy an-
nak akadálytalan ügymenete cs a kitűzött czélra 
irányuló hasznos működése mindenkorra bizto-
si ttassék. 

Tek. Törvényhatósági Bizottság I 
Kötelességünkhöz képest rámutattunk ezekben 

a felügyeletünkre bizott intézet válságos helyzetére 
és azon szükségletekre, a melyeket a mutatkozó 
bajok sanálása igényel. 

Annak tudatában, hogy a földmivelési érdekek 
előmozdításában megjelölt czél, mely a vármegye 
közönségét ezen intézet létesítésekor oly nagy áldozat 
meghozatalára indította csak akkor lesz elérhető, ha 
az intézet életképessé tétetik és szép hivatásának 
munkálásában a megfelelő eszközök rendelkezésére 
bocsáttatnak, nem is zárkózhatunk el a helyzet ily 
leplezetlen feltárásától, nehogy a legszebb czélzattal 
hozott nagy áldozat a fejlődésre szükséges eszkö-
zök megvonása folytán üdvös eredmények nélkül 
maradjon, másrészt később, ha az intézet fennállá-
sában zavarok állanak elő, azon jogos szemrehányás 
érhessen bennünket, hogy kellő időben nem tettünk 
az aggodalmas helyzetről jelentést. 

Az egybegyűjtött tárgyilagos adatok szerint 
tehát mintegy 45000 frtra van ismét szükség, hogy 
az intézet zavartalan fenállása biztositassék, s e 
mellett a földmivelési kormánytól eddig nyert ideig-
lenes évi segély állandósítását kell biztositanunk. ° 

A jelzett szükséglet fedezésére ujabb 3Yo-os 
vm. pótadó kivetése szükséges. 

Bizottságunk azonban tartozkodik attól, hogy 
most a midőn minden téren felette magas közterhek 
nehezednek az adózó polgárok vállaira, a tekintetes 
Törvényhatósági Bizottságtól a mintegy 3°/"-nyi vár-
megyei pótadónak megfelelő ujabb áldozatot és ez-
zel a vármegye közönségének ujabbi megterhelését 
kérelmezze, és azért a midőn egyrészt azt látjuk, 
hogy az intézet helyzete feltétlenül sürgős orvoslást 
kíván, másrészt tudjuk, hogy a vármegye közönsége 
az alapítás tényével meghozta azt az áldozatot, me-
lyet egy ily intézetnek a vármegye területén való 
biztosítására erejéhez mérten szentelhetett, és hogy a 
földmivelési érdekek előmozdításában és a gazda-
sági ismeretek terjesztésében kitűzött czél az intézet 
fennállása által a kezelés módjára való tekintet nél-
kül biztosítva lesz, de csak is ugy lesz biztosiul, 
ha az iskola a sikeres működéséhez szükséges em-
iitett eszközöket megnyerheti, a pótadó megszava-
zásának kérését mellőzve, tisztelettel azon javaslatot 
terjesztjük a tek. Törvényhatósági Bizottság elé, 
méltóztassék az intézetet a földmivelésügyi m. kir. 
kormánynak felajánlani és az ajánlat elfogadása ese-
tén azt teljes állami kezelésbe átengedni. 

A földmivelésügyi m. kir. kormány valószínű-
leg el fogja fogadni a vármegye ajánlatát, mely fe-
ladatainak teljesítésében ily közhasznú intézmény 
átengedésével támogatja őt ós bizonyára hozzá fog 
járulni azon feltételekhez, a melyeket a nagy va-
gyoni értékét is képviselő alapítványt tevő vármegye 
az alapításkor kiköt, másrészt a vármegye az alapítás-
sal biztosította megyénkben egy földmives isko-
lának fennállását, állami kitűnő berendezhetését, 
fejlődését és nézetünk szerint ez volt az alapítással a 
czél, nem pedig az hogy ezen iskola kezelését is a 
megye vezesse. Magunk részéről javaslatunk elfoga-
dása és megvalósítása esetén az átadás feltételeit a 
következőkben javasolnánk megállapítani: 

1. Az iskola tulajdonát képező földbirtok, épü-
letek és felszerelések mindenkor csakis magyar 
nyelvű földmives iskola czéljaira használtassanak, ha 
pedig bármikor e czél nem teljesíttetik, s az iskola 
más czélra használtatni szándékoltatnék, az összes 
ingatlanok visszaszállnak az adományozók szabad 
rendelkezésére. 

2. Az intézetetet a kormány a még szükséges 
épületekkel és feszerelésekkel lássa el. 

3. Az intézetben csakis paraszt ifjak képeztes-

senek ki, nehogy az intézet a proletárismus tenyész-
tője legyen. 

4. A felvételnél békésvármegyei illetőségű vagy 
lakos ifjak előnyben részesüljenek. 

5. Az intézet gazdasági és szakoktatási veze-
tésének felügyeleti joga a törvényhatóság részére is 
biztositassék, a mely jogot a tőrvényhatóság időn-
ként egy kiküldött bizottság által gyakorolván, 
észrevételeit és kívánalmait a földmivelésügyi kor 
mánynyal közölhesse. 

6. Természetszerűnek tartjuk végül, hogy az 
intézetnél növendékek ingyenes kiképeztetése czél-
jából alapítványt tevő egyesek, a kik a vármegye 
felszólítására ajánlották fel az áldozatot, az intézet 
átadása folytán az alapítványról való rendelkezésre 
felhívassanak és fel kéressenek, hogy alapítványukat 
az állami kezelésbe való átengedés esetén is eddigi 
rendeltetésükben meghagyni sziveskedjenek. 

Ezekben rámutatva a vármegyei földmives is-
kola válságos helyzetére és azon kívánalmakra, 
melyek az intézet életképessé tétele érdekében szük-
ségeseknek mutatkoznak és jelezvén azon módozá-
tokat, a melyek a kérdés megoldására vezetnek, 
újólag tisztelettel kérjük a tek. Törvényhatósági 
Bizottságot, hogy az intézetnek állami kezelésbe való 
átadása tárgyában határozatot hozni, vagy ha a tek. 
közgyűlés az intézeknek a vármegye kezelésében 
való meghagyását határozná el, a szükségelt 45000 
frtnak pótadó kivetés utján való fedezése iránt in-
tézkedni méltóztassék. 

Kelt a vm. földmiv. isk. bizottságnak B.-Csabán 
1898. deczember 5-én tartott ülésében. 

Dr. Fábry Sándor, s. k. Berthóty István, s. k. 
alispán, elnök. bizolts. jegyző. 

Beliczey István, Sailer Gyula, 
Szalay József, Achim Gusztáv, 
Dr. Zsilinszky Endre, Szekér Gyula, 
Zlinszky István, Kállay Ödön, 

Deimel Lajos, 
b i z o t t s á g i t a g o k . 

Békésvármegye törvényhatósági bizottsági 
tagjainak. 

A vármegye főispánja a törvényhatósági bi-
zottság folyó évi 

IV-ik rendes közgyűlésének 
határidejét a vármegyei szabályrendelet V. fejeze-
téhez képest folyó évi deczember hó 19 ik napjára 
tűzvén ki, a közgyülésnek ezen napon d. e. 9 óra-
kor ós a szükséghez leépost a következő napokon 
való mogtartásáról a törvényhatósági bizottság teljes 
czimü tagjait tisztelettel értesítem ós a közgyűlésre 
meghívom. 

Gyulán 1898. évi deczember hó. 
Dr. Fábry Sándor, 

alispán. 
T á r g y s o r o z a t : 

1. Alispáni jelentés a vármegye állapotáról, 
az októberi közgyűlés óta tett nevezetesebi) intézke-
désekről. 

2. Beliczey István indítványa folytán a vár-
megyei szervezési szabályrendelet 24. §-ának mó-
dosítása. 

3. A számonkérőszék jegyzökönyve a tiszti kar 
tevékenységéről. 

4. A vármogyei közigazgatási bizottságból kilépő 
Horváth Károly, Vidovszky János, Jantsovits Emil, 
dr. Zsilinszky Endre és Ladics György helyeinek 
titkos szavazás utján való betöltése. 

5. A vármegyei tiszti főügyész hetyettesének 
megválasztása. 

G. Az állaudó választmány megválasztása. 
7. Központi választmány megválasztása. 
8. Igazoló választmány megalakítása. 
9. Biráló választmány választása. 
10. Község jegyzői szigorlati tagok választásas 
11. Közegészségügyi bizottság választása. 
12. Község jegyzőinyugtlij választmány választása. 
13. Vármegyei tiszti nyugdíj választmány válasz-

tása. 
14. Munkaképességet megállapító orvosok-

választása. 
15. Lóavató bizottságok megalakítása. 
16. Járási mezőgazdasági bizottságokból sors-

húzás utián kilépett tagok választása. 
17. Közművelődési bizottság választása. 
IS. Békés-csanádi h. é. vasút igazgatóságába 

tagok kiküldése. 
19. Adó felszólamlási bizottsági tagok választása. 
20. Belügyministerirendelet az 1899. évi költség-

előirányzat tárgjrában s ezzel kapcsolatban alispáni 
jelentés a vármegyei pénzkezelési szabályrendeletnek 
1899. január 1-én leendő életbeléptetésére szükséges 
fedezet tárgyában. 

21. Belügyministeri rendelet a csabai dohány 
bováltáslioz politikai biztos kirendelése iránt. 

22. Kereskedelemügyi ni. kir. minister rendelete 
a kézi zálog kölcsön üzletekben fenn maradó árverési 
feleslegek hova fordítása tárgyában határozat hoza-
tala iránt. 

23. A kereskedelemügyi minister rendelete a 
kéményseprési szabályrendelet módosítása tárgyában. 

24. Csongrád, Temes, Moson vármegyék és 
Pécs szab kir. város törvényhatósági bizottságának 
körirata a képviselőházi obstruktió tárgyában. 

25. Gyöngyös város emlékirata a kötelező állami 
biztosítás behozatala tárgyában. 

26. Borsodvármegye körirata a kóbor czigá-
nyok vándorlásának meggátlása tárgyában az ország-
gyűlés képviselőházához intézett feliratának támoga-
tása iránt. 

27. Az igazoló választmány jelentése a megye 
területén megtartott megye bizottsági tag választá-
sok eredményéről. 

28 Pénztári ügyek. 
29. Alispáni jelentés a vármegyei közkórház 

kibővítésére felveendő 120000 frtos kölcsön ügyében. 
30. Alispáni jelentés a csaba-békési ut kiépí-

tésére felveendő 200.000 frtos kölcsön ügyében. 
31. Földmives iskolai bizottság jelentése a föld-

mives iskolának az állam részére való átadása tár-
gyában. 

32. A vármegyei gazdasági egylet véleménye 
a munkás segélyalapokról alkotott szabályrendelet 
tárgyában. 

33. Közművelődési választmány jelentése a 
csabai tornaegylet segélyezése tárgyálian. 

34. Alispáni jelentés a közigazgatási gyakorno-
kok fizetés felemelése tárgyában. 

35. Alispáni jelentés néhai Erzsébet királyné 
arczképének megfestetése tárgyában. 

36. Alispáni jelentés a levéltárba, hiányzó anya-
könyvi másod példányok költségeinek fedezése tár-
gyában. 

37. Tiszti nyugdíj intézet választmány jelen-
tése Gyöngyössy László nyugdíjazása tárgyában. 

38. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispán-
jának átirata a megyei batár végleges megállapítása 
tárgyában. 

39. Varga András s társai felebbezése, Békés 
község képviselőtestületének, Nagy Ferencz községi 
vashalmi kertész végleges alkalmaztatása tárgyában 
hozott határozata ellen. 

40 Bihari István községi kertész felebbezése, a 
képviselő testületnek 236/898. szánni határozata 
ellen. 

41. Góg György és társai felebbezése Csorvás 
községnek az első jegyző részére 200 frt személyi 
pótlékot megállapító határozata ellen. 

42. Balla Ede körállatorvos felebbezése a vár-
megye alispánjának uti költségek megállapítását 
megtagadó határozata ellen. 

43. Ardelán János József s társainak felebbe-
zése, a kétegyházi Il-od jegyzői választás ellen. 

44. Az országos magy. gazdasági egyesület 
kérvén3re Festetics György gróf szobrára adomány 
iránt. 

45. A budapesti mensa akademica kérvénye 
segélyezés iránt. 

46. Gyula város villany világításra kötött szer-
ződése. 

47. Kétegyháza községnek a helypénzszedés tár-
gyában alkotott szabályrendelet jóváhagyása iránt 
beterjesztett kérvénye. 

48. Tót-Komlós község képviselőtestületének 
a községi rendőrök létszámának szaporítása tárgyá-
ban hozott határozata. 

49. Békés község képviselőtestületének 356/898 
számú határozata, a közpénztárnál, az év végén 
felmerülendő hiányok fedezése tárgyában. 

50. Gyula város kérvénye, a honvéd laktanyá-
nál szükséges átalakítások költségeinek fedezése tár-
gyában. 

51. Bene Ödön és Környei Lajos előterjesztése 
a 675/898. bgy. számú'határozat ellen. 

52. Vésztő községnek a közvágóhid építésére 
vonatkozólag kötött vállalati szerződés. 

53. Vésztő községnek a vágatási dijakról alko-
tott szabályrendelete. 

54. Endröd község határozata az állatorvos 
fizetésének felemelése tárgyában. 

55. Békés, K.-Ladány, Szarvas, Endröd közsé-
gek képviselőtestületeinek határozatai, az országos 
központi hitelszövetkezetbe leendő belépés tárgyában. 

