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A „Corvina Nyomda" könyv- és papirkereskedésben.
M egjelenik szombaton délben.

Előfizetési ára egész évre 4 frt, fél évre 2 írt, */4 évre 1 frt. 
Egyes szám ára 8 kr.

Az elmegyógyintézet.
A Gyulán létesült országos jellegű 

elmegyógyintézetnek orvosrendőri fe
lülvizsgálatát a bét folyamán eszközöl
te a városi rendőrhatóság. A vizsgá
lat megállapította, hogy az impozáns 
épület minden tekintetben megfelel a 
kivánalmaknak s ennek folytán annak 
használatba vételére, illetőleg a be
költözésre szóló engedély a városi ha
tóság által ki is adatott a vármegyei 
törvényhatóságnak.

Ezzel a hivatalos aktussal egy olyan 
nagyszabású alkotás fejeztetett be vég
legesen, a mely Békésvármegye an- 
náleseiben el nem múló időkig fogja 
hirdetni és megörökíteni azoknak az 
ügybuzgó és nemes férfiaknak dicsősé 
gét, akiknek neve elválaszthatatlanul 
fűződik annak minden kövéhez.

Valóban tüneményszerü Békcsvár 
megyének a közgazdaság, a humaniz
mus és a kultúra terén alig néhány 
év óta észlelhető haladása.

Lapunk nagyon is távol áll attól, 
hogy érdemeden érdemeket tömjénez- 
zen. A szabad szónak és a független 
véleménynyilvánításnak az orgánumául 
szegődött. De óppeu azért nem zár- 
kózhatik el a vélemény nyilvánítástól 
akkor, midőn a vármegye és Gyula 
város érdekeinek törbetlen és igaz 
harczosai előtt kell kalapot emelnie.

Szabad kifejezést adtunk lapunk 
előző számaiban több irányú oly ag
gályainknak, a melyeket közéletünk 
vezetésénél jogosultnak tartottunk. Ten
ni fogjuk ezt ezentúl is ; a valódi ér
demet azonban -- a történelmi igaz
ság érdekében — mindenkor hírlap
írói kötelességünk leend méltányolni 
és kiemelni.

A gyulai országos elmegyógyinté
zet megnyitása olyan kiváló alkalom 
erre, a mely korszakalkotó voltánál 
fogva nem egyhamar fog ismétlődni 
a vármegye történetében.

Ismételnünk kell, hogy t ü ne
mé n y s z e rü volt ennek az or
szágra szóló és valóban az egész or
szágot érdeklő alkotásnak a létrehoza
tala.

Két éve alig múlt annak, mi
dőn dr. F á b r y Sándor váruie- 
megyei alispán emberbaráti érzelmei
vel összekapcsolta a vezetésére bizott 
vármegye és annak székhelye : Gyula 
város érdekei iránti gondjait s ez az 
aránylag oly rövid idő elegendő volt 
az ó lelkes tevékenységének arra. hogy

az agyában megfogamzott nemes esz
mének ne csupán propagandát csinál
jon, hanem, hogy tevékenységének 
erejével azt a szó szoros értelmében 
valóvá is tegye, hogy a mit alkotni 
indult, azt valósággá meg is teremtse.

Az eszme maradandó testté válto
zott át immár, és fennen hirdeti úgy 
Békésvármegye, mint Gyula városá
nak kulturális haladását.

A gyulai országos elmegyógyinté
zet, melyet az ország legtöbb törvény- 
hatósága óhajtott volna a magáénak, 
arra van hivatva, hogy Békés várme 
gyét és vele székvárosát kiemelje a 
feledékenység ködéből, hogy az elfele
dett mostoha gyermeknek szavát is 
meghallja már a mindeneket intéző 
kormány és lássa, hogy az Alföldnek 
ezen számottevő törvényhatóságában 
hatalmas őserő rejtőzik, melynek fej
lesztéséhez csak vezető erőre és ezen 
erőnek felülről való jóakaratu támo
gatására van szükség, hogy Magyar- 
ország politikai és kulturális felvirá
goztatásának megdönthetien bástyájává 
fejlődjék a nemzetiségek mesgyójén.

Ezen most megnyílt — homlokzatán 
három emeletes épület — a székes 
főváros hasonló őzéit szolgáló intézmé
nye mellett — egyedül álló az or
szágban. Berendezése mintaszerű, a 
modern gyógyászati tudomány ideálja. 
A város közönsége büszke bámulattal 
tekint reá, a vidék pedig gratulál ne
künk, akik szerencsések voltunk a 
megalkotásában.

Szegények vagyunk nagyon. Amit 
alkotunk, ami a mienk maradandóan, 
az a közle Ikesedéson, vármegyénk lob
jainak áldozatkészségén kívül, vezető 
íérlíainkuak áldásos ügybüzgalmán, 
törhetetlen akaraterején épül föl : be
csüljük őket érdemeik után, a jelen
ben úgy, mint a jövendőbeli és kí
vánjunk nekik erőt annak a kéznek a 
munkájához, a mely ami szükebb tár
sadalmunk íölvirágoztatásáu munkál
kodik fáradhatatlan és szakadatlan buz
galommal. -'IÍ(|UÍ1

Iparosok és vállalkozók rovata,
Városház tervezés Korponán Korpona város 

közönsége elhatározta, hogy a  városházát ú jra 
épitteti m integy 52796 forint 16 kr. költséggel és 
a vonatkozó tervek és költségelőirányzat elké
szítésére pályázatot hirdet. Pályázati határidő 1900. 
évi január hó 20-ka. Pályadíjak 400 forint és 200 
forint.

Kolozsvár (Gimnázium és tornacsarnok épí
tés Brassóban.) A brassói róm. kath. főgimnázium 
és tornacsarnok építéséhez szükséges föld, kő

műves, elhelyező, kőfaragó, ács, cserépfedő, bá

dogos, asztalos, lakatos, mázoló, üveges, fapado- 
lat, czement-padozat, szobrász, fűtés, festő, redőny, 
vasnemüek, feliratok, viz, légszeszvezeték és csa
tornázási m unkák elkészítése és szállítása iránt 
nyilvános pályázat, illetőleg árlejtés van hirdetve. 
Az eredeti ajánlati iveken kiállított írásbeli aján
latokat, melyek szólhatnak az Összes m unkákra 
egyes munkacsoportokra, vagy egyes munkane-' 
rnekre is, f. é. november 20. déli 12 
róm. kath status igazgatótanácshoz'' Kolozsvárt 
kell benyújtani. Az ajánlati összeg 5 százalékát 
tevő bánatpénznek az érd. róm. kath. status ala
pítványi főpénztáránál (Kolozsvár m. kir. adó
hivatal) az ajánlat benyújtása előtt történt letéte
lét igazoló nyugta az ugyancsak az igazgatóta
nácsnál tekinthetők meg s ugyanott munkakivo
natok és ajánlati m inták is kaphatók, Az aján
latokat a  status irodában november 20. déli 12 
órakor fogják felbontani.

Zn lő várai ja. A s.-szentgyörgyi rőm .kath. temp
lom helyreállítása végett a kir. közalap, erdő- 
gondnokságnál Znióváralján f. évi novem ber hó 
18-án d. e. 10 órakor árlejtés Igaz. Engedménye
zett összeg 1982 forint 08 kr. bánatpénz 200 frt 
A feltételek nevezett erdőgondnokságnál megte
kinthetők.

Debreezeo. (Mázsa és czédulaház építés.) Deb- 
reczen szab. k ir. város által a sertés vásártéren 
emelendő mázsa- és czédulaház munkálatainak 
biztosítására zárt ajánlati versenytárgyalás van 
hirdetve. K öltségelőirányzat a  mázsa-házra 8166 
forint 88 kr.. a ezédulaházra 6215 forint 45 kr. A 
munkálatok együttesen és munkacsoportonként 
elkülönítve adatnak ki. Az 5 százaléknyi bánat
pénz a  városi házipénztárnál f. é. november ll-én  
d. e. 10 óráig leteendő és a  letéti gagy az aján
lathoz csatolandó. Az írásbeli ajánlatok legké
sőbb f. évi november hó 11. déli 12 óráig a pol
gárm esteri h ivatalnál benyújtandók. A beérkezett 
ajánlatok f. é. november hó 12. d. e. 10 órakor a 
városháza nagytermében nyilvánosan felbontat
nak. A terv és költségvetés a  óvárosi mérnöki 
hivatalban m egtekinthetők.

Czirkveuicza. [Horvátország] (Községi fürdő- 
építés.) Czirkvenicza község egy negyven kabin
nal ellátott fürdőépületet lótesittet és az itt szük
séges 7000 forinttal ellátott m unkálatok biztosí
tása czóljából f. évi november hó 18-án d. e. 10 

: órakor az ottani elöljáróságnál nyilvános verseny 
tárgyalást tart, a  hol a tervek k öitaégeiőirányza- 
t,ok és egyébb feltételek is megtekinthetők. Bá
natpénz 250 forint.

Zala-E'^erszeg. (Csizm ák szállítása.) A zala- 
j  meSJyei törvényhatósági utkaparók részére 1—1 
| pár, összesen löü p á r  bagariabőr csizmának be

szerzése végett versenytárgyalás van hirdetve. 
Az írásbeli ujánlalok, egy pár minta-csizmával, f. 
é. novem ber hó 16-án d. e. 10 óráig a zalaeger
szegi m. kir. állam épitészeti hivatalnál benyúj
tandók.

Szeged. (Pálya fentartási fák szállítása.) A 
m agyar kir. állam vasutak szegedi üzlotvezetősége 
a vonalai részére 1900. ős esetleg a  következő 
1901. és 1902. években szükséges pálya ienntai- 
tási fák szállítására pályázatot hirdet. Az 1909-ik 
évben körülbelül alább k itüntetett mennyiségek 
fognak szükségeltetn i: 48 köbméter eredeti fe
nyő-deszka, 45 köbméter jegenye fenyődoszka, 
153 köbméter luc fenyő-deszka, 1 böbméter tölgy
fa fenyő-peszka, 2 köbméter vörös fenyő-deszka, 
12 köbméter szélmetszetlen jegenye fenyő-doszka, 
465 köbméter faragott puha fa, 274 köbm éter fa
ragott tölgyfa, 6760 drb kerités-süritési lécz tölgy
fából, 80000 m. vágott lécz, 250 drb keritési osz
lop puha fából, 1920 drb keritési oszlop tölgy
fából, 59 köbm. eredeti fenyő-palló, 46 köbmétor 
j egenye-fenyőpalló, 107 köbm. luc fenyő-palló, 67 
köbm éter tölgyfapalló, 5 köbm éter vörös-fenyő- 
pallő, 28 köbméter puha farud, 2510 drb keritési 
rúd, 66 drb puha szálfa, 350,000 drb fedő-zsindely 

j 47 cm. hosszú.
A pályázati feltételek alapján szerkesztendő 

ajánlatok legkésőbben 1899. november 21-én dóí^ 
12 óráig nyújtandók be az üzlet vezetőség I. ősz-
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tólv&nál. A. bánatpénz pedig novem ber 20-án déli 
12 óráig teendő le az üzletvezetőség gyüjtőpénz- 
táránál.

