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A hála.
A hét folyamán a tisztességes em

berek nyomtatott betűket kaptak Bó- 
késvármegyében. A nyomtatott betűk 
conglumerátumát „Népszavának“ hívják. 
Hatalmas az eszme, melynek szolgála
tában áll a „ Népszava", mert az egész 
emberi társadalmat a kor szellemének 
megfelelő módon akarja átalakítani. — 
Munkát akar adni a munkáskéznek s 
jogot annak a ki teherviseléssel s vér
adójával rászolgált arra. Csakhogy azt 
az utat, a melyen ezélja elérésében ha
ladni akar, sokszor saját kezével szeny- 
nyezi be s mintha a hófehér liliom vi
rágot szurtos posványba dobjuk, úgy 
szennyesednek el a legszentebb eszmek 
is a  „Népszava" s hasonló újságok ha
sábjain.

Lent, délen a derűit kék ég s a 
narancsvirágok hazájában fekszik egy 
szegény ember; elmenekült oda a fő
város miazmás légköréből, hogy kinos 
betegségében, kifáradt testének és lel
kének enyhülést szerezzen s hogy újra 
munkaerőt nyerjen agyába és karjaba, 
melylyel az alig múltban fárasztó küz
delemben, becsületes harczuzal védte 
hazájának függetlenségét és nemzeté
nek jogait.

Ez az ember Bartha Miklós, Gyula 
városának országgyűlési képviselője, a 
kiről a „Népszava" múlt heti számában 
a következőket irta s a mely számot 
leküldött Gyulaváros s a vármegye pol
gáraihoz:

A Barthák és a nép.

A politikai bágyasztó csendet Kos
suth Eerencz szánalmat keltő erőlkö
désén kivül mégis megtörte valami. A 
szélsőbal két arnyalata összetűzött egé
szen nyíltan s egyelőre a két hivata
los újság hasábjain viselnek háborút 
egymással. Az ok köztudomású Ugron- 
Bartbáék pártja a sokat emlegetett Heu- 
tzi-ügyben s egyéb kérdésekben is rop
pantul mérsékelt álláspontot foglaltak 
el s inig az Eötvös-árnyalat a leghe
vesebb csatározást kezdette meg e kér
désben, addig a másik lrakozió vezére 
Bartha Miklós csodálatos egykedvűség
gel hallgatott s csak hosszas nógatás 
után vallott szint. Szerinte a Hentzi- 
ünneplés okozója, a háromnegyed év 
előtt megbukott miniszterelnök volt s 
igy Szélit e kérdésben támadni nem 
lehet.

Eőtvősék viszont Szélit teszik fele

lőséé s igy a régi ellentét a két á r
nyalat között teljes erőből kitört.

Mi nem avatkozunk bele a küzde
lembe. A Hentzi-ügy előttünk nem bir 
fontossággal s éppoly keveset bízunk 
Eötvös ur hazafias fájdalmaiban, mint 
bármely más társáéiban.

Érdekes s jellemző azonban e kér
dés némely személy jellemrajzának 
megállapításához, bár a vélemények 
felőle eddigelé sem igen osztódtak meg. 
Bartha Miklós erkölcsi romlottságának 
teljes meztelenségében áll előttünk.

Ez az ember mindig kétes üzletekbe 
volt bonyolódva,

Mint ellenzéki vezér, kormánypárti 
újságoknak volt űzetett vezérezikkezője.
A mit megírt a leghevesebb hangon 
rendes közlönyében, szelíden enyhítette 
másnap a másik lapban. Újságírói mű
ködése mellett denunoziáns szerepet 
töltött be. Bánffyt felfelé iparkodott be
feketíteni s mi is éreztük rágalmazó s 
árulkodó természetének megnyilatko
zását. A kik kissé mélyebben képesek 
az emberi K lekbe betekinteni, tisztában 
voltak, hogy Bartha Miklós a politikai 
tisztességnek nyomával sem bir. Mint 
magánegyénről is rossz véleményt kelt
hetett az, hogy Bántfyt személyében is 
erősen támadta. Nem mivel az meg 
nem érdemelte volna, hanem mivel 
Bartha neki egyenesen lekötelezettje 
volt. Köztudomású ugyanis még most 
is, hogy midőn Bartha a Wekerlc-kor- 
mány megrágni mázasáért hat hónapos 
fogházbüntetést kapott, Bánffynak kö- 
szönhette, hogy drága egészségét meg
mentették a börtön veszedelmes leve
gőjétől. Az is tudvalevő dolog, hogy 
akkor nem átait nyilvánvaló hazugság
gal veszélyben forgó egészségi állapo
tára hivatkozni s ily hazudozásokkal 
hangolni aláírásokra a hiszékeny kö
zönséget s könyörülelre a kormányt.

Mindezek daczára azonban képes 
volt megtartani a hiszékenyebbek be
csülését, mert hisz ő volt a kormány 
legdühösebb támadója s m egbuktatja. 
Széli Kálmán azonban nem hiába elis
mert pénzügyi tehetség. Tudta, hogy 
a Barthákat csak egy dolog képes le- 
kenyerezni s ez a csengő érez. Hogy 
mi történt közelebbről, nem egészen 
világos. Annyi azonban bizonyos, hogy 
Széli bankja összevásárolta Bartha ur 
kifizetetlen váltóit s e pereztöl kezdve 
a iármás ur jámborabb s csöndesebb 

I lett a legkisebb korú gyermeknél is.
Azóta a még meglévő ellenzék tá

madta a miniszterelnököt a kiegyezési 
kérdésben s támadta a Hentzi-ügyben. 
Bartha ur állhatatosan hallgatott. A 
váltóláz nála némi joggal járt. Mi azt 
mondjuk, hogy ostobaság az egész 
Hentzi-hadjárat. A függetlenségiek szem
pontjából azonban nem az. A népet ér
deklő kérdésekkel soha neiu foglalkoz
tak, a nép jogaiért nem küzdöttek, de 
annál erősebben dühöngtek a kamariila 
s más münevek s müsérelmek ellené
ben. Bartha ur elsőrendű szerepet 
játszott mindig e játékokban. Ha tehát 
csak némileg birt volna szeméremér
zettel, kénytelen lett volna most is úgy 
járni el.

A régi időkben azonban váltói még 
nem voltak egy helyre miniszterelnöki 
jóváhagyás mellett összehordva.

Nem akarunk ismételni, mert na
gyon csekély változással ugyanezeket 
mondhatnánk el a mostani harczolóról, 
Eötvös Károlyról. A milyen visszata
szító szerepet játszik mostanában Bartha 
Miklós, épp olyant játszott ő a múltban.

A miként Bartha elárulta látszóla
gos elveit Széli kedvéért, éppúgy cse
lekedett Eötvös Bánffy érdekében.

Az ország legnagyobb ellenzéki 
pártja tehát iiy állapotban van. Tehet
séges vesérei kormánypénzen elhall
gattatva s az egész párt mély álomba 
merülve.

Ugrón Gábor visszataszító szerepet 
játszik s az orditó oroszlánból még 
nyávogni sem tudó macskakölyök lett.

Eötvös ur harczai s szándékai nem 
eléggé világosak. Annyi bizonyos, hogy 
a nép jogaiért egy tapodta* ,em tesz 
s hogy a mit tesz is, miért teszi, azt 
megmondhatnák azok, kik a Tisza- 
Báuffy csoport veséjébe pillanthatnának. 
Kossuth Eerenczet pedig senki sem 
veszi komolyan. Ozimer, ezégér ó a 
függetlenségi korcsmán s hajlong arra
felé, a merre a szói fújja. Most Eöt
vösök irányítják, ltá természetesen nem 
hallgat senki sem.

Az a néhány tisztességes t  szerfö
lött csekély számú férfi pedig, kik sze
rencsétlenek ily társasággal működni 

| együtt, elkeseredetten régóta félrcál- 
, lottak. Részt semmiféle ügyben nem 
! vesznek.

A nép undorral s megvetéssel néz 
e bűnös szövetkezetre, mely miatt tör
ténhetik bármiféle törvénytelenség, le
het a nép helyzete a legrosszabb, hall
gatáson vagy kormánydicséreten kívül 
másra képtelen.
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Eljutottunk tehát a parlamenti pár
tok züllésének oly fokáig, hogy még 
nagyobbat mi sem tételeztünk már fel.

A nép dolga most már: hajlandó-e 
azt tovább tűrni? Hajlandó-e csend- | 
ben nézni, hogy egy összetákolt, elv
nélküli többség, mely összeverődött 
mindenre képes elemekből áll, s egyik 
ellenzéki párt, melynek bölcsessége 
csupán egy : az önérdek, — továbbra 
is nyomorgassa az országot.

Hajlandó-e ismét elröppenni hagyni 
az időt s nyugodtan tűrni, hogy a kép
viselőknek nevezett sápkereskedök az 
6 verejtéke árán még jobban megiz
mosodjanak..

Hogy Bartha ur s hasonló társai 
még tovább éljenek a nép vállai fölé 
felkapaszkodásukból.

Nem, ezt az ország népe tűrni nem 
fogja! Eljött türelme elfogyásának ideje.

*
Nesze neked beteg ember, kórágya

don megkaptad az üdvözletét azoktól, 
a kiknek érdekében hatalmas szavadat 
s ragyogó tolladat mindég felemelted 
mikor arra szükségük volt. ügy kell 
neked, minek védted őket, miért nem 
állottál be zsandárnak, rendőrnek, ül
dözted volna őket Pestnek széles utain, 
akkor most hallgatnának, félnének — 
a szuronyodtól.

