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A .Corvina Nyomda" könyv- és papirkereskedéebon.
Mefjeleulk szombaton délben. Előfizetési ára egész évi é 4 fit, fél évre 2 frt, V* évre 1 frt. 

Egyes szám ára 8 kr.

Reggel van !
Verőfényes szép tav&szi napok jár

tak. A termékenyítő napsugár fűbe és 
fába uj életet öntött s a rügyfakadás 
idején életre ébresztett egy régóta 
szunnyadó eszmét is : megtermékenyi 
telte nehány vezető szerepre hivatott 
urnák tevóképességét, a kik sorom 
póba léptek városuk egyik nagy kul
turális érdekeért. Gyűlések tartattak, 
beszédek mondattak, tervek készültek, 
újságok vezározikkeket nyom attak; de- 
putáozió is volt kettő : egyik az or
szág fővárosában Budapesten a szak- 
miniszter előtt, a másik idehaza a vár
megye házán. Ez Utóbbi azért, hogy 
megérdemelt köszönetét mondjon egy 
férfiúnak, a ki a fővárosi küldöttség 
szószólója, kalauzolója és támogatója 
volt s ezzel megvetette az alapját a 
megindult mozgalomnak, utat nyitott 
a tevékenységnek s megjelölve az 
irányt, melyen haladnia kell — igy 
szólt: ez az ut a haladás ösvénye, kö
vessétek és ozélhoz fogtok érni !

A gyulai gimnázium kérdése elő
térbe lépett. Városszerte annak közeli 
létesítéséről beszélt mindenki. A re
mények megizmosodtak. Ua két em
ber összejött az utczán örömtől sugárzó 
arozozal beszélt e dologról s dicsőí
tette a vezetők ambiciózus tevékeny
ségét és odaadó buzgalmukat.

, . . Aztán, mintha csak valami 
bűvös altató szellő csapott volna el a 
város fölött, egyszerre megszűntek lük
tetni a lázas tevékenység erei, elalélt, 
megdermedt minden mozgató erő.

A sok gyerekkel megáldott, de si
lány fizetéssel, keserves munkában 
görnyedő apák, a kik fiaik könnyebb 
neveltetése reményétől eltelve, az első 
virágfakadás idején oly nagy hálával 
voltak bizonyos férfiak iránt, a kik 
apró sarjadékaikka! együtt szőt
ték akkor a szép jövő tervét: most 
megütődve nézik a dermedten alvó 
akaratot és érthető aggodalommal vár
ják ébredését.

Vájjon felfog-e ébredni az alvó, 
avagy meddig fog tartani e csodálatos 
álom? Szaima-tüz volt e csupán az a 
ielkesülés, mely megmozgatta a hiva
tott erőket s aztán ellobbant, elhamvadt, 
hogy életre ne keljen többé ?

A tettszhalott fölött is siratnak azok 
a kiket a gyász ért, de vigasztalást 
lelnek a fölébredésében.

Higyjök mi is hogy csak tettsz
halott fölött kesergőnk, aki felfog éb

redni hivó szavunkra, mert a szülők 
igaz fájdalma, mely gyermekeik jövője 
miatt tör ki a szívből, kel hogy föl 
rázza éltettelen álmából a tettszhalottat.

A létesítendő gimnázium számára 
van a városnak telke és van hozzá 
annyi pénze, hogy a kérdést állandóan 
napirenden tartsa. Le venni napirend
ről az ügyet egy pillanatra se szabad: 
minden szünetelés bűn a város és kö
zönségének érdeke ellen.

Meg kell mozgatni főárainknak szi
vét, a kik Békésvármegyéból oly dús 
javadalmakat élveznek, hogy ahhoz 
fogható az országban igen kevés vár
megyében van.

Föl kell ébreszteni főpapjaink tevé
kenységét, a kiknek hatalmas szava 
majd csak annyit tehet az ügy érde
kében a kormány vezetőinél, mint a 
tőlük méltán várható anyagi áldozat- 
készség.

Ébredjen fel végre az az illustris 
bizottság, a mely ez év tavaszán man
dátumot vállait a gimnázium létesíté
sére, vagy pedig tegye le megbízatá
sát, ha nem képes, vagy nem akar 
cselekedni.

Nem akarjuk ezen felszólalásunkkal 
a bizottságot megsérteni; de meggyő
ződésünket és publicistái kötelessé
günket teljesítjük akkor, midőn e tárgy
ban szót emelünk.

Meggyőződésünk az, hogy Gyulán, 
ahol a hivatalok oly nagy számban 
vannak összpontosítva s ennek folytán 
a gyengén fizetett hivatalnokok egész 
serege küzd a gyermeknevelés nehéz 
gondjaival s a hol a bennszülött pol
gárság intelligencziája és áldozatkész
sége. nagyobb és szerencsésebb viszo
nyok között levő városokéhoz arányit- 
va, győztesen állja ki a versenyt: a
gimnázium létesítése immár életkér
déssé vált.

De annak a városnak, a melynek 
virágzó főiskolája már az elmúlt év
századokban hatalmas kulturális mis
siót teljesített: történelmi joga is meg
van arra, hogy a régi dicsőségről fiai 
ne csak álmodozzanak, hanem annak 
visszaállítására erős akarattal tömörül
jenek.

A gimnázium ügyében alakult bi
zottság — tudtunkkal — hónapok óta 
nem adott magáró! életjelt. Nem ol
vastunk, de nem is hallottunk műkö
déséről egy jottánnyit sem, jelentéseit 
nem láttuk s igy méltán aggódhatunk 
a tőle várt eredmény sikeréért

A fák leveleit már megsárgította 
az őszi levegő ; hűvös szelek sodorják 
össze a letarolt lombot: a természet, 
a mely áldásos nyári munkája után 
nyugovóra készül térni, ébressze fel 
álmából a tettszhalottat: a munka várja, 
az ő reggele most következik !

Aliquis.

Iparosok s vállalkozók rovata!
Arad. (Iskola építés Kisjenőn.) A KisjenŐ-köz- 

ségben létesítendő állami elemi iskola-épület fel
építése végett az aradi m. kir. állam építészeti hi
vatalban f. évi október hó 2-án d. e. 11 és fél óra. 
kor zárt ajánlati verseny tárgyalás lesz. Költség
előirányzat 12322 forint, bánatpénz ennek 5 száza
léka. Az írásbeli ajánlatok a fonni kitűzött időig 
a nevezett államépitészeti hivatalnál, hol a  terv és 
részletes feltételek is megtekinthetők, benyúj
tandók.

Szeged. (Élelmezés és mosatás.) A városi ra
bok és tolonezok részére 1900-ik évben szükség- 
lendő élelmezés és fehéruemüek m osásának vád- 
lati utón való biztosítása iránt f. évi október hó 
13-án d. e. 10 órakor, a tanácsi 1. ügyosztályban 
(városi bérház Ál. emelet) zárt ajánlati verseny- 
tárgyalás fog te te tn i.

A szabályszerű és egyszáz forint bánatpénz
zel ellátott zárt ajánlati levelek az árlejtés nap
jának délelőtti 10 órájáig -a tanácsi iktatóhivatalba 
nyújtandók be.

A vállalati feltételek a  tanácsi I., ügyosztályban 
megtekinthetők.

Szeged. (Kenyér szállítás.) A városi árvaház 
városi szegényápoida, valamint a  városi rabok és 
tolonezok részére 1ÍHR). év folyamán szükségleadő 
kenyér szállításának vállalati utón való biztosítása 
iránt, f. évi október hó 17-ik napján délelőtti 10 
órakor a  tanácsi 1. ügyosztályban a (városi bér
ház I. emelet) zárt ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni.

A szabályszerű s úgy az árvaház, azegéuy- 
ápolda, mini a rabok részére szükséges kenyér 
szállítást illetőleg külön-külön 50 forint bánat
pénzzel ellátandó zárt ajánlati levelek az árlejtés 
napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktatóhiva- 
taiba nyújtandók be.

A vállalati feltétel a tanácsi I. ügyosztályban 
betekinthető.

Beregszász. (Hid helyreállítás.) A voiócz-alsó- 
vereczkei állami kőut 11.0 11.108 km. szakaszán 
levő 49. számú hid helyreállítása tárgyában (elő
irányzat 2635 frt 03 kr.) a  m. k ir. államépitészeti 
hivatalban Beregszászban f. é. október hó 4-én 
d. e. 10 órakor zárt ajánlati versenytárgyalás lesz. 
Az 5 százaléknyi bánatpénzzel felszerelt írásbeli 
ajánlatok a kitűzött nap d. e. 10 órájáig nevezett 
hivatalnál benyújtandók, ugyanott a részletes fel
tételek is megtekinthetők.

Ar.-áUroth. (Iskola helyreállítás.) A aagy-ug- 
roczi állami népiskola helyreállítása tárgyában a 
kir. tanfelügyeiőségnél Ar.-Maróthon f. é. októbor 
hó 2-án d. e. 11 órakor zárt ajánlati versenytár
gyalás lesz. Költségelőirányzat 1356 frt 97 kr. Az 
5 százaléknyi bánatpénzzel ellátott írásbeli aján
latok a kitűzött nap d. e. 10 órájáig nevezett tan
felügyelőségnél benyújtandók, ugyanott a terv 
és feltételek is megtekinthetők.

Soalóvásárhely. (Gazdasági épületek építése.) 
Pápa város közelében fekvő kis-acsádi pusztán 
emelendő bérlőlaknak 7318 forint 32 kr. költség
gel ieondő felépítésére, valamint a cselédlakokon 
eszközlendő, 4412 forint 08 k rral előirányozott 
helyreállítási munkáira Somló-Vásárhelyen a kir. 
közalap gazd. felügyelőségnél f. é. október hójl6. 
d. e. 11 órakor zárt ajánlati versenytárgyalás lesz. 
1173 frt 14 kr. bánatpénzzel ellátott írásbeli aján
latokat október 16-ig kell beadni. Az árlejtési fel-
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téteteket és tem eket ugWM|jPaák a ltir. könaliijúir- 
vAnyi g&xd. fe l igywlííaftjff«íl lehal megtekifiieni.

Kecskemét. Székesfehérvár és Zombor iK:.t >nai
kórházi élelmezés.) A kwtkwméti, székesfehérvári 
és zombori csapat kórházuk 1900. évben, eseilrg 
felelte előnyős ajánlatok esetén 3 évi élelmezé
sének biztosítása végett versonytárgyslások lesz
nek  és pedig:

* Kecskeméten, az ottani kórházra nézve okié
kor 11-én;

Zemborban, az ottani kórházra illetőleg ok
tóber 12-én, mindég d. e. 10 órakor kezdódöleg.

Székesfehérvárt, az ottani kórházra nézve 
szintén október 11.

A hozzávetőleleges évi kereseti kim utatás a 
kecskem éti kórháznál 4450 forint, a székesfehér
várinál 6200 forint és a zomborinAl 3800 forint.

Csakis Írásbeli ajánlatokkal lehet pályázni és 
m indenik kórházra külön-külön. Bánatpénz a 
kecskem éti kórházra 280 forint, a székesfehérvári
ra  340 forint és » soniborira 180 frt.

A jánlati m in ták  minden katonai kórháznál 
kaphatók.

Arad. (Szikvlzgyár építés.) Az aradi vendég
lősök w lk ria g y á ra  réazv. társaság részére szük- 
eégeftetÖ új gyár építésére és az azzal kapcsolatos 
összes m unkálatok elvállalása iránt f. évi szep
tem ber ífcMsn d. e. 8 órakor Arad Tökoly-tér Hnzó- 
féle kávéházban áriCgtést tart. K ikiáltási ár:

1. Föld ós kőműves m unka 2553 f it 73 kr- 
2. Áes 1388 Irt 71 kr. 3. Asztalos 406 f i t  52 k r . 4- 
Lakatos 172 fit 50 kr. 5. Mázoló 57 fit 90 kr. 6. 
Gzement és kőburkolat 575 frt 07 kr. 7. Bádogos 
m unkára 91 frt 16 k r . 8. Üveges m unkára 65 fit. 
9. Cserépfedő m unkákra 410 forint 33 kr.

Bánatpénzül leteendő a kikiáltási á r  ö száza
léka, mely a szerződés aláírása alkalm ával 10 
százalékra káegészitendő. Az árlejtésen részt le
het venni szóbeli és írásbeli ajánlatokkal, az Írás
beli ajánlatok Lezártan, az árlejtés megkezdése 
előtt nyújtandók be s csak akkor vétetnek figye
lembe, ha azokhoz a  bánatpénz mellékelve van. 
Az árlejtési feltételeket az érdekeltek Földest La
jos igazgatónál Halász-utcza 41. sz. megtekint
hetik.