Nagyvárad (D ohányáruda betöltés.) A bihar. 
megyei Tenke nagyközségben üresedésbe jött'do- 
hányáruda kezelésének betöltés® végett f. é. no
vem ber hó 28. d. e. 10 órakor a nagyváradi m. 
kir. pénzügigazgatóságnál versenytárgyalás lesz- 
Az eddigi dohány nagyárus 2*2 százalék tőzs-di- 
ja t élvezett. Bánatpénz 150 forint. Az Írásbeli 
ajánlatok egy órával előbb a pénsiigyigazgatóság 
főnökénél benyújtandók. A mérvadó feltételek a 
pénzügyigazgatóságnál és a  nagyszalontai pénz
ügyőri biztosnál m egtekinthetők.

Szeged. (Nádterm és eladás.) A város tulajdo
nát képező alább megnevezett területeken f. év
ben képződött nád-termés következő napokon és 
sorrendben a helyszínén, készpénz fizetés kikö
tése mellett, árverés utján eladetni fog, úgymint: 
f. évi november 9-én délelőtt 8 órakor a rőkusi 
temető melletti terület; 9 órakor a Fehértó, to
vábbá a Székhalomtól Sándorfalváig nyúló töltés 
melletti te rü let s a F ertő ; 11 órakor a Fehértói 
és M aty-ért összekötő csatorna : f. é. uovember 
10-én délelőtt 9 órakor a röszkei iskola melletti 
te rü le t; 11 órakor a esászárviz, délután 2 órakor 
a Négyökrü-tó.

Az elmegyógyintézet keletkezé
sének története.

Dr. Fábry Sándor Békésvármegye alis
pánja dr. B e r k e s Sándor kórházi igaz
gató előterjesztésére belátva azt, hogy 
tarthatatlan a kórház állapota, mert az a 
jelentkező betegeknek s különösen az 
elmebetegnek igen szűk, 1897. évi julius 
havában jelentkezett C h i z e r Cornél 
miniszteri tanácsosnál s P e r e z e l  volt 
belügyminiszternél s élőszóval előterjesz
tette a siralmas kórházi állapotokat. A 
miniszter a meggyőző előterjesztést nagy 
figyelemmel végig hallgatván, felhatal
mazta az alispánt oda hatni, hogy esz
közölje ki a törvényhatóságnál egy elme
gyógyintézetnek felépítését s az állam- 
kincstár az ápolási dijjakban megadja a 
kölcsön törlesztésének fedezetét is.

Ezen meghatalmazás folytán az alis
pán megindította a mozgalmat már 1897. 
julius derekán. N i e d e r m a n n  Gyula 
miniszteri tanácsos is, leérkezett s az it
teni szóbeli tárgyalások már végleg is 
megállapittattak a létesítés módozatai.

Szomorú ész.
RENATO költeménye.

Afrika partiról mért szállnak, zengenek 
Szomorú sóhajok ?
Az őszi virágok üde, szép kelyhében 
Könnycsepp miért ragyog?

Mi nyomja le kora, hervasztó teherrel 
A leveles ágat ?
Repülő madárnak ujjongó danája 
Szerte miért nem árad?

Akik fiaikat gyászolják szivtépő 
Hangos zokogással;
Sir a természet is, gyászol a virág is,
A síró anyákkal. . .

Úgy vágyik. . .
Úgy vágyik a lelkem hozzátok, 
Mégis kerülöm a házatok ;
Úgy elnézném édes arezodat,
Mégis csak nagy néha láthatlak.

Kétség kinoz ; . . . gyötri lelkemet: 
Mást szeretsz vájjon, vagy engemet, 
S bár a szivem vérzik a kíntól,
E kétséget el nem oszlatom.

Mert most még szivemben a remény 
Képem ott van szived rejtekén. . . 
Igaz az az édes tekintet 
A mely szemeidből rám esett

Ennek utánna teljes erővel megin
dult a nagy munka 1897. szeptember ha
vában. az alispán indítványára és indo
kolt előadására Békésvárinegye közön
sége 300000 forintot szavazott meg az 
építés költségeire. Az építés teljes munka 
erővel folyt. Az építési munkát S z a b  a- 
d o s József Gyula város törekvő fiatal 
építésze végezte, teljes megelégedéssel, 
igazi szakértelemmel 150000 forint vál
lalati árért, a gőzfűtési és vízvezetéki mun
kákat K e l 1 o r József budapesti építész 
teljesítette 40000 forintért.

A berendezés, mely részint gyulai, 
részint más megyebeli vállalkozók szál
lítottak köriilbelői 80000 forintba került. 
És most kész van a hatalmas alkotását, 
adva szomorú, de emberiséges feladatának 
Gyula város egy hatalmas alkotással lett 
gazdagabb s gyöngő jövedelmi forrásai 
egy erőteljes érrel szaporodtak.

Hála illeti ezért Békésvánnegye tör
vényhatóságát s különösen annak fejét 
s igazi vezér munkását az alispánt s 
őszinte köszönet Gyula városának a 10000 
forintos telek adományozásáért, gróf A 1- 
m á s> y Dénosnek, özv. báró \V o d i a- 
n e r Albertnének, A 1 m á s s y Kálmánné 
grófnénak 10 hold földnyi adományáért, 
s a néha hálátlan Gyulához mindég nagy
lelkű W e n c k h e i m o k n a k ,  kik bu
sás adományaikkal készséggel hozzá já
rultak az emberi nyomorúság enyhítésé
hez. A vármegye alispánjának ténykedése 
felől elősször gyakorolunk nyilvános kri
tikát s ekkor szeretettel és clösmeréssel 
nyilatkozunk, mert a becsületes munka, 
a férfias tett, elösmerést érdemel.

*
A nagymagyar város közepén kie

melkedő s az egész városrészt domináló 
gyógyintézet épülete mindenek előtt ne
mes egyszerűségével hódítja meg a láto
gatót.

A főbejárattól közvetlenül jobbra és 
balra a légfütő berendezése van elhelyez
ve, úgy azonban, hogy annak működésé
ről a belépő úgy szólván tudomást sem 
vehet, ha azok külön nem érdeklődnek 
a zárthelyiségek iránt.

A meglepően tágas és világos folyo
sók, melyek a betegeknek rossz időben 
sétáló és társalgó helyül is szolgálnak, 
körül övezik úgy a földszinten, mint az 
emeletekeu is a tulajdonképeni ápoló he-

H ej! De félek, hogy majd nálatok
Szemed elárulja a valót;
Vagy tán a ,.nem“-et kimondanád...
S mily sivár volna úgy a világ.

________ Eszenyi Sándor.

Az öreg toloncz,
Egy rongyos ember állott a kapitány 

előtt. Kogyos volt, csupa lyuk az egész 
ember : tudja Isten miféle ruhák voltak 
rajta. Ahol nem volt lyuk ott folt vala 
és igen sok piszok is volt a rongyos vén 
ember ruháján.

A vén embernek igen érdekes arcza 
volt. Bozontos és sárga szakáll verte fel 
az állát, mint a burján nőtte be arczát a 
szőr, a bajusszá ritkán nőtt, de végtele
nül elhanyagolt, hanem a szemei, azok 
ragyogtak. Élénken forogtak jobbra-balra 
és értelmesen néztek. A kapitány azt gon
dolta magában, hogy ez a vén csavargó 
igen nagy gazember észt hordoz kopo
nyájában.

Pedig nem volt ellene semmi pa
nasz, éjjel hozták be a rendőrök a sán- 
ezok alól. Ott őgyelgett a havas éjszaká
ban. A kezeit a zsebeibe mélyesztette és 
pipázott. A szürke égfelé fújta a füstöt 
és nem látszott fázni. Hát behozták.

Az öreg czinikusan lépkedett a rend
őrök előtt és jó kedvüen ballagott a fris
sen esett hóban. Bizonyos bonhomiával 
jegyezte meg, hogy az ilyesmi már több
ször megtörtént vele és éppen nem fél a 
börtöntől. Hasonlatokat mondott a leiké
ről és a frissen esett hóról.

Igen, az öreg bekerült a börtönbe,

lyiségeket. A kitünően működő légfűtés 
a szobák levegőjével egyenlő meleget tart 
a folyosón is.

A bejárattól jobbra a férfi, balra pe
dig a női betegek vannak elhelyezve. 
Mindkét szárnyon elsőnek a tágas és két 
villamos fénnyel világított ebédlő helyi
ségbe lépünk, azután következnek a háló
termek, melyeknek közepén van a mosdó 
szoba, — a háló-szobák végén a fürdő 
és azontúl az orvosi műszó szerint i z- 
g u 11 betegek számára készült magán - 
czellák. Az egészséges, tágas termeknek 
belső berendezése valóban meglepi ké
nyelme és tisztasága által a látogatót. A 
beosztás és berendezés ugyanaz az emele
teken is, ami a földszinten, azzal a kü- 
lömbséggel mégis, hogy’ az emeleti fel
járóknál van a fölvételi szoba, az orvosi 
műterem, az orvosi iroda és laborató
rium a kézi gyógyszertárral s mindkét 
emeleten egy-egy nappali és hálószobá
ból álló orvosi garsonlakás.

A betegek elhelyezésére és tartózko
dására szolgáló műiden helyiség egy ge
nerál kulcsosai nyílik s idegennek csak 
úgy lehet azokon bejutni a belsőterembe, 
ha az ajtót megkopogtatja s az ápoló 
belülről ajtót nyit előtte.

A tágas udvaron úgy a női, mint a 
férfi betegek részére külön-külön magas 
sodrony-kerítéssel elzárt sétahelyek van
nak, melyeknek az udvar többi részével 
együttesen való parkírozása már szintén 
folyamatban van.

Megemhtésre érdemes a külön álló 
román stylusban épült apáeza lakás, az 
ezzel kapcsolatos nagyszerű konyha és 
éléskamrák s az ugyanily stylusú ká
polna, melynek pazar egyházi berende
zése kizárólag a kigyósi grófasszony ál
dozatkészségét s nemes Ízlését dieséri.