Megösmertettem e jollemezhetetlen 
támadást, hogy a kik mégis nem kap
tak Népszavát ösmorjék meg, undorod
jék meg attól mindenki, mert hinni a 
tartalmát nem fogja senki.

Czáfolni meg sem kisérlek semmit, 
megezáfolja azt Bartha Miklós múltja 
és jelene.

A jelen.
Lopva jött a játszi szellő 
Ablakodtól minden este 
S azt a szellőt, játszi szellőt 
Szivem telve vágygyal leste.

Te megsúgtad s 6 elhozta 
Azt az édes üzenetet 
A mit akkor még ereztél 
A mi engem boldoggá tett.

Most is eljő az a szellő 
Ablakomnál nieg-meg zörren 
Most is lesem, most is várom 
S megfürösztöm könyeimben.

Móricz Endre.

Királyi herczegnök sírja Gyulán.
I r t s : TORUL.

Békésvármegye egy érdekes történel
mi emlékéről akarok beszélni, amelyet 
fenntartott a hagyomány, szárnyra vett a 
monda ós részben megerősít a történelem. 
Régen belepte már a feledés pora és a 
ránehezedett évszázadok vastag hantja 
alól, csak a megfakult írások ássák néha 
elő, hogy némi világot vessenek a nyom
talan sírra.

A gyulai német temetőn túl lassan, 
lassan folyik a lioltjKörüs tovább. Évszá
zadok történetét viszi hátán és locsogva 
meséli azt el a feléje hajló fűzfának. Bo-

Iparosok és vállalkozók rovata
A u to m o b il-k S z le k e d é h  A ra d -  

H e g y a ljá r a .
A legújabb kor já rm űre: az automobil. Az 

önműködő kocsit, a melyet oleintén csak sport és 
szórakozási czélokra használták, az utóbbi időben 
annyira tökéletesítették, hogy az a vasút helyét 
pótalhatja, sőt azt a gyorsaságban felül is múlja. 
A m ásik természetes előnye a vasút fölött, hogy 
nincs szüksége sínekre s igy 9okkal kisebb költ
ségbe kerül.

Az automobillel érdekes, megvalósításra ér
demes eszméje támadt egy aradi vasúti főtiszt- 
viselőnek : az Arad-Hegyaljára, a mely nyaranta 
és ősszel oly élénk összeköttetésben van, auto
mobil összeköttetést szervezni, s azt állandó biz
tos vállalat alapjára fektetni. Ez a Hegyaljára rán- 
duló közönségnek kétségen kívül kényelmes, gyors 
s e mellett olcsó közlekedési eszköze volna, a 

. mely a Hegyalja fojlődését ie olősegitoné.
Medveczky Ede gépészmérnök, az arad-csa- 

| nádi egyesült vasutak felügyelője figyelemmel 
| kisérte az utóbbi időben a külföldön tért hóditó 

automobil-közlekedési rendszereket és az ezokkej 
ez év folyamán Frauczia, Német, Spanyolország
ban elért eredményeket, s ezek nyomán azt az 
eszmét pendítette meg, hogy a  hegyaljai közle
kedést aránylag csekélyebb tőkével ezen rend
szer szerint oldják meg.

A nyext adatok alapján ugyanis hasonló vi
szonyok mellett a külföldön vágányfektetés nél. 

i kül a közutakon közlekedő 16—20 személyt be- 
| fogadó automobil kocsikkal oly sü rü  közlekedések 

vannak már a melyek a helyiérdekű villamos vas
u takat teljesen pótolják.

Ezen rendszerű kocsik átlagos, óránként való 
menetsebessége 25 küométer, sőt uj abban ezt 
meghaladó sebesség is éretett el: ez a kocsik
gyors és biztos közlekedését eléggé igazolja.

Medveczky Ede főfelügyelő az arad-hegyaljai 
■ automobil-közlekedés eszm éjének m egvalósításá

hoz Sármezey Endrét, az arad-csanádi vasutak 
főmérnökét és a Baksay és társa arad i műszaki 
ezéget, a külföldi gyárosokkal is összeköttetésben 
álló vállalatot nyerte meg. A Baksay és Társa 
ezég a terv kivitelét magára is vállalta » a köz
lekedés engedélye érdekében a napokban kérvényt 

! nyújtott be dálnoki Nagy Lajos megyei alispánhoz. 
I A beadott tervek szerint az utomobil-közle- 
} kedés Aradról a szabadságtérről indul k i s a me

gye területén Arad, Radna és Radna-Paulia, Vilá
gos között fog folyni; a közbeeső állomások lesz
nek : Aradtól R a d n iig : Mikalaka, Glogovácz,

lint a fűzfa és a szellő rezgése adja to
vább, a történetet fáknak, bokroknak, le
veleknek.

Ott fekszik egy darab szőlős kert, 
helyenkint beültetve, gyümölcs fákkal, itt 
ott egy-egy vadgesztenyefa és egy ős 
diófa.

Kapálják a szőlőt, serényen, és a 
felvetett rög nem árulja el, hogy ott alant, 
olyan királyi sarj alussza örök álmát, a 
melynek törzsfája, sok ideig árnyékot tar
tott ennek a sokat kinzott hazának, a 
forró sugarak ellen. Pedig ha megkérdez
nék azokat a tavasszal felbontott szőlő
ket, talán tudnának mesélni egyet-mást.

Én úgy irom le ezen emlék történe
tét, amint a hagyomány fenhagyta, a szel
lő megsúgta és az az avult irás meg
örökítette.

íme a történet:
*

Lemenőben volt a nap, az igazság
napj a.

Az igazság bálványozott királya Má
tyás király súlyos beteg lett. Midőn vég- 
óráját közeledni érzé és fiát Corvin Jánost 
még életében óhajtotta Volna királyijai 
koronáztatni, igy szólt országnagyjaihoz :

..Hogy ha fiamat elhagyjátok és megnem 
koronázzátok emlékezzetek reá cl fogtok veszni!“

Mire az országnagyok az ország többi 
rendéivel tanácskozást tartottak a király 
óhajtása felett. E tanácskozásban határo
zattá lett Corvin János herezeg királyivá 
választása és megkoronáztutása.

Midőn e megállapodás az erejében 
nagyon meggyengült királynak hirül vi-

Mondorlak, Caic9ér, Szabadhely, Faulis és Ba- 
raczka ; a paulisi e lágazássa l: Ménes, öyorok, 
Kuvin, Kovaszincz.

Szálloda tervezés Hódmezővásárhelyen. Hód. 
Mező-Vásárhely város közönsége az általa lé tesí
tendő 200,000 korona maximalis költséggel eme
lendő uj szálloda terveinek elkészítésére pályáza
tot hirdet 1000 koronás első és 600 koronás má
sodik pályadijjal.

Székesegyház tervezés Nagyszebenben. Az er
délyi görög keleti román főegyházmegye pályá
zatot hirdet a Nagyszebenben építendő székes
egyház terveinek elkészítésére következő feltéte
lek m elle tt:

Tervezendő egy 1500 lélek befogadására ele
gendő területű és a görög keleti vallás igényei
nek megfelelő székesegyház. Az épület kívül és 
belül a czélszerüség és a vallás kívánalm ainak 
figyelembevételével keleti (bizanczi) stylben ter
vezendő a közbiztonságnak megfelelően és kellő 
számú kijáratokkal ellátva.

Az építkezésre a belső berendezést nem szá
mítva legfeljebb 300—320,000 korona fordítandó.

K ívántatik: 2 alaprajz, 2 homlokzat és 2 met
szet mind 1 : 200 mértékben, továbbá egy köny- 
nyen áttekinthető köbméteres alapon számítandó 
átlagos költségvetés, melyben a nagy-szobeni- 
piacz-árak szerint egy m* beépítendő köbtartalom 
15 frttal számítandó, végül rövid tervleirás.

Pályadijak : I. dij 2000 korona, II. dij 1500 
korona, III. dij 1000 korona.

A díjazott tervek az építtető egyházmegye 
tulajdonát képezik.

A jeligével ellátott pályatervek, a tervező ne
vét és lakását tartalmazó külön jeligés levői kísé
retében a kihirdetéstől számítandó legalább 4 hő 
és legkésőbb 1900. január hó 15-ig a nagyszebeni 
gór. kel. főegyházmegyei Consistoriumhoz nyúj
tandók be.

Aszód. (Lakó házak építése.) Az aszódi m. 
kir. javító-intézet telepén három egyforma föld
szintes családfői lakóházat építenek 26,752 forint 
20 kr. költségelőirányzattal, melyek csoportonkint 
a következőleg vaunak költségelve: 1. föld- és 
kőművesm unka 13,948 forint 35 kr. 2. kőfaragó 
m unka 48 forint. 3. ács munka 6890 frt 70 kr., 4. 
bádogos munka 663 frt 99 kr., 5. asztalos m unka 
1524 frt, lakatos m unka 1634 frt 58 kr., 7. mázoló 
m unka 633 frt 54 kr., 8. üvegei m unka 161 forint 
10 kr., 9. kályhás munka 834 frt és 10. kutm ives 
munka 408 frt, vagyis összesen 26,752 frt 26 kr. 
A vállalati össszeg 5 százalékát tevő bánatpénz
zel, vagy annak valamely állam i közpénztám ál 
történt letétét igazoló nyugtéval ellátott írásbeli 
ajánlatokat, melyek szólhatnak az összos mun-

etett igy szélt: ..Nem hiszek nektek mig 
i élek hogy meglesz !"