(Vége köv.) 

Ujabbi felhívás az adózó közönséghez. 
Ismételve fe ih ivatnak mindazok, k ik 

házbér adóra vonatkozó va l lomásukat a m á r 
közzé te t t ha tá r időben be nem a d t á k , hogy 
ezt a val lomásukat 8 nap a la t t annyival 
inkább a d j á k be, mivel el lenkező esetben 
házbér adójuk a tö rvényben m e g h a t á r o z o t t 
súlyos köve tkezmények t e rhe a la t t — hiva-
talból fog megál lap i t ta tn i . 

Kelt Gyulán, 1898. deczember 8-án. 

i - i A városi adóhivatal. 

H i r e k. 
A vármegye IV. rendes közgyűlésére, melynek 

határidejéül deczember hó 19-ike tüzetott ki, a 
megyei hivatalos lap pénteken megjelent száma 
közli n meghívót és n tárgysorozatot, n mely S5 
számot foglal magában. A közgyűlést az első napon 
leginkább a választások fogják foglalkoztatni, a 
mennyiben összesen 16 bizottság letiz megalakitandó, 
köztük a közigazgatási bizottság és állandó választ-
mány szavazólapokkal választandó meg. A közgyű-
lés egyik jelentős tárgyát, a földmives iskola állami 
kozelésbe való átengedésének ügyét lapunk élén 
ismoitetjük, mig a többi közérdekű tárgygyal a 
jövő számunkban fogunk foglalkozni. A közgyűlés 
ügyeinek előkészítése czóljából a pénzügyi és köz-
jogi szakosztályok deczember hó 14-én délután, az 
állandó választmány deczeinber 16-án d. e. 9 órakor 
tartják üléseiket. 

Erzsébet királyné arczképe. Mikor a vármegye 
a szomorú véget ért áldott lelkű királynénk emlé-
kének rendkívüli közgyűlésben áldozott, elhatározta, 
hogy közgyűlési terme számára mogfesteti a királyné 
arczlcépét * és a további teendőkkel a vármegye 
alispánját bizta uieg. Az alispánnak sikorült i(l. 
Vastagh György kitűnő festőművészünkkel szerződni 
a királyné képének megfestésére nézve. Az alispán 
e szerződés bejelentése mellett egyben azon javas-
latot terjeszti a törvényhatósági közgyűlés elé, hogy 
mivel a megye nagy termében jelenleg kifüggesztve 
lévő király kép minden mübecs nélküli s mivel 
másrészt az aesthetikai összhang kívánatossá teszi, 
hogy a király és királynénak a nagyterembon egy-
más mellé helyezendő képei egy kéztől eredő, 
ogyenlő nagyságú és fostcsi modorú és formájú 
festmények legyenek, s mivel továbbá Vastagh 
vállalkozik a két képot 1500 frt ért, tollát a rendel-
kezésre álló összegen alul megfesteni, készítesse cl 
a törvényhatóság Vastagh által a király és királyné 
egyforma nagyságú képeit. 

Járási orvosok kinevezése. A vármegyében a 
járási orvosi teendőket eddig tiszteletbeli járási 
orvosok látták el, ujabban azonban a vármegye 
rendes javadalommal ellátott járási orvosi állásokat 
szervezvén, valóságos járási orvosokká a vármegye 
főispánja a következőket nevezte ki, u. m.: a gyulai 
járásba dr. Kun Pált, a csabai járásba dr. Szondi 
Lajost, a gyomai járásba dr. Eisler Vilmost, a 
békési járásba dr. Frei Gézát, az orosházi járásba 
dr. Steiner Zsigmondot, a szarvasi járásba dr. Déri 
Henriket és a szeghalmi járásba dr. Nussbaum 
Károlyt. 

Dér Ábris, ki Istókot támogatta, nem vesz-
tet te el lélekjelenetét, hanem begyömöszölve 
gyorsan Istók száját s vékony czinege hangján 
fogott bele a szentmise énekbe. Eltekintve attól, 
hegy e jelenetre néhány áj tatosabb asszony 
elájult, a szertartás Dér Ábris segédletével ren-
des befejezést nyert . 

Főtisztelendő Torma Gellért most már teljes 
szigorral intette Istókot, hogyha még egyszer 
beteszi lábát a „Sárga csikó"-ba, kérlelhetetlenül 
elbocsájtja. Ez az intés megtette hatását. Istók 
feléje sem nézett a „Sárga csikó"-nak, de titok-
ban a kis Kaj la Marczit valóságos stafétának 
fogadta s ez a kis imposztor hordta neki a 
„tütüt" a „Sárga csikódból . 

A vingai plébános jól eső örömmel észlelte, 
hogy vasszigora megtette hatását s a vingai 
asszonyok is szorgalmasabban eljártak a tem-
plomba, mióta Istók kerül te a „Sárga csikó"-t. 

Szegény Istók! mégsem kerülhette el sorsát. 
Főtisztelendő Torma Gellért papi áldozár-

ságának 25 éves jubileumát ünnepelte. Az ünnep-
séget este a „Király szá l ló"ban 100 terítékű 
nagy banket t fejszte be, melyen a megye szá-
mos előkelő tagja is megjelent. 

Istók már kora reggel átérezte e nagy ünnep 
jelentőségét s minthogy a dikezióra készülnie 
kellett, ugy sutyomban be-betekintgetett a „Sárga 
csikóu-ba is. 

A főtisztelendő ur a banket t előtt lelkére 
kötötte , hogy az estélyen kifogástalanul visel-
kedjék és őrizze meg komolyságát. 

Istók mindent megigért. Este a banketten 
látni lehetett , mint akar szavának ura maradni, 
de hiába, nem tudott. 

Mikor megpillantotta az asztalon a hosszu-

nyaku, vignettás boros palaczkokat s mellette 
azokat az iczi-piczi pohárkákat , teljesen elhagyta 
hidegvére s idegesen izgett-mozgott. A főtiszte-
lendő ezt észrevette s többször haragos pillan-
tásokat vetett feléje. Is tóknak azonban esze 
ágában sem volt oda nézni, hanem egyre csak 
azokat a piczi pohárkákat szemlélte. Számítgatta 
magában, hogyha itt alaposan beakarna rúgni, 
kerek 150 pohárka éppen elegendő lenne. 

Vingán akkoriban vezették be a villamos 
világítást s a „Király szálló" dísztermét is ez 
világította be nappali fénynyel. Történt pedig, 
hogy a vezetékben valami baj esett s egy pilla-
nat alat t pokoli sötétség borult a teremre, mi a 
díszes társaságot nem a legkellemesebben érin-
tette. A szálló bérlője fejvesztve, káromkodva 
futkosott s összes személyzetét gyertyákért moz-
gósította. De erre már nem igen volt szükség, 
mert néhány perez alatt ismét kigyúltak a kis 
tüzgólyok, szerte szórva fényüket a diszes tár-
saságon. 

A társaság — mely ezalatt kedélyes esz-
mecserét kezdett a villamos világitás előnyéról 
és hátrányáról — e pillanatban meghökkenve 
tekintett az asztal közepére. Az imént felbon-
tott egyik hosszunyaku boros palaczk üresen 
szomorkodott a kompotos tál kellő közepében. 
A meglepetés oly óriási volt, hogy egyik sem 
tudott szóhoz jutni. A kinos csendet végre is 
Istók zavarta meg, hatalmas felköszöntőt mondva 
az ünnepelt főtisztelendőre, ki folyton szikrázó 
szemekkel nézett feléje. 

A vingai plébánián megüresedett a kántori 
állás, de hogy miért, azt máig sem tudja senki. 



Melléklet a „Békés" 1898. 50-ik számához. 
A vármegye vagyoni állapota. A törvényható-

sági bizottság legutóbbi rendes közgyűlésén felme-
rült az a kívánalom, hogy a nagv közönség hű kép 
ben ismertessék meg a vármegye vagyoni állapotá-
ról, pénzkészleteiről i's azon adósságokról, a melyek 
visszafizetendő kölcsönként a vármegyét ez idő sze-
rint terhelik. Ennek a kívánalomnak felel mog a 
vármegye alispánja, a ki a vármegye pénztárának 
1S98. év. deczember 1-ével mutatkozó vagyoni ál-
lapotát a hivatalos lapban a következőkben ismer-
teti: 1. közuti alapban takarékpénztárban kezelt 
készpénz 55371.20, törzsrészvényekben 840000 frt, 
biztosítéki alapban 4000 frt. 2. Házi pénztárban 
407C.11. 3. Közkórházi alapban 33616.05. 4. Beteg-

ápolási alapban 2883.75. 5 Katona-beszállásolási 
alapban 2872.95. 6 Tiszti nyugdíj alapban 89942.97. 
7. Jegyzői nyugdíjalapban .141955.72. 8 Házi tar-
talékalapban 27587.60. 9 Állategészségügyi alapban 
2403.89.10. Endrődi jótékony Vida-alapban 57351.73. 
11. A sárréti jótékony Nagy Márton alapban 5424.73. 
12- A vármegyei közmüvelődési alapban 1346S 95. 
13. Vármegyei kórházi tartalékalapban 1347.93. 
14. Vármegyei szere e:ház-alapban 89894,24, 15. 
LLonvédgyámoli ió-alapban 3339.63. 16. 1.200 000 
frtos kölcsön-alapban 22427 09. 17. Alföldi álla ni 
müut stb. 12153.31. 18 Földmivelésí iskolai 7472.92. 
19. Anyakönyvvezetők és helyettesek U42.89- 20. 
Elmegyógyintézeti kölcsön 253610 91. A vármegye 
adósságai: 1. A eözuti alapból 1.893,795 frt 93 kr. 
Ezen amortisationalis tartozás előállott a következő 
kölcsönökből: a sárréti vasutakra felvétetott 400,000 
frt, a békés—Csanádi vasútra felvétetett 4.00,000 frt, 
az úgynevezett egymílliókétszázezer frtos útépí-
tésekre 1.000,000 f r t ; a transversalis útépítéshez való 
várm. hozzájárulás fedezésére 153,000 frt . Az okként 
előállott 1.953,000 frtnyi tartozásból a már teljesí-
tett törlesztés után, mint tényleges adósság áll fenn 
a fonnebb kimutatott: 1.893.795 frt 93 kr. adósság. 
Szavatosságot vállalt még a vármegyei közúti alap 
a. transversális ut építésére az állam által felvett 
850,000 frtos kölcsönért, ennek törlesztési kamatait 
azonban a kereskodelmi miniszter fizeti. 2. A betog-
ápolási alap különböző kórházaknak mintegy 10000 
Írttal tartozik. Ez függő adósság, moly a jövő évi 
betegápolási alapból teljesen megtérül. 3. A földmi-
ves iskolai alap 4500 frttal tartozik, moly fedezotet 
nyer a f. óv végóig befolyó földinivos iskola pót-
adóban. 4. Az elmegyógyintézeti alap 300,000 frt 
amortisationalis kölcsöntartozással bír, melynek tő-
kéjót és kamatait az intézet maga fizeti. 

A füzes-gyarmat-pűspökladányi helyi érdekű 
vasút folyó hó 10-íke, óta mikor is Papp Árpád mi 
niszteri titkár elnöklote alatt a mütanrendőri bejá-
rás megtartatott, forgalomban van. Vármegyénket 
Csánki Jenő főszolgabíró, dr. Hajnal István közigaz-
gatási bizottsági tag és Király Sándor kir. mérnök 
képviselték a bejáráson. A bejáró küldöttséget vivő 
vonatot, moly szépen fel volt díszítve, minden állo-
máson nagy néptömeg várta zeneszóval és a szoká-
sos ünnopi formaságokkal. Ezzel ogy rendkívüli 
termékeny, gazdag vidék nyílik meg a világpiacz 
előtt. Csaknem százezer hold o'.yai föld, piros, 
aczélos búzája, árpája, tengerije talál olcsó utat a 
nagy gabona empóriumok felé, a melynek nagy része 
3 0 - 4 0 évvel ezelőtt, a vizszabályozások előtt, tiád ós 
gyékény termő mocsár volt. Egy nemzedék előfeszí-
tése, áldozatkészsége, szorgalma csak most hódította 
meg teljesen a kulturának ozt a gyönyörű nagy 
darab földet, midőn a Icotus, turfás fekete talajou 
vasutat vezettek keresztül s ezáltal lehetővé tette, hogy 
a gazda verejtékes munkájának gyümölcsét akkor ad-
hassa el s akkor szállíthassa piaczra, mikor ő legjobb-
nak véli. Az uj vasút áldásait főként Szerep, Udvari, 
Bajom biharmegyei községek erezik, de jótékony hatása 
kiterjed a két végállomást képező P.-Ladány hajdu-
megyei és Füzes-Gyarmat békésmegyei népes köz-
ségekre is. Néhány nagyobb uradalom is jelentékeny 
érték és jövedelem emelkedést várhat e vasúttól. 
A vallásalap rengeteg püspök-ladányi és csak mos-
tanában szerzett szerepi uradalmát a közepén 
szeli keresztül, Tóth László bajomi, a Blankenstein 
grófok és Schvarcz Ferencz füzes-gyarmati nagy bír 
tokai ugyancsak e vonal mentén terülnek el. A 
vasút hossza 37 kilométer, engedélyezett épitési 
költség 1.250.000 frt. Ebből elsőbbségi 900.000 
forint, törzsrészvényekre 430.000 forint esik, az 
államkincstár hozzájárulása 100.000 forint. A min-
denütt síkon baladó vasút mentőn következő 
állomások és megállók épültek : Alomzug, Ürmös-

hát, Hosszúhát, (mind a három vallásalapilványi 
birtokon) Szerep, Udvari, Bajom. Csilagtanya, Fü-
zes-Gyarmat. Ez utóbbi állomáson tul csatlakozik 
a vasút a békésmegyei helyiérdekű vasutak füzes-
gyarmati alsó állomásához.. 