A villamos világítás kitünően műkö
dik, még a legtnlzottabb kívánalmakat is 
kielégíti s fennen dicséri a vállalat életre
valóságát.

Egészben véve azt a benyomástlioz- 
tuk magunkkal ebből a monumentális 
épületből, hogy az Gyula városának nem
csak maradandó díszét fogja képezni 
hosszú időkig, hanem egyszersmind az 
emberszeretet és a modern kultúra hala
dását is fennen hirdeti s követésre méltó 
példaként szolgál az utókornak.

ahol már szomorúan gurnyasztottak az 
éjszaka alakjai. Az öreg jókedvűen nézett 
körül és, fütyürészve telepedett,,de egyj sa
rokba. Es elaludt. Aludt úgy, mintha p u 
ha ágyban hálna és ő volna a föld-ke
rekség legboldogabb halandója.

Az öregnek, aki toprongyosan, örö
kös nyomorúságban morzsolta le az éle
tét, valóban nem volt semmi gondja. Az 
öregnek elvei voltak. Elve volt a holnap
ra nem gondolni, s gyakran monda igen 
nagy keserűséggel, hogy ő róla is az gon
doskodik, aki a mezők liliomairól és az 
ég madarairól. De az utóbbi időkben az 
is cserbe hagyta az öreget. Végtelenül 
hideg volt a tél, a vén csavargó csak 
ünnepnapon jutott meleg hajlékhoz. Kezd
te unni az életét. Valami döntő gazem
berségen törte a fejét, ami végezne vele. 
Az apró esinytevések nem elégítették ki, 
sőt vén korára megérte azt is, hogy né
ha-néha a lelkiismeret furdalta.

A lelkiismeret pedig furcsa jószág. 
Az öreg csak hírből ösmerte eddig. Ha
nem a vénséggel megjött az is. A vén 
csavargó nagy gazember volt egész éle
tében. Gyors és igen enyves volt a keze, 
nagy a léiekjelenete. Kitünően tudott ta
gadni is az öreg.

Azon kezdte ő is a min a legtöbb 
akasztófa-virág. Alig volt ökölnyi, mikor 
már bajba keveredett. A szekerek után 
kapaszkodott, kozák volt a gombozásban 
és sokat is verekedett akkoriban pajtá
saival.

Hogy hol született voltaképpen az 
öreg, azt bajos meghatározni. A régi me
se ; anyja mosóné volt, apját leütötte a 
hajékötél. Felnőtt, mint az utszéb fa, mert 
mást nem tehetett. Homályosan emlék-
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November hatodiké.
(Egy orvos levele.)

Hivatásomnál fogva szomorú köte
lességemhez tartozik napról napra töb- 
ször is találkozni, sót közelebbi érint
kezésekbe lépni azokkal, kik a társa
dalomra nézve - -  kevés kivétellel j 
talán örökké megszűntek létezni. A te
remtés legszerencsétlenebb lényei ezek 
az élőhalottak, kiket az orvosok és 
ápolókon kivül mindenki eléggé érthe
tő okokból kerül.

Bennünket orvosokat —  min
den legcsekélyebb akár kedvező, akár 
kedvezőtlen változás, mely az elme
betegek szellemi és lelki világában 
mutatkozik, érdekel és nem kerüli ki 
ügyelőiünket. November hatodikén köl
tözött a régi tébolyda 40 szánalomra 
méltó lakója az ósdi, szűk, egészség
telen és sötét czellákból az újonnan 
épült és immár rendeltetésének átadott 
a modern bygienia minden követel
ményeinek megfelelő elmegyógyintézet 
tágas, napsugaras, világos termeibe, j

Alig hihető, hogy ebbe a szomorú . 
intézetbe, melynek nevét nem ejtjük 
ki a nélkül, hogy lelkünket félelem ne, 
szállna meg, melynek küszöbét át nem 
lépjük a nélkül, hogy szivünk össze 
ne szorulna, — ha csak egy pillanat
ra is — belopódzott a tiszta öröm ra
gyogó sugara.

A szerencsétlenek mintha érezték ! 
volna, hogy itt ebben az uj intézetben 
egy egész más, de eddigivel össze 
sem hasonlítható, sokkal jobb élet kéz- I 
dódik ! Káprázatosán hatott reájuk a í 
napsugár, a világosság, a termek és 
folyosók tágas volta, hol most már
szabadon mozoghatnak. Eddig mind- i
ezt nélkülözték.

Nincs ember, kinek lelkét ineg nem i
indította, kinek emberszeretete meg j
nem mozdult, — kinek szive erőseb-

szik egy vastag vörös arezu asszonyra, 
ki piszkos volt és rongyos állandóan.

Ez a vastag nehéz asszony keserí
tette meg némiképpen az öreg ifjúkorát. 
Ekkoriban nagyon ütötték az öreget, — 
de sírni nem volt szabad. Ha sirt, éhen 
maradt. Hát inkább nem sirt.

A vastag, vörüsarczu asszony egyszer 
elcsúszott az utczán a fagyos aszfalton. 
Beteg lett és a tacskó, mikor egy este 
bekerült haza enni az utczáról, úgy ta
lálta mozdulatlanul az asszonyt. Nagyon 
fehér lett az arezu és nem is beszélt.

Azóta egészen magáé lett, az öreg. 
Inaskodott egy nyomdában, árult gyufát, 
hordta a téglát a kőműveseknél. Hanem | 
a csavargást mindig jobban szerette a i 
m u n k á n á l .

Milyen kéjes érzet az : csavarogni: 
Különösen nyáron, vagy tavasszal. Ott 
hevert az üreg a meleg májusi napon, a 
kőkoczkákon. Hátát íürösztütte az enyhe 
tavaszi napsugárban és halkan pipázott. 
Körülötte dolgoztak. Izzadva görnyedtek 
a zsákhordók s a Dunán hosszan és von
tatottan buktak a jövő, menő hajók. A 
kerekek csapkodták a vizet cs a kürtők
ből vastagon ömlött a fekete füst. A füst 
megfeküdte a viz hátát és úgy úszott ■ 
hosszú szalagba a hajó után.

Hát ezt mind nagyon jó volt elnézni. ; 
Ezt szerette az öreg: szerette nézni, hogy 
dolgozik más ember, hogy görnyed, hogy 
izzad és közben azt gondolta, hogy így j 
kellene neki is tenni. Hanem csak a gon
dolatnál maradt.

Igen, így nőtt fel az öreg. Élt, mert . 
nem tehetett mást, lopott és betyárko- 
dott, mert élni kell.

Reggel lett.
Felébredt a börtön és érdeklődve né- j 

zegették egymást a vendégek. Vidáman

ben nem dobbant volna, ha látta vol
na a boldogságot, melyet a föld ezen j 
legszerencsétlenebb teremtéseinek ar- j 
czáról sugárzott. Mintha egy pillanatra 
feleszméltek volna, mintha az égfelé 
emelt tekintetükkel hálát akartak vol
na rebegni az isteni gondviselésnek és 
emberi jóltevőinek ! Valóban hihetet- j 
lennek látszik, hogy e szerencsétlen | 
emberekre is, kiknek szellemét, kedé- j 
lyét úgyszólván öröksötétség borította 
el, mily jóleső hatással volt a kedvező 
változás.

Szerettem volna, ha mindazok, kik 
az uj elmegyógyintézet létesitésén fá
radoztak, kik báidozattól, fáradozástól 
vissza nem rettentek, abban a perezben, 
midőn a betegeket uj otthonukba át- 
kisérték, jelen lettek volna. Ha látták 
volna az örömtől ragyogó arezokat, ha j 
látták volna, mint siiuitottavégig egyik ; 
és másik is tiszta hófehér ágyát, ak 
kor azt hiszem meglelték volna fára
dozásukéit a legnagyobb jutalmat a 
lélekemelő tudatban, hogy szerencsét
len. gyámoltalan szenvedő embertár
saikkal jót cselekedtek.

Nekünk orvosoknak pedig az len
ne a legszebb jutalmunk, ha sikerülne 
a szerencsétlenek közül minél többet 
visszaadni az emberi társadalomnak, 
hogy hazánknak ismét hasznavehó 
polgárai lennének. Vajha sikerülne 
megezéfolnt Dante szárnyra kapott hí
res szavait

r Lasciate ogné speranza !“
Dr. Kohn Emil.

A holdvilág szerepe, jelentősége Gyulán.
M otto : A városi lámpák 
csakis akkor gyujtandók 
fel, lia a  kalendárium ban 
holdvilágjelezve nincsen. 

A városi tanács-

Idő este 9 dra. Színhely a főuteza. 
Idegen: (A Kohlmann boltja előtt

orra bukik.)

beszélgettek és jókedvű kaezagással me
séltek egymásnak csintalan dolgokról. Az 
öreg különösen sokat tudott beszélni, de 
hazudni is igen jól tudott. így telt az 
idő.

Hanem egyszer vége szakadt a, me
sének. Kilencz óra volt reggel. Jött a 
kulcsár és moróztisan nyitotta ki az ajtót.

A banda bevonult a kapitány elé.
Közönséges csavargók, csirkefogók 

voltak valamennyien. Hamar végeztek ve
lük. Hanem az öreg nem közönséges zsá- 
uer volt.

— Miért hozták be ?
Az öregnek jogi ismeretei voltak.
— Csavargásért.
— Mi a foglalkozása?
Az öreg hazudni akart, de nem tette. 

A tenyerét a szemei elé tette és egyet, 
röviden és mé’y m sóhajtott,

— Semmi.
A kapitány idegesen ütött az asz

talra a czcruzájával.
— Semmi V . . . Hisz végre is az 

nem lehet. Miből él? Dolgozni kell,hogy 
élhessen. Napszámos munkát végez ?

Az öreg bólintott. Mindegy az akár 
mit mond. Tudja előre a sorsát: haza 
toionesolják.

Az öreg rongyos volt és piszkos ru
házatú, de jó kedvüen mosolygott arra a 
gondolatra, hogy utazni fog ismét. Utazni 
a vasutón, vissza a fővárosba, ott köny- 
nyebb az élet.

Hogy ott állott a kapitány előtt, ki
egyenesedett a termete és a téli napsugár 
ahogy beszűrődött kívülről a magas ab
laktáblákon, megvilágította az öreg arczát.

És az öreg jókedvűen nézett a ka
pitányra.

Szabolcsi.

Micsoda egyptomi sötétség, sehol 
egy lámpa, egy irányjelző, mely út
baigazítással szolgálná . . . Hol va - 
gyök . . . Merre induljak . . . Mago - 
mészt ez a sötétség, ? Segítség rendőr.