Erre Bukóén Tamás érsek bibornok 
kit Mátyás király alacsony származásból 
emelt fel eme méltóságra — következően 
válaszolt:

Uram király esküt teszünk arra, az or- 
szágnagyjai, királyi felségednek és fiadnak

\ Corvinnak, hétszer I
A király feleié: .. Nem hétszer csak öt

ször',*
Ezen nyilatkozatok után Mátyás ki

rály fiával felállott, annak vállaira tá
maszkodván, az országnagyokka! Mária 
menybemenetele tiszteletére épült kápol
nába, melyet nagy Lajos építtetett, men
tek és ott’ előhozatván az oltári szentség 
aranykereszt, az evangeliomos könyv és 
azok alamizsnás János koporsójára té
tettek.

Itt elsőbben Bakocs Tamás bibornok- 
érsek két kezét a szentségre téve követ
kezően tett esküt a király és fia és az 
országnagyok előtt: .Isten enghem hugh
seghelen, boldoghasson, Ur Istennek, mind 
zonthú, ez oltárt zentssegh ez zent kérést, e 
senl evangélium és a sent Jamtsnak, sent 
erocley, hogh Janus hertzeghed tezeok magari 
királya !“

És azt követve a jelen volt ország
nagyok, azonképen megesküdének napon
ta: öt egymást követő napokon.

így jelesen letettek hitöket az ország 
tárnoka: Telegdy István, Kinizsy Pál, 
Báthory István, Drágffy Bertalan, Újlaki 
Lörincz herezeg és Bott András, továbbá 
a péesi, az egri és a bácsi püspökök, kik



kára, vagy egyes csoportokra is, f. évi szeptem 
ber 26. d. a. 10 óráig az intézeti igazgatósághoz 
kell beadni s ugyanott és ugyakkor fognak azok 
nyilvfn  isan felbontatni. Az árengedés, vagy ár
emelés százalékokban fejezendő ki. A terveket, 
egyébb m űszaki okmányokat és a  vállalati fel
tételeket szintén a nevezett igazgatóságnál lehet 
megtekinteni.

Ágya. ^Aradm.) (Jegyzöi-lak kibővítés.) Agya 
község jegyzői lakásánál, egy konyha és árnyék* 
szék építése engedélyeztetvén, ennek árlejtés u t
já n  való felvállalására az árlejtés 1899. évi szep
tem ber hó 24-én d. e. 10 órára Ágya községházá
hoz kitiizetik. K ikiáltási á r  450 frt. Bánatpénz 10 
százalék.

Az árlejtési feltételek és az építeni szándékolt 
konyha és árnyókszók terv rajza A gya község 
jegyzői irodájában bárk i által m egtekinthető.

ItM tsvár. (Hídépítés. )A moravicza-nagyzsámi 
fcörvh. közút 1—3 km. szakaszán levő Moravieza 
patakkid újból való felépítése végett az alispání 
hivatalban Temesvárott f. évi okt. hó 2-án d. e. 
10 órjdcor zárt ajánlati versenytárgyalás lesz. Költ
ségelőirányzat 5981 frt 77 kr., bánatpénz annak 5- 
s^Lzaléka. Az írásbeli ajánlatok a kitűzött nap 
^  e. 10 órájáig nevezett aliBpám hivatalb« i nyúj
tandók be. A tervek és részletes feltételek a  te
m esvári m. kir. állam épitészeti hivatalnál m eg
tekinthetők.

Makó. (Klőfogatozás.) Makó város képviselő
testülete az előfogatoz&snak bérbeadás utjáni biz
tosítását elhatározván, az árlejtés f. é. október hó 
1-én d. e. 10 órakor Makó város széképületének 
kis tanácsterm ében t&rtatik meg. A feltételek a 
v. kiadóhivatalban megtekinthetők.

K ikiáltási á r 7000 írtban  állapittatik meg s 
ennek 10 százaléka az árlejtéskor leteendő.

M szó ksresztes. (Biharm. Helypénzszedésijog 
bérbeadás.) Mezőkeresztes község tulajdonát ké
pező országos vásár és heti vásár helypénzsze- 
dési jog  f. ó. szeptem ber hó 24-én d. u. 3 órakor 
a községházánál m egtartandó nyilvános árveré
sen a legtöbbet ígérőnek az 1900. év január hó 
1-ón kezdődő három évi ta rtam ra haszonbérbe 
fog kiadatni.

Nagyenyed. (Kukoriczaliszt szállítás.) A nagy- 
enyedim . k ir. orsz. fegyintézetben szükséges m int
egy 200 mm. kukoriczalisztszállitásnak biztosí
tása végett f. é. október hó 10-én d. e. 10 órakor 
nyilvános árlejtés lesz. Az 5 százaléknyi bánat
pénzzel ellátott írásbeli ajánlatok a fent kitűzött 
időig a fegyintézeti igazgatóságnál benyújtandók, 
ugyanott a bővebb feltételek is megtudhatók.

Nagyazebea. (Egyenruha készítés.) A nagy
szebeni, dévai és nagyenyedi k ir. pénzügyigaz- 
gatóság kerületében levő 231 fővel rendszeresí
tett pénzügyőri legénység részére szükséges kö
peny, té li és nyári-posztó zubbony, továbbá téli 
és nyári posztónadrágnak elkészítésére nyilvános 
árlejtés van hirdetve. K ikiáltási á r a k : egy kö-
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i peny elkészítéséért 9 frt 20 kr., egy téli, nyári 
; zubbony elkészítéséért 3 frt 30 kr., egy téli. nyári 
! nadrág  elkészítéséért 1 frt 80 kr.

Levél Békésről,
Tekintetes Szerkesztő ú r !

Becses lapjának folyó hó 16-án meg
jelent 1-ső számában dr. Meskó László 
országgyűlési képviselőnk beszámolójáról 
szóló közleményében tudósitója jelentése 
nyomán a következőket közli „éppen ez 
alkalommal Békés választó polgárainak 
egy része között szóvá tétetett a nemsokára 
bekövetkezendő országgyűlési képviselő 
választás s sokak részéről az a kívánság 
hangzott fel, hogy bár föltétien bizalom
mal viseltetnek jelenlegi képviselőjük iránt 
s az az által vallott politikai elvekhez ra
gaszkodnak, de a bekövetkezendő képvi
selő jelölésnél oda fognak hatni, hogy 
ugyancsak a 48-us és függetlenségi párt 
elveit valló, de békési polgár zászlaját jut
tassák diadalra."

Miután becses lapjának egyik pro
grampontja, „hogy mindenkor a tiszta 
igazságot szolgálja" hiszem a fentebb idé
zett közleményre vonatkozólag is érvénye
sülni fog ez, s b. lapjában jelen levelem
nek helyt fog adni.

A közlemény tartalma nem felel meg 
a valóságnak, mert azok, a kik már két 
Ízben megválasztották dr. Meskó László 
urat, nm is tömören állanak mellette, s 
azok kik őt megválasztották, miként az 
évtizedes tapasztalat bizonyítja, az ő bi
zalmukat az arra érdemes férfiúktól s első 
sorban országgyűlési képviselőjüktől nem 
szokták meg- s illetve vissz.a vonni.

Hogy a tudositó hol mentette értesü
lését nem tudom, de azt nekem meg fogja 
engedni, hogy a  párt kebelében történtek
ről, felmerülő kívánságokról, tervekről ne
kem, mint a békési függetlenségi és 48-as 
Kossutli-párt ez idő szerinti elnökének 
kell, hogy szintén legyen tudomásom, s 
legalább is olyan alapos tudósításom, mint 
a tudósítónak, ki e pártnak nem is tagja, 
hanem tagja azon pártnak, mely igaz, 
hogy ezen ürügy alatt, „békésit válasszunk" 
a legkülönfélébb politikai meggyőződésű 
egyének conglomeratuma, már több vá
lasztás alkalmával megkísértették a békési 
függetlenségi és 48-as párt megbontását, 
de még eddig annyira sem tudtak jutni, 
hogy a békési választópolgárok nem48-as 
érzelmű, de komolyabb gondolkozása része 
által is komolyan vétessenek, s az idézett

hitökre és becsület szavukra fogadták, 
hogy Corvin János herezeget királylyá vá- 
iasztandják.— Mátyás király még élő fiá
nak Corvin Jánosnak, Budán az 1482 évben 
a feltámadás haimadik ünnepén, a Ma- 
rothyak magva szakadásával, az összegyűlt 
főurak és rendek jelenlétében, a liptói, 
dalműt, és tótországi birtok mellé, még 
Gyulavára, városa, Békés és Siinánd egy 
fejedelemséghez hasonló fejedemü birto
kát adományozta.

*

A sors keze azonban, amely megvál
toztatja a megerősittetett, tehetővé teszi a 
tehetetlent, lerontja a nem neki épitett 
terveket, most is máskép határozott.

A pártvillongások, a fel nem esküdött 
hatalmas főurak, köztük egyik leghatal- 
masabbjaikkal, Zápolya Jánossal, az öz
vegy királyné oly beleegyezésével válasz
ték a cseh Ulászlót királylyá, hogy ez őt 
nőül vegye. Ami, a királynénak ötven éves 
korában meg is történt.

A mellőzött királyi herezeg, bánatá
ban visszavonult varasdmegyei birtokára, 
hol a Lipuglávai várban, a boldog szűz 
oltára előtt tétetett, életének hanninez- 
ötödik évében 1504 októberbe 12-én ölök 
nyugalomra.

Felesége, Frangepán Beatrix, korának 
legszebb asszonya és három gyermeke, j 
Kristóf, János és Erzsébet maradtak utána. !