Zsély. (Helypénzszedósi-jog- bérbeadás.) A 
zichi és vásonkeői gróf Zichy család divénvi so- 
nioralis hitbizom ányi uradalm a és közbirtokos 
társai részéről a  Zsélyben iNógrádmegye, u. p. 
B.-Gyarmat) székelő igazgatóság zárt ajánlattétel 
mellett 1900. január 1-től három egym ásután kö
vetkező évre, vagyis 1902. évi deczember hó 
utolsó napjáig haszonbérbe adja Balassa-Gvarmat 
mezővárosában nevezett hitbizom ányi uradalmat 
és közbirtokos társuit illető helypénzszedési kizá
rólagos ú ri jog haszonvételét.

A legkisebb évi bérajánlat 6000 korona.

Az Andrássy utón.
Mint valami nagy rengetegből:
Úgy járok itt a tömkelegben,
A hol senkisem ösraer engem:
A város örök zsibongása,
Nekem édes zaj hasonmássá:
— Mint a mi erdeink zúgása!
A szembejövő ifjú lányok:
Akár az erdei virágok.
— Legalább én úgy nézek rajok!
Bár nem kedvez hasonlatomnak, 
Szabása a mhócsknj oknak. . ■
— De nagyon szépen mosolyognak!
Ám sok iiosur elől kitérek,
Mert én az erdőn, — addig éljek ! 
Nem valami őserdőt értek- • ■
Úgy járok itt a tömkelegben,
A hol senki sem üsmer engem: 
Mint valami nagy rengetegben I 

Szabclcska Mihály.

Almok.
N romi miságos álmok, esős unalmasest. 
Egyedül vagyok. Kun a szél távit s 

az eső egyhangúan kopog ablaktábláimon. 
Megmozdul a pálmám levele, mintha szel
lemek futkosnának körül boudoirom min
den kis nipjét, félek s összébb vonom a

A húsz.tubórbe vuuui kívánó köteles óvadék 
caioién 4900 koronát No.Ak Sltt.M r uradalmi 
péaztárosnál. /.sélvben 1899. október hó 10. nap
jának d. e. 9 órájáig benyújtani, vagy letenni.

A beérkezendő ajánlatuk 1899. évi október 
hó 10-ik napján d. e. 10 órakor Zsélybeu, a bit- 
bizományi uradalom  jóazágfolügy iduségi iroviájá- 
ban fognak felbontatni.

A haszonbért feltételek megolvashatók Szé- 
esónyben (Nőgrátlm.) P intér Sándor uradalmi ügy
véd irodájában és a hitbizomáuyi uradalom jó- 
szágfelügyolőség hivatalában Zaélybon.

M. Sziget. (Ciósz-ház és m éhes ópitós.) A n.- 
bocekói állami türzsgyüniülcsüsbou e'.uelondő esz
közraktárral egybekötött csőszház és méhes épí
tésének vállalat utján telj esi tósére nezvo összesen 
1343 forint 45 krban megállapított kikiáltási ár 
mellett 1899. évi október hó 3-án d. e. 10 óra
kor zárt Írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás 
fog tartatni.

Vállalkozni szándékozók felhivatnak, hogy a 
vállalati ár 10 százalékának megfelelő biztosíték
kal ellátott zárt írásbeli ajánlataikat a kitűzött ha
táridőig a m.-szigeti m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtsák  be.

Az ezen építkezési m unkára vonatkozó terv, 
valamint az árlejtési és szerződési feitéteLek a 
m.-szigeti m. kir. erdőigazgatósági mérnök hiva
talos helyiségében megtekinthetők és az esetleg 
szükséges egyébb felvilágosítások is nyerhetők.

A polgári kör.
A gyulai polgári kör folyó hó 24-én 

vasárnap délután 4 órakor rendkívüli 
közgyűlést tartott a villamos világítás és 
szellőztetésnek bovezetésa tárgyában. A 
többrendbeli pro és cyntra vélemények 
előadása után az 1500 frtnyi költséggel 
előirányzott beruházások megszavaztattak

Tekintettel arra, hogy egy bevégzett 
ténynyel állunk szemben, nem akarjuk a 
történteket oly irányban megbolygatni, 
melyből a vezető körök egyik vagy má
sik tagjára gáncs háramoljék, hanem 
megvilágítjuk a  polgári kör létfeltételeit, 
melyek hivatva volnának ezen körülbe
lül 400 tagból álló egyesületet a modern 
igényeknek megfelelő társadalmi magas
latra emelni.

Kérdéses létfeltételek akadályai a 
következők : saját tagjainak befogadá
sára nincsen helyisége. Ennek orvoslása 
végett ezelőtt másfél esztendővel meg- , 
indult ugyan egy mozgalom, melynek az 
lett volna a végezélja, hogy a jelenlegi j

I rozoga épület helyett nieglélelS épület 
J emeltessék. A meglevő vagyon, a rendes 

tagsági járulék, valamint az akkoriban 
Lentienij Mátyás által előadott fiimncziro- 
zás utján ogy körülbelül 15000 frt kőlt- 

j ségge! emelendő modern épület legtovább 
| 10 évi törlesztéssel az utolsó fillérig ki

fizethető. Eme racionális nyilf és Őszinte 
ügybuzgósággal kifejtett javaslat aklikk- 

i rendszerrel szembon hajótörést szenve- 
i dstt I

Nem szeretjük ugyan a pártérdeke
ket firtatni, de közérdek vozérelvén :

; kénytelenek vagyunk a darázsfészekbe 
nyalni.

Az általánosan óhajtott építkezés 
miért is maradt el ? Nos, azért maradt 
el, mert az akkori közgyűlés óhajával 
szemben az elnökség látszólag kozzájá- 

| rult ugyan, de egy igen lapos fogással 
halomra döntötte az általános kívánsá
got. Ugyanis ivet köröztetett, melyben 
a tagok aláírásukkal vagyoni felelősséget 
vállaltak vólua a szükséges összeg fede
zésére. Tudomásunk szerint alá is Íratott 
egy tekintélyes összeg, de hét . miről 
volt ez jó ? Erre éppenséggel nem volt 
szükség, hiszen ily szolid alapon bár
melyik pénzintézet nyújt amortizationális 
kölcsönt !

A jelenlegi vezető körök nem akar
nak ily „műveletekbe11 bocsájtkozni és 
saját bevallásuk szerint már öregek 
„ilyesmihez” és azt majd inkább az utód
jaikra akarják bízni. Tehát ők magvk is 
felismerték o fejlődés akadályát és mécsem 
vonják le a konsekvenciiát!

Ez volt ezelőtt másfél esztendővel. 
A helyzet jelenleg ugyanaz, azzal a kü
lönbséggel, hogy most már „kell vala: 
mit csinálni" És Íme azt csinálták, hogy 
1500 forintot beleülnek egy rozoga épü
letbe, hogy a benttartózkodást némileg 
türhetövé tegyék I No ez ugyan furcsa! 
Úgy csináljuk mint a mesebeli kupak
tanács, mindőn az ablaknyikul épített 
templomba zsákban akartak levegőt és 
világosságot bevinni!

Rendes körülmények közt és, hét
köznapon a. polgári kör helyiségei sem 
felelnek meg. Á játékterem valóságos ti- 
zedrangu csapszókkez hasonlít, sem leve
gő, sem világosság, som helyi Levegő 

| ugyanvolna, do oly sürü és fojtó, hogy kés
sel lehet vágni ! Do akárnnly szellőzte
tés-mellett sem lehet azon segíteni, mert 
szűk és alacsony, az „01vasó"-terem

függönyöket, s a rózsaszín piczi selymes 
fészek, mely eddig bizalmas meghitt ba
rátom volt, fáddá lesz,— fázom. . . Lent 
a kandallóban robogva ég a tűz, s én 
nem bírok felmelegedni, végig dőlök a 
púm lovon talán eláhrándozom kissé a ta
vaszról, ez képes lesz idegeimet felfrissí
teni. — Gondolkozom, csend van, sürü- 
sötét; bent csak a tűz kicsi fényes sávja 
rajzol szeszélyesebbnél-szeszélyesebb ala
kokat, máskor oly kedves, élénk piczi 
lakószobámba fiizöm. . . Félek, didergem,, 
fázom s nem jössz elűzni az éh képzelő
dő rossz gondolataimat.

Künn iszonyúan sivit a szél és ráz
za ablakomat.. A fák ágai megrersegnek, 
talán a sirok kisértetoi jámak kühti. Iszo
nyú idő. — De már nem fázom, az ar- 
ezota ég, szemein téged lát, te, a ki több 
vagy nekem mindennél, a kit jobban sze
retlek az életemnél, a kit megismertelek 
csak azért, hogy elveszítselek s szerette
lek, hogy soha többé senkit ne szeressek t 
Igen ! Te hozzád beszélek, hiszen te meg
érted I Hiszen te élsz, itt vagy mellettem, 
nem haltál meg, csak alszol, igen alszol 
örökre, y f  '• *

Nem lehet az, csak álom volt, go
nosz álom, mely engem altatott: hogy te 
meghaltál. Itt vágy, szeretlek ! Dé nem. 
Szamomon csalódtam az álmaimban, te 
nem vagy többet, letétiünk egy sziik, pi- 

| czí gödörbe, rtnid dobtak a sok földet, pi
hensz örökre s én i t ta  fémybfflí,jólétben, 
szeretettől környezve élek. Te pedig al
szol nyugodtan. Tudod, hogy a mosoly, 
mely ajkam m van hazug, tudod, hogy a 
dal neked szol s a szívom most is csak

neked dobog, igen, míg él mindig. Az 
enyészet szárnya csap meg, hideg.1 suhin
tással, mintha átfujna testemen, á hideg 
szél. Nincs lelkemben semmi, iáit a sors 
gonosz keze meg ne tépett volna.

Kun messze temetőbe, pihensz éppen, 
egy éve ma. Mert hiába emberek vagyunk, 
gyarlók, tehetetlenek. Hamar feledünk," 
égy év nehéz a földi utakon. Te már pi
hensz egy éve a csendes cziprus lombok 
alatt. j 1 1

Egy év nem őrökké valóság. '
Míg itt voltál szerettelek — s a ki 

' ismeri a szeretet fenségét, nagyságát, a 
ki megtudja fejteni annak titkait. Tombol 
mint a vihar, majd csendes, mint a má
jusi est, vakmerő, mint egy gonosztevő s 
néha oly szelíd mint a galamb, tízeret- 

! tem ón is nagyon. „
Mikor először találkoztunk tavasz 

volt. A természet uj életre kelt, s minden1 
szép volt körülöttem s szerelemről beszélt. 
En és maga a mi kedvencz helyünkön 
a közeli kLs-enlőben hallgattuk a virágok 
titokzatos beszédét s lelkünk elmerült a 
természet csodás szépségein. .Csend van 
itt. Csupán a természet beszél, az emberi 
zaj nem hatul ide ki, a városi pompa 
nem ér idáig s a mint megcsodáljuk a 
kék egek az évszázados fákat, s a folyó, 
melynek élénken csobbanó hullámai me
sélnek nekem szivrehntóan, édesen. Nincs 
zaj, meghallom a piczinv madár szive 
dobogását, s a kis bogarak lélekzetét. El 
minden és mégis csend van, titoZáfós 

| csend. -  Isten! Nagy a te hatalmad, 
ilyenkor látom s elgondolkodom iptermé
szet édes, csendes ölén. s ilyenkor hol-



agy kis szoba, honnan négyen kimon - 
aek, ha hármai! beleatnniák jönni ; az 
„étterem" alias reete „ivó“ méltó pen- 
aantja szomszéd lokalitásainak. íme ez 
a Polgári kör, melynek körülbelül 400 
tagja van. Ez a rendes hétköznapi kép. 
Vasárnap, vagy társas összejövetelek 
(mint márezius idusa, vagy „bál" (alkal
mával az ember valóságos halál meg
vetéssel neki megy a társas estélynok — 
és ha egyáltalában megy, úgy az átszen
vedett martirum után bizonyára azon 
tanúságot vonja le, hogy jövőben óva
tosabb lesz ily helyiség látogatása b ar,, 
mert kát nem mindenkit áldott meg a 
sors elpusztíthatatlan tüdővel.

Most a kérdés, hogy miért nem vál
toztatja meg ezen hatalmas testület o 
siralmas állapotokat í Hát bizony erre 
már megfeleltünk nagyban e ezikk ele
jén, t. i. a pártérdek nem engedi.