Helybeli; (Ki már beletörődött min
denbe, amit a tanács bölcsessége k ifun- 
dált) Uraságod téved ! Hiszen ma hold
világ vau. Vagy a szemein vau hályug , 
vagy az égitestek mozgásáról van rosz- 
szul informálva. ,\la ki van zárva a sö
tétség. Ma holdvilág van.

De uram győződjék meg róla, 
hogy pokoli., sötétség van, ón semmit 
nem latok. On se lát ne áltassa magát. 
Nincsenek itt lámpák ?

ff.: Ön határozottan önfejű. A ka
lendáriumot nem ösmori Ott pedig tisz
tán áll, hogy ma holdvilág van.

I:  Különbséget kell tenni a kalen
dárium jelzése és a tény, a valóság kö
zött. Akár mit mond emez, a tényt meg 
nem czáfolja. Ma este pokoli sötétség van.

ff: A ki nem tud arabusul, az ne 
beszéljen arabusul, magának sejtelme 
sincs a kalendáriumról.

f.: Hát nem látja ezt a rettenetes 
sötétséget ?

ff.: Látom én, bizony látom és éppen 
azért mert látom — tehát látom — lá
tod — látja holdvilág van. Ha nem vol
na holdvilág, nem látná a sötétséget.

I.: (Magában.) Ez az ember őrült. 
Látja a mit nem lát és nem látja amit 
lá t (Fennhangon.) Tudja maga mi az a 
holdvilág ?

ff .: A holdvilág, holdból és világból 
áll. Holdvilágnak nevezzük azt a vilá
got, a miről a kalendárium beszél.

I . : De édes jó uram ! Igaza lehet a 
kalendáriumnak is, magának is, nekem 
is. Az ég tele sötét fellegekkel, ezek lát
hatatlanná teszik a holdvilágot.

ff : Ragaszkodom ahhoz, hogy hold
világ vau. 11a nem volna, égnének a 
lámpák. De mivel van, hát nem éguek. 
Ez a tanáes határozata.

: A tanács is szokott tévedni.
H .: A tanács szent és és sérthetot- 

len, határozatai a kritikán jóval felül 
állanak.

Hátha — •------
ff.: Semmi hátha a tanács kimond

ta, hogy ilyenkor nem szabad felhőnek 
lenni. .

I :  És ha mégis — — —
H.\ Ne feleseljen velem, a tanács 

azért tanács, hogy okos U cselekedjék. 
És úgy is cselekedett és cselekszik 
mindég.

Do vannak esőtek — — — 
ff : Nincsonek esetük 1 Ajánlom ma

gamat. (Eltűnik a sötétségben, az idegen 
pedig lépten-nyomon bugdáesoiva ván
szorog tova.) — a —

ÚJDONSÁGOK.
— Búcsúostély, Kedves estét töltött 

el szombaton este Békésvármegye intel- 
ligenczíájn Gyulán a „Komló" szálloda 
éttermében. Ekkor búcsúztatták ol a bírói 
kar köztiszteletben és szeretetbon álló tag
ját Balogh Sámuel kir. ítélőtáblái bírót. 
A vacsorán megjelentek : Csillog László 
ezredes, Novak Kamill kúriai biró, dr. 
Fálery Sándor alispán, dr. Nyisztor Ador
ján, dr. Beregiig, dr. fh o lti, Lehocsky Vil
mos, V Sznkmúry Arisztid, llulmg türv. 
bírák, Fekete József vizsgálóbíró, Dntkay 
Béla polgármester, Fekete, Kstenyi járás- 
birák, Tóth Fercnez kir. alügyész. Babó 
csabai albiró, dr. Tandy, dr. Betler Vilmos, 
dr. Fáy Samu, Iliiké Lajos, dr. Igaz Pál 

i békési, dr. Kovács m.-berényi, Jetmsovics 
Emil, pr. Föl lument, (Ír. Kelhet Mór, dr. Be- 

! rengi Ármin, Behrider Kornél, dr. Frankó,
! íjr. Leültre László gyulai ügyvédek, Farka* 
j mérnök, Seareasy főmérnök, Bősei mérnök,
1 Csák György pénzügyigazgató, dr. Móró 

árv. ülnök,, dr. /oltly János főorvos, dr. 
Ziildy Géza főügyész. Horváth felügyelő, 
Betiltt főhadnagy, Óotloky gyógysz-rész, 
Ihétfőmnél jegyző, hűlne, Késs, St o-ó hiva
talnokok. A törvényszék 8 a járásbii óság 
egész jegyzői kara, Lamjielfekl Lajos pénz- 

1 ügyititkár, Ceinceár Adolf, Márkus árva-
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széki ülnök és még számosán. A felkö- ' 
szöntők sorát az ünnepelt Balogh Sámuel 
nyitotta meg, ki ősi szokás szerint felkö- j 
szöntötte, a legelső magyar embert a ki- i 
rályt. Utána Nóták Kamill szép szavak- 
bán emlékezett meg az eltávozó biró mű
ködéséről és igazságosságáról. Tapsvi
har jutalmazott meg egy közbeszólást, 
mely az elnök tósztját félbeszakította. — 
Nevezetesen; midőn az elnök azon kije
lentést tette, hogy tisztelte a bíróban az 
igazságosat, egy stentori hang közbeki
áltott : „Nem csoda, öntől csak igazságot 
lehet tanulni." — Utána dr. Nyisztor Ador
ján a bírói kar, s Jancsocics Emil az ügy
védi kar nevében köszöntötte fel az eltá- | 
vozót. Frenetikus hatást keltett dr. Fábry i 
Sándor alispán pohárköszöntője, ki hosz- | 
szas, humoros beszéddel leplezte le Ba- i 
logh Sámuelt s elmondta, hogy akármi- ; 
lyen jó biró is Balogh Sámuel, de vadász- : 
nak nagyon rósz vadász, úgy hogy a gyulai j 
nyulak gyászünnepélyt rendeznek, mert 
eltávozik közülük az, a kivel büntetlenül 
kaczérkodhattak. Annyira ment a nyulak 
kaczérkodása ezen a téren, hogy sok öreg 
nyul-mama az ő puskájának csöve előtt 
tanította be kiskorú gyermekeit és ük
unokáit a nyúl-tánczra. Beszéltek még 
LampelfM pénzügyi titkár, dr. Pándy Ist
ván, Tóth Eerencz, Illyés Alajos, Horváth 
István és dr. Frankó László. — Az ün
nep legkedvesebb része volt az, mikor a 
honvédek derék parancsnoka Csillag ezre
des elővette a hegedűt s művészi játék
kal, szűnni nem akaró tapsokra ragadta 
a hallgatóságot. Végül következett gyulai 
ősi szokás szerint a fáklyásmenet, a mi
kor is Rákóezy hangjai mellett az egész 
társaság égő gyertyákat tartva kezében 
elvonult az ünnepelt előtt. A fáklyásme
net szónoka, dr. Zöldy Géza városi fő
ügyész volt. A kedélyes mulatságnak csak 
a hajnali órák vetettek végett. — A me
rni, mely a vendéglős konyháját dicséri, 
a következő volt: Tok alá Tartár, Sertés 
cottlete, Kappan sült, Krémes bélés, Giar- 
dinetto.

•— A zugirászok ellen indított küzdel
met — lapunk czélja lévén kiirtani a tár
sadalom e fekélyeit — azzal folytatta a 
szerkesztőség, hogy egyik munkatársunkat 
elküldötte Dutkay polgármesterhez meg
kérni, hogy tegyen eleget törvényes kö
telességének s irtsa ki különösen a vá
rosházán elharapódzott zugirászatot, mely 
nemcsak szégyenletes állapot, hanem ká
rára van a városnak, mert alkalmazottjai 
magán munkákat végeznek hivatalos óra 
alatt. A polgármester, mint törvényt tisz
telő ember a legnagyobb készséggel meg
ígérte, hogy' mindent elkövet amennyiben 
ily eset tudomására jut, hogy az megto- 
roltassék s hogy a bűnvádi eljárás az 
illető ellen megindittassék. Hogy közön
ségünk tájékozva legyen, hogy kik a zug
irászok azért részletesebben foglalkozunk 
ezen ügygyei. A törvény értelmében, bár
minemű hivatalos kérvényt, szerződést, 
kötelezvényt, szóval minden hivatalos Írá
sos munkát csak ügyvéd végezhet vagy 
kir. közjegyző. A ki tehát ezeken kívül 
Írásos munkát végez, legyen az akármi
lyen hivatalba levő ember, az a törvény 
által üldözött — zugi rósz, kivéve a köz- 
ségi jegyzőket, mert ezeknek a szabály- 
rendelet megengedi, hogy kisebb írásos 
munkákat, például adásvételi szerződést 
végezzenek. Ezeket akarjuk mi kipuszti- 
tani s a közönség helyes dolgot cselek
szik, ha nekünk segédkezet nyújt s min
den zugirászati esetet vagy nekünk vagy 
a bíróságnak vagy a kir. ügyészségnek 
tudomására hoz.

— A tavozo főpap. A nagyváradi ka
nonokká kinevezett Grócz Béla volt en- 
drődi plébános házánál eltávozása alkal
mával tisztelgett a megyei kath. lelkészi 
kar, hogy búcsút vegyen szeretett társuk
tól. A hivatalos búesúzást kedélyes est 
követte, hol (rróh Ferencz prépost-plébános 
tirtott költői szép beszédet, meleg sza
vakban festé le azon ragaszkodást s sze- 
retetet, melylyel az eltávozó iránt visel
tetnek.

— Uj lelkészi állás. Az evangélikusok 
hatalmas emporuinában Csabán uj lelkészi

állást szerveznek. A csabai ág. evang. | 
egyház presbitériuma hétfőit tartott látó- j 
gatott ütést, a hol meghallgatták a bízott- j 
ság jelentését s egyhangú határozattá I 
emeltetett az, hogy tekintettel a hívek | 
szaporodására a negyedik lelkészi állás \ 
szereztetik. A jövő hét csütörtökén tar- j 
tandó presbiteri ülésen már a jelölés is i 
megejtetik.