Itt kezdődik tulajdonképen históriáin. I 
a melybe belejátszik a hálátlanság, részt- 
vesz a trónféltés és gyiteknak lép fel az I

ármány, egy védtelen özvegy és három 
gyámoltalan gyermek elten.

Történt pedig, az 1505-ik év táján, 
hogy a Corvin uradalmak birtok felügye
lője és kormányzó tisztje, Therek Imre 
az özvegy Frangepán Beatrix által, egy 
némely dolgok és ügyek elrendezése vé
gett, Horvátországi birtokáról, Budára 
küldetett.

Ezt meghallván II. Ulászló magyar 
király neje, — a frunczia származása Cau- 
delei Anna, 11. Lajos anyja, — az emlí
tett jószágfelügyelőt ebédre hivatta magá
hoz, ki azt elfogadta és arra el is ment.

A királyné féltvén Magyarország ko
ronáját fia számára a fejlődő királyi Cor
vin nerezegek tői, azok egészségi állapom 
felől tudakozódott.

Therek Imre a különböző kérdésekre 
azt mondd; „Hogy ha Isten őket életben 
megtartani méltóztatik, valóban hatalma
sak leendenek, főleg Kristóf herezeg, kit 
a nép szive szerint óhajt."

És aztán — szólt a királyné mi lé
éiül fiamból, Lajosból ?

- Azon módon elégítenék ki fiadat, 
mint az én uramat, Corvin Jánost élté
ben, — válaszolt Therek Imre.

Midőn a birtnkkormányzó az ebéd 
végeztével távozni akart, a királyné más
nap, ajándék adás ürügye alatt ismétel- , 
ten ebédre hívta meg. Az azt újból 
elfogadta.

Therek távozta után a királyné tit- I

3

! közlemény sem egyéb, mint a még elég 
| távol lévő képviselő választás elflkészité- 
i séhez, egy talán még nagyon is korai kor- 
i  tes fogás, mely által szómban a viszonyo- 
1 kát ismerők agyike sem hagyja magát 
i félre vezetni.

Kérve, hogy ezen levelemnek becses 
lapjában helyt adni tnéltóztassék, vagyok

Békésen, 1899. szeptember 18-án 
kiváló tisztelettel 

Dr. Tőrük trábor, 
a békési függetlenségi és 4S-as párt 

ez iáé szerinti elnöke.
*

A levelet közöltük, nagyon szívesen 
helyt adunk minden kimagyarázó vagy 
felvilágosító sornak, annyi megjegyzést 
azonban csatolunk a levélhez, hogy azzal 

: tudósítónk vagy hozzá hasonló gondolko- 
zású emberek mit sem v étenek a párt ér- 

! dőltei ellen, ba ugyanolyan elvű, de más 
| egyént akarnak képv iselőjükül megvélasz- 
! tani. Méltóztassék megtekinteni más vár- 
I megyéket, nem találhatni olyat mint a 
! mienk a hol a bét megválasztott képviselő 

közül csak egyetlen egy nevezheti e föl
det szülő földjének. Ez nem igazság. A 
képviselői állás a legszebb kitüntetés a 
mit polgárok polgároknak adhatnak. — 
Miért fosztja meg Békésvármegye polgár
sága e legszebb kitüntetéstől épen a saját 
fiait ? ! Vagy talán nincs Békésvármegyé
nek művelt, tudományosan képzett és be
csületes intelligeneziája'? Szálló igeként 
van az egész országban elterjedve, hogy 
vármegyénk közigazgatása és törvényke
zése mintabecsületes; az ilyen levegő 
koreaiakat nem nevelhet. Azt mondják 
nagy politikusokat kell beküldeni a par
lamentbe. Igen, de mi neveli a nagy po
litikusokat ? A parlament. Ott az ország 
színe előtt van alkalma az egyénnek ki
fejteni tudását, szellemi nagyságát; be
mutatni akaraterejét.

Igenis, a mi lapunknak ezélja ezt az 
elvet keresztül vinni, utat nyitni Békés
vármegye fiainak, hogy tényleges mun
kásságuk által hasznára váljanak hazá
juknak, fényt vessenek édes vármegyénkre 
s ha a szükség úgy hozza magával, tá
maszai legyenek annak a falunak, mely
nek templomában először hallották meg 
az imát.

Az örökösök teendői.
(Vége.)

A közjegyző idézésére megjelenni 
nem kell. De érdekében áll az örö

kös tanácskozásra hívta Telegdy tárno
kot, Báthory Istvánt és az esztergomiéi 
seket, kik ez alkalommal következőleg 
figyelmeztették a királynét:

— Királyné! Valóban királyi felséged 
tudja meg, hogy a magyar vármegyék, a 
herczeg családjára főleg pedig Kristóf 
herczegrői álmodoznak, és amint tehet, 
Therek Imrével tegyen ügyességed, mit 
mink is előre meggondolűnk I

Egyszersmind azt tanácsolták, hogy 
tervük sikeres kivitelére, adományozhas
sanak a Therek Imre magyarországi kor
mányzása alatt kezelt Corvin birtokok, 
firól-íira, örökképen, neki, amennyiben 
az a királyné óhaját teljesíti.

Másnap a királyné, ebéd végeztével, 
alázatos leereszkedéssel beszélt Therek 
Imréhez, mondván:

„Hogy ha megteheted, kedves uram, 
ama gyermekeket elvesztheted — veszítsd 
el, mert ha ők emberkorba jutnak, ismét 
nagyobb vérontás tenne a magyarok közt 
mint most van. És ha te ezt nekem hi
tedre és becsületedre fogadod, nagyobbá 
tesztek e hazában, mint eddig voltál, 
mert ahány vár áli tisztséged kormánya 
alatt, királyi függő pecsétes adomány le
véllel neked ajándékozom !“

Ekkor a királyné dőhozatta a jegy
zőkönyvet, melybe: először a keresközi 
gyulai várat, második várat Zerimben 
(Szerémség) a harmadikat Zabatkát, Bács
in egyében és végül a negyediket Világos 
várát, összes járandóságaikkal emn
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Gábor első jegyző fogadta és üdvö
zölte a képviselőt. A fogadtatás min
den zajosabb tüntetés nélkül folyt le. , 
mert a választók tekintettel voltak a 
képviselő gyászára. Az állomásról elő- j 
szőr is a városházához hajtatott a kép- : 
viselő, onnan pedig több hive kisére- : 
tében Zolnav Béla vendégszerető há- ) 
zához ment’ ahol itt tartózkodási ideje 
alatt kedves vendég volt. A beszámoló j 
beszédet vasárnap délelőtt a városháza , 
udvarán sok nép jelenlétében tartotta 
meg. Beszédét az áldatlan Hentzy- 
ügygyel kezdte, amely ügy alighanem 
zivatarossá teszi a legközelebb meg
nyitó képviseloház levegőjét. Ezután I 
elősorolta a lefolyt ülésen történteket, 
a jövőt illetőleg kijelentette, hogy bár 
a kormányzati szellem megváltozott, 
azért az ellenzék mégis mindig bírá
lat- és ellenőrzés tárgyává fogja tenni 
a kormány minden ténykedését, ne
hogy ellenőrzői tisztét elmulasztva, al
kalmat ailjon a választóknak a bizal
matlanságra. Kijelentette azt is, hogy 
függetlenségi és 48-as párt indítvá
nyozni fogja a véradó leszállítását, az 
az hogy a fiatalságnak ne kelljen 3 
évig katonai szolgálatban lenni,
— valamint azt is, hogy indít
vány fog tétetni az adófizető polgárok
nak igazságosabb és méltányosabb 
megadóztatása iránt. — A beszámoló 
végeztével Szathmáry Gábor első jegy
ző mondott köszönetét a képviselőnek 
beszámoló beszédéért, biztosítva ot 
egyúttal a választók ragaszkodásáról 
is. Délután a függetlenségi és 48-as 
párt dr. Török Gábor elnöklete alatt 
gyűlést tartott, a melyen megjelent dr. 
Meskó László képviselő is. Ezen a 
gyűlésen határozatikig kimondatott, 
hogy a párt a Hentzi-ügyből kifolyó
lag feliratot intéz a képviselóházhoz, a 
kormánynak ezen ügyben tartott maga
tartása felett. Ezen felirat támogatá
sára felkéri az orsz. függetlenségi és 
48-as pártot. — Este a képviselő tisz
teletére vacsora volt Erős lguáez ven
déglőjében, a mely szintén minden tün
tetés nélkül folyt le.

— A gazdasági szakosztály ülése. Gyula 
város képviselőtestületének gazdasági 
szakosztálya hétfőn délután ülést tar
tott Léderer Lajos elnökleto alatt. Első 
sorban az alispánnak a régi törvény- 
széki épület megvételére vonatkozó át
iratát tárgyalta. A szakosztály nem vé
leményezi az épület megvételét, miután 
arra a városnak nincsen ezidO szerint 
szüksége. A kispéli logelő-bórlotének 
meghosszabbítására nézvo pedig azt ha
tározta, hogy a legelő ne ajánlat, ha
nem árverés utján adassák bérbe.

— Tót istentisztelet. Szarvason a 
múlt héten ülést tartott az ev. egyház- 
tanács, a hol többek indítványára ki
mondatott az, hogy mindkét templom
ban az isteni tiszteletek előbb tót nyel
ven tartassanak meg s csak az ezutáni
t. i. a tizenegyórai istontiazteletek le
gyenek magyar nyelvűek. Ezen hatá
rozat ellen Z v a r i n y i  János lelkész 
felebbezéssel ólt.