Ugyanis az ezelőtti egy és fél esz
tendei közgyűlés alkalmával Lendvay 
Mátyás nagyon helyesen javaslatba hozta, 
hogy a jövedelem oly ogyszem módon 
szaporítható, hogy akár egy gyermek is 
megértheti. Az egész abból áll, hogy a 
jelenlegi vendéglős no részesittessák azon 
kedvezményben, hogy még 100 forint 
évi fizetést húz a körtől, azért, mert haj
landó volt a vendéglői tisztet elfogadni, 
mélyből foiyőlag ingyen lakást kap, íta 
lókat mérhet, szedheti a játékpénzeket 
etb. Ugyanily jogok és kötelezettségek 
mellett bármikor kapható vendéglős, ki 
szívesen 300 forintot (de ennél akkár 
többet is) fizet a körnek, csakhogy ezen 
elsőrangú jövedelmező vendéglőhöz ju t
hasson ! Azonfelül még 25—du kosztos 
la bejáratos! íme tehát tiszteit intéző 
körök, Nem a vendéglős a polgári kör, 
hanem a polgári kör a vendéglős ked
véért létezik! Sajnos, de igaz.

Ez volt tehát az indító ok, mert 
nem akarták a vendéglőst bántani. Ugye
bár furcsa egy helyzet, midőn 400 tag- 
tá’rs az intéző körök, jóvoltából kényte 
ion kényelmét, pénzét és egészségét egy 
ember kedvéért feláldozni csak azért, 
hogy az háboritlanul vagyont gyüjt- 
hessen ?

A vasárnapi közgyűlésen megsza
vaztatták a villamos világítás és szel
lőztetésnek hevezotéséro az 1500 forint
nyi költségvetést, a mivel a kecske is 
jóllakik és a káposzta is megmarad.

Nem e lehetne azon beruházásokat
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dog vagyok. Aikonyodik, 11 nap rézvörö- j 
sen beszűrődő sugarai elömlenek a virá- 1 
gos fiák lombjain s megírni nyozzák az 
örökké susogó nyárfa lombjait s előttem , 
a hegyek eltakarják a végtelenséget a fe- | 
jóm felett a nyárfák susognak a boldog
ságról,

De hiszen te is velem vagy. Nézem 1 
hosszan, merően a lombokat, vadvirágé- ! 
kát s azok lehajtják álomra fejecskéiket, j 
hiszen már aikonyodik.

A nap még egy utolsó búcsú csókot : 
küld még vissza a mezei virág édes, illa- ; 
tos szirmaira s utoljára a viráguk vissza 
mosolyognak a nap sugarára s bóditó il- ■ 
lat vesz körül s a Körös mintha csönde
sebben folyna.

A madárének megszűnt s csak néha 
csattog egy vad-galamb szárnya. Csend . 
van körülöttem.

Az emberek zaja nem hallatszik ide. | 
Nem a küzdés, a pompa, a kérkedés büsz
ke szava. . . Csend van s én a gyönyör- i 
tői megittasodva nézem az Isten alkotá
sait s reád gondolok, .. s mellettem vagy. !

Igen, lelkem, nem tud betelui a rej- ! 
telmes erdő szépségeivel, melynek inisz- J 
tikus csendes szépségei kifiirkészhutienek.

De minden elmúlik. Elmúltál te is. i 
Itt ismertelek meg, hogy soha cl ne fe
ledjelek s hogy ne feledj te sem soha, a 
szerelem ad erre erőt, ő ad örömet, dalt, 
kaczajt. S meghajlítok a szerelem hatal
ma előtt s jobban tudok imádkozni, ha 
szeretek, mert az Isten, a hatalmas egy 
igaz Isten adta a szerelmet szivembe.

A sötétség folyton nő mellettem. Nem 
látok semmit, a csend elzsibbasztja agy a-

HÜKfMECiTEI HIKLAF

; egyelőre függőben tartani és előbb meg- 
1 telelő helyiségről gondoskodni ? Ne ha

ladjunk visszafelé, mert — Csabán kinevetnek 
bennünket l £gy tag

Közöljük; c levelet egész terjedd- 
j lilében, úgy a mint ez beküldetett.

Föltétlenül osztjuk a levél iró gon
dolkozását azon részben, hogy az inté- 

i tőségnek tényleg kötelessége volna, tag- 
| jh in a i kényelméről gondoskodni, mert 

a polgári kör nem vagyongyűjtés ezél- 
| jából alakult, liánéin azért, hogy tagjai- 
1 nak kellemes otthont nyújtson. Ezt az 

intézőknek ha vezotésre vállalkoztak át 
keli látniok.

De viszont nem osztjuk azon felfo
gást, hogy mindennek a vendéglős szer
ződési állapota volna az oka, mert az 
csekélység a mit igy a vendéglős kárá
ra megtakarítani Jöhetne, nem jöhet fi
gyelembe ott, ahol a tagsági dijak két 
ezer forinton felüli összoget tesznek ki. 
Nynjtntott nagyon kedvező mód már 
az építkezés keresztülvitelére.

A protestánsok ünnepe.
Fényes ünnepet rendezett — mint 

már előbbi számainkban jeleztük — a 
magyar lutheránus egyház egyik legna
gyobb, legtekintélyesebb községe Szarvas 
városa. A hitélet, a hitbuzgalom s az 
egyház iránti szeretet összehozta szep
tember. 24-érő a luthoraiius egyház leg
előkelőbb alakjait, kik mindnyájan szí
vesen látott vendégei voltak az unnepies 
városnak.

A vendégek fogadtatása impozáns 
volt. Lovas bandérium, hófoher ruhás 
lányok s hosszú kocsisor várták az ér
kező vendégeket kiket a vasútnál Utmiár ! 
Dániel ügyvéd az egyház povéheu s Dancs j 
Béla főjegyző a város nevében a követ- j 
kezű. beszédet intézte az érkező előkelő 
vendégekhez;

.Az einberszeretet Isten egész vilá- ; 
gáuak közös lelki kincse. Ezen alapon 
Szarvas város közönsége, állás és vallás 
külijmbség nélkSl együttesen, őrömmel,

I lelkesedéssel fogadja a hála érieténok 
• ad kifejezést azou nagyra beosült meg- 
! tisztelte teáért, melylyel megjelenésük 
i által e város közönségét kitüntetni méi- 
i bíztattak.

Isten áldása — jutalma kísérje üd
vös, buzgó működésűket. Isten hozta kö
rünkbe Éljenek 1“

Az éljenzéssel kisért beszédekre Ba(- 
ttk Frigyes püspök és Zsilinszky Mihály 
váluszuftak szívélyes szavakban köszön
vén meg a fogadtatást a mit a város és 
egyház részéről tapasztaltak.

Ezután következett a bevonulás. — 
Elől a délezeg banderisták, utánuk a 
hosszú kocsizorok, melyek az utakat el
lepő éljonző, ünneplő ruhába öltözött kö
zönség között haladtak előre

Délután 4 órakor vette kezdetét a 
tulajdonképeni önnepóly a nagytemplom
ban, melyet Zcarinyi Simon lelkész imája 
nyitott meg. Az ima elhangzása után 
Zsilinszky Mihály államtitkár tartotta meg 
elnöki beszédét, melyet tudósítónk a kö
vetkezőkben ismertet.

Mélyen tisztelt gyülekozet! Kiválóan 
nagy örémümre szolgál, hogy irodalmi 
társulatunk második vidéki kirándulását 
és közgyűlését a  szarvasi nagy és virágzó 
evang. egyház kebelében tarthatja meg.

Biztosíthatom a mélyen tisztelt gyü
lekezetét, hogy testvéri bizudalommul si
ettünk iáé, — először azért, hogy sze
mélyesen. mondjmik hálás köszönetét 
szives meghívásukért, — másodszor és 
főképpen azért., hogy hitrokonainkat a 
Luther-társaság munkálkodásával, czél- 
jaival és eszközöl vei megismertessük.

Tavaly egy határszéli régi városban, 
Sopronban tettük ezt; egy ősi evang. 
egyházban, mely a reforrnatió korától 
küzdve egyik fő végvárát képezte az ül
dözött protestantismusimk; mely régi 
emlékek szüvétneke mellett folytatja az 
ősök építő munkáját s hálás gyermekek 
módjára gyarapítja azoknak szent örök
ségét.

Ma a magyar alföld keltő közepében, 
egy aránylag ifjú városban vagyunk,mely 
a török világ megszűntével, a múlt szá
zad elején emelkedett ki hamvaiból s 
melynek lakossága többnyire hitéért ül
dözött s felvidékről ide menekült nép 
utódaiból áll.

Itt hiába keresne szemünk régi tör
ténelmi emlékeket, régi templomokat és 
monumontális alkotásokat. E nép sem 
fejedolmek bőkezűségét, sem országgyű
lések nagylelkűségét, sem hatalmas fő
papok áldását nőm ismerte soha.

A mi kiváló épület vagy intézmény 
szemünkbe, ötlik, ne mind ujabbkori al

mát, a csend, a magány közel visz aimeg- 
őrűléshcz.

Bent ez a síri csend. Szellemed itt 
jár, éretem, tudom, s reá lehel egy'csó
kot homlokomra, aztán csönd ismét egv 
pillanatra. Majd ismét hallom, a mint 
lépteid alatt susog a nehéz smirna, s te 
suhansz el messze elhipczolva az én örö
mömet.

Hozzád beszélek, te hozzád, ki el
mentél, itt hagytál. Nincsen ki megértsen, 
a ki szeressen, a ki felfogja leheletszerű 
ideális lelkem.

Csend és ismét csend van. Kün az 
eső zuhog s megrázza az ablakukat s 
himbálja,a fák Agait, végig süvít az ut- 
ezákon. Élő lény nem jár kun. Szobám
ban mintha szellemek futkosnának ügy
félék s te még sem jössz, hogy felkeress, 
hogy' ha egy pilanalra is felejtesd velem 
a múltat.

Köröttem csend van, reád gondolok! 
Hozzád beszélek, a ki a temetőbe meg
értesz engemet most is.

Mindig reád gondolok, kialuszol hosz- 
szan, némán, álmok nélkül.

Kmlékszel-e? Megígérted, hogy el- 
jösz megmondani, milyen a túl világ ? 
Akkor még te is kaezagtál, s ma már 
halott vagy.

Láttalak halotti-ágyon, szép szemed 
becsukva örökre kialudt líelöle az élet 
tüze. Ajkad néma, s a mosoly megfagyva 
rajt, örökre, szived soha nem lobban töb
bet. De én azért nem tudlak elfelejteni 
soha. Meghaltál, eltemettek s elfeledtek 
sokan — de én nem feledlek el soha!

Rácz Ilonka.

Királyi herczegnök sírja Gyulán.
Irta : TLIHCI..

-Kelj fel toKusanya arról a kettős nu a- 
taíról, a melyen a fajdalomtól megtört 
anyai szived, csat Isten csapása által el
vesztett két szép gyermeked tetemét látja. 
Kelj fel, és gézz korul, hogy nem Isten 
csapása, nem a sors k '/,e,de a must is el- 
ajzott ijju ármány, ölte még két flnd és 
szarta keresztül sziled. Vigyázz, vigyázz, 
mert megint ott leskelődik, hogy egy 
ujabb hurpattantásával királyi családod 
teljesen kiirtsa. Vigyázz, m m  a sors csak 
eszköz és az ármány a karitő,” .

Szegény FrungupAn Beatrix néni is 
gyanította, hogy fiait, Kristófot és Jánost 
II. Ulászló király vadáliuti neje, meg
bízásából hü birtokkormányzója, Therek 
Imre mérgezte meg.

Therek Imre, miután gaz munkáját 
hűségesen elvégezte, Horvátországból 
Gyulám jött fel, hogy vénliját, annak vá
rát, minden hozzátartozóságaival együtt 
a kapott adománylevél érteunébeu elfog
lalja...

Ürügyül használta volt úrnője Fran- 
gepan Beatrixxal szemben ezen elfoglalás 
okát, azon ötezer márkáért, melyet ő mint 
sajátját a birtok kezelésére ráfizetett.

Az amúgy is mélyen sújtott özvegy 
anya, teljesen elhagyatva, nem ti. i' 
hogy mihez fogjon. Védtelen volt ez- .i 
szörnyetegek ellenében.

Végre sikerült neki Therek Imrével 
oly egyezségre lépni, hogy az Írásban 
kötelezte magút, az ötezer márk i lefize
tése után, a gyulai várat, ijs-zés járaodó-
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kotás ; az mind ennek a szarvasi jó nép
nek szorgalmát és hitbuzgóságát hirdeti.