Kinevezések. A vármegye főispánja Török Gábor 
vm. központi Írnokot vm. tiszteletbe]i iktatóvá ós 
Debreczeny Károly vm. központi Írnokot tiszteletbeli 
irattárossá nevezte ki. 

Névváltoztatások, A belügyminiszter megen-
gedte, hogy Rima József csorvási lakos „Hajnal"-ra, 
Deutsch József gyulai lakos „Déri"-re és Holler Ig-
nácz gyulai lakos „ Halász-'-ra változtassék át veze-
téknevüket. 

A Hármaskörösi halászati társulat alapszabá-
lyait és üzemtervét a földmivelésügyi miniszter 
jóváhagyta, minek folytán a társulat most már meg-
kezdheti a halászat fejlesztésére irányuló tevékenysé-
get. A társulat, melynek Keller Imre az elnöke és 
Kovács Lajos az igazgatója, a Hármas-Körös folyó-
nak egészére terjed ki és székhelye Gyomán van. 

Felakasztotta magát. Vörös József p.-földvári 
napszámos Orosházán az izr. temető melletti ház 
előtt levő akáczfára felakasztotta magát. Tettét 

Vági István kisbíró vette észre, de már akkor meg 
volt halva. Bevitték a városi bonczterembo, hol 
csak később derült ki kiléte. Tettét szívbaj miatt 
követte ol. 

Választás. K.-Tarcsán a november 30-án meg-
tartott választáson Anner Gyulát választották meg 
községi állatorvosnak. 

A vármegye kölcsönei. Két jogerős határoza-
tának végrehajtásáról, illetve a szükséges összegnek 
kölcsön utján való fedezéséről kell gondoskodnia a 
vármegyének. Az egyik a kórház kibővitésére, a 
másik a csaba—békési ut építésére vonatkozó ha-
tározat. A jelzáloghitelbank a közkórház kibővíté-
sére szükséges 100,000 frt kölcsön folyósítására 
nézve még szeptember hóban megtett ajánlatának 
hatályát a kedvezőtlenné vált pénzviszonyok daczára 

kivétolésen fcnnlartotU ez év végéig. Tollát oz aján-
lat terjesztetik a törvényhatóság deczembori köz-
gyűlésének tárgyalása alá. E szerint a kölcsön fel-
tóteloi : 5.35°/o kamat és tőketörlesztés 50 esztendőig 
s a kölcsöntőkének 97% frtban való leszámolása 
100 frt értékű kötvényenként. — A csaba-békés i 
ut kiópitéséro szükségos kölcsönnek felvételéro 
utasíttatván az slispán, a folyó évi novembori 
rendkívüli közgyűlésből, személyesen tárgyalt 
az összos amortisationális kölcsönnel foglalkozó na-
gyobb pénzintézetekkel, azonban eredménytelenül, 
mert az intézetok zálogleveleiknek a külföldön ez 
idő szerint el nem helyeshotésére való hivatkozással, 
egyáltaláu nem, vagy csak el nem fogadható felté-
telükkel hajlandók kölcsönt adni. Ily körülmények 
között az alispán azon jolontést teszi a közgyűlés 
elé, hogy a szükséges összeg a pénzviszonyok kod-
vezőbbre fordultáig valamely megyoi pénztári alap-
ból vétessék ideiglenesen kölcsön. 

Hivatalok vizsgálata. A vármegye főispánja az 
elmúlt héten a csabai és békési főszolgabírói hiva-
talok ügykezelését vizsgálta meg és azokat teljoson 
rendben találta. A vármegye közigazgatási bizottsága 
kiküldötteikónt dr. Fábry Sándor alispán és Ladics 
György biz. tog podig szintén az elmúlt héten 
Gyula város és Csaba község árvaszékeinél tartot-
tak vizsgálatot, kifogások itt sem merültek fel. 

A békési ág. ev. espsresség a héten rend-
kívüli közgyűlést ta-tott Orosházán, melyet isteni-
tisztelet előzött meg, hol Harsányt Sándor szép 
imát mondott. Haviár Dániel főfelügyelő nyitotta 
meg az ülést. Elővételiek az egyos egyházközségük 
adókulcsaira vonatkozó határozatok, melyek tudo-
másul vétettek. Nagy vitát keltelt a szarvasi isteni-
tiszteletek nyelvkérdése. — A szarvasiak ugyanis 
demonstráltak az ellen, hogy a két tót tomplomba 
bevitték a magyar nyelvet. Csonka, Darabos, Lustyik, 
Klenk és Boros beszéltek a magyar istenitisztolotek 
ollon s szerintük lőhet magyar istonitisztelot is, ha 
az időből kifudja, olőbb azonban mindkét templom-
ban tót istonitisztolotot tartsanak. A közgyülÓB a 
bizottság határozatát fogadta el a szláv szónoko-
kéval özemben, vagyis azon határozatot, hogy az 
esetbon, ha az uj templom kicsiny és olágtolon az 
ottani tót istenitisztelotre érkező hivők bofogadá-
sára, midőn az uj templomban tót és az öreg 
templomban magyar istonitisztelot is tartatik, — 
okkor az öreg templomban a magyar után legyen 
a lót istonitisztolet is. Végül Veres József a vár-
megyei tanügyi bizottságba választatott. 

Áthelyezés. A magyar királyi pénzügyminister 
Kassovitz Ármin pénzügyigazgatósági számtisztot, a 
maros-újvári kőbánya igazgatóság mellé rondolt 
számvevőségbe helyezte át, saját kérelme folytán. 

A torna-egyesület megalakulása a legkedvezőbb 
auspiciumok között történt meg inult vasárnap dél-
után a városháza nagytermében, A szétküldött meg-
hívókra mintegy százan gyülekeztek össze városunk 
intelligens férfi közönségéből, kik idoiglenos elnö 
kül az ügyet fáradhatlanul munkáló Oláh György 
megyei főügyészt, ideiglones jegyzőül Berthóty Ist-
vánt választván inog, egyhangúlag elhatározták a 
„Gyulai Torna-egylet" megalakítását. Nyomban tár-
gyalás alá vették az alapszabályokat és azokat be-
ható tanács koj sas után megállapították. Intézkodett 
azután az alakuló közgyűlés, hogy az alapszabályok 
megerősítéséig a taggyüjtésok foganatosíttassanak. 
Tagokul jelentkezni lohol Dobay Ferencz ideiglones 
pénztárnoknál, valamint az ogyos megbízottaknál 
levő ivek aláírásával. Alapító tagok 50 korona ala-
pitasi dijat, működő tagok 2 korona boiratási díjat 
és 8 korona évi dijat, pártoló tagok (a kik sorában 
főleg hólgyoinkct óhajtja látni az egyesület) éven-
ként 4 korona dijat fizetnek. Az egyesület czólja a 
tornázás, vívás és egyáltalán a testgyakorlás kü-
lönféle czéljainalc és testedző játékoknak megked-
veltesse, tnüvolé6e és előmozdítása. Ezen kívül az 
egylet felvetto azt is progrn.umjába, hogy tagok 
gyormokoit szakszerű tornatanitásbau részesíti bizo-
nyos csekély havi dij mellett. A hasznos és régon 
nélkülözött egyesületnek a legszebb jövőt jósoljuk 
és ajánljuk azt városunk intolligens közönségének 
figyelmébe. 

Megerősítés. A belügyminiszter Szekér Andor 
ideiglenes minőségben kinevezott belügyminiszteri 

fogalmazó gyakornokot ezen állásában megerősítette. 
A mezötúr-mesterszállási ármentesítő s bolviz-

szabályozó-társulat érdekeltsége folyó hó 7-ikén 
tartott közgyűlésén Keller Imrét elnöknek, dr. Ádám 
Sándort pedig alelnöknek választotta mog. 

Szobrot Erkel Ferencznek. A „Magyar Ujság" 
a következő sorokat közli : A halhatatlan emlékű 
zeneköltőnek, Erkel Ferencznek nevét kegyelettől 
őrizzük. Nem múlik ol alkalom, hogy emléke iránt 
ez a kegyelet ne nyilvánuljon, még a legcsekélyebb 
epizód is hálára és elismerésre ösztönzi a nagy 
férfiú tisztelőit. Ez időszerint az Operaház tagjai, 
illetőleg a filharmonikusok legszebb törekvése hogy 
a nagy mesternek díszes síremléket emeljenek. Ezt 
a törekvésüket Keglovich István gróf támogatta, a 
midőn a legutóbbi Hunyadi László előadásának 
tiszta jövedelmét e czélra átengedte. Bármilyen 
nagyra becsüljük is e törekvést, mégis hozzá kell 
szólanunk e mozgalomhoz. Véleményünk szerint a 
tervezett emlék és az Erkel nagysága, jelentősége 
között nincsen mog a kellő arány. Síremléket ma 
inár a legigénytelenebb halandónak is emelnek, 
részint a családtagok, részint a jóbarátok. Erkel 
Ferencz azonban oly kiváló alakja, úttörő egyéni-
sége volt ennok a századnak, hogy — szerintünk 
— az ő emlékét nem lehet temetőbe lokalizálni. 
Erkel Ferencz a magyar dalműnek megalapítója e 
téren a mai napig is versenytárs nélkül áll. Az ő 
Hunyadija és Bánkbánja nemcsak a magyar géniusz 
oak hatalmas nemzeti inspirácziója, de egyúttal 
olyan klasszikus müvek ezek, a molyok a folyton 
fejlődő ós haladó idők során át épen ugy a felszí-
nen lesznek, a mint ma vaunak. De ha csak a 

magyar nemzet himnusza, a magyar népnek az a 
csodásan szép imája volna is az ö egyedüli alko-
tása, ha a világszerte megcsodált pár taktus volna 
is egyedüli müve, a moly az ő nevéhez füződik 
már ez őseiben is méltó volna Erkel Ferencz arra, 
hogy emlékét az egész ország a szemoi előtt lássa. 
Tehát nem siromlék, hanem szobor illeti inog Erkel 
Ferenczet. A nagy zeneköltő buzgó tisztelői no 
olyan kis méretben kezdjék az agitácziót, hanem 
bízzanak e nemzet lelkesedésében es arra töreked-
jenek, hogy Erkel Ferencz emlékét, miolőbb méltó 
szobor hirdesso Budapest, fővárosának valamolyik 
alkalmas köztorén. Minden kezdet nehéz, do még 

minden nagy és nemes eszme érvényesült Magyar-
országon, ha azt alkalmas férfiak, megfelelő eszkö-
zökkel és kellő időbon szorgalmazták. Itt emlitjük 
mog azt, hogy a filharmóniai társaság választmánya, 
Mészáros Imre alelnökükkel az élükön, tisztelgett 
Keglovich István gróf intendánsnál, hogy a nevezett 
társaság nevében köszönetet mondjon ama nagylelkű 
adományért, melyet oz intendáns tett az által, hogy 
a Hunyady László 300 ik előadásának tiszta jövo-
delmét az Erkel-siremlék-alap javára átengedte. 
Eme ajándékozás által a filharmóniai társaság ala-
pította siremlék-alap 1400 forintnál többel gazda-
godott. A küldöttség vezetője, mogragadva az al-
kalmat, egyúttal leértő az intendánst, hogy vállalja 
el̂  a szervezendő országos Erkel-emlék-bizottság 
védnökségét, mely kérelemnek a művészetért min-
donkor lelkesülő nemes gróf, a hozzá intézett ké 
relemre adott válaszában haugsulyozva a megindí-
tandó mozgalom hazafias ós kegyeletes ezé íját, a 
legnagyobb előzékenységgel eleget tett. A küldött 
ség azután tisztelgett Káldy Gyula rnüv. igazgató-
nál is, hogy noki is a fenti ügyből kifolyólag kö-
szönetet mondjou. 