Kíridyasszonyunk emlékéi t. Erzsébet 
k irályné emlékére emelendő budapesti j 
ülök imádás-ttmplowá ügyekenCiirdkyné 
Áhíiásy Erzsébet, mint a budapesti köz- j 
ponti bizottságnak Békés-, Csanád-, Arad- j 
Szolnok megyékre meghatalmazottja, nagy- j 
szabású mozgalmat indított meg Békés- j 
megye egyes községeiben, mint Gyulán, j 
Kétegyházán, Csabán, Orosházán, Beké- i 
sí® már szervezve vannak a vidéki hölgy- |

bizottságok, a többi községek vezetői pe
dig e hó végére Gyulára vannak egybe- 
hiva, a hol alakuló közgyűlés fog tartatni, 
úgy, hogy a gyűjtés megyénkben a leg
szebb reményekkel kecsegtet, főleg mióta 
Belicmj Kezsőné és Any Antal esperes 
vették kezükbe a szép ügyet. Erzsébet 
királyné halálának évfordulóján Czirákync 
Almássy Erzsébet grófnő 40,000 emlék- 
képet küldött a négy megye lelkészeihez 
kiosztás végett. Az emlék-kép Erzsébet 
királynét áb ázolja egy-egy sz. Írási jeles 
mondással. Télire pedig felolvasásokat, 
hangversenyeket és élőképeket tervez a 
ezél megkedvel tetősére. A megyei köz
ponti bizottságok megalakulásáig a négy 
vármegyére szóló összes teendőket Negált 
kétegyházi plébános látja el a grófnő 
megbízásából. (

-  Kitüntetett gyáros. \V a i s z  Mór 1 
és Társa gyulai eognae- és likőr gyáros 
ezégot a szegedi kiállítás jurija kiállított | 
gyártmányaiért aranyéremmel tüntette ki. ;

— Krisztáim!! i. A pénzügyminiszter jó 
eleve gondoskodik a karácsonyi ajándék
ról, uj adót vettet ki még a folyó évben j 
betegápolási pótadó cziinen. Ez az adó 
eddig is meg volt, csakhogy oly formá
ban, hogy minden vármegye fizette a sa
ját szegény betegeiért az ápolási dijjakat, 
a mivel különösen a felső vármegyék vol
tak nagyon sújtva, mert sok a szegénye 
betegük. Most az ország minden állam
polgára fizeti a pótadót adó forintja után.
Ha valamelyik adórendben igazság van 
úgy ez igazságos, mert eddig mindég a 
szegényebb vármegyék voltak túlterhelve, 
volt olyan megye, a hol nyolcz százalé
kos pótadót fizettek ezen a czimeir. Bé- 
késvármegyében a maximális adó 3 per- 
czeut volt.

— A vármegyei közkórházi bizottság
folyó hó 19 én ülést tartott, melyen a 
következő ügyek kerültek elintézés a lá :
A kórházi igazgató előtorjosztése folytán 
a kórházi és elmegyógyintézeti kiadások
elszámolási módozatainak megállapítá
sára a bizottság a kórházi igazgató el
nöklete alatt a kórházi orvosok, avárm. 
főszámvovő s a kórházi gondnokból álló 
bizottságot küldött ki. A házi élelmezés 
megkezdésének határnapjául a bizottság 
a folyó évi október hó 16-át állapította 
meg. A fűszerek szállítására nézvo Lusz- 
tig Adolffal a szerződés mogkűtésót ha- 
tarozatilag kimondotta. A hentes áruk 
szállítására a Slark Samu és társa Buf
fer Lajos gyulai ezég ajánlatát fogadta 
el a bizottság, mint legolcsóbbat. A zöld 
főzelékek szállítására a Weriheim Simon 
újabban benyujlott ajánlatát fogadta el. 
Kórházi igazgató azon jelontésót, hogy 
a békósvármegyoi közművelődési egye
sület a közkórház részére 25U kötet 
könyvet adományozott, örömmel veszi 
tudomásul a bizottság s jogyzőkönyvi 
küszönotet szavaz.

— Gliga Tógyer szabad. A gyulai vá
sárban elkövetett rablógyilkosság egyik 
gyanúsítottját Fekete József ka-, törvény- 
széki bíró, központi vizsgálóbíró csütör
tökön délelőtt szabadlábra helyezte, mert 
a vizsgálat során kihallgatott tanúk teljes 
hitelt érdemlőleg bebizonyították ártatlan
ságát, a többi tettes még mindég vizsgá
lati fogoly. — igen érdekes inczidens for
dult elő szabadlábra helyeztetése után. 
Gliga ugyanis mindenáron a vizsgálóbíró 
elé akart, jutni a fogházból való kiboesát- 
tatása után - de már nem találta hiva
talában. Kutatni indult, midőn előfogja 
egy hivatalszolga s megkérdi:

— Öreg miért keresi a vizsgálóbíró 
urat, hiszen szabad már, maga mehet 
haza.

Az Öreg Gliga szeméből kicsordul a
köny.

— Csak azért keresem, hogy most 
mint ártatlan, becsületes ember, kezet csó
koljak annak a másik becsületes embernek.

— A szarvasi Luther-ünnepről. .Mint 
lapunk múlt számában jeleztük az egye
temes gyámintézet és Luther-társasúg va- , 
sárnap üli ünnepét Szarvason. A város j 
polgársága valláskülömbség nélkül készül j

fogadtatásukra. A város zászlódiszt öltött 
s a főutezán pompás diadalkaput építettek. 
Mint a rendező-bizottság jelenti, részben 
megérkeztek, részben a mai napon érkez
nek Sárkány Sámuel bányakerületi, Baltik 
Frigyes, Zelenka püspökök, továbbá Zsi
linszky Mihály bányakerületi, Lasekáry 

\ Gyula dunántúli felügyelők, Radtánszky 
János báró, Podrmnkzayüér/.s. báró, Gyónj 
Elek, Wagner Géza dr. főjegyzők. Holnap 
vasárnap lesz mindkét társaságnak, úgy 
a gyámintézetnek, mint a Lullier-társa- 
ságnak közgyűlése.

— Az elmegyógyintézet! építési bizott
ság folyó év szeptember hó 18-án. tartott 
ülésében — tekintettel arra, hogy a víz
vezetési- és gőzfűtési munkálatok hátra
maradásban vannak, — ezen munkaia
toknak a kikötött határidőig leendő pl- 
készítésére a megszabott kötbér fizetésé
nek terhe alatt Keller József vállalkozót 
felhívta. — Ugyancsak ezen ülésében a 
régi kórházi épület miként leendő átala
kítása tárgyában végleg határozott a 
bizottság. A régi épületben lakást kap
nak : a gondnok, ellenőr, gépész, gazda
sági tisztviselő, segédgrvos. Ott helyez
tetik el a hullaház, a protestáns imaház 
s egy pár raktár is. A mostani konyha
épület cselédlakássá lesz átalakítva.

— Békésvármegye a szegedi ki 
állításon Vármegyénk szorgalmas és 
képzett gazda közönsége is nagymér
tékben résztvett a szegedi országos 
gazda kiállításon s büszkék lehetünk 
rájok, mert majdnem az összes kiálii-

: tók igazságos elösmerésben részesültek, 
mint a kiállítás hivatalos kiadványa 

! igazolja : kitűnő vérlovaikórt dicsérő el
ismerést nyertek Borgulya Pál, Tep- 
liczky János, Sárkány János és Ger- 
hát György szarvasi gazdák. A békés 
vármegye gazdasági egyesület csoport
jában kiállított elsőrendű fajiovuikért 
arany, illetőleg ezüst érmet s kitünte
tést arattak : Bakucz Tivadar, ifj. Ren- 
ner Péter ra.-herényi, Koloh János 
endrődi, Fabó Emánuel, Fazekas And
rás, Gazsó János, Kiss Elek békés- 
szentandrási, Hrltz Károly, Kiss B. Mi
hály vésztői s Péter András szeghalmi 
gazdák. A szarvasmarhák csoportjá
ban Tepliczky János, Kiss Pál, Janu- 
rik János, Komlóvszky Gy. szarvasi 
gazdák s Szarvas nagyközség, K Kiss 

; Bálint, Tóth Pál Ferencz és Ökrös A. 
j  Mihály vésztői gazdák. Simmenthali 
| teheneikért kitüntetést nyertek : báró 
i Wenekheim Viktor p.-kamuti nagybir

tokos, Such Dezső csabai és Bakucz 
Tivadar m.-berónyi gazdák. Elsőrendű 

| minőségű hazai fésűs (egy nyiretü) 
juhaikórt kitüntetésben részesültek Ro
már Mihály szarvasi és Péter András 
szeghalmi kisgazdák. A sertések cso
portjában polaud-china husfajtáéríLinsz- 
ky oS Bakos Béla Tót-Komlósról, em- 
deni-ludjáért Such Dezsóné dicséretet 
nyert. Élőméh kiállításaikért, illetőleg 
mézekért és méhészeti eszközeikért el
ismerésben részesültek Kovács Gábor 
Kétegy házáról, Arató Lajos Szeghalom
ról, Ludvig Ede Gerláról, Somhegyi 
Károly Gyoméról, Szakács Mihálj Osor- 
vásról, Szalontai Mihály Békésről, Uhrin 
Pál Csorvásról és Vajda Domokos Oros
házáról. Pulii, kuvasz és komondor 
kutyáikért dicséretet nyertek Kákóezy 

; Lajos és Virág N. János F.-Gyarmat- 
j ról. Növény terményeikért kitüntetést 

érdemeltek gróf Wenekheim Géza osor- 
vási, gróf Károlyi István kis-szónási 
uradalmai. Elismerést nyert eczet s 
eczetszesz czikkciért Jontz Ferencz 
gyulai eczetgyáros. Arany éremmel lett
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kitüntetve Weisz Mór és Társa gyulai 
gyárosok cognae, likőr és gyümölcs- 
pálinka kiállítása.