Ez a templom uj, mely csak újabban 
épült; és a másik II. József császár fol- 
világosodott lelkületénok köszöni léteiét; 
ez a főiskola, mely helybeli nagylelkű 
földesurak és hitbnzgó szomszéd ev. egy
házak s legújabban a magas kormány se
gítségével az ország egyik elsőrendű kul- 
turintézetévé lön; — alsó Magyarország 
evangélikusainak ez az alma materié, 
melyhez az ón ifjúkoromnak legszebb 
emlékei fűződnek, és végre az a 31 nép
iskola, mely éveDkint 3—4 ezer gyerme
ket képes befogadni: mindez a szarvasi 
ev. egyháznak dicsőségét képezik !

A Luther-társaság tagjai tehát, kik 
alapszabályaink értelmében, a keresztény 
evangéliumi öntudat ébresztésére, a tu
dományos műveltség terjesztésére és a 
vallásos népirodalom megteremtésére vál
lalkoztak, termékony talajra léptek, mi
kor e város vendégszerető falai közé jöt
tek s mondhatni az összes lakosság által 
fejedelmi fogadtatásban részesültek.

Azok az eszmék, melyekért mi lel
kesedünk, Szarvason nem ismeretlenek. 
Itt a keresztény evangéliumi öntudat él, 
— csak erősebbé, melegebbé, a szeretet 
által cselekvőbbé kell tennünk, hogy az 
ország más vidékein lakó testvéreink ha
sonló czélu munkásaihoz csatlakozván, 
még nagyobb eredményeket legyenek 
képesek felmutatni.

Én, mint a Luther-irodalmi társaság 
ez időszerinti elnöke, boldognak érzem 
magamat, hogy a megjelont nagy közön
séget, mely megjelenésével fényes tanú
ságát adta ügyeink iránti őszinte érdek
lődésének, a társaság nevében üdvözöl
hetem 1

Ha most nem terjeszkedem ki Tár
saságunk feladatának bővebb fejtegeté
sére, annak egyedüli okát abban méltó'z- 
tassanak keresni, hogy elnöktársam nt. 
Kachát Dániel esperes ur éppen erről ki
vin értekezni.

Ezúttal csak azon őszinte óhajtással 
nyitom meg a Luther-társaság irodalmi 
estélyét, hogy amily áldás szokta kisémi 
az áldott földművelőnek szorgalmas keze 
munkáját: oly bő és gazdag áldással ju
talmazza a mi szellemi munkánkat is a 
Mindenhatő, a kinek dicsőségére szol
gáljon jelen összejövetelünk is Úgy le
gyen I

Az éljenzéstől kisért beszéd után

Bachát Dániel budapesti esperes ösmer- 
tette Szarvas és a szarvasi evangélikus 
egyház múltját történelmi tudásra valló 
értekezésében. Az előadás nagy tetszés
sel találkozott s elhatározták, hogy az 
értekezést kinyomatják s az összes egy
házaknak megküldik.

Másnap a gyámintézet tartotta meg 
rendes közgyűlését, melyből a legérde 
kesébb részlet Bognár Endre jelentése, 
moly szerint a legnagyobb segélyt kap' 
Diós-Győr újonnan szervezett egyháza 
1910 irtot, alakulóban lévő uj egyházköz
ség lévén, Békés-Bánfalvának is 400 írt 
segélyt adott a közgyűlés. Harminez egy
ház 000, 20 egyház 1000 frt segélyt kap. 
A rozsnyói árvaháznak 180 frt segélyt 
utalványoztak. Az eperjesi és pozsonyi 
theológiai otthon 100-100, négy leány
iskola 123 frt, Ihász Lajos 150 frtos ado
mánya az árvízkárosultaknak jut Ez év
ben a gyámintézet 40.000 frt segélyt osz
tott ki szegény egyházaknak. A Gusztáv 
Adolf egyesület 20.000 írttal járult a ma
gyarországi egyházak segélyezéséhez.

Az ünnepélyt délben fényes ebéd fe
jezte be, hol beszédeket mondottak Bal
tik Frigyes, Krcsmárik János dr., Ihász 
Lajos, Bachát Dániel, Dianiska András, 
Binka Gyula, Haviár Dániel.

Este az .Árpád" szállodában táncz- 
vigalom zárta be az ünnepélyt, mely ki
tűnő hangulatban reggelig tartott

Szélhámosság a gyógyászatban.
A szakemberek a közegésség érdeké

ben sok üdvös reformokat ajánlanak a 
kormánynak. — Meg is ígéri a kormány 
ezeknek életbeléptetését, de mindég, vagy 
legtöbb esetben hozzá teszi „a mennyire 
a financiális állapot megengedi."

Lehetne pedig a közegésség ügyén 
nagyot lendíteni — minden költség elke
rülésével — egyszerűen egy rendelettel, 
a mely eltiltaná mindennemű gyógyster kü
lönlegességek késsitését és elárusitását.

A köznép általában hiszi azt, a mit 
nyomtatásban lát, különösen ha az szája- 
ize szerint — népies stylusban — van 
szerkesztve. — Mint például:

ságaival együtt vissza adni, illetve Fran- 
gepán Beatrixnek, mint Corvin János öz
vegyének birtokába visszabocsájtani. Ezen 
Írásban még megjegyeztetett, hogy : „Ha 
a király Ulászló, Frangepán Beatrixnak 
a gyulai várat vísszakivánná adatni, Al
más, Várasd és illető okmányai, is adás
nak vissza!"

Ezután megbizatott a  Corvin birto
kok uj kormányzója kisasszonyfalvy Ist- 
vánffy István, hogy — miután úrnőjétől 
Frangepán Beatrix és Corvin Erzsébettől 
Gyula városának Therek Imrétől való visza- 
váltása czéljából bizonyos ezüst ékszere
ket és hétezer és négyezer kilenczszáz 
forint pénzösszeget kezéhez vett, — azt 
Therek Imrének Orbán Pápa s vértanú 
napján fizesse le. Ezeket keresztyéni hi
tére és becsületére fogadván.

Ezen értékeket az 1506. évben Futa- 
kon Szt.-Erzsébet napján enyingi Therek 
Imre neje, Rákóczy Krisztina, Dudiht 
András gyulai várnagytól, mint Corvin 
özvegye és leánya, illetve azok birtok
kormányzójának megbízottjától, a hétezer 
és négyezer forintokat visszafizetvén, a nála 
zálogban levő Frangepán Beatrix-féle ezüst 
és arany ékszereket ennek visszaszolgál
tatta.

Ennyi kellemetlen és nyomasztó hely
zet után végre 1506-ban Frangepán Beat
rixnek sikerült, 11. Ulászló király bele
egyezésével férje hagyatékát, a gyulai 
várat és hozzátartozóit, egyszersmind, 
Sólymos, Lippa és világos várait azok 
egc-sz jövedelmével visszaszerezni.

A családi birtokok ilyképeni vissza
szerzése és birtokba vétele után, a gyöt

relmek által kifárasztott özvegy és leá
nya, lakásukat a gyulai várba tették által.

Kezdett derengeni a napfény, bevo
nult, vagy csak belopódzva elbújt a nyu
galom, hogy a gonosz egy- újabb kisórtete 
által megriasztva, onnan ijedve menekül
jön végkép.

Corvin Erzsébet tő07-ben a római 
szertartás szerint, Lippán nőül eljegyez
tetett, főnemes Palocsy Mihály nagybir
tokosnak, a király képviselője, Mezőgyáni 
Máté személynök és pronotárius jelenlé
tében.

Boldog menyasszony, miért is visel
ted azt a vértanú nevet? Angyali jóságod 
és szépségedet, irigyeld, ellenségeid nem 
látták nevedtől. Még a boldogító mvrtus 
koszorú alatt sem engedett neked boldog
ságot az ármány, a mely pedig más név
vel talán örökrészed lett volna.

Letöretett a gyönyörű bimbó, mint 
mikor a fagyos éjszaki szél egy éjjel hir
telen, lefagyasztja — Corvin Erzsébet még 
1506-ban, arasága ideje alatt, fia test vérei 
sorsára jutott El nem kerülhette a gyil- 
kot, a melyet neki a királyi-székről szán
tak. Therek Imre, ki a házi-szakácsnak 
nemességgeli három falut igéit, mérget 
kevert étkeibe, aki azonban harmadnap 
nyomtalanul eltűnt.

Corvin Erzsébet eltemettetett Gyulán 
nagy ünnepélyességgel, a Barta-háza ne
vezetű elővárosban létezett barátok szent
egyháza alatti sírboltjában.

*
Nincsen már egy se I Talán köny- 

nyüd sincsen már. Hiszen a köny forrása 
a szív, azt pedig öröm fájdalmat vonta

A rég i é t u j R eceptakból csinált 
Jerussá lem  Balsam.

Ez a Balsam erősíti a gyenge gyo
mért, és segíti azt az emésztésben; 
erősiti a szivet, eltávoztatja a meg- 
rekedett bélnek szóró ugatását, na
gyon hasznos a mellszoritás és régi 
hurut ellen, meggyógyítja a mellnek 
és tüdőnek belső sebjeit. A külső se
bekre akár régiekre, akár újakra, 
akér frissekre tétetnek lapuval avagy 
bojtorjánnal, úgymint: kard avagy 
késvágásokra, és más metszésekre; 
csudálatosán meggyógyít mindenne
mű fistiilat, és minden büdös sebe
ket, ha mindjárt csontig értek is. — 
Nagyon hasznos a folyó fülre, két 
vagy három cseppet, egy kis véle 
megáztatott pamutban, belé boesájt- 
ván ; a sebes Ínyeket is meggyógyítja, 
és a mozgó s majd kiesendő fogakat 
is megerősíti. Hasznos a pestis ellen.

A bevevése legyen 10 avagy 12, 
legfeljebb 15 csepp egy kevés borban 
avagy vízben reggel estve. Méltóz- 
tassék tehát akárki vele élni, mert ő 
csudálatos hasznát sok próba meg- 
bizonyitotta.

ANTALNAK igazi Balsama.

Balsamo kty verő Antonio S. A.
Ilyen és ehhez hasonló hirdetésekkel 

tele vannak a kalendáriomok a napila
pok stb.

Ha már most valaki beteg, nem megy 
az orvoshoz, hanem előveszi a kalendá
riumot és kinézi belőle a maga beteg
ségeit.

Lett légyen már most az illetőnek 
valami kisebb betegsége — a melyből 
kigyógyult volna nagy valószínűség sze
rint minden gyógyszer nélkül; vagy vé
letlenül éppen hasznára volt a különle
gesség : ennek remimé ja meg van ala
pítva nem csak a családban, hanem az 
egész rokonság, szomszédok és ismerő
sök között is.

Az első betegnek csak a rósz 
gyomrát hezta helyre. A szájról-szájra 
járt dicséret azonban oly nimbusszal vette 
már körül „a régi és uj reezeptekből ké
szült" e s ő d  a-balzsamot, hogy annak 
csodálatos hatásában már nem kételkedik 
senki, az ismerősök és szomszédok tel
jes bizalommal használják a csontig érő 
sebekre, szemfájásra meg a pestis ellen.

be oly vastag kéreggel, hogy azon egy új
bóli fájdalom át nem hat és te azt hiszed 
már, hogy ennek igy kell lenni. Ne is 
sin. Nem sokáig nyomja a kereszt vál
ladat, megjártad már a Golgotliát és meg
váltásod lesz a halál. Nőm hagy, ne félj, 
sokáig kínlódnod, felbérelte már a trón
féltés. Viseld, tűrjed a mit rád rendelt az 
Isten. Fiat voluntas sua I

Corvin János özvegye, ennyi csapás 
után, vigasztalatlanul egymagában élte 
napjait.

H. Ulászló udvara azonban, távolról 
bár, de folytonos felügyelet alatt tartotta 
és nehogy esetleg a Hunyady család ba- 
rátjaival, a már előre magyar királylyá 
koronázott gyermek királyfinak, megbuk
tatását elősegíthesse, vagy segítse : a ki
rály nővérének fiához és a nép nyelvén 
Markolábnak hivott, morva származású 
brandenburgi őrgrófhoz Györgyhöz, hosz- 
szas rábeszélés után, erőszakosan férjhez 
menni kényszeritették.

Ezen erőszakos frigyet az ország- 
uagyok elébb ugyan ellenezték, de végre 
azon kikötéssel engedték a még most is 
viruló szépségű, korának legszebb asszo
nyát férjhez adatni, hogy az országból 
soha idegen külföldre ki ne vitethessék 
és a férjéről rcámaradt terjedelmes birtok 
el ne idegenithessék.