A gyulai izr. nőegylet tegnap ünnepelte meg 
10 éves fenállását. Ez alkalomból délelőtt 10 óra-
kor istonitisztelet volt az izr. templomban, ezt kö-
vetőlog 11 órakor tartatott meg a jubiláris köz-
gyűlés, melyen az egyleti tagok majdnem teljes 
számmal jelontok meg. Elnöklő Léderer Lajosné 
szép megnyitó beszédével — melyben rövid vissza-
pillantást vet az egylet megalakulását megelőző na-
poktól máig, — nyitotta mog a közgyűlést, ezután 
felolvastatott a jegyzői jelentés, melyszerínt az 
egyletnek megalakulásakor 11 alapító, 70 rendos 

tagja volt, ma pedig 90 rendes tagja van, az egy-
let természetbeni adományokon kívül 2897 frt 54 
kr. segélyt osztott, ki fonállása óta. Az egylet je-
lenlegi vagyona 1713 frt 8 kr. "Végül elhatározta-
tott, hogy a mai közgyűlés alkalmából ogy omlók 
könyv szorkesztossók, melyben az egylet beléleté-
ben előfordult kimagasló momontumok ugy az el-
múlt 10 évről, mint a jövőben megörökíttessenek, 
őzen emlékkönyv első lapján pedig Goldstein Mórné 
ós Lusztig Adolfnénak lesz ajánlva. Lapunk zárta-
kor, tegnap éjjol tartatott meg az ünnepségek be-
fejező részét képoző bál, melyről lapunk jövő szá-
mában referálunk. 

Az izr. nőegylet által rendezett, tombolára 
adakoztak, illetöleg tombola tárgyakat küldtek : 
Czinczár Adolfné egy gyümölcsfái, 2 mokkacsésze 
és egy hamutuitó; Kohn Adolf két fehér selyem 
fehér nyakkendő; dr. Berényi Árminné 3 virág-
tálcza, egy üveg kosár, egy hímzéssel kivarrott 
tál alá való asztalterítő, egv kancsó, egy vizitkárfya-
tányór; Bleier Adolfné két franczia majolika figura 
és két virágváza; Ileks Miksáné két bronz-szobor; 
Stern Lászlóné ogy tűpárna ós 3 kis virágváza; 
Gyöngyösy Lászlóné egy kenyérkosár és 2 mokka-
csészo; dr. Stiassny Miksáné ogy tácza, 2 hímzett 
táczakendő és egy kis rumos üvog pohárral ; Schwim-
mer Arnoldné 6 kés, egy alma, ogy táska, egy fali 
képtartó; Reisner Emánuelné 5 pozsgőspohár, 
üvegtányér és ogy üvegtál; Deutsch Jakabné 3 
virágváza, egy szivar- és gyufatartó, egy dohány-
tartó készlet, egy só- és mustártartó; Murvai 
Istvánné egy tintatartó, egy himzett képtarló és egy 
kék üveg gyümölcstál; dr. Bárdos Arthurné ogy 
fekete fakulacs, egy kis korsó, fekete virágpohár 
és egy fekete ibolyatartó: Schillinger Lipótné ogy 
daráló, egy levélgyűjtő, egy kályha elébe való; 
Goldmanné Kéhl Róza 10 nagy skatulya finom 
temesvári gyufát, minden skatulyában 16 csomó ; 
özv. Fábry Mártonné egy kézimunkatáska, egy tű-
párna, ogy arapárna ós ogy majolikatányér; Bródy 
Adolfné 6 majolika-tányér, 2 porczellán figura, ogy 
fali képtartó; Wolf Zsígmondné egy kenyérkosár, 
egy üvegtányér, ogy hosszú tál; Rosenthál Lipólné 

egy himzett hirlaptartó; Fogl Adolfné két .virág-
váza, 3 mokkacsésze, ogy hamutartó; Grünbaum 
Árminné ogy hamutartó, ogy péuzgyüjtő ós négy 
kis asztali disz; Lehrmann Simonné ogy virágváza 
ós egy hamutartó; Reisner Edéné egy szájcsószo. 

„A becses tudomás." Egy csabai gazda P. A. 
uram a napokban egy levelet intézett egyik gyulai 
hivatalhoz. Ha vannak nevető fejfák, ugy lehetnek 
nevető akták is s annyi bizonyos, hogy a P. A. uram 
levele a komoly hivatalos akták között örök időkre 
nevető aktaként fog szerepelni. Gazduram, mint 
aféle módos kliens, igon sok fiskálissal értekezett, 
kik gyakran lovélilog hoztak valamit »bocses tudo-
mására". Ez a „becses tudomás" kifejezés nagyon 
megtotszott a gazduramnak. Alig várta, hogy al-
kalmilag ő is használhassa e szép szavakat. A héten 
egy kis tudakozódni valója volt ogyik hivatalban s 
nosza irt is egy kacskaringós levelet, amely ugy 
kezdődik hogy: „Becses tudomásomra jutott . . . . 
stb. Hogy ez az akta képzelhető derültséget keltett 
a komol}r hivatalban P. A. uram bizonyára nem 
örömmel veszi »becses tudomásul." 

A pálinka. Még sem el kezdődött a farsang B 
akad ember, aki máris jár ja a bolondját a „szesznek 
miatta". Szabó Mihály napszámos tegnapelőtt ony-
n yira beszoszelt, hogy a Ióvonat elé feküdt és ott 
o'aludt. Mikor költögették, a herkópátornek sem 
akart felkolni, azt ordítozta, hogy térjen ki a ló 
vonat, az nincs ugy megrakva, mint ő. A rendőr 
bovitte a garázda részeget. — A másik berúgott 
ember a gyöngébb nemhoz tartozik Farkas Borcsa 
czigány asszony személyében. Ez pénteken egy kis 
„ügy" miatt a törvénybe volt czitálva, s hogy bát-
rabb legyen a bíró előtt, egy kis szeszre tért le az 
uri kaszinó mellotti italmérésbe. Addig-addig szedté 
a bátorságot, mig be nom rúgott, akkor aztán nem 
ment a törvénybe, hanem lefoküdt a járdára s ott 
aludt. Mikor felköltöttek olyan ribiliót csapott, hogy 
a hűvösre kellett öt tenni. 

Megszökött rab. A gyulai fogházból pénteken 
délután 3 óratájban megszökött egy rab, névszeriet 
Pohalovecs András kunágotai, lopás miatt héthavi 
börtönre itélt fegyencz. Szökését, akkor hajtotta 
végre, midőn a két kíséretében levő fogházőr őt 
természetes szükségére bocsátván, egy pillanatra 
lövette róla szemét. A rab felhasználta ez alkalmat 
és nyomtalanul eltűnt. Szökését megkönnyítette az, 
hogy mint rendkívül beteges rabnak, megengedték, 
hogy a rabruha alatt civil ruhát viseljen. Igy csak 
ol kellett vetni a rabruhát, s azonnal felísmerhetet-

Iqni-é vált. S tényleg a rabruhát meg - is találták a 
homokbánya melletti dűlő egy kis hídja alatt, a 
rabnak azonban egyelőre nyoma veszett. Most lá-
zasan körözik. 

Locs-pocs. Bizony a mai időjárást nem ÍP ne-
vezhetjük már időjárásnak, csak egyszerűen locs-
pocsnak. Legalább a héten az idő nem járt, egy-
szerűen állott s egész héten azt a jelzést olvas-
hatta a nép a postai jelző-táblán, hogy változás 
nem várható. Voltak, a kik bosszankodtak e fölött, 
voltak a kik kalucsnit vettek. Azonközben pedig 
hullt vala a sürü köd egész héten a csatakos be-
tonra ós könyökét sirtak a levéltelen akáczfák, 
í-lalifax híveivel egyetemben. S tényleg az egész 
éven át nem hallottuk annyit szidni az időjárást, 
mint a héten, mikor a folytonos nedvesség náthássá 
és bosszússá tette az emborekot, lekonyilotta a log-
kaczkiásabb bajuszt is, és néptelenné cetto az ut-
czákat. Az esti petróleum lámpák álmosan pislog-
tak bele a szürke ködbe, ugy hogy aktuálissá tették 
a villany-világítás kérdését is. A hót végén kissé 
mogváltozott az idő, pénteken szép májusi nap volt 
6 csak kora reggel mort egy-egy szerény jégkris-
tályocska a járdák szélén meghúzódni. És várjuk, 
várjuk a szép fehér telet, jégvirágot, hótakarót, 
fohér karácsonyt, de hiába várjuk. A tél késik s 
majd akkor, mikor már nem kérünk belőle, fog 
alkalmatlankodni a nyakunkon. 

Bűvészi hét. Ha van drámai hót, miért no le-
helne bűvészi hét is. Ha pedig van bűvészi hét 
akkor az elmúlt hét az volt, ircrt kétrendbeli bű-
vész társaság is mulattatta a gyulai közönséget. 
Carmellini olasz nevü boszorkány mester tartott 
vasárnap este előadását a Komlóban; a szombati 
azonban publikum hiánya miatt elmaradt. Kedden 
pedig valami Boskó bámultatta ós ámultatta a Köz-
pontban összegyűlt gyér közönséget ügyes mutat-
ványaival, de hogy a büvészmesterek a gyulai pár-
tolással meg lettek volua elégedve arról hallgat a 
krónika. 

Veszett macska marta meg november 27-én 
Dauda Erzsi 2éves szarvasi kis leányt, akit gyógy-
kezelés végett a Pasteur-féle intézetbe szállították 
fel Budapestre. 

Jutalom. Halmay Imre színigazgató részére, ki 
a az őszi szezont Szarvason töltötte, a belügyminis-
ter 100 frt jutalmat adományozott, mivel a nem-
zetíséglakta vidéken sok ingyen jegy kiosztásával 
cultur missiót teljesitett. 

Arany lakodalom, Sámsonban Orbán József volt 
48-as honvéd és Varga Judit szegénysorsu földmi-
vi soknek megadta isten azt a különös és ritka ki-
tüntetést, hogy 50 évi házasságuk jubileumát ünne-
pelhették. Mult hó 27-én volt a meghaló ünnep, 
melyen csaknem az egész falu résztvett, zászlókkal 
zeneszóval vonulva a templomig a két aggastyánnal, 
hol a lelkész alkalmi imát tartott ós újból megál-
dotta a ritka szép kort megért öregeket. 

Békés község képviselőtestülete mult szomba-
ton közgyűlést tortolt. melyre oly fonlos tárgyak 
vétettok fel, hogy a városatyák kénytelenek voltak 
a gyűlést délután is folytatni. A gyűlésnek legfon-
tosabb tárgya a bélmegyeri birtok, az erdő eladása 
volt. Mint már nem ogyszer, ezúttal is rendkívül 
sok ellenzője akadt a tervnek, ugy, hogy a köz-
gyűlés egy ingatlant, a Döbögőt kivéve, jövőre is 
birtokában akar maradni egyszer megszerzett in-
gatlanainak. Szó volt az erdő eladásáról, de porsze 
ettől a községnek nem Iehot mogválni, daczára an-
nak, hogy az a község pénztárába vajmi keveset 
hoz. A közgyűlés belátta, mi szintén haladás, hogy 
az erdőt máskópeu fogja értékesíteni. A bélmegyeri 
birtok eladására a közgyűlés nem volt hajlandó, 
bármennyiro is kívánatos volna ez. A harmadik 
eladandó ingatlan a Dübögő vendéglő épülete volt. 
A képviselőtestület elhatározta, hogy 14000 frt. 
kikiáltási árral árverés alá bocsátja, a Dübögő épü-
letét. Nem eléggé helyeselhető a képviselőtestület 
eme határozata, mert így a község nagy tehertől 
szabadul. 

Halálozás. Veres Lajos orosházi könyvnyomda 
tulajdonost, az „Orosházi Újság" szerkesztőjét és 
kiadóját pótolhatlanul fájdalmas és súlyos csapás 
érte. Szeretett neje Sárkány Vilma asszony, folyó 
bó 7-ikén, hosszas súlyos szenvedés után meghalt. 
A boldogult nő vigasztalan férjén kívül hat kiskorú 
gyermeket hagyott árván és végtiszlessége csülörtök 
délután ment végbe nagy részvét mellett. A lesújtó 
halálesetről kiadott családi gyászjelentés a követ-
kező : Veres Lajos mint férj, úgy maga, valamint 
gyermekei: Vilma. Gizella, Imre, Lajos, Margit és 
Béla; továbbá szülői özv. Veres Józsefné és özv. 
Sárkány Pálné; testvérei Zsuzsánna férj. Nagy 
Istvánné, "Veres József és neje Horpácsy Julia, 
Juliánna férj. Sass Ferenczné; Sárkány Ferencz és 
neje Kalmár Mária, Sárkány Pál és neje Lipták 
Karolin ; továbbá több rokonai nevében is megtört 
szívvel jelenti áldott lelkű jó nejének Sárkány Vilmá-
nak 6 heti súlyos szenvedés után, éleiének 33-ik, 
boldog házasságának 16-ilc évében e hó 7-én d. u. 
3/4 2 órakor történt gyászos elhunylát. A felejthet-
len drága halott hűlt tetemei e hó 8 án d. u. 3 
órakor fognak az evang. egyház szertartása szerint 
a vasutmelletti temetőben örök nyugalomra tétetni. 
Áldás legyen emlékezetén! 

Öngyilkosság szerelemből. Bármit is beszélje-
nek a minden ideális dolgot tagadó materialisták, 
még mindig — "mozog a föld." Még mindig van-
nak emberek, a kik szeretnek, szoretnék érdek 
nélkül, vagyon, összeköttetés és egyéb földi javak 
keresése nélkül, tisztán ideálisan, sőt annyira is, 
hogy az imádott lény nélkül nem akarnak élni és 
eldobják maguktól az életet. Egy szegény, egy-
szerű szabóiparos halálát jelentik lupunknuk Körös-
Ladányból, névszerint Kramzli Istvánét-, ki főbe-
lőtte magát, mert nem akarták szerelmét viszo-. 
nozni. A szeroncsótlen szívű szabó halála nagy 
részvétet keltett. 