— Halálozás. A halál nagy rokonságot 
borított gyászba. Özv. Moctkoocaák Ká- 
rolyné szül. Sztraka Matihi ötvenhót éves 
korában rövid szenvedés után szivszélhü- 
désben meghalt. A megboldogult köztisz
teletben élt Csabán s példányképe volt a 
munkás magyar úrnőknek. Halmát Mocz- 
kovcsák Dezső és neje szül. Stidl Gizella 
és gyermekei Tibor, .Jenő, Ilonka es De
zsőké. Moezkovcsák Gizella, Maros György 
és neje szül. Keleti Malvin, Sztraka György 
Sztraka Ernő, Sztraka Emília, liimler 
KáróTyné, Sztraka Róza, Szirotka Gnsz- 
távné, néhai Sztraka Apollónia, Kemény 
Pálné gyermekei, jé) barát és ismerősök 
gyászolják. A részvét meghatóan nyilvá
nult és számos koszom borított# a rava
talt. Korén Pál lelkész tartotta a gyász
beszédet.

— Uj adóhivatal A pénzügyminister 
elrendelte, hogy 1900. január 1-én uj 
adóhivatal állíttassák fel Szeghalmon, 
amelynek hatásköre kiterjed Szegha
lom, Vésztó, Füzes-Gyarmat és Körös- 
Ladány községekre.

— Eljegyzés. Junáseia Ferenez gyulai 
fiatal kereskedő eljegyezte Klinkovics Jó
zsef helybeli iparos kedves leányát Klárát.

— Tűz. Csütörtökön délelőtt 1U óra
kor Gyulán tűz ütött ki (táborjak János 
törökzugi szőlőjébon, de szerencsére csak 
egy kazal szalma hamvadít ei. A tüzet 
gyorsan lokalizálták.

— A gyulai polgári kör holnap, va
sárnap délután 4 órakor rendkívüli köz
gyűlést tart a villamos világítás és szel
lőztetés tárgyában.

— Lokütés. K. S c h r i f f e r t  József 
gyulai földbirtokosnak a biezerei dűlőben 
levő tanyájáról hétfőn virradóra ösmeret- 
len tettesek 6—700 forintot érő 8 éves 
pojkanczáját ellopták. A csendőrség s 
rendőrség megtette a legszélesebb körű 
intézkedéseket a tettesek kozrekeritése 
iránt.

— Ujonczuk bálja. \  ettük e meghívót. 
A gyulai katona ujoncz ifjúság 1899 évi 
szeptember hó 23. ma szombaton este a 
Göndöcs-népkarti paviilon dísztermeiben 
zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépő
jegy személyenként 2 korona Családjegy 
4 korona. Kezdete pontban 8 órakor.

— Névváltoztatások. Lissák László 
b.-csabai lakos vezetéknevének Lúsákira 
és Cemner Gyula orosházi lakos vezeték 
nevének „Ceövek'‘-re kért átváltoztatását 
a belügyminister megengedte.

— Tolvaj czigány. A békés-föld- 
vári-vasuton ideiglenesen volt alkal
mazva Straul István b.-csabai lakos, 
kalauz, ij hónap 17-én éjjel, mikor a 
vonattal Földvárra ment meglopták. 
A vonat Békésről éjjel t i  órakor in 
dúl és csak hajnali 4 órakor jön vísz- 
sza Földvárról. Mikor a vonat meg
érkezett, Straul nyitva hagyta azt a 
kocsit, mely számára volt rendezve és 
leszállott sétálni a pályaudvarra. Séta 
közben észrevette, hogy valaki a nyit
va hagyott kocsira fölmászik; odasza
ladt és egy czigányt talált ott, aki ma
gát megnevezni nem akarta, a 
járőr-csendőrnek átadta, aki vallatóra 
fogta a czigányt és ennek megnevezte 
magát Rácz Józsefnek személyében, a 
ki a békési 9. banda prímása. A zseb
kés és szivartáreza ellopását, melylyel 
Straul vádolja, még mindig tagadja.

— Bábaképezde. A szegedi m. kir. bá 
baképző-intézetnél aipgközelehbi magyar- 
német tanfolyamra való beiratkozások ok
tóber hó 1-től lü-ig tartatnak az uj inté
zetben. (Fodor u. 9 sz.) A felvételnél be
mutatandó okiratok : keresztlevél, erkölcsi, 
illetőségi és orvosi bizonyítvány.

— Igazgatói kinevezés Á csabai ál-

I járni elemi iskolához igazgatóvá id. j 
S u « h János neveztetett ki.

— ÖngyMkosság. Egy szegény öreg 
1 asszony, a 70 éves Farkas Józsefné,

Kórodi Erzsébot békési lakos folyó hó 
18-án, délután kint a tanyán levő la
kásán, a szoba gerendájára átvetett ken
dővel felakasztotta magát. Állítólag hó
napok óta tartó betegeskedése rövidítette 
meg vele, már úgy sem soká tartó életet.

— Csaló czigány uszony. Jakosm-szki 
Pál mezőberényi csizmadia egy kissé tél

; tékeny volt a feleségére. Ezt még a múlt 
' évben megtapasztalta Farkas József me- j 
j zőberényi czigány lókupeez felesége, Ró- 
í za és föltette magában, hogy Jakosov- 
í szkinak ezen érzelmét felhasználja a sa- 
| jót czéljaira. E végből kileste, mikor Ja- 
; kosovszkiné eltávozott hazulról, ő akkor , 
) beállított a fóltékenykedő férjhez és ab- j 
t bán még jobban élesztette u félték enysé- I 
i get, sőt hazug beszédeivel annyira ment, ! 
i hogy egészen feldúlta a család békéjét.
1 — Valahányszor megjelent a csizmadia 
■ lakásán mindig elővette kártyáit, azokkal 1 
i különféle hókusz-póknszokat csinált, s j 
! mindezt azért, hogy megjósolja a esiz- j 
i madiának kik a felesége szeretői. Magá- 
j tói értetődik, hogy mindez ingyen nem 
j  történt. Jóslásának jutalmai voltak 30 frt 

készpénz, H pár papucs, 15 rőf vászon, 
szalonna és sok más egyéb tárgy. Ja- 
kovszki azonban még ideje korán észhoz 
kapott és belátta, hogy ő egy furfangos 
csaiónő áldozata. Ezért ellene a btróság- 

! íuil a feljelentést meg is tette.
— Alaptőke fölemelés. A csabai ta- I 

karékpénztár szeptember hó 2t-ére köz-
i gyűlésre hivta össze részvényeseit, mely 
! közgyűlésnek tárgya leond az alaptőke 
; fölemelése. E szerint az ietézeti alaptőke 

a jelenlegi 240 ezer forintról 800 drb uj 
részvény kibocsátása által 320 ezer fo
rintra emeltetik. Az uj részvényeket csak- 

I is a régi részvényesek jegyezhetik és 
| pedig túljegyzés esetén minden 3 légi 
i részvény birtoka egy uj részvény igény- 
i lésére jogosit. Ezen ölő vételi jog azon

ban csak október 15-ig érvényesíthető.
| A kiboesájtósi ár 160 forint, melyből 10 
i frt a jegyzéskor, 50 frt f. évi deezember 
! hó 1-én, 50 lorint 1900. évi február 1-én 
I és az utolsó 50 forintos részlet 1900 évi 
j május 1-én fizetendő. A b.-esabai taka- 
i rékpénztár egyesület erodotílog 80 ezer 
| forint tőkével alapittatott, — 22 éves 
i fenátlása után pedig uz addig gyűjtött ■
I ugyancsak 80 ezer forintot kitevő tar- j 

falóknak az alaptőkéhez csatolása és 
800 drb uj részvény kibocsájtása által j 
ezen alap 240 ezer forintra emeltetett.

I Ma az intézet ismét 83 ezer forintnyi i 
tartalékkal rendelkezik úgy, hogy összes 1 
saját tőkéje 323 ezer forint. Miután pe- ! 
dig a mostani részvény kiboesájtásból 
128 ezer forint fog befolyni, u művelet I 
b fejeztével az összes sajáttőke 451 ezer j 
forintot fog kitenni.

— Uj áyirók becsülatbirósága. A párisi 
újságírók egyesületében most nagyon j 
érdekes eszmét próbálgatnak Arról van , 
szó, hogy az újságírók saját kebelükből 
bocsületbiróságot válasszanak, amely ítél
kezzék minden olyan zsurnaliszta fűlött, 
aki hazug dolgokat ir meg tudatosan 
Az eszmének indítvány alakjában beter
jesztésére a Dreyfus ügy szolgált alkal

; múl. Egy pár újság ugyanis nemcsak 
| hamis óa koholt híreket közölt az affér 
j egyes részleteiről, deitlóg n raunesi had- 
; bírósági tárgyalást, a tanúvallomásokat, 

a beszédeket is tudatos elferdítéssel pub- 
i likálta.

— A Nemzeti-Szövetség Gyimáu. llgy 
látszik rósz idő jár a vidéki banketteket 
kedvelő Nemzeti-Szt)vétségre, mert a ter- 
vezet megalakulása abban maradt. Jobb

I is ha egészen elmarad, vau nekünk elég 
kulturális intézményünk Békésmegyében, 
a melyek szintén rászorulnak anyagi és 

| erkölcsi támogatásra, s a melyeknek mii- 
! ködését, szemeinkkel látjuk, áldásos to- 
[ vékeuységüknek jó hatását érezzük. A

Nemzeti-Szövetségről pedig nőm hallot
tunk egyebet mint sok bombasztot és 
még több bankettet.