— A hivatal teherrel jár, ezt a köz
ségi esküdtek akkor érzik leginkább, j 
mikor néha napokig kell jármok a pénz- j 
ügyörökkel, gyakran estve 10-15 kilo- j 
métert gyalogolniok, mert a törvény 
úgy rendelkezik, hogy a dohány földek ; 
felmérésénél, szeszfőző üstök ellenőrző- j 
sénél stb. ott koll lenni egy hatósági 
tagnak — hiszen ott is lennének fik szí
vesen — do nem ingyen. Békés község 
elöljárósága folyamodott is főszolgabíró
jához, hogy mentse fel a községi elöljá
rókat ezen terhes kötelezettség alól, vagy 
fuvar és napidijat állapítson meg ré
szökre. Miután azonban a törvény nem 
rendelkezik, hogy ilyen esetekben a ha
tósági taDU napidijat kapjon — a főszol
gabíró utasította az elöljáróságot, hogy 

' továbbra is díjtalanul teljesítsék a tanu- 
zásokat, — erre a közigazgatási bizott
sághoz fordult az elöljáróság, mely va
lószínűleg folyó havi ülésében veszi tár
gyalás alá kérését. — Bármint határoz 
is a bizottság, annyi kétségtelenül bizo
nyos, hogy a község köteles hatósági 
tanút adni, és a mai törvény keretében 
ezek semminemű dijjazásra igényt nem 
tarthatnak már csak azért sem, mert 
ilyenekre semmiféle összeg a költségve
tésbe felvéve nincs. Pedig megyénkben 
ez nem kicsinylendö kérdés, hol egy falu 
határa oly nagy kiterjedésű, hogy egy 
pálinka főző a másikától 15—20 kilomé
terre van — ott igazságosan nőin lehet 
azt követelni egy községi esküdtől, hogy 
ilyen terhes szolgálatot, mely fáradsá- 

! got, időmulasztást okoz, s amúgy sem 
tartozik a kedves mulatságok közé sza
bálytalanságokat kutató pénzügyőrükkel 
járni-kelni, — ingyen teljesítsen. Ezzel 
foglalkozniok kell a hivatott köröknek, 
hiszen talán csak juthat egy kis napidij 
a mai többlettel dolgozó költségvetésből 
a becsületből szolgáló elöljáróknak is.

— A békésmegyei gazdasági egylet igaz
gató választmánya nov. 12-én, holnap d. 
e. 9 órakor B.-Csabán a kaszinó helyisé
gében ülést tart a következő tárgysoro
zattal : 1. A földmivelésügyi ministernek 
az egylethez intézett köszönetnyilvánítása. 
2. Ugyanannak leirata. 3. A vármegyei 
közegészségügyi egyesület javaslata a cse
lédlakok ügyében, s erre vonatkozó biz. 
javaslat. 4. Békésmegye törvényhatóságá
nak megkeresése a kukoricza-moly irtása 
s a köröm- és szájfájás ügyében. 5. Reis- 
ner Emánuel indítványa a bucharai bir
kafaj meghonosítása tárgyában. 6. A me
zőgazdasági múzeum megkeresése. 7. A 
pestmegyei gazdasági egylet átirata az 
állatbiztosítás tárgyában. 8. Borsföldi Ká
roly volt kertész nyugdíj iránti kérvénye. 
9. Az egyleti titkár jelentése a szegedi 
kiállításról. 10. Folyó ügyek.

— Jóváhagyott vármegyei határozatok. 
A belügyminister jóváhagyta a törvény- 
hatósági bizottság azon határozatait, me
lyekben az ambuláns számvevői állíts ja
vadalmát 1200 frt fizetés és 200 frt lakás
pénzben állapította meg, a közkórházi 
gazdasági telep czéljaira az Anka-féle kis- 
birtoknak 6000 frton való megvétele ki
mondatott, a múlt évben kivetett '/>* pót
adónak mintegy 1200 frtot tevő maradvá
nya egyenlő arányban a budapesti Erzsé
bet örükimádás, a csabai Erzsébet szere- 
tetliáz és a gyulai Erzsébet ápolda részére 
megszavaztatott.

— Antiszemitizmus az egyetemen. Mint 
budapesti tudósítónk Írja, ott kedden véres 
párbaj folyt le Jónás Alfréd és Urszinyi 
Pál, utóbbi csabai származású egyetemi 
hallgató között, a mely Jónás súlyos meg
sebesülésével végződött. A párbaj oka az, 
hogy a keresztény egyetemi hallgatók 
nem akarták egy tanteremben magukkal 
megtűrni a zsidókat. Nagyon helytelen

dolog, hogy már az egyetem falai között 
is felütötte fejét a vallási villongás.

— Uj adóhivatal. Már híradással vol
tunk arról, hogy a pénzügyminiszter 
Szeghalmon uj adóhivatalt szándékozik 
fölállítani, — erről a szándékáról azzal 
értesítette a szeghalmi elöljáróságot, hogy 
hajlandó-e ingyen megfelelő helyiséget 
adni az adóhivatal számára és annak 
őrzéséről gondoskodni. Szeghalom község 
1899 augusztus 31 én tartott képviselő- 
testületi ülésében örömmel vette tudo
másul a miniszter leiratát, az adóhivatal 
helyiségéül felajánlott a községházában 
3 szobát, melyet a czélnak megfelelően 
kész átalakítani. A pénzügyminiszter tu
domásul véván a község ajánlatát azt 
elfogadta, és a gyulai pénzügyigazgató
ságot utasította, hogy az uj adóhivatal
hoz beosztandó községekről, a hivatal 
személyzetéről s egyéb mozzanatokról 
tegyen neki jelentést. Az uj hivatal te
hát a jövő év elején már megkezdi mű
ködését.

— Tilos a toborzás. Az angol-búr há
ború hullámai eljutottak vármegyénk ha
táraihoz is, mert az alispán mindon fő
szolgabírónak s Gyula város polgármes
terének kiadta Jnkabf i államtitkárnak kö
vetkező rendeletét: A közös külügyminis- 
ter urnák 1899. évi októberhó 13-án 2631. 
szám alatt kelt átirata szerint: némely 
napilapból arról értesült, hogy Ausztriá
ban és Magyarországban a transvaali búr 
és angol háborúban való részvétel czéljá- 
ból, önkéntesek toborzása szándékoltatok. 
Minthogy Ausztria és Magyarországnak, 
a Dél-Afrikában mostanában keletkezett 
bonyodalmakkal, illetve a dél-afrikai Tran- 
svaal köztársaság és a britt birodalom kö
zött dúló háborúval szemben, a legszigo
rúbb semlegességet kell megőriznie: az 
ily toborzások megtörése úgy az egyik, 
mint a másik háborút viselő fél javára, 
a nemzetközi — jogilag megokolt semle
gesség megszegése volna. Felhívom en
nélfogva a törvényhatóságot, hogy az ily 
toborzásokra csábitó felhívásokat, illetve 
a toborzásokat magukat, minden törvé
nyes eszközzel akadályoztassa meg s gon
doskodjék arról is, hogy a szigorúan meg
őrzendő semlegesség megsértői példásan 
megbüntettessenek. A szigorú semleges
ség megóvása czéljából kiváló gond és 
figyelem fordítandó arra is, hogy fegyve
rek és lőszerek a háború tartama alatt 
sem az egyik, sem a másik hadakozó fél 
részére Magyarországból, vagy az ország 
területén keresztül ne szállíttassanak.

— Halálozás. Egy régi derék polgár 
halt meg Gyulán szerdán délután; a so
kak által ösmert Licska János, kit közné
ven mindenki csak doctor urnák hivott. 
Temetése nagy részvét mellett ment végbe. 
A család haláláról a következő gyászje
lentést adta k i : Alulírottak mélyen meg
szomorodott szívvel tudatják a felejthe
tetlen jó férj és kedves rokonnak Litska 
Jánosnak folyó év és hó 8-án, esteli 6 
órakor, élte 58-ik, hosszas boldog házas
ságuk és a halotti szentségek ájtatos fel
vétele után történt gyászos elhunytat. A 
megboldogult földi maradványai folyó hó
10- én, délután 3 órakor fognak a róni. 
kath. anyaszentegyház szertartásai szerint 
a Józsefvárosi, Szent-József temetőben 
örök nyugalomra tétetni. Lelke üdvéért, 
az engesztelő szentmise áldozat folyó hó
11- én reggeli '/t8 órakor fog a helybeli 
rom. kath. anyatemplomban az Egek 
Urának bemutatta tűi. Gyula, 1899. évi 
november hó 9-én. Áldás és béke poraira! 
Litska. Jánosné szül. Szabados Amália, 
neje. Özv. Szabados Antalné szül. Litska 
Borbála, testvére. Szabados Józsefné szül.

! Bauer Lujza, sógornője. Szabados József, 
i Schütz Gusztáv, sógorai. Ozv. Litska Fe- 

renezné szül. Bandhauer Terézia, nagy
nénje. Sehütz Gusztávné szül. Szabados 
Erzsi, Szabados Tóni, Szabados Sándor, 
kereszt-gyermekei.

— AÍ-Karolyi grófnő. Bécs-Ujhelyről 
sürgönyzik, hogy ott tegnap a rendőrség 
elfogott egy országos hirü szélhámosuőt 
Rrmenyek Aurélját, a ki Károlyi grófnő'' 
n é : alatt kalandozta be Magyarországot 
és Ausztriát és vakmerő fosztogatást
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űzött. Az álgrófnő Csabán hónapokon át ! 
kávéházi pinezémő volt.

— Az ivánfenéki ármenteritő-társulat
folyó hó 13-án, hétfőn, őszi közgjnilést j 
tart, melyen jelentést tesznek a főmérnök j 
fegyelmi ügyéről és a költségvetést is tár- | 
gyalni fogják.

— Alapszabály megerősítés. A gyulai 
kölcsönösen segélyző első fiú- és leány- 
kiházasitó társulat módosított alapszabá
lyait a belügyminiszter ellátta bemutatási 
záradékkal.

— Ápolóból ápolt. Kovács Balázs gyulai 
kórházi ápoló csütörtökön reggel holmi 
nézeteltérésből kifolyólag egy ollóval oly 
szúrást ejtett Mundmczó Péter kollégáján, 
hogy gyógykezelés alá kellett venni s 
most a kórházban ápoltatik.