Nemzeti szövetség Csabán. A nemzeti szövet-
ség Csabán is megalakul. Csütörtökön értekezlet 
volt o tárgyban, melyet Varságh Béla hívott egybe, 
hol Haan Béla és Beliczey István pártoló hozzá-
szólásai után egy, 30 tagu szervező bizottságot vá-
lasztottak. Az alakuló ülés ezután fog lefolyni. — 
Alapító tagok 100 koronát, örökös lagok 500 ko-
ronát fizetnek, a rendes tagdij pedig 8 korona 3 
évi tagdíjban állapíttatott meg. — Czélja : mindon 
téren előmozdiiani a magyar hazafiságot ugy anya-
gilag, mint kulturális tekintetben. Csabái az egye-
sülőt megalakítása iránt nagy az érdeklődés. 



Brázay Kálmán sósborszesze a legjobb házi-
szer csúz. rheuma, fog-, fej- és szemfájás ellen, 
melyot leghathatósabban bizonyít Kossuth La.OS 
nagy hazánkfiának Brázay Kálmánhoz intézott, 
1877. november 30-án Collegno al Baracconéban 
kelt lovele, melyben többek között ezeket mondja: 
„Egy időben látásom ugy annyira megzavarodott 
volt, hogy szemorvoshoz voltam kénytelen folya-
modni : az glaucomát emlegetett s operatio szüksé-
géről beszélt. Nom fogadtam el tanácsát; hanem 
kísérletet tettem az ön sósborszeszével s a siker 
minden várakozásomat felülmulta. A korom-golyó-
forma árnyak, molyek olyan sűrűen jártak fel és 
alá a szomeim előtt, hogy olvasuom teljesen loho 
tetlenség volt, mindjárt pár napi h isználat után 
ritkulni kezdtek s folytatott használás mollett tel-
jesen elmaradtak, ugy hogy most tisztán látok ; sőt 
szemeim annyira megerősödtek, hogy jó világítás 
mellett szükségből még szemüveg nélkül is olvas-
hatok, daczára annak, hogy szemeimet éppen nem 
kímélem, telescopicus és górcsövi vizsgálatotokkal 
bíbelődöm s 75 evem daczára nem tudok azon 
rossz szokásomról lemondani, hogy gyertyavilág 
mellett olvasgassak éjfélig is rendesen. íla érzem, 
hogy szemeim fáradni kezdenek, jól mgmosom a 
sósborszeBzszel, különösen ügyelve arra hogy a 
szeszpára jól szemembe jusson éB minden rend-
ben van. Ez csakugyan megbecsülhetetlen ered 
mény<r stb. stb. 

A legkitűnőbb és minden háztartásban külö-
nösön a téli idény alatt nélkülözhetetlen thea-rum 
az első gyulai cognac és pálinkafőzde „Cabinet-
rum"-ja, mely minden jobb fűszer- és caemege-
fizletbon kapható. 312 3—3 

G y u l a i é l e t . 
Kopogtak az ajtómon. 
Mint jó nevelésű ember : összerezzentem, 

mire megnyílt az ajtó és belépett egy ur. 
Az ur übercziherben volt és veres baju-

sza volt. Szemei sötétszürkék voltak, orrán há-
rom piros szemölcs hirdette a borban levő örök 
igazságot. 

így nézett ki. Megesküdtem volna rá, hogy 
művész, de csalódtam, nem művész volt, hanem 
„bűvész." 

Összecsapván bokáját bemutatta magát. 
— Én Boskó vagyok ! 
Miután kölcsönösen örvendtünk egymás-

nak, leültettem őt. 
— Uram — szólt hozzám — azért jöttem 

önhöz, hogy pártfogását esdjem. Azt hiszem, 
szükségtelen magamat bővebben megismertetni. 
Ön tudja, kicsoda az a Boskó ! 

E nevet olyan arczczal mondta ki, mint 
Bonaparte Napoleon. 

— Oh! hogyne. A falragaszokból és hiré-
hől ismerem! „Boskó jön!" „Boskó megérke-
zett!" „Boskó itt van!" Tehát ön az a nagy 
jövő, megérkező és itt levő . . . 

— A ki ma este a Központban fog fellépni! 
Remélem lesz szerencsém ! — egészité ki szómat. 

Újból összerezzentem és a zsebeimben levő 
tizenöt krajezárra, vagyonom utolsó roncsaira 
gondolván, morozusan igy szóltam: 

— Leheti 
— Lehet . . . l ehe t . , . nem lehet , hanem 

önnek ott kell lenni, hogy csodálja és irja. meg 
művészetemet s ezzel markomba adott egy tisz-
teletjegyet, a mit tisztelet nélkül „potyajegy"-
nek is hivnak. 

Ez lényegesen változtat a helyzeten. Czi-
garettás skatulyát vettem elő és hévvel sut-
togám: 

— Ott leszek 1 
Idegenem ezzel belenyúlt a czigarettás ska-

tulyába és — h o p p ! . . . a skatulya üres lett. 
Láttam, hogy született bü vészszel van dolgom. 
Eltüntet te őket. Kissé savanyu arczot vágtam 
hozzá, de az idegen megnyugtatott . 

— Ne féljen előkerül, csak meg akartam 
produkezióim sorozatát kezdeni. 

Boskó ur ugy látszik, folytatta a produk-
cziót. 

Egyetlen kincsemet, fényesre vasalt cylin-
deremet elővette és — ráült. 

Egyetlen kincsem egy hattyú roppanással 
megsemmisült. 

Majd sirva fakadtam. 
— Gyerekség — szólt biztató mosolylyal 

az idegen, ugy hogy egészen megnyugtatott s 
érdeklődéssel kezdtem további működését nézni. 

— Akar ön hasbeszédet hallani? kérdé tőlem. 
— Az semmi, szóltam, — én imi is tudok 

hasból! 
— Avagy akarja ön az indiai csodakosarat 

látni, mely elnyel mindent, a mit beletesznek? 
Felragadtam a papírkosarat. 
— Hohó! Boskó ur, ez különb kosár annál, 

ez nyel csak el sokat! Kérdezze meg csak a 
helyi lantosokat?! 

Boskó bosszús lett. Érdekes egy bosszús 
Boskót látni. 

— No várjon — szólt, mindjárt ámulni fog. 
De ha untat ja önt büvészetem, nem bánom, dis-
kuráljunk. Mit szól ön az obstrukezióhoz? 

— Én elvből nem politizálok, de ha ön 
hajlandó kaucziót tenni, elmondhatom e tárgyban 
véleményemet? 

— Sajnálom, kauczióra nincs pénzem. 
— No nem baj, tiz forinttal is megelégszem. 
— Hagyjuk csak inkább e kérdést s térjünk 

vissza a bűvészeihez. Szabad kérnem a zseb-
óráját. 

Kivettem duplafedelü arany remontoire órá-
mat, amerikai nagybátyám egyetlen hagyatékát 
és odaadtam neki. 

— Szabad felöltőjét is felvennem ? 
— Tessék, ott lóg a fogason. — Kezdett 

érdekelni z. dolog. Mi lesz ebből ? 
— És most Uram megfogja ön látni a 

prévosti sötetben látó nőt. 
Azzal becsukta a redőnyöket. Nem láttam 

semmit. Ellenben egy kezet éreztem nadrág-
zsebemben. Odakaptam. Már nem volt ot t a kéz, 
de vagyonom utolsó roncsai sem. 

Vad haragra gyúltam. 

— Uram, ön csalál ön nem Boskó, ön nem 
bűvész, ön nem nő, ön nem lát sötétben, hanem 
kotoz . . . 

Azzal dühödten szakítottam fel az ablakot. 
Az idegen nyugodt mosolylyal állt előttem. 
— Lassan, lassan fiatal ember, ez mind a 

produkezióhoz tartozik. 
— -Vájjon mi tartozik még a produkezióhoz? 

— kérdém magamban — látva, hogy az állító-
lagos Boskó egy értékes tintatartót, az asztalon 
levő két darab 50 krajczáros bélyeget és szép 
tajtékszivarszipkámat is elővette. 

— És most Uram! — szólt pathosszal — 
jól figyeljen ön. Én az összes nálam levő tár-
gyakat el fogom tüntetni. 

— Sanzé — Mars! 
S mielőtt megakadályozhattam volna, 

az ál-Boskó kabátommal, órámmal, czilinderem-
ben, esernyőmmel, szipkámmal, két darab ötven 
krajezáros bélyeggel s vagyonom utolsó ron-
csaival — összessn 132 fr t 74 krajczár értékben — 
•nyomtalanul eltűnt. 

A rendőrség erélyesen megindította a nyo-
mozást. 

—re. 

Közgazdaság. 
Az uj fogyasztási adók. 

Uj évtől kezdve a szesz, czukor ós sörfogyasztás 
megadóztatásában olyan gyökeres változások álla-
nak bo, amelyek közönségünk mindon rétegét köz 
votlonül érdeklik. Lapunk olvasóinak szolgálatot 
vélünk tenni, amidőn az alábbi hirdotményt közöljük 
ós alkalmazkodás és miheztartás végott felhívjuk 
reá a figyel i.'Ct: 

Hirdetmény a szósz, czukor és sörfogyasztás 
megadóztatásában 1899. évi január hó 1-ső napjá-
val beálló változásokról. 

1. Az eddigi szeszitalmérési, czukorfogyasz-
tási és söritaladók 1898. évi deczember hó 31-ik 
napjával megszűnnek; ennélfogva 1899. évi január 
hó 1-ső napjától kezdvo égetett szeszes folyadé-
koknak, czukornak, czukorárnnnk és sörnek a zárt 
városokba (Budapest, Pozsony) való behozatala s 
nyilt helyekon való elárusítana és beszorzése alkal-
mával a most omlitett adók nem fizotendők ugy 
mint eddig, zárt városokban a fogyasztási adóhiva-
taloknál s nyilt helyeken az adószedósre jogosí-
tottnál (községnél, bérlőnél). Az egyes városok 
által a fentcmlitott czikkek fogj'asztánn vagy bevi 
tele után szedett városi adókat és pótlékokat e 
rendelkezés nem érinti. 

2. Ugyancsak 1898 évi deczember hó 31-ikó-
vel megszünnok az 1890. évi XXXVI. törvény-
czikknek az égetett szeszos folyadékok forgalmának 
korlátozására vonatkozó ama rendelkozésoi, a melyek 
szerint égetett szeszes folyadékok egyik beszedési 
körből a másikba nem voltok szabadon bevihetők. 

3. Az eltörölt szeszitalmérési, czukorfogyasz-
tási és söritaladók helyett szeszforgalmi, czukor-
fogyasztási és sörfogyasztási adó elnevezés alatt 
1899. évi január hó l-jével uj adók lépnek életbe 

4. Ezek az adók a kisobb mennyiségűkben 
elszállított adóköteles czikkek után az illető czik-
koket előállító iparvállalatokban (szeszfőzdében, 
czukorgyárban, sörfőzdében) fognak beszedotni; 

ennélfogva azok, a kik ily czikkeket a magyar 
korona országainak torülctén fekvő ilyen iparválla-
latokból kisebb mennyiségekbea (égetett szeszes 
folyadékokat 5000 hektoliterfoknál, ezukrot 50 
motel-mázsánál, sört 50 liektolitornól kisebb mennyi-
ségekben) szereznek be, vagy a kik ily czikkeket 
a magyar korona országainak torülctén belül keres-
kedésekből vagy más üzlotokből illetve felektől 
szeroznek bc. a czikkek beszerzése és átvétele 
alkalmával adót fizetni nőin tartoznak, mert az adó 
már az elárusító gyáros vagy kereskedő illetve fél 
által volt- lefizetendő. 