— Uj váltóürlapok. A kötelező korona 
érték számítás életbeléptetése következ
tében tudvalevőleg uj váltóurlapokat hoz 
a pénzügyminisztérium forgalomba, a 
melyek október 1-én már életbe lépnek. 
Az uj váltók épen olyan formájúnk mint 
a régiek, csupán a forint helyett koro- 
naértókre szólnak. A régi, illetve azed- 
digi váltókat csak szeptember 31-éig lo
bét felhasználni s a kik október 1-je 
után régi váltót használnak, azokat jö- 
vedé ki kihágásért megbüntetik, mert a 
régi váltókat olyanoknak tekintik, mintha 
nem volna rajtuk bélyeg.

— A kJrös-tisza-marosi ármentesitő- 
tírsaság Szegeden ülést tart, melyen a 
körösmenti békésmegyei községeket ér
deklőkig a következőket tárgyalják: A 
hármas küiósi 9. számú átmotszés hal
partján, az átmetszés anyagából állami
lag kiépített töltés felobbezésiránti egyez
ség és a töltés terület kisajátítására vp- 
natkozó szerződések tárgyalása és jóvá
hagyása. A körösi 15. számú átvágással 
párhuzamosan létesítendő szent andrés- 
öcsödi töltés felobbezés terveinek tárgya
lása és az építési költségekhez való hoz- 
záiárulás, valamint a töltésterület kisa
játítása iránti egyezségek jóváhagyása. 
Öcsöd község képviselőtestületének kér
vénye, a község alatti Holt-Körös meder 
belvizeinek leoreszkedóso és felfrissítése 
czéljából építendő zsilip iránt. Ezzel kap
csolatban a társulati főmérnök műszaki 
javaslata, a körösi holt medrek belvizei
nek rendezésére vonatkozólag.

— Uj tar.itó. Békésen tanítóvá Gyön
gyösi Elek helyére Udvarhelyi Károly 
dobozi tanítót választották.

— Hangverseny Vesztén. A békésme- 
gytti közmivelődési egyesület vésztői bi
zottsága holnap vasárnap Nagy Pista, 
a budapesti népszínház tenoristaja köz
reműködésével hangversenyt és utána 
tánezmuiatságot rendez. Kezdete este 8 
órakor.

— R övid hírek. Uj állatorvos, Or
szág lgnácz őcsődi állatorvos oklevelét 
kihirdetés végett bemutatta a törvény
hatósághoz. — FeloiUott zárlat. A megyei 
soriés hizlaldákkal összeköttetésben levő 
Debreczen város a surtésvész miatt el
rendelt zarlat alól feloldatott és ott folyó 
hó 18-ától a sertesvésárok megtartása 
engedélyeztetett. — Elveszett kábát. Letl- 
kovíes Abrahám gyomai lakos, a gyulai 
vasairól hazajdvut, ejjel kocsijáról a Me
ző- Borén) os Gyoma közötti országúton 
egy kék színű, bársony nyakkal ellátott 
telikabátot elhagyott. ElsiOHOtí tiu. 
Keviljuk Mátyás szarvasi lakos fia Mi
hály, ki mint kanasz szolgált Nemet Ist
ván szarvast lakosnál, lolyo évi augusz
tus 3U-an gazdájától ismeretlen helyre 
elszökött. A hu 13-ik eletévobeu vau, kü- 
zéptermulü, kövér, szüle, kerek képű. — 
Uj egylet. A m. kir. belügyminister „Az 
öcsödi iparosok temetkezo6i egyleté"-uek 
alapszabályait bemutatási záradékkal ol- 
látta

— Olvasóink szives figyelmét (elhív
juk lapunk mai számában Goldberyer Ig-

: náoz divatáru kereskedő, Zuzmaii János 
fűszer és csemege kereskedő ős (loldstcin 

; Jakab festék-üzletének hirdetésére.

x. S o rs jeg y  c lá rtis it& s . A gyula
vidéki takarékpénztár üzletkörébe felvette 
a sorsjegy darusítást, E takarékpénztár- 

I nál bármely sorsjegy legjutónyosabb áron 
i kapható. OsztáJysorsjegyei már megérkez- 
I tek, ttgy hogy a novemberi húzásra már 
I osztálysorsjegyek kaphatók.
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A legdusabb 
folyton újdonságok kaphatók 
Látképes levelező-lapokból 
„Corvina Nyomda" papir-üz- 

letében Gyulán.

1 Vau szerencsém a nagyérdemű közönség nagybecsű szives figyel
mébe ajánlani 1891 ben alapított, a folyó évben pedig teljesen mo
dernen átalakított

fűszer- ós csemege üzletemet.
Naponta friss és kitűnő minőségben kapható czukor, kuba, mokka, 

gyöngy és Jáva kávé, a legfinomabb minőségű rizs. finom theák, 
valódi Jamaikai. Cuba és Brazilliai rumok, finom aixi olaj. Flóra 
gyertya, legjobb minőségű Suchard, Fiumei és Villányi csokoládék.

csemegeszőlő * is naponta két
Naponta frissen

szedett __ . „
szer küldetik szét 5 klós postakosarakban napi árakon

A nagyérdemű közönségnek eddig irántam tanusitott szives jó 
indulatát megköszönve, kérem továbbra is szives pártfogásukat

kiváló tisztelettel Zuzm ann János.

M inden  k iá l l í tá s o n  k itü n tv e , le g u tó b b  is
a szegedi qbz iszfigaií HMülásoa troizérenel BtMetre

J O N T Z F E R E N C 2
e c tz e tg -y á ra

z u z  Gyulán, Jókai Mór-utcza, saját ház. — —

Van szerencsém a nagyérdemű közönség be- 
escs figyelmébe ajánlani 1856-ban alapított, a 
legújabb technikai eszközökkel felszerelt, nagyon 
jó hírnévnek örvendő

eczet-gyáramat.
Gyáramban készül a legkitűnőbb aromatikus 

házieczet, kitűnő tárkány eczet, vad pecsenye 
hez eczet és közönséges eczet.

Kitűnő gyártmányaimat a nagyérdemű közön
ségnek ajánlva, maradok tisztelettel

7-32 Jontz Ferenci.

Van szerencsém az igen tisztelt közönség szives 
tudomására juttatni, hogy

’$ 0 T  Gyulán, a Kossuth Lajos-téron
Ufferbach Rezsone úrnő házában, egy a mai kor
igényeinek meglelő

festék üzletet
nyitottam. — Baktáron tartok mindennemű száraz 
festéket többféle színárnyalatban olajfestéket, bel és 
külföldi lakkokat, úgyszintén különféle ecsetárúkat.

Amidőn tehát ezt a nagyérdemű közönség becses 
tudomására juttatom, kérném szives megrendeléseivel 
teljes bizalommal hozzám fordulni, melyet én igye
kezni fogok a leható legszolidabb alapon eszközölni.

Teljes tisztelettel

G O LD ST EIN  JAKAB
t 3 — 3 2 festék különlegességek kereskedése.
[Vidéki megrendelések gyorsan,pontosan eszközöltetnek

Dús választók valódi f r a u e z i n  t ' l u - v r u u  e z i p l i k b e u .

Legolcsóbb bevásárlási forrás! Legolcsóbb bevásárlási forrás!
N Á D O R  M Ó R  utóda czipő, k a la p  és u r id iv a t á rú h á zá b a n

; B é r h n z  éj) fi l ó t  ben.az „Arany csizmához" o v v l A h
Van szerencsém a nagyérdemű vevő közönséget értesíteni, hogy az ő s z i  és t é l i  

i á . é n . ' y x e  megérkeztek nagy választékban a legjobb minőségű k a r  l á b a d t  férfi, 
női és gyermek e z l p i i k ,  úgyszintén k a l a p o k ,  í n y e k ,  g a l l é r o k ,  k é z e l ő k ,  
alsó nadrágok, harisnyák, keztyük, valódi láger alsó ruhák, esernyők, 
séta botok, nyakkendők, valódi angol és franczia illatszerek, szap
panok és sok más e szakmába vágó czikkek. melyeket hallatlan olcsón 
boosájtom a t. vevőim rendelkezésére. — Kitűnő tisztelettel 
a-s-i X Á I M I U  H Ó K  u t ó d a .

N

Nagy raktár d i v a t o a ,  k é z z e l g y u r t  n y n U z l l r  k a l a p o k b a n .
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Schartenreiter István
utőda

ü v e g ,  p o r c z e l l á n  é s  l á m p a á r u  ü z l e t e
U y iiW n ,

Templomtér, özv. U f f e r b a c h  Jánosné házában.
a nagyérdemű közönséget,

X
Tisztelettel értesítem 

hogy jól berendezett
üveg és porczellán raktáram

dúsan van berendezve minden e szakmához 
tartozó ezikkekkel. Raktáron tartok a logfi

nomabb bel és külföldi és sujátkészltinényü 
k é p - k e r e te k e t ,  k ész  a b la k f á k a t ,  vállalok a l t ia k  
ü v e g e z é se k e t, s azokat gyorsan, pontosan és ju

tányosán oszközlöm
A nagyérdemű közönség szives pártfogásába ajánlva 

magam, maradok kiváló tisztalettel

Schartenreiter István,
utója

3 - 3  Gyulán, Templomtér.