— A kávéházak szarkája. Hűséges őre 
volt a csabai boltoknak — mint egyik 
ottani lap Írja — Diósi Orechar, aki régi 
alakja a csabai hazafias czélu csoportulá- 
soknak. Követválasztás, üanepség nem 
esik meg a nélkül, hogy a derék férfin 
meg ne nyilatkoztatná tiszteletreméltó ér
zelmeit. Eddig csak a tisztes tulajdonsá
gait ismertük az exaltált embernek, újab
ban azonban valóságos meglepetésként 
kitűnik, hogy a hétköznapi Orechárban a 
legerősebben ki vannak fejlődve a szarka 
tulajdonságai. Följelentésre a rendőrség 
házkutatást tartott nála s kiderült, hogy 
a szobája telisded-teli van lopott tárgyak
kal. Esernyők tuezatszámra (és csodálkoz
zék az ember, hogy oly sokszor elhagyja 
az esernyőjét) katonai bajonet, ezimtáb- 
lák, sörös hordók, csatorna-részek, fehér- 
nemüek, különösen szalvetták, koezkakö- 
vek, ablakszárnyak, 25 kiló gyertya, 30 
üveggel petróleum, 1000 skatulya gyufa, 
sőt a városházáról is lopott tentatartókat, 
a káplártól konyhaeszközök szeszélyes 
fölhalmozásban. Ezer drb czigaretta iská- 
tulya egésziti ki a jól felszerelt raktárt. 
Reánk ez a lim-lom felhalmozás azt a 
hatást teszi, hogy itt egy kleptomaniás 
beteggel van dolgunk, mi a rendőrorvosi 
nyomozatnál hamar ki fog tűnni. Orechárt 
letartóztatta a rendőrség. — Eddig három 
kocsi lopott holmit szállítottak a város
házára, s most a hatóság felhívja majd a 
város közönségét a tárgyak megtekinté- 
kintésére, hátha rátalál elveszett holmi
jára. Diósi ugyanis sokáig mint privát 
éjjeli őr működött, s mint látni ugyancsak 
— lelkiismeretesen.

— Tánczmulatság. A gyulai 48-as kör 
1899. évi novomberhó 12-én a Göndöes- 
népkerti pavillonban saját pénztára javára 
tánczvigalinat rendez. Belépti díj szemé
lyenként 1 korona. Kezdete este 7 órakor. 
Éelülfizetések köszönettel vétetnek és a 
„Békésmegyei Hirlap“-ban nyugtáztatnak. í

— Gyógyszertár átruházás. A beliigy- 
miniszter megengedte, hogy Fischer Nép. 
János a tulajdonát képezett körös-taresai 
gyógyszertár személyes üzleti jogosítvá
nyát Bozóky Béla okleveles gyógyszerészre j 
ruházza át.

— Tüzeset. Gyulán szerdán reggel 6 
órakor özv. Popovin Györgynének a Nagy- 
oláhvároson levő 174b. sorszámú, 300 fo
rintra biztosított házának fedele kigyulladt 
s teljesen leégett. A rendőri nyomozás 
szerint a tűz a káros szomszédjának gon
datlanságából keletkezett, — amennyiben 
annak a káros házával úgyszólván össze
épült s értéket alig képviselő kezdetleges 
góréjában támadt, s mielőtt észrevették 
velna, átcsapott a Popoviesné házának 
nádfödelére. A szegény öreg özvegy iránt, 
a kinek padlásán több értékes holmi is a 
lángok áldozata lett, általános a részvét.

— Rozsa Sándort meggyilkolták. La
punk egyik múltkori számában említettük, 
hogy Oláh Imre békési illetőségű „erő- 
művész" a komédiás bódék deszkáin Ró
zsa Sándort személyesítette és több „mii- 
vész" társával annak egyes rablójelene- 
teit adták elő a néző közönség okulására 
és gyönyörködtetésére. Említettük azt is, 
hogy a párisi világkiállításon is beakarta 
mutatni művészetet. Ezt a nagy dicsősé
get — amelyre ő olyan büszke volt -  
nem engedt ■ meg neki a sors, mert Hat- 
tonya község elöljárósága sürgönyileg ar
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ról értesítette a békési járás főszolgabíró
ját, hogy Kis-Peregen Oláh Imrét alias 
Rózsa Sándort a társa meggyilkolta. — 
Hogy m iért'? Az nincs megmondva, va
lamint az eset részletei is hiányzanak. 
Még Békésen jártában — mikor igazol
vány végett a múlt napokban ott járt — 
említette, hogy miután sem Írni, sem ol
vasni nem tud, egy társa van, aki végzi 
helyette az Írás és olvasás nagy munká
ját. Bizonyosan ez volt gyilkosa a külöm- 
ben csendes viseletű és becsületes gondol- 
kozásu „művészinek.

— Kinevezés. Dr. Gáthy Bálintot, volt 
gyulai kir. törvényszéki aljegyzőt az igaz
ságügyminiszter n -váradi kir. alügyésszé 
nevezte ki.

— Vásár Gyomán. Gyomán november
11. és 12-én tartatik az őszi országos vá
sár. Ma a sertés felhajtás is meg volt 
engedve.

— Italmérési illeték felszólamlás! bizott
ság folyó évi november 20-án délután 3 
órakor kezdi meg tárgyalásait Csői György 
kir. tanácsos püigazgató elnöklete alatt, 
mint bizottsági tagok Czilbauer Alajos és 
iíj. Kohhnann Ferencz működnek, előadó 
Lampelfeld Lajos p. ü. segéd-titkár.

— Névváltoztatások. Bleyer Aladár 
gyulai illetőségű budapesti lakos vezeték
nevének „Székelyt-ve, Rosenberger Jakab 
orosházi illetőségű és lakos vezetéknevé
nek .Török--re, Reisz Géza és Zoltán gyu
lai illetőségű és lakosok vezetéknevének 
-Révós0“_-re kért átváltoztatását a belügy
miniszter engedélyezte.

— Kofán kezdi. Csávás Gábor békési 
illetőségű, 11 éves fiú október 3Rén éjjel 
Palusik Mátyás gulyásnak Békésen a 
Körös partján levő kunyhójából 1 mellényt, 
1 zsebórát, 1 kalapot, 1 tajték pipát, 1 
erszényt 1 frt 23 krrai ellopott. Azomban 
hamar rajta vesztett tettén, mert a csend- 
őrség nem engedte, hogy a lopott pénz
ből magának holmi élvezetet szerezzen, 
gyorsan elfogta a fiatal bűnöst és a kir. 
járásbíróságnál följelentette.

— Eljegyzések. Sándor Mihály h.-m.- 
vásárhelyi kereskedő eljegyezte Lestich 
Erzsikét, Leszich Kálmán orosházi iparos 
leányát.— Bán István, a Békési Népbank 
pénztárosa vasárnap jegyezte el Kiskéry 
Berta kisasszonyt, Kiskéry Mihály volt 
megyei mérnök leányát Szegeden. — Tóth 
László, a gr. Trautinansdorfféle ingatla
nok Csaba városi könyvvelője, okleveles 
jegyző, eljegyezte Vas Etelkát, Vas gyo
mai birtokos leányát.

— Az uj adó. Az országos betegápo- 
liisi pótadó kivetése az egész megye te
rületén már megtörtént. A kivetési la j
stromok közszemlére kitétette!'. Megje
gyezzük, hogy ezen pótadó, moly az 1899. 
évre 3*-ban állapíttatott meg, már ese
dékes és még ez év folyamán befize
tendő.

— Katona szőke vén/. A békési rosz- 
erdei lakos Domokos Jánosnál a hét egyik 
napján megjelent egy fiatal legény és 
szolgálatot kért. A gazda mielőtt fölfo
gadta volna, valami igazolványt kért tőle. 
A legény fizumban mit sem bírt ilyen 
dolgokból, ezért Domokos élvén a gyanú
perrel, hogy ez valami roszban jár, azt 
mondta neki, hogy a távolban dolgozó 
munkásaihoz vezeti, s elvezette a csendőr 
őrsre. A legény mikor látta, hogy kelep- 
ezébe jutott, megvallotta, hogy fi Veres 
János zalamegyei, tördemiczi illetőségű 
katonaszökevény. Szeptemberhő 6-án .szö
kött meg a Nezsideren állomásozó ő. hu
szárezred 3. századától. A szökés okát 
azt nem mondotta meg. Nezsiderből Tör- 
deinicz községbe ment apja házához és 
ott cserélte föl a katona ruhát a most 
rajta levő ezivil ruhával. A katona ruhát 
a község határában egy szalma boglyába 
rejtette. A csendőrség a szökevényt átadta 
a csabai katonai hadkiegészítő parancs
nokságnak.

— Elvesz tt leány. Szűcsi Lajos füzes
gyarmati lakosnak 14 és fél éves Zsu
zsái ina nevű leánya múlt hó 17-én ese- 
lédkünyvét magához véve, gazdájától, 
Hirsch' Mór tüzes-gyarmati lakostól meg
szökött s azóta nyoma veszett. Szemóiy- 
leirisa: Született Füzes-Gyarmaton, 1885.

évben, termete koróhoz képest közép, orra, 
szája rendes, szeme sötét sárga, szemöl
döke fekete, fogai épek, különös ismertető 
jele: bal ezombján anyajegy, öltözete pó
rias, cselédkönyvét folyó évben a füzes
gyarmati elöljáróságtól nyerte.

— Esküvő. Gyannathy György fiatal 
gyulai iparos foiyó hó 15 én esküszik 
örök hűséget a csorvási ref. templomban 
Gombkötő Gábor leányának Rózának.

— Adókivetés. Az egyenes adó fel- 
szolamlási bizottság, mely október hó 
lü-én tartotta első ülését, tegnap befe
jezte működését.

— Katonaszökevény. 1878. évben Gy - 
V ánban született (apja Mihály, anyja Bagó 
Zsuzsánna), Kovács Mihály f. évi augusz
tus 14-én a nagyváradi börtönből M.-Ke- 
resztesre szabadságoltatott, de sem ott, 
sem Szalontán, sem Gy.-Váriban fel nem 
található, a folyó évi fősorozáson meg 
nem jelent s azóta elő nem állíttatott. 
Nyomozását az alispán elrendelte.

Lemondás. Dr. báró Drechsler Gyula 
békési ügyvéd lemondott a felügyelő-bi
zottsági elnökségről, melyet a gyulavi
déki takarékpénztár részvénytársaságnál 
viselt, azon okból, mivel Békésre költö
zött át s igy az alapszabályok szerint 
nem viselheti e fontos állást. A meleg
hangú lemondó levélre az igazgatóság 
jegyzőkönyvi kivonattal válaszolt, meg
köszönvén eddigi szorgalmas tevékeny
ségét. A felügyelő-bizottság most elnök 
választó ülésre jön össze. Mint halijuk 
elnökké Schmidt fvan megyei főszámve
vőt, felügyelő-bizottsági tagot óhajtják 
megválasztani.