5. Magán felek valamint a szesz, ezukor és 
sör elárusitásával és földolgozásával foglalkozó 
iparüzők az uj adókat, a mennyiben szabályelle-
nesség esete fenn nem forog, csak az alábbi a) és 
b) pontok alatt felsorolt két esetben tartoznak 
személyesen lefizetni, és pedig: 

a) ama czikkek után, a melyeket a magyar 
korona országainak területén fekvő szeszfőzdékből, 
czukorgyárakból (szesz éa ezukor tartására rendelt 
szabadraktárakból) és sörfőzdékből a 4-ik pont 
a att kitüntetett mennyiségeknél nagyobb mennyi-
ségekben szereznek be. Meg van azonban engedve, 
hogy ezek után a nagyban szállított mennyiségek 
után is a most emlitett vállalatok fizessék a szesz-
forgalmi, czukorfogyasztási és Borfogyasztási adókat, 
s ily esetben a czikkek átvevői sem adófizetési 
kötelezettség, som ellenőrzés alá nem ősnek. A ki 
tehát ilyen nagyobb mennyiségekben szerez bo u 
magyar korona országainak területén fokvő szesz-
főzdékből. czukorgyártelepekről (szesz és czukor 
tartására rendolt szabadraktárakból) és sörfőzdékből 
adóköteles czikkeket, saját érdekében cselekszik, 
ha az árut akként rendeli meg, hogy az adót a 
küldő vállalat maga fizesse lo. 

b) az olyan égetett szeszes folyadékok, ezukor, 
czukorkák, kándirozott gyümölcs, csokoládé, csoko-

ládé-gyártmányok, likörök és sör után, melyeket 
oly helyről szereznek be, molyro i.z 1898. évi 
XVI. ós XVII. törvényczikkek hatályú ki nem 
törjed Ezek a helyek: a vámvonalon kívül fekvő 
terülotek, a birodalmi tanácsban képviselt király 
ságok ós országok (Ausztria), végre Bosznia és 

Herczegovina. 
6. Azok a czikkek, melyek után az adókat 

az olőző 5. pont szerint az átvovő fél tartozik 
mogfizotni, az átvevő fól által azonnal az átvétel 
után, B még mielőtt azokat beraktározta vagy 
bárhova szállította volna, oz átvovő lakhelyére (űz 
lethelyiségére) nézvo illetékes pénzügyőri szakasz-
nál (Budapesten fogyasztási adó hivatalnál) bojelen-
tendők. Ezért, a mennyiben oz illető szakasz (hiva-
tal) a szállítási útvonalon vagy ahhoz közel fokszik, 
legczélszorübb, ha a bejelentes a czikkok előállítása 
mellett, már útközben megtétotik az illető szakasz 
nál (hivatalnál), a hol oz esetben egyúttal az illető 
czikkek meg ÍS' vizsgálhatók. 

A fizotendő adók tétoloi a következők: 
égetett szeszes italok után (likőr kivételével) 

hektoliterfokonként 15 kr. szoszforgalnii adó; 
likörök után hektoliterfokonként 15 kr BZOBZ-

forgalmi adó ÓB hektoliterenként 2 fit ezukor-
fogyasztási adó ; 

czukor után inétermázsánként 6 frt ezukor-
fogyasztási adó ; 

czukorkák után métennázsánként 4 f-t ezukor-
fogynsztási adó; 

csokoládé és csokoládégyártmányok után mé-
termázsánként 3 frt 50 kr czukorfogyasztási adó; 

sör után hektoliterenként 5 frt sörfogyusz-
tdsi adó; 

7. A bejelentési és adófizetési kötelezettség, 
valamint az ellenőrzés s a külömböző kedvezmények 
és könnyebbségek tekintetében a részletes rendel 
kozésokot az 1898 évi XVI. ós XVII. törvény-
ezikkok végrehajtása iránt kiadjtt, a Budapesti 
Közlöny 1898. évi november havi 258—262 szá-
maiban közzétett utasítások tartalmazzák, u melyek-
nek külön kiadásai, még pedig a szoszforgalnii 
adóra vonatkozó 60 krért, a ezukorfogyasztási adóra 
vonatkozó 50 krért B a sörfogyasztási adóra vonat 
kozó 60 krért az Országos Törvénytár szerkesztő-
ségében (Budapest, IV. ker., Molnár-utcza 26. sz. 
alatt bes/.erozhetők. 

Ez utasításoknak a fenti 1—6. pontok alnti 
foglalt fontosabb intézkedésein kívül a termelési 
adó alá eső szeszfőzdék vállalkozóinak figyelmébe 
ajánltatik az a rendelkezés, moly szerint a terme-
lési adó alá oső szeszfőzdék vállalkozói a szesz-
forgalmi adó szempontjából mindon további beje-
lentési ós adófizotcsi kötelezettség s ellenőrzés alól 
folmentetnok akkor, ha u szeszforgaimi adót a 
6zeszlormelési adóval egyidejűleg lefizetik; s igy a 
felek Baját érdekükbon cselekesznek, ha ezt az 
adóztatási módot választják. 

8. A czukorfogyasztási adóval megadóztatott 
czukrot tartalmazó tartályok, és a sörfogyasztási 

adóval megadóztatott sört tartalmazó hordók és 
ládák czukorfogyasztási adó zárjegyekkel, illetve 
sörzárjegyekkel lesznek ellátva. E zárjegyek épség 
bon lételo bizonyítéka annak, hogy az illető czikkek 
meg vannak adóztatva, s hogy azok után az átvevő 
adót fizetni nem tartozik. 

9. Az 1899 évi január hó 1-én készletben 
levő égetett szeszes folyadékok, czukor, czukoráruk 
és sör után a birtokos a fonti 6. pont alatt kitün-
tetett adóknak megfeloló pótadót tartoz'lc fizetni 
s az általa az illető czikkok után esetleg előzőleg 
lefizetott szeszitalmérósi, illetve czukorfogyasztási 
vagy söritaladó részére az adószedésre jogosított 
által vissza fog téríttetni. Az ez iránti részlotcs 
rendelkezéseket, kedvezményeket és könnyitéseko, 
a Budapesti Közlöny 1898. évi november havi 
267-ik számában közzétett rendelet tartalmazza. 

10. A pótadó alá eső készletek 1899. évi 
január hó 1-től 1899. évi január 3-ig Írásban két 
példányban bejolentendők az illető készlotck tartási 
helyére nézve illotókos pénzügyőri szakasznál. 

A bejelentésre szükséges űrlapok az előállítási 
költség megtérítése mellett minden pénzügyőri sza-
kasznál és Budapesten a fogyasztási adóhivataloknál 
is kaphatók. 

Nem jelűntendők be: 
a) azok a készletek, a molyek Budapest székes 

fővárosnak és Pozsony sz. kir. városnak adóvonal 
lal zárt területén találtatnak, s a molyek utin a 
szeszitalmérési, czukorfogyasztási, illetve pöri aladó 
már lefizettetett; 

b) az adómentesen főzött pálinka, amennyiben 
a szeszfőző és vele egy kenyéren levő háznépe vagy 
cselédei által leendő fogyasztásra van szánva ; 

c) az olyan égetett szeszes folyadék, a molyet 
szeszfogyasztási adó terhel ; 

d) az a szesz, moly az 1888. évi XXIV. 
t.-cz. 6. §-ában megjelölt czólokra van rendelve, ha 
az államkincstár biztosítására szükséges feltételek 
teljesitvék; 

e) az a szesz, a mely valamely termolési adó 
alá oső, a szeszmérögép jelzései szerint adózó szesz-
főzde részéről kivitel czéljaira adómentesen ruk-
tároztatik ; 

f) az olyan czukor, a melyet, czukoradó terhel; 
g) az egyes fe'eknél jelentéktelen mennyisé-

gekben készletben levő czikkek. a melyek az egyes 
magánfeleknél 5 liter alkoholt, 25 liter likőrt, 10 
kilogramm ezukrot vagy czukorárut vagy 5 liter 
sört, az illető czikkekkel kereskedést vagy ipart 
űző feleknél pedig 10 liter alkoholt, 50 liter likőrt, 
20 kilogramm czukrot vagy czukorárut ós 25 liter 
sört meg nem haladnak. 

11. Azok, akiknek Budapest székes-főváros 
vagy Pozsony szab. kir. város adóvonallal körül 
zárt területén a fenti 10. g) pontban kitüntetett 
mennyiségeket meghaladó czukor- vagy sörkészletük 
van s 0 készleteket a fenti 10. a) pont értelmében 
bejolentoni nem kötelesek, tartoznak gondoskodni 
arról, hogy ezen készletek tartályai a czukorfogyasz 
tási adózárjegyekkel, illetve sorzárjegyekkel ellát-
tassanak. 

12.' A fenti változások az 1888. évi XXIV 
t.-cz. szerint fizotendő szeszadót, az 1888. évi"XXIII. 
t-cz. szerint fizetendő czukoradót. ós a sörtermelés 
megadóztatására nézvo fennálló törvények és szabá-
lyok értelmében fizetendő söradót nem érintik. 

Budapesten, 1898. november 22-én. 

A m kir. pénzügyministerium. 

Mezőgazdasági felolvasások. Az elmúlt óvben 
tartott mezőgazdasági előadásokat a gazdasági egy 
let által szervezett bizottság az idén istnét megtart ja 
a megjro 21 községében. A fololvasások tartatnak: 
Csabán: deczember 18 án, január 8-án; Szarvason: 
január 8-án ; Gyulán: január 15-én; Kondoroson; 
január 15; Dobozon: január 22; K.-Ladány : jan, 
29 ; K.-Tarcsán : január 29; Uj-Kigyóson: február 
5; Öcsödön: február 12; B. Szt.-Andráson : február 
19 ; Gyulaváriban : február 26-án. 

Az aradi kereskedelmi és iparkamara mult kedden 
tartotta teljes ülését Kristyóry János elnöklete alatt, 
a ki az ülés elején megemlékezvén néhai Baross 
Gábor érdemeiről, bejelentette, hogy a Baross-
szobor leleplezésén az elnök, titkár és másodtitkár 
részt vettek 8 a kamarák közös koszorút helyeztek 
a szobor talapzatára. Jelentést tett a honvédbakan-
csok szállítása iránt érkezett megrendelésekről és 
bejelentette, hogy a kereskedelemügyi miniszter az 
elnökség közbenjárása folytán hajlandónak nyilat-
kozik Jancsovics Károly szederháti tanítót a szalma-
fonás tanítása czéljából 200 frt segélyben részesí-
teni. Bejelentették azután, hogy a kereskedelmi 
miniszter rendeletet küldölt a kerületbeli törvény-
hatóságokhoz a kamarai tagválasztások megejtene iránt. 

Ehhez képest a kamarai választó a Ikerületek ezúttal 
változatlanul maradunk, mihez képest Aradon, Pan-
kotán, Pécskán, Gyulán, Csabán, Makón, Battonyán, 
Déván és Szászvároson fognak kamarai tagokat 
választani. Tárgyalták Déva város vásári szabály-
rendeletét, de annak jóváhagyása nem volt vélemé-
nyezhető, annyira zavaros és oly sok fölösleges 
intézkedést tartalmaz. Átdolgozás végett vissza fog 
adatni a dévai képviselőtestületnek. Érdemileg nem 
volt tárgyalható az aradmegyei kéményseprési sza-
bályrendelet, melyet hat oldalról támadtak meg 
felebbezéssel. Ebben az ügyben a kamarának ujabb 
adatokra van szüksége, ezeket azonban eddig még 
nem lehetett beszerezni. Igy hát az ügy függőben 
maradt. A miniszteriumbeli titkári értekezletekre 
és az országos ipartanácsba dr. Marschall Lajos 
titkárt küldte ki a kamara. A soproni kamarának 
két rendbeli felterjesztését pártolta ezután melegen 
a telj06 ülés. Egyik azt czélozza, hogy azoknak, 
kik czégükot meg akarják magyarosítani, ne kelljen 
tiz frt czégjegyzési illetéket, liánéin csak 36 kros 
bejelentési bélyegilletéket fizetni; másik a fogyasz-
tási szövetkezetek működési körének megszorítására 
vonatkozik. A kamara felír a miniszterhez, azt kérve, 
hogy akár rendeletileg, akár törvényben mondassék 
ki, miszerint a fogyasztási szövetkezetek csak kor-
látlan felelősséggel alakulhatnak, csak a szó leg-
szorosabb értelmében vett fogyasztási czikkeket — 
azokat is csak tagjaiknak — árusíthatnak és nyilt 
üzleti helyiséget nem tarthatnak. Végül — miután 
a nagyváradi kamarának a szeszfogyasztási adópót-
lékok tárgyában küldött átirata egyszerűen tudo-
másul véteiett — elhatározta a kamara, hogy ak-
cziót indit az államvasutak leltári szükségletének 
deczentralizált fedezése érdekében, azt kívánva, 
hogy a leltári tárgyakra üzlotvezetöségenként külön 
Írassék ki az árlejtés, hogy igy abban s vidéki 
iparosok és kereskedők is részt vehe-ssenek. 

I r o d a I o m. 
Az e rovatban közlött müvek kaphatók DOBAY 

JÁNOS könyvkereskedésében Gyulán, hol minden bel, 
és külföldi lapokra előfizetések is elfogadtatnak. 

A vármegye lapjára, a mely „Hivatalos Köz-
lemények" czim alatt julius l. óta jelenik meg. uj 
előfizetést hirdi-t a vármegye alispánja. A/, előfize-
tésre való felhívásból örömmel értesülünk, hogy u 
lap a hivatali érdekből hozzá fűzött várakozást tel-
joson kielégitotte és a közigazgatás menetének 
egyszerűsítésében és gyorsításában lényeges felada-
tot végoz. Magunk részéről a közönség érdekeit 
tekintvo ismerjük ol készségesen a hivatalos lap-
nak előnyét, a mely a sablonos külsővel bíró ren-
deletek közlése mellet is állandóan érdekes és tanú-
ságos tartalommal je'enik meg. Maga azon körül-
mény, hogy a közönségnek hozzáférhetővé, tanul-
mányozhatóvá teszi az összes közérdekű rendele-
teket és abban fölkelti a közügyek iránt való érdek-
lődóst, igon nagy haszna a lap kiadásának. E mel-
lett azonban tanúságos is e lap, ugy hogy annak 
úgyszólván minden közleménye oly közérdekű ügy 
vagy rendelet melynek ismerete egyaránt szükséges 
a vármegye minden lakosának. Ezért e lapot, a mely-
nek külömben a közügyek iránt érdeklődő magá-
nosok között is sok előfizetője van, mindenkinek, 
de különösen az olvasó köröknek és egyleteknek, 
melegen ajánlhatjuk. Előfizetési dija egész évre 3 frt. 
ami a vármegye alispánjához küldendő be. 