Mire ezen feltételek elfogadtatván, 
Frangepán Beatrix öt évi és száznégy na
pig terjedő özvegysége után, György bran
denburgi őrgróífal, 1508. január 25-én 
Gyulán a várban teljes ünnepséggel tar
totta meg gyászos menyegzőjét.

Mindegy volt már neki minden ke-
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Hu megsáiitul, vagy megvakul, sőt 
i ha meghal is. a csodaszerrel kezelt beteg, 
környezete .nyugodt. Meglővén szentül 
győződve, hogy l'u a csalhatatlan szer 
| i  ,bpm gyógyította, azon úgy sem segí

t e t t ,volna semmiféle tudomány.
, Hogy is ne lenne nyugodt. Nyom- 

tátikban van „az ő csalhatatlan voltát lók
példa beigazolta.' (Vege köv.)

HoMi Kálmán.

/Előfizetőinkhez!
Vidéki előfizetőinket felkérjük, misze

rint a lapunk mai számihoz csatolt pos
tautalványon előfizetni szíveskedjenek, 
hogy a lap szétküldése fennakadást ne 
szenvedjen.

Jíelyöeh előfizetőinkhez a dijnyug- 
tájcgí a jövő. számmal fogjuk lapunk ki- 
hordóival szélküldm'u

Syuldn, 1899. szeptember 30-án-

A kiadóhivatal.

ÚJDONSÁGOK.
A vértanuk ünnepe. A mi igaz sze

retett vallásunk a keresztény vallás hit
elvei szerint a legnagyobb megtiszteltetés 
a mi embert érheti a szentté avatás. Ilyen 
megtiszteltetés ért ezelőtt ötven évvel ti
zenhárom becsületes, vitéz katonát a ti
zenhárom magyar tábornokot, kiket az 
orosz erővel felczihelödött osztrák zsol
dos pribékek kivégeztettek. Ezen nemzeti 
szenteknek ünnepét ünnepli a magyar 
nemzet’ október 6-án. Mint az egész or
szág, ugy ílékésvármegye is teljesíti ha
zafias kötelességét. A vármegye.majdnem 
minden előkelő községe képviselteti rnu- 
gát* Áradok a nagy nemzeti gyászünne
pen. 'Mint tudósítónk jelenti a gyomai 
választő kerületből mint egy 3—400-an 
fognak külön yppatön beutazni Aradra, 
kiket a,.kegyeleten kívül az is vonz, hogy 
az ünnepi beszédet a gyomai kerület 
képviselője dr. Barabás Béla aradi ügy
véd: ftg já  megtartani. A mozgalom élén
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reszt. Viselte türelemmel, hiszen mit te
hetett egyebet? Jó nem adatott neki, és 
ezen menyegzője volt utolsó golgotái útja.

Férje, az iszákos György gróf, éksze
reit csakhamar, ezután pedig a Corvin-perng
féle uradalmakat kezdte pazarolni és mi
dőn a herezegasszony a rakonozátlan, ki- 
esapongó és buja férj ellen feíszóllalni 
mert, attól gyakran hajánál fogva földre 
tiprást és egyébb testi bántalmakat kel
let elszenvedni.

Ezen bánásmód aztán, a különben is 
gyenge nőt teljésen tönkretette és meg
törve a kereszt alatt — bujában és súlyos 
sérelmeiben életének alig harmincznyol- 
czadik évében 1510-ben meghalt

Eltemettetett Gyulán, leánya Erzsé
bet mellé, nagy pompával és ünnepéiyes- 

” gél. ' , , . ' . , ,

Alkonyodik. A közelgő est rádobja 
az utolsó rögöt a lebukó napra.

Locsog a Körös habja tovább. A hold 
feldugjá fejét, szerte szóróit ezüst sugarait, 
keresztül lüveli a levelek közt és haránt 
fekteti a habokra.

Langy fuvalom csap keresztül, meg- 
meg rezdül a fák lombja, tánczra hívja 
a habokat ezüst mezőkben.

A fákkal bontott szőlőskertben, majd
nem mindenütt árnyék van.

Le nem. Ott közel ahhoz az ős dió
fához, ezüstös a szőlő föld, oda süt a hold, 
csak annyi helyen mintha éppen két 
koporsó férne el. Talán ott fekszenek az 
ármány üldözöttjei

Egy kis fülemüle lágy dala hangzik 
a gyönyörű estben, talán a búcsúztatót 
dalolja, közbe közbe rázza a szellő a le
veles galyakat, mintha simának.

Aludjatok, aludjatok.
(Vége,)

a következők állanak: dr. Kincses Imre 
Vésztőről, Pikó Béla Gyo máról. Kelteiig 
László lelkész Kondorosról, Kollár János 
ügyvéd Mező-Berényből, Péter András 
Szeghalomról és Vámos Sándor Körüs- 
Taresáról. Békésen a város ifjú polgár
sága szinten mozgóimat indított, hogy a 
gyászünnepet nagyszabásúvá tegye" s 
csatlakozásra felszólította a függetlenségi 
és 48-as pártot 9 az összes békési egye
sületeket. Gyula városa mint erkölcsi tes
tület még eddig nem látta jónak azt, 
hogy gondoskodjék arról miszermt e vá
ros polgársága illő módon ráírja le ke
gyeletének adóját a szomszédos Aradon 
nyugvó nemzeti hősik sírjánál — amint 
értesültünk azonban, úgy a vármegye 
tisztikara, mint az igazság szolgáltatási a 
pénzügyigazgatóság testületileg fognak 
megjelenni október hatodikén reggel 9 
órakor, a ref. templomban tartandó isteni 
tiszteleten ; hol a gyászimát Dombi Lajos 
lelkész fogja mondani.

— A csabai takzókpénitár — mint 
már előző számunkban jeleztük — szep
tember hó 24 én tartotta meg rendkívüli 
közgyűlését hol 36 részvényes volt jelen 
861 részvényt képviselvén. A közgyűlést 
Varságh Béla igazgató nyitotta meg s 
előterjesztette, hogy az igazgatóság elha
tározta, miszerint 800 drb uj részvényt 
bocsát ki alaptőkéjének szaporítása szem
pontjából, mert elvül tűzte azt ki, hogy 
másfél millió forint betéttel szemben 
kellő garancziát nyújtson a betevőknek 
A közgyűlés Fáhry Károly,. Kliment Z. 
György, dr. Keringi Soma és Kosenthal 
Ignácz t'elszóllalása után az igazgatóság 
előterjesztéspt egész terjedelmében elfo
gadta s igy kimondatott, hogy 800 drb 
uj részvény bocsáttatik ki 160 forintjá
val, melynek jegyzésére a régi részvé
nyesek elsőbbséggel birnnk. Ila azon 
részvények befizettetnek, azm esetben a 
takarékpénztár alaptőkéje 900,000 kor. 
leend.

— Békésvarmegye törvényhatósági bi
zottsága őszi évi rendes közgyűlést tart 
f. é október hó 16-ik napján d. e. 9 óra
kor. A közgyűlésnek az alispánt jelen
tés után első tárgyát fogja képezni az 
1900. évi házipénztári költségvetés — és 
ezzel kapcsolatban a közigazgatási szük
ségletekre alőirányzott, szokásos 1 szá
zalékos váhhogyéi pótadó megszavazása 
tekinteióbon való határozat.

— Ab.-csabsiföldvélel. Csaba város 
földvóteli ügyében hozott határozat jog
erőssé vált. A község a 400000 loriuton 
felüli foglalót az osztrák-angol bank ut
ján eladónak átutalta.

— Békésvtrmagye állandó választmánya 
a rendes közgyűlésre kitűzött ügyek elő
készítése czéljából októborhó 13-án tart 
ülést.

— Az adóbizottsági ülés, Az adófel- 
azólamlási bizottság oktébor hó 10-én 
kezdi meg üléseit a gyulai kir. pénz
ügyigazgatóság hivatalos helyiségében. 
Orosháza s járása kerül első nap sorba. 
Az adófolszólamláai bizottság elnöke lesz 
Ladics György gyulai ügyvéd, holyottes 
elnök Keller Imre ügyvéd, tagok Juncto- 
vies Emil ügyvéd, Srhmidt József könyv
vezető, Ceinczár Adolf koreskedő.

— A rablógyilkos bünpöre. Strobd Ist
ván tót-komlosi szabólegény a tavasszal 
megölte irtóztató kegyetlenséggel gazdá
ját s gazdasszonyát s elrabolta osszeta- 
karitott hatszáz forintjukat. Ma ül feletto 
törvényt a gyulai kir. törvényszék bün- 
fenyitő tanácsa. Midőn e sorokat Írjuk 
már megkezdődött a tárgyalás. A védel
met Jancsovics Emil gyulai ügyvéd toije- 
siti. A vád képviseletében dr. Tóth fe -  
rencz kir. alügyész jelent meg, ki indít
ványában a halálbüntetés kiszabását 
fogja kérni. A tárgyalás iránt az érdek
lődés nagy, a termet a hallgatóság cso
portja töltötte meg.

— Uj templom A szomszédos ko- 
vácaházai ref. templomot, mely közada
kozásból épült, október hó 8-án avatják 
fel Szabó János esperes, Dombi Lajos 
egyházmegyei tanácsbiró, Asztalos Sán
dor csorvási és Bay József gyula-vári 
lelkész közreműködésével.
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— A vármegyei igazoló választmány f.

hó 27-cn tartott ülésén a varmegyei leg
több adót fizetők 1900. é.re érvényes 
névjegyzékéből kihagyta azokat, a kik 
a hozzájuk intézet felhívásra be nem 
jelentették, logy e vármegyében kíván
ják tagsági jogukal gyakorolni. Felvette 
a névjegyzékbe llock Gézát, Konkoly 
Jenőt, lladics Eleket, dr Ilaasz Somát 
és Bulla Sándort; a felvetői iránt be
adott kérelmévé! elutasította: Nyitrai 
Jenőt s Ivonsiczky Jánost. Gróf Hoyos 
Fülöp kérvénye folebbezésnek tekintet
vén, az állandó választmányhoz tetetett át.

— Eljegyzések. Dr. Keleti Ignácz csa
bai orvos leányát Terézt, vasárnap je
gyezte cl Halász Béla a „Generáli* biz
tosító társaság hivatalnoka Aradról. — 
Kuczián György mező herényi kereskedő 
leányát eljegyezte Szihási Bálint moző- 
berényi ref. tanító.

— Világítás Békésén. (Beké Idetett.) 
Szeptember hónap 22., 23. és 24-ik nap
jain volt Békésen az u. n. Őszi orszá
gos vásár. Azt talán fölösleges is mon
dani, hogy ilyenkor nagyon élénk a köz
lekedés a városban. Különösen nagy a 
forgalom vasárnap az u. n. kirakodó 
vásár napján. Ilyenkor még ez a nap is 
sokkal élénkebb mint más vásárokkor. 
Élénkebb azért, mert a nép iparkodik 
beszerezni a télire valót s éppen ebből 
kifolyólag az elárusítók száma is nagyobb. 
Tehat azt kérdezzük a község elöljáró
ságától, hogy miért nőm gyújtotta meg 
az amúgy is kevés lámpákat az utczán ? 
Valóságos Isten csodája volt, hogy va
sárnap 6 és 7 óra között a sötétségben, 
a vidéki iparosok fuvarosai szerencsét
lenséget nem okoztak 1 Talán ez is ta
karékosságból történt ? A garasos dol
goknál tudnak takarékoskodni 1 Talán 
azért oz a nagy takarékosság, hogy még

! egy megyeri szándékoznak venni 1 Avagy 
: azért uincs lámpagyujtás, hogy ha belül 
| sötét van, minek legyen akkor az utcza 
! világos?! Maradjunk sötétségben min

den tekiutetbon. Kgy polgár.
— Névmagyarosítás. Petricsek József 

d.íghi (Esztergommogye) kántor-tanító, 
valamint gyermekei János gyulai királyi 
lörvszóki hivatalnok, Mariska és Gizella 
vezetéknevét rFW«yi“-ro változtatta át 
belügyministeri engedélylyel.

— Népünnepély. A gyomai iparos ifjú
ság — mint a kézhez vett meghívó mutat
ja — október hó l-én népünnepélyt és szü
reti táuczvigalmat rendez űnképző köré
nek megalapítása javára,

— Halálozás. Idősb Bogiig  Fúl Szarvas 
városának hosszas időn át volt árva
gyámja elhunyt. Temetése nagy részvét 
mellett ment végbe.