^ ^ G z ip é s z  üzlet áthelyezés.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a nagyérdemű 

közönséget, hogy néh, Dobai György elhalálozása 
folytán czipész-mühelyét átvettem, azt a mai kor 
igényeinek megfelelően njonnan berendeztem.

Üzlethelyiségem

Hlvállalok minden e szakmába vágó munkákat, u. in.:

férfi, női és gyermekcipőket
a legújabb divat szerint. — A legjobb munkaerők 
alkalmazása folytán abban a kellemes helyzetben va
gyok, hogy a nagyérdemű közönség bármily fokú 
igényeinek is a legpontosabban meg tudok felelni 
a  czipők ízléses, divatos és szolid kiállításával.

A nagyérdemű közönség nagyrabecsüit szives párt
fogásába ajánlva magam, kiváló tisztolottel

K i s s  M i h á l y ,
úri és női ezipész

2—3 2 g y u lá n ,  V áro sh áz  iitczn .

j
I

m m %  u
férfiszabó G V I  L Á K , Alcser-féle ház.

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség szives tudomására adni, 
hogy a legjobb kül- és belföldi szö- 
votgyárak ó»*i m lii ta g y ttj  tö m é 
n y e  már megérkezett és igy azon 
kellemes helyzetben vagyok, hogy 
mindennemű megrendelést a legjobb 
anyagokból, olcsó árakon eszközöl
hetem. — Készkok a legújabb fran- 
czia és angol modellek után

úri és gyermeköltönyöket,
magyar ruhákat stb., valamint elfo
gadok e szakmába vágó átalakítást 
és javítást. — Amennyiben az ösz- 
szes ruhadarabok saját műhelyem
ben, felügyeletem alatt készülnek, 
előre is biztosíthatom a tisztelt meg
rendelőimet rendeléseik lelkiisme
retes és szolid kiviteléről.

5—2'2 Tisztelettel
W

Hentes üzlet m egnyitás.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives 

tudomására hozni, hogy Gyulán, a Főtéren. Reisner 
Emánuel-féle házban. S t a r k  S á m u e l  á r  h r ta -
c s a r > o k á b a n  egy modern berendezésű

hentes ü z le te t
nyitottam. — Naponta friss vágásban kapható: Ser
téshús, zsír, szalonna, pariser, szafaládé. virsli, 
sajtok, füstölt debreczeni kolbász, szóval minden a 
hentes szakmába vágó árúk.

üzletem amennyiben a legmodernebb eszközökkel 
van berendezve, biztosíthatom a nagyérdemű közön
séget, hogy minden a legtisztábban lesz kezelve és 
pontosan kiszolgálva.

A nagyérdemű közönség szives pártfogásába ajánlva 
magam, kiváló tisztelettel
1-3 1 LUFFER LAJOS, hentes.

M is á ira

h e g y i és  le é rti borok 
nagykereskedése.

Ás első magyar részvény - 
és M e r  Ástál kotlayai sör- 

gyárak főraktára,
első gyulai cognac és likörgyár, 

törköly és pálinka főzdéje 

-------------= = = = =  G Y U L Á N  = = = = = - ------------

ajánlja országszerte a legjobbaknak elismert és számos bel- és külföldi kiállításon első 
dijakkal k itüntetett gyártmányait.

K ftlönoNFii fö lh ív ju k  a  t . fc g y a s ité  közönség ' b . f ig y e ln é l  v á lo g a to tt  
iiy -o rs to riu ó n y o k b ö l s a j á t  u ag y szn b n sá  fő * ,lén k b en  p á ro l t

gyümölcspálinka különlegességeinkre,
továbbá mindennemű közönséges és legfinomabb l i k ő r  és r m u n k k a l  dúsan fölszerelt 
raktárunkra.

A n. é. közönséget a legpontosabb és legjutánvosabb kiszolgálásról biztosítva, vagyunk 
b pártolását kérve kiváló tisztelettel

13—26 Weisz Mór és Társa.
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Ház eladás
vagy bérbeadás. 

Gyulán, Károlyi Sindor-utcsa 167. s?,

ház, mely két lakásból áil
szabad kézből eladó A/, egyik lakás
ban 4 szoba, konyha, kamara és pin- 
eze. hozzá tartozó udvar és fássíinnel. 
Az alsó lakásban vau 3 szoba, konyha, 
kamara és fásszin, mintegy 600 Dó! 
területű beépített szőlőskert. az alább j 
nevezett S szobás lakás Szt. Mihály 
napra haszonbérbe kiadó.

Értekezhetni a „CORVINA* könyv- 
kereskedésben Gyulán. 15—2

Uj divatárú üzlet Gyulán.
Szives tudomásul.

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönség szives figyelmét felhívni az őszi 
és téli idényre újonnan és dúsan be
rendezett

divatárú üzletemre,
A legdúsabb választékban kapható 

mindennemű vászon, asztaineműek, 
chiffonok, batisztok, cratonok, zephi 
rek, kanavaszok, casan, flanel!, mosó 
parkotok, függönyök, ágytakarók, sző
nyegek és paplanok.

Különlegességek és nagyválaszték 
mindennemű női ruhaszövetekben.

Az igen tisztolt közönség szives párt
fogásába ajánlva magam

kiváló tisztelettel

B rö d e r Jó zse f
röfös és divatárú üzlete

G y u lá n ,  a  k i i l i id  m e l l e t t .

Könyvkötészeti helyiség változás.
Vau szerencséin a u. érd. közönség szives tudomására hozni,

rendezett ‘ könyvkötészeti üzletemet
a Masek-féle házból közvetlen szomszédságba a Reisner-féle házba 
tettem át. — Ajánlom magam minden a könyvkötészeti szak
mába vágó munkák, valamint névnapi és lca.rá.cso- 
nyi alkalomra a legszebb díszmunkák készítésére, 
te m e té s e k  a lk a lm á v a l p ed ig  g y á s z s z a l la g o k  arany*  
b e tű k  n y o m á s á r a .

A nagyérdemű közönségnek eddigi szives pártfogását megkö
szönve. azt továbbra is kérve, maradok kiváló tisztelettel

K A T A Y  LAJOS konywkötó
5—3 2 Gyulán, Reianer-féle házban

I Van szerencsém a n. é. közönség- 
I nck jól felszerelt raktáramat a kö-
{ vetkező

vasárúczikkekben
| a legjutányosabb árak mellett b. fi- 
k  gyeimébe ajánlani; u. m .; a közelgő 
“  őszi idényre öntött vaskályhák, tűz

helyek, tiizieszközök, kályhatálezák, 
széntartók, fatartók, stb. Lőpor, 
(fegyverek s mindennemű vadászati 
ozikkek. Szobafegyverek, revolverek 
.s kész töltények. Családi Singer-féle 
.varrógépek jótállásra. Villanycsengő 
'berendezések és ehhez való minden
féle alkatrészek külön is kapható. 
Aszfalt tetőlemez házfedéshez, fedél
lak és carbolineum. Gép, kötő és 
varrószijak. kender és gumiul csö
vek. Gazdasági eszközök és kony
hafelszerelések. Szerszámok és va
salások. Mindennemű rúd vasak és 
lemezek. Raktáron nem lévő, de bár
mily szakmámba vágó ezikket a leg
rövidebb idő alatt jutányos ár mel
lett megszerzem.

A n. é. közönség b. pártfogását
kérve, kiváló tisztelettel

Schíltz Gusztáv
3— 2 vaskereskedő.

a
©-a

*
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>3 >»
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s  s
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Raktáron tartok: Elsőrendű gyártmányú férfi ingek, gallérok, kézelők, zsebkendők és nyakkendőket, 
női ingek, Corsettek, fehér és színes, flanel, szövet és szatén alsó szoknyákat á Jogolcsóbtól a legfinomabb!#.

6 0 L D B E R B E R  IGM JÍCZ
rövid, kötött, szövött és férfi divat árú üzlete ~ = *

G - ‘5 r"C n _ i-Á .2 S 3 ‘, Templomtér, fö/.v. lífferbaeh Jánosné házában.)

Van szerencsém a mélyen tisztelt vevőközönsóggel tudatni, hogy ü z l e t h e l y is é g e m e t  
m e g n a g y o b b í t o t t a m ,  r a k t á r im i a t  a  k a r  I g é u y c ia e U  t e l je se n  m e g fe le lő  
á r ú k k a l  d ü s a u  fe ls z e r e lte m  és így abban a kellemes helyzetben vagyok hogy az igen 
tisztelt vevőimet nemcsak kitűnő minőségű árukkal, hanem a legolcsóbb á r a k b a n  láthatom el, 
miért is kérem, hogy nagyrabeosült bizalmukkal engem továbbra is szerencséltetni kegyeskedjenek

kitűnő tisztelettel

Goldberger Ignácz.

Nagy választék vőfély ssaflag, virág és rnsnyasssony? HosxorúKbél.
T éli a l s ó  r u h á k  gyermek, nő és férfiak részére 110 kitől feljebb. -  F e g y e n c z e k  á lta l k ö tö tt  

női, férfi és győrinek h a r is n y á k  15 krtól feljebb.
W F   ̂ idóki megrendelések pontosan eszközöltetnek, meg nem felelő árúkért a pénzt visszaadom. "-^00
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Mind ennem ü férfi szabd kellékek  usuki.su legjobb minőségben, úgyszintén női ruha  kellékek, szállások, 
zsinórok, bársony, p lüseh és selyem  díszek. — Különös figyelembe ajánlom gyönyörű csipke raktáram .

Nyomatja és kiadja a „Corvina könyvnyomda44 Gyulán. 1899.