A Magyar Könyvtárnak most megjelent 
novemberi sorozata ismét csupa nagyértékű könyv-
vel gyarapítja a derék vállalatot. A 71. szám a 
Könyvtár uj Moliére-forditásninak másodikát nyújtja : 
A nfösvényu-t, melyet épugy mint az elsőt. Dandin 
Györgyöt, Hevesi Sándor fordított le és látott ol 
a szükséges magyarázatokkal. Kazinczy Gábor ér-
demes, de már elavult nyelvezetű forditását ez az 
ujabb, minden tekintetben dicséretes munka bizony-
nyal gyorsan ki fugja szorítani színpadainkról is. 
A 72. szám Jókai Mór ,Fekete vér" czimű uj drá-
máját tartalmazza, ezt a mesteri rajzát a 60-as 
évek magyar világának, melyet a nagy költő mái-
annyi remekében vázolt, de kevés helyütt oly meg-
kapó színekkel, oly eleven hűséggel, mint ebben a 
munkájában. Az örökifjú Jókai ezt a még eddig 
sehol meg nem jelent színmüvet kizárólag a „Ma-
gyar Könyvtár"-nak engedte át, ezzel is kifejezve 
a vállalat iránti rokonszenvét. — Az ezután követ-
kező füzet a classicus világba visz bennünket; 
Plutarchos egyik legszebb, életrajzát adja, a Peric-
lesét, kinek csodálatos pályáját a nagy görög tör-
ténetíró annyi szeretettel tudta megrajzolni. E 
munka fordítása dr. Kacskovics Kálmán tollát di-
cséri, mig a tartalmas bevezetés Tóth Rezsőtől 
való. — A 74—75. füzet folytatja a „Magyar Könyv-
tár" Arany kiadásait, melyek hivatva vannak, nagy 
nemzeti költők müveit a kevésbbé jómóduakra nézve 
is hozzáférhetőkké tenni. Most Arany legszebb 
kisebb költeményéi jelentek meg, még pedig ugy 
mint oz eddigiek, Moravcsik Géza bevezető fejtege-
téseitől kisérve. Végre a 76. füzet a külföldi iro-
dalomnak elbeszéléseinek azt a gyűjteményét foly-
tatja, melyből eddigulé a franczia és az olasz 
„elbeszélők tára" indultak meg, Most a spanyol 
elbeszélőkre került a sor, kik közül e füzetben 
négyet mutat be Szalai Emil fordítása: Palacio 
Valdést, Frontaurát, Pardo Bazant és Alast. Mind 
a négy becsülettel képviseli ezt az irodalmat, mely-
nek nálunk inkább csak dicső múltját ismerik, 
mint jelenét — A „Magyar Könyvtár" egy-egy 
száma 15 kr. az eddigi számok jegyzékét sziveson 
megküldi a kiadó czég : Lampel Róbert (Wodianer 
F. és Fiai). Budapest, Andrássy-ut 21. 

Törvényszéki csarnok. 
Nazarénus per. Egy igen érdekes polgári 

sommás perben hozott ítéletet a kir. törvényszék 
polgári felebbezési tanácsa a folyó hó 6-án meg-
tartott szóbeli tárgyalás után. — Tóth Károly oros-
házi lakos felporos pert indított Kis Pál Sándor 
orosházi lakos alperes ellen 113 frt 45 kr. tőke 
követelés és jáiulékai iránt az orosházi kir. járás-
bíróság előtt. A megtartott, tárgyalások után a 
nevezett kir. járásbíróság oz ügyben eskületételt 
ajánlott fel alperesnek, ki azonban nazarénus ló-
vén, kijelentette, hogy ő esküt, nom, csupán csak 
fogadalmat tesz. Ily körülmények között a kir. 
járásbíróság a fogadalomtételt nem tekintvén eskü-



nek, ez indokból alperes ellen marasztaló Ítéletet 
hozott. Ezen marasztaló Ítélet ellen alperes felcb-
bezéssel ólt s a porben a kir. törvényszék polgári 
felebbozési tanácsa a szóbeli tárgyalás után a kir, 
járásbíróság ítéletét egészbon megváltoztatta, a val-
lás szabad gyakorlatáról szóló 1895. XLIII t.-cz. 
1. §-a alapján a nazarénus vallású alperesnok ün-

nepélyos fogadalmát az eskü helyett elfogadta és 
azt az esküvel egyenlő - hatálylyal bírónak tekint-
véu, ez alapon felperest koresetével elutasította. 

Meghurczolt postatiszt. Bach Géza volt gyulai 
posta- és távirdaszolga, jelonlog nagy-váradi vasut-
gyakornok azt a foljelontést tetto Karajmann Atha-
náz posta- és távirda segédtiszt ellen, hogy oz 
1896. évi októbor hó 19-én közös dolgozóasztalán, 
külön-külön használatra szánt s külön kulcscsal 
olzárt, s az ő rendelkezése alatt álló fiókjából, 
annak állculcs segélyével törtónt felnyitása után 8 
drb 50 kros bélyeget ellopott. Torholt a mult hó 
28-án megtartott végtárgyalás alkalmával tagadta 
a lopás elkövetését, csak azt ismerte be, hogy egy 
asztalnál dolgozott panaszossal s hogy Simon Teréz 
postakiadónak 4 drb 50 kros bólyeget adott ol, mi 
nála többletben találtatott, azonban ennek mikénti 

szerzesere azt adta elő, hogy odakeveredett a 
panaszos bélyegoi köziil, vagy a panaszos csúsztatta 
rossz szándékból az ő fiókjába. A kir. törvényszék, 
— tekintettel arra, hogy vádlott azon védekozése, 
hogy a bélyogjegyek véletlenül korültek a fiók 
jába 8 ő azokon jóhiszcinüleg adott tul, — mog-
czáfolva nom lott; tok intettel továbbá arra, hogy 
a helyszíni szemlo alapján megállapittatott, hogy 
káros asztalfiókja a vádlott kulcsával, — jóllehet 
azon semmi változás nom történt, — kinyitható nem 
volt, nem találta bebizonyitottnak a vádlott ter-
hére rótt bűncselekményt s őt az ollono emelt vád 
és következménye torho aló) bizonyítékok hiányá-
ban felmentotle, már csak azért is, mert fel nem 
tételezhető egy intelligens, feddhcllon clőélotü, 
pályája kezdetén levő hivatalnokról, hogy oly cso-
kély összegért tönkre tegye önmagát, családját s 
el nem képzőiliető, hogy valaki azért lopja meg 
hivatalnoktársát, hogy annak kárával a kir. kincs-
tárt gazdagítsa. 

Halálos kilökés. 1897. ápril 4-én Orosházán a 
Deutsch Dávid korcsmájában többen voltak együtt. 
Baranyai József, Sonkolyos István és Navota Mi-
hály egy asztalnál ültök s onnok az asztalnak a 

végén állott Tóth Benedek Márton. Navota idő-
közben felállott s a czigányok feló ment, Meskó 
József pedig, — ki ekkor jött bu a korcsmába, — 
a Navota Mihály ürosen maradt székére leült. Mikor 
Navota Mihály visszatért és látta, hogy Meskó József 
az ő szókén ül, megharagudott és Meskó Józsefet 
székestől együtt felborította. Meskó József szó nél-
kül felállott és azasztal végen állva maradt, Deutsch 
Dávid pedig odajött és Navota Mihályt ugy mellbe 
vágta, hogy olbukott s midőn fel akart állani, Deutsch 
Dávid őt egy nehéz faszékkel fejbeütötte ugy, hogy 
oz visszabukott a földre. Ekkor Deutsch Dávid azt 
kiáltotta, hogy „dobjátok ki a garázda disznót", 
mire a szomszéd asztaltól felállott Ravasz János és 
Ravasz Ádám és a földön fekvő Navota Mihályt 
tnogragadván, az ajtó felé vonszolták s ott az ajtón 
kilökték. A kilökés folytán Navota Mihály száján 
és orrán keresztül vérezni kezdett s mire az elő-
hívott rendőrök és orvos megérkeztek, már meg-
halt. A folyó hó 5 én megtartott végtárgyalás al-
kalmával beigazoltatott az, hogy Deutsch Dávid 
és Ravasz János lökték ki sérültet a korcsma he-
lyiségéből s miután az igazságügyi orvosi tanács 
vóloménye szorint nem a szék által okozott 601'ü-

lés, hanem a kilökés folytán szenvedett sérelmek 
következtében halt meg sértett: a kir. törvényszék 
Deutsch Dávidot 1 és fél évi, Ravasz Jánost 1 évi 
börtönre itólte. Ravasz Ádámot pedig — miután a 
tanuk által igazolva lett, hogy ö sérült kilökésénél 
részt nem vett — felmentette. 

Gondatlanságból okozott súlyos testi sértés. 
Borsi Mátyás 1898. május 23-án Gyula-Váriban tü-
zes méneivel lakodalmas népet vitt, s midőn ezek 
a kocsiról leszállottak, ő a gyeplőt, daczára an-
nak, hogy ismerte lovai bokros természetét, elen-
gedte, s midőn erre a lovak elindultak, terhelt 
ostorozni kezdte őket ugy, hogy a lovak elragad-
tak s egyenesen a sokaságnak vágtattak s ott 
Mátyás Mária és Julcsa sértetteket elgázolták, kik 
annok következtében orvosilag is igazolt testi sé-
rülést szenvedtek. Minthogy a deczember hó 5-én 
megtartott végtárgyalás alkalmával terhelt beis-
merte, hogy ismerte lovoi szilaj cormészetét, a ta-
nuk pedig azt igazolták, hogy minden ok nélkül 
ütlegelte lovait: őt a kir. törvényszék 1 havi fog-
házra és 50 frt pénzbüntetésre itólte. 

Arany díszoklevél WEISZ M Ó R és T Á R S Á A " l H S Z ° k " 

ós több kiállítási és több kinllilási 

első díjjal k i tünte tve . e l s ő gyu la i c o g n a c - é s l i k ö r g y á r első dijjnl kitüntetve, 

t ö r k ö l y - é s p á l i n k a - f ő z d é j e -

G Y U L Á N . 

Ajánl ja a t isztel t vevő közönség figyelmébe következő törvényesen 
véde t t legf inomabb minőségű különlegességei t : 

„ M a r i C o g n a c " 
kiváló finomságú valódi borpár la t . 

„ Z ö l d paprika, l i k ö r " 
közkedvel t ségben részesülő p ikáns zamatú salon-likör. 

„ A m a r a " 
orvosi tekintélyek által k i t űnő ha tásúnak el ismert gyomorerős í tő gyógykeser i i . 

„ C a b i n e t r u m " 
ki tűnő zamatú, nagyon finom thea- rum, 

mely különlegességek minden jobb fÜSZer- és csemege-Üzletben kapha tók . 
Ezenkívül mindennemű közönséges és finomabb italnemüek, közönségesebb 
és legfinomabb likörök, rumok és egyébb pálinka különlegességek vannak 
r a k t á r o n . 

Kiszolgálás és szélküldés kis és nagy mér t ékben . 
A n. é. közönség eddigi szives pá r t fogásá t köszönve, t ovábbra is 

k é r j ü k nag3 rbecsü t ámoga tásá t . 
Kiváló tisztelőitől 

3oi 4 4 W e i s z M ó r e s T á r s a 
Gyulán. 

E L Ő F I Z E T É S I FELH ÍVÁS . 

„ K É P E S C S A L Á D I L A P O K " 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra. 

A „KÉPES C S A L Á D I LAPOK " olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy if jú ós öreg külön 
s együttvéve élvezetlel olvnshatjn. 

A „KÉPES C S A L Á D I L A P O K " minden övben négy külön beköthető regényt ad ingyenes mellék-
letül előfizetőinek. 

A „KÉPES C S A L Á D I LAPOK " borítéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdések és fele-
lek tárháza és igy nz előfizetők díjtalanul közölhetik gondolataikat az „Előfiaetők postájá"-ban. 

A „KÉPES C S A L Á D I LAPOK " olőfizetési ára a „Hölgyek Lapja" czirnü divatlnppal és a külön beköt-
hotö „Regónymelléklet '-lel e g y ü t t . 

Egész évro 6 írt . Félévre 3 fr t , Negyedévre 1 f r t 50 kr. 
A „KÉPES C S A L Á D I LAPOK " annak, a ki az előfizetési összeget ce azonkívül móg 80 kr. csomago-

lási és postaszállítási di ja t egyszerre beküldi, elismerésül méR külön 4 legújabb regényt küld ingyen 
ós bérmentve. 

A „KÉPES C S A L Á D I L A P O K " mutatványszámokat ingyon és bérmentve küld mindszoknak, a kik 
eziránt — legczélszerübbeti levelezőlapon — hozzáfordulnak. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" kiadóhivatala 
322 1 - 4 BUDAPEST, V., Vadász-utcza 14. (Saját házában.) 

H i r d e t é s . 