— Sok a honvéd-tartalékos. A leg
utóbbi tiszti főszomlén, a mint értesü
lünk, érdekes reudeletet adtak tudtára a 
tartalékosoknak. A közöshadsereg tarta- 
lékos tisztjeit, a mint ismeretes, tiz évi 
szolgálat után áthelyezik a honvéd-tar
talékba. A rendelet szerint, miután a 
honvédségnél tölös számmal vannak a 
tartalékos tisztek, ha valamelyik közös 
hadseregbeli tartalékos megfoiyamodja 
a tiz évi szolgálat után is meghagyják 
a közös hadseregben s a bútralevő fegy
vergyakorlatát ott töltheti le. Ennek az 
előnye, hogy nem kell uj vezényszóhoz 
szoknia a tartalékosnak és hogy ezt a 
fegyvergyakorlatot nem lehet megismé
teltetni.
,, Sámson -Vátárhely-Kutas Sámson.
Vau Bekesvarmegye határán egy állo
más: Sámsonnak hívják. Ez a Sámson 
nevű állomás magától Sámson községtől 
mintegy túlórái járóföldre fekszik, mely 
körülmény örökös tévedések kútforrása. 
Hogy ezen helytelen elnevezés által szü- 
loteU zavarok és félreértések végre el
tűnjenek. Békés vármegye arra kérte a 
kereskedelmiminisztert, hogy a Sámson 
uovii állomást kereszteljek ol másképpen. 
A miniszter jogosnak ismerto »J a ké
rést s az állomást elnovezto Vásárhely
it utasnak Azonban az eikorosztolcsi 
költségét valami 78 irtot a minisztérium 
varmegyénkön akarta I.óhaj:,mi mire 
Be kesvarmegye bebizont i otta, hogy a 
nevezett állomás a szomszéd terv én v ha 
lóság 'őrületén fekszik — ergo lizossj 
az a költségeket. S erre mi történt ? A 
minisztérium számlája H. M.-Vásárhelyre 
kot ült. ihnlmoző- \  ásarhcly pedig kije
lentette, hogy neki oszo ágában som 
volt a névváltoztatást kérni, miért is 
megtagadja a fizetőst. Nem bánja ha 
Sámson állomás örökké Sámson marad. 
Igy is lön. A minisztérium Vásárbeiv- 
Kutas állomásnak visszafestetto nevét — 
Sámsonra s ily módon minden a ráüt
heti maradt Miért ? Hetvennyolc* forint
ért, mohot som az állam, som Bikés- 
varmogye, sem Hódmezó vasúi hely nem 
akart a maga terhének elismerni. — Az 
utasokat podig ozutnn is enni fogja a 
mereg, ha Sámson község helyett éppen 
ellenkező irányba haladnak.

Mének vizsgálata. Békésvármesré- 
Don a iB.igaiiiu.iijtiont képi ző köztenyész- 
tesre szállt mének megvizsgálása a tnén- 
vtzsgalo Küldöttségek részéről következő
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napokon fog megtartatni: 1. November 
'20-án d. e. 10 órakor Gyulán (Gyula vá
ros és a gyulai járás területére), bejelen
tetett Gyuláról 3 drb, Dobéiról 3 <írb. 2. 
November 20-án d. u. 3 órakor B.-Csabán j 
(a csabai járás területére), bejelentetett 
Csabáról 8 drb, Cj-Kigv ősről 2 drb. 3. 
November 21-én Orosházán (az orosházai 
járás községei területére), bejelentetett 
Orosházáról 9 drb, l’.-Szt.-Turnyáról 7 drb.
4. November 22-én T.-Komlóson (T.-Kom- 
tós, Puszta-Földvár és Sámson községek 
területére), bejelentetett T.-Komlós4 drb, 
P.-Földvárról 1 drb, Sámsonból 1 drb. 5. 
November 23-án Kondoroson, bejelentetett 
8 drb. 6. Nov. 24-én Szarvason (Szarvas, 
Szt.-András és Öcsöd községekre), beje
lentetett Szarvasról 2 drb, Szí.-Andrásról 
3 darab. 7. November 25-én Gyomán (a 
gyomai járás területére), bejelentetett 
Endrődről 2 drb. 8. November 27-én Szeg
halmon (a szeghalmi járás területére), be
jelentetett F.-Oyarmatról 4 drb. Vésztőről 
5 drb. 9. November 28-án M.-Berényben 
(M.-Berénv és K,-Tarosa községekre), be
jelentetett M.-Berényből 12 drb. K.-Tár
csáról 3 drb. 10. November 29-én Békésen, 
bejelentetett 5 drb. A vármegyei lótenyész
tési szabályrendelet értelmében 200 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő 
az, a ki tenyészigazolványnyal el nem lá
tott ménjét tenyésztési ezélokra átengedi; 
100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az, a ki köztenyésztésre szánt 
ménjét vizsgálat végett a kitűzött batár
időben elfogadható ok nélkül elő nem ve
zeti ; 50 koronáig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendő az, a ki másnak tenyész- 
igazolványnyal el nem látott ménjével 
fedeztet.

— Ötödik magy kir. osztá'ysorsjáték
Az előttünk fekvő tervezet szerint az 
ötödik osztálysorsjáték első osztályának 
húzása novemberhó 16 és 17-én lesz és 
tisztelt olvasóinkat különösen figyelmez
tetjük a Török A. és társa budapesti 
czég hirdetésére. Ezen általunk ismert 
ezéget azért ajánljuk, mert ez szigorúan 
pontos és vevőit legjobban szolgálja ki. 
Ügy látszik, hogy Fortuna istenasszony 
különös kegyével árasztotta el e ezéget,

mert értesülésünk szerint ezen bankház 
eddig több mint két és fél millió korona 
nyereséget fizetett ki vovőinek. A nye
remények száma nagy és a sorsjegyek 
árai az I. osztályhoz' — a következők: 
egy egész 6 frt, ogy fél 3 frt, egy ne- 

| gyed 1 frt 50 kr., egy nyolezad 75 kr.
I — A ki tehát a szerencsének kezet akar 

nyújtani, forduljon bizalommal Török A. 
és Társa főelárusitókhoz Budapesten, 
Váczi-körut 4.

— Jönnek a Bosnyákakl Induló Wag- 
nes Ede katonai karmestertől és a „4-es 
Bosiiyákok“ Pavlis H. katonai karmes
tertől, két uj sehnoidig induló, melyek 
alkalmasak arra, hogy népszerűvé legye
nek. Kaphatók M a ás Ottó zeneinüke- 
reskedésében Bécsbon VI, kor., zongora, 
czithera és zenekarra letéve jelent meg 

! elegáns kivitelben. — Ugyanott rnegje- 
; lent egy könnyen áttekinthető, az ösz- 

szes kedvelt zeneirodalmat tartalmazó 
katalógus, mely kívánatra bárkinek in
gyen megküldetik. Ajánljuk olvasóink 
figyelmébe ezen közleményt.

Közönség köréből.
Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal felelős

séget a szerkesztőség.

Folyó hónap 9-ik napjának estéjén 
a kalendárium szerint fényes holdvilág
nak kellett volna Gyula városa fölé hin
teni szelíd sugárait. De mert- az egek
nek tetszett eiboruiniok : süni sötétség 
ült a város fölé Minthogy pedig a nap
tár szerint való huldas éjjeleken a vá
ros nem szokott világítani, már este 7 
órakor orrára buktak mindazok a jám
bor polgárok, a kiket sorsuk és ügyes
bajos dolgaik a sötét utczákra kárhoz
tattak. Véletlenül egy igen előkelő fő- 1 
városi vendége is volt városunknak, a j 
kinek jó pénzért kellett kalauzt fogadni, I 
hogy magánügyeit elvégezve, délutáni !
6 —7 óra között lakására találhasson.

A városi rendőrkapitányt mindenki ; 
erélyes embernek ösmori, olyannak, aki ' 
a közrend tiszteletét megköveteli sze- I 
mély válogatás nélkül mindenkitől. Hát í

tisztelt rendőrkapitány ur! Szíveskedjék 
a rend betartását felülről, a hatóság ré
széről is gyakorolni. Nem hisszük, hogy 
a városnak több ezer forintnyi pénzét a 
petróleum vásárlás már ily korán fel
emésztette volna, ügy tudjuk, hogy ön
nek nemcsak a kihágások megtorlása a 
kötelessége, hanem kötelessége a köz
rendet minden irányban fenntartani s e 
czélból tanácsos lenne nemcsak a nap
pali, hanem az esteli és éjjeli állapotok
ról is személyesen meggyőződnie. Ha 
egy kissé erélyesebben fogná és ellen
őrizné lámp'i-gyuj tóga tóit, nemcsak a 
polgárok lennének mentek az orrbetöré
sektől s a saját városukban való elté
vedéstől, hanem az idegenek se vinnék 
szét országszerte sötét elmaradásunknak 
a hírét.

Egy polgár.

Tö rvé n ys zé k i csarnok.
A  g y u la i  k ir .  tö rv é n y s z é k  m in t p o l
g á r i  fe lebbezési b író sá g  e lő tt  m e g ta r 
ta n d ó  szó b e li t á r g y a lá s o k  je g y z é k e .

1899. november 14.
1899. D. 198. sz. M. Konber és t. czég felperesnek 

Kocsis Dániel alperes elleni 434 forint 32 kr. 
tőke s já r. irán ti sommás pere.

1899. D. 196. sz. V altner Ignácz felperesnek ifj. 
Kondacs János és t. alperesek elleni 148 fo
rin t 41 ki-, tőke s já r. iránti sommás pere.

1899. D. 162. az. P rekup János felperesnek, J e 
néi Róza és társa alperesek elleni 112 forint 
50 kr. tőke s jár. irán ti sommás pere.

1899. november 17.
1899. D. 163. sz. Lepény Pál felperesnek, Ko- 

cziszki György alperes elleni 4400 forint tőke 
s já r. iránti sommás pere.

1899. D. 172. sz. Gróf Pálft'y Páiné felperesnek 
D raskovics Em il alperes elleni 1771 forint 25 
kr. tőke s já r. iránt sommás pere.

1899. D. 167. sz. gróf Pálfly Pálné felperesnek 
D raskovics Em il alperes ellen i 2087 forint 
10 kr. tőke s já r. irán ti sommás pere.

A szerkesztésért fe le lő s: Vértesi Arnold.

,(j YI L A V ID ÉK I TAIvA R É K PÉNZTÁR R-TÁRSASÁG“ GYULÁN.
■ le fiz e te t t  a la p t ő k e  120 ,0 0 0  k o r o n a .  ' • B  B e f iz e t e t t  a la p t ő k e  1 20 ,0 0 0  k o r o n a .