— Bőrféreg. Mcző-Berény községben 
a takonykor és bőiféregnek a lovak kö
zött való felléptét jelentették, ennek kö
vetkeztében a miniszter az egész lóál- 
lumány megvizsgálását rendülte cl, s 
ennek foganatosításával a vármegyei 
állatorvost bízta meg, a ki a vizsgálatot 
szeptember 26 és 27-én tartotta inog. — 
lleks Miksa ni. föállaíorvos a megtartott 
vizsgálat után azt állapította meg, hogy 
az állatoknál o betegség nem fordul ölő.

— Egységes árak a fűszerárukban. A 
gyulai füszerkereskedök folyó hó 25-én 
a „Kereskedelmi csarnok" helyiségében 
értekezletet tartottak, mikor is kartelt kö
töttek, hogy október 1-töl a ezukrot (20

I kilogramm alul) süvegekben 48 kr. ki- 
j mérve 50 kr., koezkában 50 kr.', 5 klgr- 
: mos kartonokban 50 kr., porezukrot 52 
i krért, a gyertyát (10 csomag vételnél)
| elsőrendű 560 grammos csomagját 45 kr.

templomgyertya 500 gr. -14 kit, a petro- 
; leumot (10 kilogramm vételen alul) 1 li

ter 20 kr., 1 kígr. 24 krért, míg az eczet 
: literjét 5 kr.. eezotszeszt pedig literenként 

10 krért árulják. Az értekezlet választott 
egy végrehajtó bizottságot, melynek el
nöke W  o 1 f Zsiginond, tagjai pedig : 

j D i ó sy  Béla, L u sz t i,g Adolf, F é h n  
, István, G r ii n b a u m Ármin, S o n n é n- 

fe  1 d Miksa é s K u z m a a  János. Ennek 
: a bizottságnak kötelessége a felett őr- 
: ködni, hogy az összes kereskedésekben a 

fűszeráruk a megállapított egységes ára-
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kon ám Itassanak és ha valamelyiknek 
mégis eszébe jutna pl. a petróleumot li
terenként 18 krajezárért adni, akkor an
nak szomszédja a végrehajtó bizottság 
által fel lesz jogosítva ugyanazt 14 kr- 
éit adhatni.

— Kinevezés. Az uj bűnvádi eljárás 
nagy személy szaporítást tett szüksé
gessé s a Hivatalos Közlöny az utóbbi 
napokban tömegesen publikálta az elő
léptetést és kinevezett bírák és ügyé
szek neveit. A gyulai törvényszék egyik 
tehetséges és képzett tagja H a j d ú  
György szintén a kiaevezettek közt van, 
a szarvasi kir. járásbírósághoz lett al- 
birővá kiuevezve. Benne a bíróság je
les munkaerőt nyert. Egyik régi isme
rősünk, ki Gyuláról alig néhány hóval 
ezelőtt távozott. B u d a y  Antal n-vá- 
radi táblái tanácsjogyző szintén elérte 
vágyai czélját, mert a nagyszalontai 
járásbírósághoz albiróvá neveztetett ki.

— Zsebtolvaj. Lipták János sarkad 
keresztúri lakos eljött a békési orszá
gos vásárra. A vásár második napján, 
szeptember 23-án elvégezvén dolgát be
tért a ,.Dübőgő'‘-be, hogy szomjúságát 
egy kis „ser"-rBl oltsa. Js'agyon Ízlett l 
noki a ser azért ogyik üveget a má
sik után ürítette. De hát rajta is be
teljesült az a közmondás, hogy: a „Jó
ból is megárt a sok“, neki is megár
tott a sok jó ser, feje mind nehezebb 
és nehezebb lett, mig végre elaludt. Med
dig aludt, azt maga sem tudja, csak azt 
tudja, hogy mielőtt elaludt volt zsebé
ben három drb 10 fortos bankjegy volt, s 
Útikor fölébredt, annak csak hülthelyét 
találta. Jelentést tett a csendCrségnói, a 
hol a nyomozás arra az oredményre veze
tett, hogy a lopást egy bizonyos Eröéiz ; 
nevű ügynök a Első magyar általános 
biztoitó társulattól követte volna el,
a kit kihallgatni nem lehetett, mivel 
mire a csendőrség erre a felfedezésre 
jutott, akkorra már az állítólagos tettes 
Békésről elutazott. De bűntársát f a r -  j 
k a s  Béla szabó segédet följelentette a 
csendőrség a kir járásbíróságnál bűn- j 
részességért, mert az illető azt vallotta, ; 
hogy Erdész az Ő jelenlétében lopta el 
8 30 forintot és neki abból 5 forintot 
adott azért, hogy hallgasson Az 5 fo
rintból nyomban, a helyszínén 2 frt öOkrt 
elmulatott, a másik 2 frt öOkrt f*dig át
adta a csendőrségnek. — A csendőrség 
nyomoz az állítólagos tottes után.

— Bekésváros erdeje. Békés város 
képviselőtestülete elhatározta, hogy a 
tulajdonét képező „fásmolléki" erdőt 
tekintettel a város súlyos anyagi hely
zetére, valamint arra is, hogy az erdő 
csekély jövedelmet hoz, kiirtatja és a 
kiirtott tőidet — mint szántó-földet ér
tékesíti. Az erdő-felügyelősóg és a várme
gyei erdőügyi albizottság is hozzájárult 
a képviselőtestület határozatához annyi
ban, hogy ezek is javasolják az erdő 
letárolását, csuk hogy nem egyszerre, 
mint Békés óhajtaná, hanem részletek
ben több év alatt.

Ebbon ae ügyben járt egy küldött
ség f. hó 19-én a földmivelésügyi mi
niszternél A küldöttség vezetője dr Meskó 
LásHó orsz. gyűl. képv. volt, a szónok 
pedig dr. Hajnal István, a ki o k o s  
beszédben arra kérte fi minisztert, ke
gyeskedjék a város kérelmét teljesíteni. 
A ministor megígérte,hogy haakérelem 
törvénybe nem ütközik, teljesíteni fogja

— A vármegyei kezkórház kibővítési 
munkálatai gyorsan haladnak előre és 
az építkezés máris érthető képet nyújt 
e humánus intézet telepéuok nagyságá
ról és modern berendozéséről A Szt. 
Is ván-ut felül épülő uj kétemeletes pa- 
víllonnál már az első emeleten dolgoz
nak és kedvező idő mellett biztosítva 
van az épületnek még az ősz folyamán 
tető alá vétele. Ez épitménynye pár
huzamosan halad a jolenlegi épületek 
átalakítása, mig az elmegyógyintézet fő
épületénél a berendezés teljes véghez
vitele fogja október hónap feladatát ké
pezni, bogy azután az intézet annak no
vember elsejére tervezett megnyitásával 
benépesíthető legyen.

— Jegyzői szigorlat. A varmegye Őszi
rendes közgyűlésével kapcsolatosan tar
tandó község-jegyzői szigorlat határide
jét október hó 18 és líl-ik napjaira tűzte 
ki a vármegye alispánja. Első napon az 
Írásbeli, második napon a szóbeli vizs
gálat fog megtartatni. — Ezideig négyen 
jelentkeztek szigorlatra.

Gyula, 1899. szeptember 30.
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tát nem keltett, sőt egyhangü örömmel 
fogadták az előterjesztést, mert mint egy 
előkelő tag indítványa alapján a közgyű
lés megjegyezte teljes garancziát látnak 
Erkel János főmérnöknek szaktudásában és 
mindenkor tanúsított lelkiismeretes munkás
ságában. A tisztviselők' fizetése á követ
kezőleg lettek megállapítva:

J í g f U t

10

Igazgató-főmérnök f240O 400 600

Szakasz-mérnök .

Jogi-tanáesos . .

Pénztáros . . .

Nyilvántartó irodát.

Gátfelügyelő . .

G á tő r ..................

Csatorna-őr . . .

T elefon-felügyelő 
pót-dija . . . .

Telefon központ- 
kezelő pótdija

11 Iroda-szolga.
— Teleklönyv kiigazítás. Amagy. kir. 

igazságügyül mister a Békés község ha
tárában fekvő ingatlanok telekkönyvének 
kiigazítását elrendelvén, az eljárás Békés 
községben október 1-én veszi kezdetét

— Iskolaszék alakit s. Szeptemberhó 
27 én alakult mog a puszta-földvári köz
ségi iskolaszék.

— A vármegyei közigazgatási bizottság
havi rendes ülését októberhó 11-én fogja 
megtartani.

— Sertés vész. Gróf Wenokheim Fri
gyesnek déllói pusztáján a sertés-vész fel
lépett ennek következtében Békésen a 
hotipiaczokon a sertések árulása hetiita
tott.

— Cd lánykaraván A békési rendőr
ség a városban egy 65 főből álló ozigány 
karavánt fogott el, még mielőtt azok 
a városban körútra indultak volna. A 
városházán vannak fogva, a honnan 
őket az általuk bevallott illetőségihelyre 
fogják tolonczolni.

Lólopás Püski János békési lakos
nak, abékési határban levő tanyája ud
varáról szabad-jászol mellé kötött három 
darab lóállományát szeptember 22-én reg
gelre eddig még ismerotlcn tettesek'el- 
lopták. Állítólag kóbor czigányok lőttek 
volna a tettesek.

.Az igazgató-főmérnök, szakaszm émök, pénztá- 
jroa és nyüvAntarté irodatiszt 5—6 érőnként 

lapfizetésük után számítandó 10 százalék kor- 
lótlékot nyernek, mely azonban az alapfizetés 

50 százalékánál nagyobb nem lehet.

jogi-tanácsost tisztelet-diján kívül peres 
ügyekben a bíróság által részére megállapított 

perköltségek is megilletik.

.éazetbeni lakás, 

írniószelbeni lakás.

.ermészetbeni lakás.

Napi dijak és utazási, költséget': X- 
Az elnök, alelnök, választmányi es érde
keltségi tagoknak, valamint a jogi taná
csosnak naponként 10 frt. ff. Az igazgótiS- 
főmémöknek naponként 8 frt. DJ. A többi 
tisztviselőknek 4 frt. IV, A gátfelügyelők
nek naponként 2 frt. V. A gátőröknek és 
szolgának naponként 1 frt.

A társulat bevétele 300,885 kor., kia
dása 73,275 kor., pénztár maradvány 227,610 
korona volt eddig á folyó évben.

Fontos volt végül a nyugdíj-választ
mány megalakítása. Elnök lett Ladics 
György, tagok : Hoffmann Mihály, Szekér 
Gyula, Dutkay Béla. Az ülés 12 órakor 
ért végett azzal, hogy Gáausz Lajos tár
sulati igazgató nyugdíjazása iránti kérvé
nyét kiadták a nyugdíjválasztmánynak.

Társulati közgyűlés.
Az alsó-feliér-körjsi ármentesitő tár

sulat csütörtökön délelőtt tartotta meg 
Gyulán, hivatalos helyiségében rendes 
közgyűlését Ladics György elnöklete alatt.

A gyűlésen jelen voltak: Ladics 
György elnök, Erkel János, DutkuyBéla, 
Szarvasi Arzén, Galacz János, Kelícr Im
re, Szekér Gyula, dr. Frankó László, báró 
Drechsel Gyula, Körösi László, dr. Haj
nal István, Aszalai Gyula, Hoffmann Mi
hály, Endrész András, Ludvig Mihály, 
Ardeleán György, Arató István, Góg Mi
hály, Steigervald Ferencz, Szél István, 
Stefanovics István, Sebestyén Ferencz, 
Kukla Ferencz.

A gyűlésnek két igen fontos tárgya 
volt, az egyik az, hogy a főmérnöknek 
igen részletes és meggyőző előterjeszté
séle az igazgatói állást, mint lapunkban 
előre jeleztük, beszüntették, a másik a 
fizetés felemelés. Eezn tárgy nagyobb vi-

Az esküdtek kiválasztása.
Nehány hónap múlva életbelép az 

a nagy fontosságú reform, mely bün
tető igazságszolgáltatásunkat gyökere
sen átalakítja. Az előkészíti intézke
dések egy tekintélyes része már végre 
van ugyan hajtva, de még számos 
olyan teendő van, melyet ez év folya
mán kell foganatosítani.

Ilyen a többek közt a  jövő évben 
működő esküdtek kiválasztása is.

Az 1897. évi XX.XII1. t  ez. áh az 
ennek végrehajtása tárgyában kibocsá
tott 1898. évi 3300. sz. ig miniszteri 
rendelet részletes és mindenre kiterjedő 
utasításokat tartalmaz, 8 igy az eljá
rást az egész országban egyöntetűvé 
tette.