1. Békés község tulajdonát képező úgynevezett dübögői vendéglői helyiség Békés község testülete 
határozatából kifolyólag 1899. év január hó 1 sö napjától deczember hó 3l-éig terjedő időtartamra folyó 

hó 13-án délelőtt 9 Órakor a községházánál tartnudó árverés alkalmával haszonbérbe fog adatni. 
2. Békés község hajdujai és rendőrei, valamint tűzoltói részére 1899. évro szükséges ruha-

illclnicny elkészítésére az árlejtés folyó hó 16-án a község tanácstermében vállalkozónak ki ío* adatni. 
3. A község részére 1899. évre szükséges papir- és irodai szerek szállítása. ° 
4. Bolti áruezikkek, úgymint gyertya, petróleum, valamint a gazdasághoz szükséges vasáruk 

beszerzése. 
5. A. község részére szükségelt, nyomtatványok elkészítése. 
6. A községi épületek és ujépitkezéseklioz szükséges fa anyagok beszerzése; 321 i _ i 
7. A község-utczai világítására felállított. 80 darab lámpa világítása; ' 
S. A község tulajdonát képező halászatijog folyó hó 16-án délelőtt 9 órakor a községház 

tanácstermében tartandó nyilvános árlejtés illetve árverésen vállalkozóknak ki fog adatni° 
Felhívatnak vállalkozók, hogy nevezett időben a községházánál hivatalos órákban megtekinthető 

árverési illetve ári ejtési feltételekben megállapított bánat pénz mollcttalólirott elöljáróságnál jelentkezzenek. 
Kelt Békésen. 1898. deczember 10-én. 

Békés község elöljárói. 

Képés d i s z m ü a müveit közönség számára,. 
ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU, FOGARASSY ALBERT, GERÉB JÓZSEF, 

GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR 
küxruiiiUkiiiléhcvtil stcrkcsali 

MARCZALI HENRIK 
Mintegy 2500 szövcgképpcl, 000 iniiniallcklettel, 60 színes mii kipp ni 

50 történeti térképpel, Sö00 szövegoldaliul. 

Tájékoztató Képes prospehtust 
vagy 

mutatványfüzetet 
ingyen és bérmentve 

küld a mü kiadóhivatala 
) Budapest, VIII., Üllői-ut 18. szám. 

Franklin Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda. 

Révai Testvérele, 
irodalmi intézet részvénytársaság. 

E l ő f i z e t ő g y ű j t ő k s z í v e s k e d j e n e k a . k i a d ó h i v a t a l h o z f o r d u l n i . 

Gyulán kapható és megrendelhető: Dobay János könyvkereskedésében. 

Mező-Berény község elöl járósága által közhí r ré 
(étetotik, hogy 

a községi elöfogatozás 
n y i l v á n o s á r l e j t é s u t ján folyó évi deczember 
12-éfl d. e. 10 Órakor a községházán megta r t andó 
árverésen haszonbérbe fog adatni . A fel tételek — 
a hivatalos órák a la t t — a számügyi jegyzői i ro-
dában meg tek in the tők . 

Általány összeg 400 f r t . 

Mező-Berény, 1898. november 25-én. 

Mező-Berény község e lö l já ró i : 

Szikes György, Szekeres András, 
h. számügyi jegyző. 213 3—3 közs. biró. 

Gyulán: Ferentzy Alajos füszerkereskedósében. 



S t o w a s s e r J á n o s 
csász. és kir. udvari szállitó, hangszergyái-os. 

Egyesegyedül szabadalmazott, javított TÁROGATÓ feltalálója. 
Budapest, II., Lánczhid-utcza 5. 

Hegedűk. 3, 4, 5, 6, S frltól feljebb. 
K i j á t s z o t t r é g i m e s t e r h e g e d ü k 20, 25, 30, 40 frttól feljebb. 
G o r d o n k á k 8, 10, 12, 15 frttól feljebb. 
C z i m b a l m o k erőteljes csengő hanggal 35 frttól 300 frtig. 
T á r o g a t ó ősi magyar hangszer. 
S z á r n y k ü r t ö k cs 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 frttól följebb. 

Hegedű vonóval és tokkal 8 frt . 
Javítások pontosan és legolcsóbb árban eszközöltotnek. 

Zenekarok részére szükséges hangszerek előnyös fizetési felté-

telek mellett a legjutányosabb árban szállíttatnak. 

Á r j e g y z é k e k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 
Harmonikákról külön árjegyzék kérendő. 

A L A P Í T T A T O T T 1877. 

Legrégibb T E A és R U M posta kiviteli üzlet 
B I E B E R A N T A L utódai 

K O V Á C S é s M E Z E Y 
BUDAPEST, VII., Kerepesi-ut 6., a nemzeti színházzal szemben. 

Nagykereskedési árak! nagyobb háztartásoknak, vasutasoknak, csendőröknek, 
fiiszerkereskedöknek és kávésoknak. 

K i v á n a t r a á r j e g y z é k ! 
Chinai-orosz karaván teák '/« kiló 2 frtió; kedve. 

Czégiink különlegessége Brasiliai rum törvényos czimkével 1 pint = 14/10 liter 1.20, 
10 pnf 1.10, 20 palaczk 1.05, 1 literes palaczk —.90, 10 palaczk —.S5. 20 palaczk —.80. 

Jamaika rum 1 liter 1.40 krtól feljebb. Fejedelmi rum 1 liter 2 frt S0 kr. 
Magyar cognac '/, pal. * 1.20, ** 1.50, *** 2.— Franczia cognac Mariell *** '/, pal. 4 — , 

'/,. palaczk 2 — Franczia cognac Malignon *c* V, pal. 2.60, \ pal. 1 30. 
Kávé kilója 1.45, 1.78, 1.95 kr. 

Cacao, csokoládé, likőrök, törköly, szilvórium, teasütemény, 
rudvanillia sat. és füszerczikkek. 

Dréher Antal kőbányai serfőzde kizárólagos főraktára, évi kötéseknél 
legolcsóbb gyári árak. 205 G-G 

Levélczim: Kovács és Mezey nagykereskedők Budapesten. 

Húzás föltétlenül már jövő hó 4-én 
29i ü—9 Sorsjegyeket ajánl: 

a budapesti újságírók egyesülete 
sorsjáték kezelőség 

B u d a p e s t , IV., K o s s u t h L a i o s - u t c z a I. 

S 0 S B 0 R S Z E S Z 
általánosan elismert kitűnő háziszer; különösen a bedör-
zsö iés -kenö-gyuró-gyógy módnál ( m a s s a g e ) 

I igen jó lialásu. Ajánlható fogt iszt i tó szerül is,a. meny-
I nyiben a fogak fényét elősegíti, n foghus i erösbiti 
I és a s zá j t i szta , szagta lan ízt nyer a szusz elpárol-
I gása után, úgyszintén f e jmosásra is a hajidegek 

erős í t é sére , a fejkorpa-képzödés megakadá-
lyozására é s annak megszünte tésére . 

Ára egy nagy üveggel 9 0 k r , egy kisebb üveggel 4 5 kr 

B R Á Z A Y K Á L M Á N 
Budapesten, IV., Muzeum-körut 23. sz . 

Vrdjcgy 19. ÉS 20. sz. Kaplaató Gyulán: ifj. Kohlmann Ferencz, Féhn István, 
Lustig A., Ferentzy A , Reisner és Wolf és Zuzmann J. kereskedésében. 302 2—3 

S z ö l l ő b i r t o k o s o k f i g y e l m é b e . 
Alólirotfcnál teljesen összeforott dúsgyökérzetfi 

ripária portálisra nemesített 
19000 drb. és 23000 II. oszt. fajtiszta fás 
ojtvány, továbbá 20000 drb sima zöld ojtvány 
e l a d ó , következő fajokban, u. m. Olasz Rizling. 
Mézes fehér, Mustos fehér, Bakator, Kadarka, Nagy 
Burgundi, Chasselos, Aportó, Passasuti és fenti 
fajokban vegyesen. 

Ára ezrenként I. oszt. egészen kifogástalan mi-
nöségl)eu 100 frt II. oszt., de ültetésre egészen al-
kalmas és életképes ojtvány ezrenként 60 frt. Zöld 
ojtvány ezrenként 70 frt. A csomagolás és vasúthoz 
való szállítás ezrenként 1 frt 20 kr. Bármilyen ne-
mes fajokból bármely mcnuyiségbon előjegyzést jövő 
évre való készítésre elfogadok feuti árak mellett. 

Megrendelésnél vagy előjegyzésnél az ojtvány ok 
értékének 20°/,, megkívántatik. 

Bármilyen c szakmába vágó kérdésre felvilágo-
sítással szívesen szolgálok. 

W i t t e n b e r g e r M ó r 
szőllőbirtokos és ojtványtelep tulajdonos 

K o v a s z i n c z , 
306 3—3 Aradmegye, vasuti állomás Gyorok. 

Csak 
fiafal 

e m b e r e i k e t 
érdekelheti tudni, hogy n 

p á r i s i Dr BOITON 
Injectio Orientál 

már nchány napi használat után elmulasztja még a 
legrégibb bántalmakat ia, fölösleges tehát sental 
olaj vagy copaiva balzsammal kísérletezni, 
mert ezek csak a gyomrot rontják és .1 bajt nem 

gyógyítják meg. 
I üveg Boiton Injectio ára I forint. 

Magyarországi főraktár: 

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

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

Ivnpható minden nagyobb gyógyszertárban. 
Postai megrendelések czitne. 

Zoltán gyógyszertár Budapest. 
Főrnkrár: Gyulán Bodoki Mihály. 

gyógyszertárában. S 10—10 

Köszönetnyilvánítás . 
Ö Fensége Salvator Lipót főherczeg udvarmesteri hivatala. 

Általános Asbestáru-gyár. 
Ő császári és királyi Fensége Salvator Lipót Főherczeg r e n d k í v ü l m e g v a n 

e l é g e d v e nz asbesttalppal bélelt czipőkkel. ü Fensége hosszabb gyalog kiránduláson 
használta o czipőket és érezte, hogy lábai nem fáradtak ugy el, mint más közönséges 
czipőknél. Küldök egy pár vadász czípőt, hogy annak mintájára készítsenek másikat 
asbesttalpbéléssel, ugyanannál a czipésznél s aztán küldjék ide. 

H i s s z ü k , h o g y e vadászcz i j iők ép o l y jók. l e s z n e k é s ép o l y m e g -
f e l e l ő k , a m i n t m e g f e l e l ő k voltak, a s z a l o n c z i p ő k . 

Zágráb, 1898. évi julius hó 8-án. 
K R A H L . huszárkapitány. 

Magyarország volt miniszterelnöke, a közigazgatási bíróság elnöke a következőket írja: 
Tisztelt Doktor ur! 

Az asbestbetétü czipők kitűnőknek bizonyullak, szilárdan és puhán járok; megszűnt 
minden lábfájásom, ugy hogy — azt hiszem — lábbajom semmi további orvoslást nem igényel. 

Szíves tanácsát köszöni 
Dánoson, 1897. évi szeptember hó 17-én. tiaztolő híve 

WEKERLE S Á N D O R . 

N i n c s t ö b b é l á b f á j á s ! 
Óvjuk lábainkat Melegtől, nedvességtől és meghűléstől. 

Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem lábégés. 

Rövid idei viselés után m e g k ö n n y e b b ü l a j á r á s a ónnak, ki czipőjét 
dr. H ő g y e s - f é l e , az 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 a l p -

b é l é s s c t l á t j a c l . 
Kettősvastagságu I frt 20 kr. egyszerű 60 kr. homoktalp 40 kr. gyermekeknek fele. 

Az asbesttnlpbélós kitűnőségét bizonyítja, hogy a c s . é s kir. közös hadseregnek é s a 
m. kir. honvédségnek eddig 22.500 pár szál l í t tatott . 

Szétküldés csakis utánvéttel, vogy a pénz előleges beküldése mellett. Felvilágosítások, prospoktusok 
cs köszönetnyilvánítások ingyen. 

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény. n i so-so 

Általános asbestáru-gyár betéti társaság. BUDAPEST, V., Sziv-utcza 18. 

E d d i g f ö I ü l m u l h a t a t I a n ! 
M a a g e r V i l m o s - f é l e 

valódi tisztított 

MÁJOLAJ 
Törvényesen védett csomagolásban. 

M a a g e r V i l m o s t ó l 
B é c sb e n _ 

Az első orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű emészthető-
ségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltalik és rendeltetik mindama 
eseteknél, melyeknél az nvvos az egész testi szervezet, különösen a mell és 
tüdő erősítését, a testi súlyának gyarapodását, a nedvek javítását, valamint 
általában a vér tisztítását akarja elérni. 
Egy üveg ára I frt és k a p h a t ó a gyár i r a k t á r b a n Bécs-
ben, 111/3. kerület, Heumarkt 3., va lamint az osztrák-ma-

gyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. 
Gyulán: Reisner és Wolf, Ferentzy Alajos, ifj . Kohl-

mann Ferencz füszerkereskedéséhen. 
Főraktár és loelárusitás az osztrák-magyar monarchia részére: 

M a a g e r V i l m o s , Bécs , 111/3., H e u m a r k t 3. 
Utánzások törvényesen ellenőrizve. 