A .Gyulavidéki takarékpénztár részvény-társaság* igazgatósága ezennel közhírré teszi, hogy takarékpénztári üzletét Gyulán 
törvényszéki palotával szemben fekvő helyiségben október hő 8-an megnyitotta. 1 ’

K ö lc s ö n ö k e t  n y ú jt  j e l z á lo g r a  és Elfogad
k é z i  z á lo g r a  te ts zés  s z e r in t i  id ő 

ta r ta m ra .

L e n á m i t o l  v á l t ó k a t ,  k e r e a k . tá r -

takarékpénztári betéteket 5% kam atra,; c*av<ut 6ka‘ ka
Vásárol és elad tőzsdei árfolyamon értékpapírokat, sorsjegyeket, arany- és ezüstpénzeket és ilyenekre jutányos 

kamatláb melleit előlegeket is nyújt. -------------
A

Lederer Lajos,
elnök.

Bulboca János,

„G -yu lav idók i T a k a ré k p é n z tá r  ré szv én y tá rsa ság *4 ig a z g a tó sá g a :
Gerlein Reinhart, Dr. Frankó László, Reisner Ede, Sál József.

alelnök. vezérigazgató. aligazgatók.

Lendvay Mátyás, Tar István, Jontz Ferencz, K. Schriffert József, M. Grosz Györqy 
Szerb Miklós, Beles Vazul, Rombay Zsigmond,

igazgatósági tagok.

A „GyulaYidóki takarékpénztár ró$27óaytársa$ág“ október bari forgalmi kimutatása,
Bevétel. Kiadás.

1899 31 Részvénytőke...................
1

120000 — 1899!31 Váltó-tárcza........................
okt. Alapítási dijak . . . . 2582 12 okt J Folyószámla kölcsönök. .

B e té t e k ............................ 25605 221 Jelzálog kötvények . . .
\r  i 1 Kézi-zálog kölcsönök . .Kitumtuk . Értékpapír számla . . .

Váltó kölcsönökből . . . S25948 H á z b é r ............................
Jelzálog _ . . . 24 — Felszerelési költségek . .
K.ézi-2sÜog . . . 2322 2306170 Tisztviselők fizetése és iro-
Előleg visszatérítés . . . 300 — dai költségek . . . .
J u t a lé k o k ........................ 12.40 E lő legek ............................

-- ---- Alapítási költségek . .
'--___ Készpénzkészlet . . .

15080644! -J
Ritsek, Dr. Frankó László,

pénztáritok. vezérigazgató.

10686668 
500 — 
600 — 
548 — 

! 1 2 0 -
140,— 
91L

I
Ü 397,32

300H
i 1581 941 
.1 39661108
"UH15

Fischer,
könyrvezető.
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i SCH1LLINGER L IP Ő T v a s - és b ő r -ra k tá ra
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szives tudo

mására hozni, hogy
a téli idény alatt állandóan raktárt tartok

porosz és petroszényi fütöszénből,
melyet b é r m e n tv e  h á z h o z  szá l l i  ló k  a  le g j i i t i t -  
n yo sa b h  á r a k  m e l le t t .

Egyszersmind van szerencsém a nagyérdemű közönség 
szives figyelmét felhivni jól felszerelt

vas- és bőr üzletem re.

L

Állandó nagy raktár mindennemű w a sn e m ü e k b e n ,  
v a sk á ly h á k , k á ly h a tá lc z á k , k o n y h a  e d é n y e k ,  
s z e r s z á m o k  a z  ö s s z e s  ip a r á g a k  r é s z é r e .

M. kir. lőpor és mindennemű lőszerek.
Nagy raktár bőrárukban

csizmadiák, czipészek és szíjgyártók részére.
A nagyérdemű közönség eddigi nagybecsű pártfogását 

megköszönve, kérem azzal engem jövőben is megajándé
kozni, maradok szolgálatkész tisztelettel

S C f í l L L O m  L I P Ő T

G yulán, K o s s u th  L a jo s -té re n , s a já t házban.

Legn agyo bb n ye re m é n y
legszerencM éisebb  e se tb en

1 . 0 0 0 , 0 0 0 korona
ki CSS2SS SO.SOÖ nyeremény jegyzéke. I Az ötödik nagy m. kir. osztály sors-

A legnagvobb nyerem ény legszerencséseqq ■ j á t é k  nemsokára ÍS Iilé t kezdődik és

100,000 50,000
sorsjegyre újból nyeremény

esetben :

1 ,0 0 0 , 0 0 0  korona
A nyeremények rássletea beosztása a következő r

K orona
t  iBtilia 
1  nyer. 1 
1  .  .

cooooo
4 0 0 0 0 0
200000
Í O O O O O

ooooo
goooo
7 0 0 0 0
6 0 0 0 0
4 0 0 0 0
8 0 0 0 0
2 5 0 0 0
20000
1 5 0 0 0
lOOOO

5000
8000
2000
lOOO
500
800
200
170
180
l O O
80
40

jut, vagyis az oldalt levő ír 
zék szerint az összes sorsjegyek fele fel
tétlenül nyerni fog.

A nyerési esélyek tehát, mint már ál
talánosan ismeretes, óriásiak.

Összesen tizenhárom miit ó 160,000 ko 
rónát sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb 
nyeremény legszerencsésebb esetben

egymillió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél 

eredeti sorsjegyeket a tervszerű eredeti ár
ban és pedig:
egy egesz I. o. eredeti sorsjegyet 6 -—
„ fél „ „ „ .  3 -—
„ negyed „ „ „ „ 1*50
„ nyolczad „ „ „ „ —-75

küldünk szét utánvéttel vagy a pénz elő- 
leges beküldése elleneben.

A húzások után megküldjük tisztelt 
vevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket, 
hivatalos tervezetek pedig díjtalanul ál 
lanak rendelkezésre. A hozások a magy. 
kir. kormány ellenőrzése mellett nyilváno
san történnek és azoknál mindenki meg- 
jelonhetik.

Kérjük a ren. élményükét mielőbb, leg
később azonban

folyó évi m e s t e r  16 és 17-ig,
mely napon a húzás van

hozzánk beküldeni.

Török sí. es Tsa
a m. kir. szab. osztat, sorsjáték f óelárusítói

B U D A P E S T ,
V ,  V á e z i - k ö r u t  k a .

'-ok és nagy nyereményt Űzettünk ki tisztelt vevő- 
i nknek; rövid idő alatt két millió koronánál többet60,000-£^13.160,000 ____

Rondstéievéi levágandó T Ö R Ö K  A. és T Á R ^ A  uraknrk Budapest
Kérek részemre ....... I. oszt. ni- kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors

jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
\ ii tán vételezni kérem I

Az összeget___  frt I postautalványon kiildőmJ A nem tetsző törlendő

g3

Árverési lir d e tiu é ií.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz.l02. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a gyulai kir. 
jbiróság 1K09. évi 440/t. sz. végzése 
következtében dr. F r a n k ó  László 
gyulai ügyvéd által képviselt Argyelan 
Anna kétegyházi lakos javára Bottá 
Péter és Ottlakán Mihály ne kétegyházi 
lakos ellen 50 frt s jár. erejéig fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le- 
és felülfoglalt és 437 frtra beesült te r
mények és gazdasági eszközökből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak

Mely árverésnek a gyulai kir. járás
bíróság V. 438i2. 1809. számú végzése 
folytán hátralékos tőkekövetelés erejéig 
alperesek lakásán leendő eszközlésére 
1899-ik évi novembsriló 22 ik napjának 
délelőtti 9 órája határidőül kituzetik
és abhoz a venni szándékozók oly meg
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108 §-a értelmében készpénz 
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
becsárou alól is el fognak adatni.

Kelt Gyulán, 1899. évi nov. 8-án.

Tar Gyula,
kir. jbirósági végrehajtó.

Nagy választékban 
naponta érkező leg
szebb ujdonsárok 
láíképes levelezőla
pokból kaphatók a 
„Corvina Nyomda' 

papirkereskedés- 
ben Gyulán, Főtér.
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A z  1 9 0 0 . é v re  a z  összes n a p tá ra k  már kaphatók
A „CORVINA NYOMDA"

könyvnyomda, kö nyv- és papirkereskedésben Gyulán, Fő téren.

í\r^V'"' D ^ lm a g y a r o r u á g  le g n a g y o b b  k e r é k p á r  és r a r r ö g é p  r a k t á r a .

KEMÉNY LAJOS
fióküzlete GYULÁIT, £ugár*utoa 1044, ss, Móritz János kásában

ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor leg'jo'bTon.S.ls: elismert

családi és ipari czélokra varrógépekből
a tegjutányosabb árban, Kedvező fizetési fettétel és szigorú 5 évi jótállássá^ 

Kizárólag nálam kapható a kitűnő ^  Seidel és Uauffiaau legújabb kitűnő
W ib ra tin g  v a rró g é p é thírnévnek örvendő

amerikai Wheeler és WHson 12-ös 
e o l i b r l - e y  l i n d e r  legkissebb léte
ző tejjel, álló hajócskával, 42 cm. hosszú 
karral (czipészek részére.)

b 5 évi jótállás.

a legfinomabb gyors női varrásokhoz.
Dús raktár mindennemű 

g t -p a lk a tr é s z e k lié l  valamint r s o n l 
o la j-  és lü k  m in d e n  lé te z ő  g é p h e z .

5 évi jótállás.
ItK iiid en n em ii v a r r ó g é p  és k e r é k p á r  ja v í t á s o k  e l fo g a d ta tn a k  és

e z é lr a  f e n n ta r t o t t  k o r s z e rű  m ű h e ly e m b e n  a le g ju tó n y o s a b b a n  e s z k ö 
z ö l t e tn e k .  jp4T~ V id é k i  m e g r e n d e lé s e k  p o n to s a n  fo g a n a t  ő s it  t a t n a k . . >. N
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Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve Reisz és Porsesz
Páris London 1897 : 

nagy aranyérem. 
Linz 1889: Aranyérem.

Megyei telephon:
C sab a  20.C sab a  20.

BÚTO R G YÁR A
B é ké s-C sa b a , VasuUtcsa, U55, és U5S, szán, (Saját hás.)

J lz  egész országban páratlanul gazdag választékban rab áro n  vannaK
mindennemű háló-, ebédlő-, úri s z o b a - ,  szalonberendezéseko 
Szőnyegek, függönyök, nippesek stb. a legegyszerűbbtől a 
legfinomabb kivitelig a legizlésesebb és legdivatosabb rajzok

után készitve.

tor m á t  B U B ln D k ln i Kesznl os h e h i d  G i n
I minden verseny ki van zá rv a !
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Nyciuatja és kiadja a „Corvina könyvnyomda" Gyulán, lfctfíi.