Ennek alapján a közigazgatási ha
tóságok fejei még a folyó év március 
havában cgybeállitoiták mindazon es
küdtképes egyének néviajstromát, kik 
a törvényben előirt kellékeknek meg
felelve, az esküdt bíráskodásra jogo
sultsággal bírnak.

A törvény 4. §-a szerint ugyanis 
esküdt csak az olyan magyar honos 
férfi lehet, ki az alaplajstrom egybe
állításának évében életkorának 2 i i k  
évét betöltötte, az állam hivatalos nyel
vét és Fiúméban az olasz nyelvet érti,
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azon írni ős olvasni tu d ; —  továbbá 
kifogástalan előéletit és legalább 20 
korona egyenes állami adót fizet : — 
v a g y  az a d ó z á s r a  v a l ó t e k i n -  
t e t n é  1 k ü l  : köztisztviselő, lelkész, 
a magyar tudományos akadémia tagja, 
tudor, okleveles tanár, ügyvéd, m ér
nök, építész, hajóskapitány, gazdász, 
gyógyszerész, vegyész, erdész, bányász, 
tanító, sebész, állatorvos, továbbá az, 
ki a felsőbb művészeti, vagy más fel
sőbb szakiskolát elvégozte, végül ki a 
középiskolai záróvizsgát letette.

Tehát az esküdtek jegyzékébe nem 
volt felvehető az, ki nyereségvágyból 
eredő bűntett, vagy vétség miatt jog
erősen szabadságvesztés büntetésre, 
esetleg hivatalvesztésre, vagy politikai 
jogai gyakorlásának felfüggesztésére 
volt Ítélve ; továbbá a ki büntetésének 
kiállása végett levolt tartóztatva, vagy 
a ki ellen bünvizsgálat volt elrendelve; 
nem különben a csőd alatt álló. vagy 
gondnokság aláhelyezett egyén ; végül 
a ki testi, vagy szellemi fogyatkozásai 
miatt az esküdti szolgálatot teljesíteni 
nem képes

Közigazgatási hatóságaink köíe'es- 
ségtudását semmi sem bizonyította job
ban, mint az a tény, hogy az alap- 
lajstromokat a kellő időbeu és gondo
san állították össze, s a kitűzött határ
időben a törvényszék elnökéhez be
terjesztették.

Megyénkben aránylag meglehetős 
nagy az esküdtbiráskodásra képesített 
egyének száma. Ez részint népünk 
magasabb intelligencziájában, részint 
abban találja magyarázatát, hogy az 
állam hivatalos nyelvét még a kevert 
népességű járásokban is igen sok ide
gen ajkú honpolgár beszéli.

A velünk közlött hivatalos adatok 
szerint az egyes járásbíróságok terüle
tén az esküdtképes polgárok a követ
kező számban lettek összeírva: 
a gyulai járásbíróság területén . 1136
azorosházi ,, „ 1630
a b.-csabai „ „ 1364
a szarvasi „ „ . 1246
a békési „ ., . 600
a szeghalmi „ .,_____  1 102

összesen: . 7067
Tehát a főösszegből kitetszőleg, me 

gyénkben oly sokan bírnak az esküdt- 
biráskodás gyakorlására jogosultság
gal, a mely nagyban megkönnyíti a 
főlajstrom egybeállítására kiküldendő 
bizottság működését.

De mert az uj eljárás meglehetős 
bonyodalmas, nagy apparátus* és még 
több költséget igényel, az igazságügyi 
kormány az államkincstár érdekeit 
szemelótt tartva, szoros utasításul adta, 
hogy a szolgálatot teljesítő esküdtek 
főleg az olyan honpolgárok soraiból vá
lasztandók ki, kik az esküdtbiráskodási 
joggal felruházott törvényszékek szék
helyén, vagy anHak közelében, esetleg 
ha attól távolabb is, de olyan helyen 
laknak, honnan az év minden szaká
ban gyorsan, biztosan és nagyobb költ
ség nélkül lehet a törvényszék szék
helyére jutni.

A mi törvényszékünk azok közé 
tartozik, melyek esküdtbiráskodási jog
gal ruháztaltak fel. Az igazság ügymi
niszter tekintettel arra a körülményre, 
hogy a gyulai törvényszéknél évenként 
háromszor és pedig február, junius és

november hónapokba!', fog ülésszak 
tartatni, a tólajstromba felveendő es
küdtek számát 270, a helyettesekét 
pedig 90-ben állapította meg.

Ezeknek kiválasztása czéljából f. 
évi november hóban fog összeülni a 
bizottság a törvényszéknél. Ennek el
nöke a törvényszék elnöke, tagjai egy 
biró és három bizalmi férfiú, kiket az 
elnök a törvényhatóság által meg
választott 12 bizalmi férfi közül hiv 
meg. Azonkívül a bizottság ülésére, 
felvilágosító nyilatkozattételre — ha 
szükségét látja — az elnök meghív
hatja a gyulai polgármestert és a já 
rási főszolgabirákat.

A bizottság mindenek előtt vizs
gálat alá veszi a felszólalásokat és az 
ezekre tett észrevételeket. Ezekre ho
zott határozatát jegyzőkönyvbe veszi. 
Ennek alapján az alaplajstromokra zá
radékot vezet, melyben felsorolja, hogy 
kiknek felvételét, vagy kihagyását ha
tározta el.

Csak ezen előintézkedések meg
tétele után fog a bizottság a jövő év
ben működő esküdtek kiválasztásához. 
Ezek a fő, vagy szolgálati lajstromba 
lesznek bevezetve. Miután megyénk
ben meglehetős tekintélyes számú in 
telligenozia van, természetes,hogy első 
sorban az ez osztályhoz tartozó fér
fiak jönnek figyelembe. A bizottság 
azonban a törvény 7. §-át is köteles 
megfigyelni, mely szerint:

az esküdtszéki szolgálattól mente
sek a főrendiház tagjai, az országgyű
lési képviselők, továbbá a lelkészek, 
tényleges szolgálatban álló katonák, 
orvosok, gyógyszerészek (de csak azok 
kiknek segédjök nincs), tanítók, posta 
és távirdatisztek; végül a kik élőtök
nek 70-ik évét betöltötték. Tehát ezek 
felvétele az alaplajstromba mellőzen
dő lesz.

Minthogy pedig az uj eljárás élet- 
beléptetése az államkincstárt évenként 
több mint egy millióval terheli, a bi
zottság kiváló gondot köteles fordítani 
arra, hogy lehetőleg olyan esküdtek 
választassanak ki, kiknek alkalmazta
tása az államkincstárt fölösleges költ
ségekkel nem terheli

A fő, vagy szolgálati lajstromból 
lesznek aztán az egyes ülésszakok előtt 
a szolgálatot teljesítő esküdtek kisor
solva. Az ülésszak megkezdése előtt 
a törvényszék nyilvános ülést tart, 
melyre a kir. ügyészséget és az aradi 
ügyvédi kamarát is meghívja A ki- 
sorsolás olyan formán ejtetik meg, 
hogy az évi lajstromba összeirt vala
mennyi esküdt neve papirszeletkékre 
feliratik, s a jelenlevő törvényszéki 
biró ezekből 30-at kihúz, s ezek lesz
nek a szolgálattevő esküdtek, inig a 
később húzott 10 papirszeletkére irt 
név a pótesküdtek nevét rejti magában.

Az igy kisorsolt esküdtek közül 
választanak majd a felek — visszave
tés! joguk gyakorlása mellett 12-ót, 
kinek verdiktje alapján a biróság ítél
kezik.

Az esküdti szolgálat nem lesz va-. 
lami kellemes, s bizony nem esokély 
terhet fog róni az állampolgárokra. Fő
leg azok fogják érezni kellemetlensé
geit, kik családjuktól, megszokott fog
lalkozásuktól sokszor napokon keresz
tül lesznek távol a szerint, a mint az

egyes ülésszakok rövidebb, vagy hosz- 
szabb ideig tartanak.

Igaz ugyan, hogy a szolgálatot tel
jesítő esküdtek napdijban és a szék
helyen nem lakók még fuvardíjban is 
részesülnek, csak hogy ez oly mérsé
kelt összegben lesz megállapítva, mely- 
igen gyakran még a tényleges ki
adást sem igen fogja fedezni.

Az 1897. évi XXXIII. t-cz. 30. 
§-sa ugyan rendeli, hogy az esküdt- 
bíróság elnöke köteles a tárgyalandó 
ügyeket úgy beosztani, hogy az egyes 
ülésszakok 15 napnál tovább ne tar
tassanak ; de mert az eljárás lassu^és 
sok kivételes intézkedés folytán fölöt
tébb bonyodalmas lesz, mert a leg
csekélyebb alakiság megsértése is ele
gendő az eljárás megsemmisítésére, 
nagyon gyakran megeshetik, hogy a 
főtárgyalásokat nem lehet majd * 15 
napon belül elvégezni.

S bármennyire kellemetlen lesz is 
a beidézett esküdtnek feltétlenül meg
kell jelenni, mert ha elmarad, és el
maradását elfogadható okokkal nem 
igazolja 10 koronától 50 koronáig ter
jedhető pénzbírsággal büntethető. Ugyan 
igy büntettetik az esetben is, ha az 
ülésszak alatt az elnök engedelme nél
kül eltávozik Sót ha az eltávozást 
ugyanazon ülésszak alatt megismétli, 
ez a büntetés 1000 koronáig emel
hető fel.

Az esküdtbiráskodássalaz igazság 
szolgáltatás éppen nem lesz gyorsabb, 
sót ellenkezőleg. A bűnvádi perrend
tartás és a végrehajtási renoeletek pa
ragrafus erdejének sok ága-boga úgy 
megneheziti és olyan lassúvá, terjen
gőssé teszi majd az eljárást, mely egy
formán kínos és unalmas lesz úgy az 
Ítélkező bíróságnak, mint a tárgyalásra 
beidézett ügyfeleknek.

H etip ia cz i á r a k .
uyuia, löyy. szeptember 29.

A fővárosban Összetorlódott nagy
mennyiségű gabonakészlet következtében 
az árak még mindig nyomottak, sőt a 
búzaárban határozott visszaesés észlelhető.

Hetipiaczunkon nagy kínálat és cse
kély vételkedv mellett a minőség szerint, 
következő árakat fizették:

Búza . . . 7-------7,7Q
Árpa . . . 5-20—5-3Ü
Tengeri-ó . . T70 -510
Csöves tengeri . 2 20—2*40
Zab . . . 480-4-40

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e te k .
L. P. Helyben. Igaza van, azok az üdvözletek 

csak azért kerü ltek  be, hogy  m egtudja a közön
ség m iszerint V é r t e s i  vV e i n s t e i n v o l t .  
Persze, hogy az volt, öt hatosadba került. De hi
szen nem a szerkesztői név teszi a lapot — hanem 
a lap. — Külömben jótja nekem eszembe erről az 
üdvözletről egy anekdo t: A zsidóknál szokás az, 
hogy jom-ki-por ünnepén a legnagyobb eüe&égrk 
kibékülnek. Találkozik; két ellenséges zsidó, meg
szólítja egyik a másikat.

— The Dálíi ma újra van a jom-ki-jAir, bú
su ljunk  ki egymással.

— Jól van Dávid lében, a testam entum  i* 
mondja, hét itt a kezem békuljünk h odja az isi 1 
hodj mindaz theljesüljön be a mit én most neked 
mogomba kívánok.

Dávid dühösen k irántja a k ez é t:
— The Dalíi, the gazember, már megint khez- 

del ? ! I
tt- N ü  NÁ ! (Hzerk.)
X . . .  . Békésen. Nagyon, nagyon köszönjük.
P. E. Csabán. Turul név alatt R eí-ner Arthur ír.
C. Gy. Csabán. M egkaptuk folytassa,
H. A. Szarvas. Tegnapi bentléte alkalmával 

tett kérelm ére engedélyt nyertünk. Igen is a mai 
tárcza iróia Rácz Ilonka, R icz Mihály nagyváradi 
főjegyző  leánya, ösmert irónő. A Luther-ünnepély 
tudósítását nagyon szépen köszönjük.

A szerkesztésért feiciös : Vértesi Arnoid.
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? fióküzlete GYULÁN, Sugár-utón 1044. $2. Mőritz János kásában
ajánlja a nagyerdőiül! közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor l e g ' j o ' b ' b l i a l s  elismert

családi és ipari czélokra varrógépekből
a legjufátryosabb árbarr, kedvező fizetési feltétel és szigorú 5 évi jótállással.

Kizárólag nálam kapható a kitűnő Séidel ÓS Naumann legújabb kitün5
hírnévnek örvendő amerikai ^  u / - l

W h e e l e r és I V i l l o n W ' br a  WS•<_ a legfinomabb gyors női varrásokhoz.
12-üs e o l lb r i-c y lln d o r le g k is s e b b  Dús raktár mindennemű
iete/ó leijei, álló hajocskával, 42 cm. »  g é p ü lk a tré « o U l.ó l  valamint c .o n t
ho-szn karral lezipészek részére.) o iu j-  tű n  m in d e n  le t . *A  Kr.p i„ .* .

5 évi jótállás 5 évi jótállás
C / X  71 in d  e n n e  m ű v a r r ó g é p  és k e r é k p á r  ja v  i (á s o k  c l fu g a i l t a tu a k  és h u ; ál 

°  óm éira f e n n ta r to t t  k i i r u r r ü  m ű h e ly e m b e n  a le g jn tá n y o s a b b n n  eszUii 
m ü lte tn ek . p p  V id é k i  l in k r e  H ite lének  p on ton on  to ra im  to s it  la tn a  k .~ ^ Q

vjirwyyy*-̂  yv'vvvvWA’Vv
M inden k ié lli'.á : .on  k it iin tv e , le g u  több is
j  szegeií orsz. mszőgaz i  tia ilitáson bronzéremmel t i ln iM n

J  0 N T 2  F E R E N C I
o c z e t e ’̂ T - á x a .

~  Gyulán, Jókai Mór-utcza, saját ház. —

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

eczct-gyáramat.
Gyáramban készül a legkitűnőbb aromatikus 

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

Kitűnő gyártmányaimat a nagyérdemű közön
ségnek ajánlva, maradok tisztelettel

7 - 8 - 3  Jontz Ferencz.

n a p ja ra
ti le g s z e b b  110 

i s  m ű v i r á g

WGP k o s zo rú k a t “W
készítek a nagyérdemű közönség szives megrendelé
sére a l é g j n t K i i y o s a b b  ó r á k o n .

Valamint tisztelettel hozom a n úgy érdé mű közön
ség szives tudomására, hogy alkalmi ünnepekre, név
és születésnapokra, menyasszonyi ás vőfélyi

v irá g c s o k ro k a t
a legdíszesebb kivitelben jutái yos árakon készítek.

A nagyérdemű közönséget előre is a legponfo 
Sfihb kiszolgálásról biztosítva, kérem szives pártfogá
sukat, kiváló tisztelettől

Aponyi Dániel
( i y i i l í n ,  H o m o k b á n y a .

Vidéki levélbeli megrendelések is a legpontosabban 
eszközöltetnek.

Dós választék valódi f r a u e z i u  C 'h c v r a u  r z i p i í k b e n .

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

B é r h á z é p ü l e t b e n .az „Arany csizmához" G I T T íA J í
Van szerencsém a nagyérdemű vevő közönséget értesíteni, begy az ő s z i  és t é l i .  

i d é n y r e  megérkeztek nagy választékban a legjobb minőségű l u i i l s b a t l l  férfi, 
női és gyermek c / l p ű k ,  úgyszintén k n l i i p o k ,  i n g e k ,  g n  l l ó r o k ,  k é z e l ö l i ,  
alsó nadrágok harisnyák, keztyük, valódi Jager alsó ruhák, esernyők, 
sé ta  botok, nyakkendők, valódi angol és franczia illatszerek, szap
panok és sok más e szakmába vágó ezikkek, melyeket hallatlan Glcsón 
boosájtom a t. vevőim rendelkezésére. — Kitűnő tisztelettel 
»->•» X Á l b O I t  J l r t K  u t ó d a .

Nagy raktál d i v a t o s ,  k é z z e l g y u r t  n y ú l s z ő r  k n l n p o k b n u .
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Hentes üzlet m egnyitás.
j j j  Van szerencsém a ftitgyérdemű közönség szives 
§» tudomására hozni, hogy Gyulán a  Főtéren. Reisner 
|§  Emánuel-fele házban. S t a r i i  S a tu m é i ú r  h i ls -  
^  c s u r H o k á b a n  egy modern berendezésű

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

Üzletem amennyiben a legmodernebb eszközökkel |  
van berendezve, biztósithaíom a nagyérdemű közön- 

! styjet, hogy minden a legtisztábban lesz kezelve és \ 
pontosan kiszolgálva.

A nagyérdemű közönség szives párttogásába ajánlva , 
magam, kiváló tisztelettel
1-Vs LUFFER LAJOS, hentes.

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

közönséget, hogy néh. Dohai György elhalálozása 
folytán czipész-mülielyét álvettem, azt a mai kori 
igényeinek megfelelően ujonnan berendeztem. 

Üzlethelyiségem

voltM-féle, Deiiüel íszyeyií ár lazáim tettein át.!
Kivállalok minden e szakmába vágó munkákat, u. m.:

férfi, női és gyerm ekcipőket!
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 nagyrabeosült szives párt- I 
fogásába ajánlva magam, kiváló tisztelettel

K i s s  M i h á l y ,
nri dk'nííi czipész

Z—38 G ja lá a ,  V áróshá/. u te /.a .

¥hn szerencsém az igen tisztelt közönség szives ! 
tndoióására juttatni, hogy

Sjoiián, a  Kossuth ta jcs-téren

Ufferbach Bezsőné úrnő házában, egy a mai kor i
igényeinek megtelő

festék üzletet
nyitottam - -  Raktáron tartok mindennemű száraz j 
festéket többféle szú.árnyalatban olajfestéket, bel és j 
külföldi lakkokat, úgyszintén különféle ecsetárúkat

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

Teljes tisztelettel

GOLDSTEIN JAKAB
3 3 festék különlegességek kereskedése.

Vidéki megrendelések gyorsan, pontosan eszközöltetnek.

e

Schartenreiter István
| ntőd*

ü v e g ,  p o r e z e l l á u  é s  í á m p á á l 'u  ü z l e t e
G y u lá it ,

Tomplomtér, flzv- U f f e r b á e h  Jánosiig házában. j
Ti^itolcttel értesítem a nagyérdemű közönséget, 

hogy jól berendezett
üveg és porczellán raktáram

duaan van berendezve minden e szakmához 
tartozó czikkckkel. Raktáron tartok a legfi

nomabb kel és külföldi és snjátkészltniényfl 
k é p - l te r e te k r t ,  kész  a lt ia k  rak n i, vállalok a k i n k  I 
ü v eg ezések e t, s azokat gyorsan, pontosan ó» ju- | 

tányoactn eszkőzlöm -
A nagyérdemű közönség szives pártfogásaim ajánlva ! 

magam, maradok kiváló tisztelettel

Schartenreiter István,
31-3 Gyulán, Templomtér.

Raktáron tartok: lilsőrendű gyártmányú férfi ingek, gallérok, kézelők, zsebkendők és nyakkendőket,
női ingek, C orsettek, fehér és színes, ilanel, szövet és szatén alsó szoknyákat a legolesóbtól a legfiuomabbig.

\ Í J

G O L D B E R G E R
rövid, kötött, szövött és férfi

<3-1iT’"U"I_i_kLXvT. T e m p l o m t é r ,  fözv. Ufferbach Játiosné házában.).

IG N A C Z
divat árú üzlete

-j c m > .kma&CNaaock m r h * *.k*. *e»: > an*::*'• > > ' • , » »

Van szerencsém a méiyeu tisztelt vevőközönséggel tudatni, hogy ü z l e t k e l y ls é g e m e t  
n ie g iia g y o b b it o t ta n i,  r a k t á r a m a t  n k o r  i g é n y e l n e k  t e l je se n  m e g f e l e lő
Á r ú k k a l  d ú s a n  f e l s z e r e l t e m  és igy abban a kellemes helyzetben vagyok hogy az igen 
tisztelt vevőimet nemcsak kitűnő minőségű árukkal, hanem a  le g o lc s ó b b  á ra k b a n  láthatom el, 
miért is kérem, hogy nagyrabecsült bizalmukkal engem továbbra is szerencséltetni kegyeskedjenek

kitűnő tisztelettel

Goldberg-er Ignácz.
Nagy választék vőfély sza ílag , virág és menyasszonyi Koszorúdból.

T éli a l s ó  ru h á k  gyermek, nő és férfiak részére 30 kitől feljebb. - F e g y e n c z e k  á lta l k ö tö t t  
női, férfi és gyermek h a r is n y á k  15 krtól feljebb.

W  Vidéki iiiDgpndejések pontosan eszközöltetnek, meg nem felelő árúkért a pénzt visszaadom.

Mindennemű férfi szabó ke llékek - -akis a legjobb niin'.b gben, úgyszintén női ruha kellékek, szallagok, 
zsinórok, bársony, piiiach és selyem  díszek . - í; _<y lembe ajánlom gyönyí rí: csipke rak tá ram

—  *Q<g %

•3 t»s. a

g BT

M « *r m.
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Ajánlóin magam minden e szakmába vágó * 
munkák elkészítésére továbbá csim -felira > 
tok, m árvány  és mindenféle fa ro st v
(Flader), s ir rácsozat aranyozás és bron ■*

’*i
zoló m unkák készítésére,valamint homlok- k 
za tok  festésére olajban vágj- agyagié* ;« 
tékkal, a legelegánsabb kivitelben, szolid |  

feltételek mollett.

K R A U S Z J A K A B
szobafestő is mázolő-mester Gyulán,

Van szerencsém a nagyérdemű közön
ségnek b. tudomására adni, hogy a főváros
ból a legjobb munkaerfiket alkalmazva, ké
pes vagyok a legnagyobb igényeket, a leg
szebb és stylszerübb kivititelben eszközölni.

Uj divatáru üzlet Gyulán.
Szives tudomásul.

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönség szíves ügyeimét felhívni az őszi 
es teli idényre újonnan és dúsan be
rendezett

a legjutányosabb árak mellett b. fi- 
j  k  gyeimébe ajánlani; u. m .: a közelgő 
w  őszi idényre öntött vaskályhák, tűz

helyek, tüzieszközök, kályhatálczák, 
széntartók, fatartók, stb. Lőpor, 
fegyverek s mindennemű vadászati 
ezikkek. Szobafegyverek, revolverek 
s kész töltények. Családi Singer-féle 
varrógépek jótállásra. Villanycsengő 
berendezések és ebhez való minden
féle alkatrészek külön is kapható. 
Aszfalt tetőlemez bazfedósbez, fedél
lak és carbolineum. Gép, kötő és 
varrószíjak, kender és gvtúrni 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

Schütz Gusztáv
8—3 vaskereskedó.

kiváló tisztelettel

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

-i Van szerencsém a n. é. közönség- 
1 nek jól felszerelt raktáramat a kö- 
1 vetkező

vasárúczikkekben

divatárú üzletemre,
A legdúsabb választékban kapható 

mindennemű vászon, asztaineműek, 
chiffonok, batisztok, cretonok, zephi- 
rek, kanavászok, casan, flanelt, mosó 
parketok, függönyök ágytakarók, sző
nyegek és paplanok.

lvidönlegessegek és nagyválaszték 
mindennemű női ruhaszövetekben.

Az igen tisztelt közönség szives párt- 
iogásáha ajánlva magam

•------- <
h  első magyar réssvény- WEISZ MÓR ES TÁRSA '>--- ----*

Mi&áennemü
és M e r  Antal kőbányai sör- 

g y irik  föraktira.o-?--7---
első gyulai cognac és likörgyár, 

„ törköly és pálinka főzdéje

í í j y i  i s  k e r t i  kerek  
nagykereskedése.►—--— ■.' * 4

g y u l á n :
ajánlja országszerte a lepj óbbaknak elismert és számos bel- és killfflldi kiállításon elsfl 
dijakkal kitüntetett gyártmányait.

K ü lö n ö s e n  t e l i t iv ju k  »  t. fVgyiis/ tó  k ö zö n ség  b. f ig y e lm é t  v á lo g a to t t  
i iy e r s te rm é n y e k b ő l s a já t  uagys/.abásá fó zd é iik b c n  p á r o l t

gyümölcspálinka különlegességeinkre,
továbbá mindennemű közönségos és legfinomabb l i k ő r  és r u u in k k . l  dúsan felszerelt
raktárunkra.

A n. é. közönséget a legpontosabb és legjutányosabb kiszolgálásról biztosítva, vagyunk 
b. pártolását kérve kiváló tiszt0letiel

W eisz Mór és Társa.

Nyomatja és kiadja a „Corvina könyvnyomda11 Gyulán. 1899.


