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B É K ÍS M E G Y E IH ÍR L A P
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Főtér 41. szám.

A .C o rv ina  Nyomda" könyv- és papirkereskedésben.
M egjelenik szombaton délben.

Előfizetési ára egész évre 4 frt, fél évre 2 frt, %  évre 1 frt. 
Egyes szám ára 8 kr.

Lutrizás a mások bőrére,
A kis lutrit megszüntette a tör

vényhozás, mert a közönségnek erkölcsi 
és vagyoni romlását látta benne. Ám 
az emberek azért szerencse-vadászok 
és azok is fognak maradni, gyarlósá
guknál fogva, az idők végéig. Ha más 
alakban is, lutri keli a közönségnek, 
azért hát megcsinálták az osztálysors
játékot. És tökéletesen őzéit értek vei*. 
Nem hajt ugyan annyi jövedelmet a 
kincstárnak, mint a megboldogult ga- 
rasos kis lutri, ahová hatosonként Ls 
hordhatta be a nép keservesen meg
keresett és legtöbbször családja szájá
tól elvont filléreit; de amit ezen a ré
ven közvetlenül vészit az állam, busá
san megtérül neki közvetettel,i, a legal
sóbb néposztály erkölcsi és anyagi 
gyarapodásával; mert a napszámos 
ember vagy asszony nem vásárolhat 
osztálysorsjegyet, lévén az jóval drá
gább, mint a régi garasos lutriczédula. 
Aztán meg alkalom se adódik neki a 
negyedévenként rendezett húzásokon 
kísérlem meg szerencséjét oly mér
tékben, mint azelőtt, a hetenként nem 
tudom hány hazai és ausztriai város
ban, gyakorolt lutrijátékok ideje alatt. 
A mai sorsjáték már a tehetősebb 
osztálynak való, aki ba nem nyer is 
rajta, nem is érzi valami súlyosan azt 
a néhány forintot, amit negyedévenként 
játékszenvedélyére és az ezzel kapcso
latos illúziókra áldoz.

Nemcsak a jószivü filantrópok, ha
nem az okos nemzetgazdák is őrültek 
ennek a változásnak és méltó dicsére
tekkel halmozták (el azt a kormányt, 
amelyik az államhoz nem méltó sza- 
tócsmesteiség megszüntetésére vállal
kozott. Ha már kereskednie kell az 
államnak, tegye azt nagyban, gavallér 
módra, seftcljen a módosabb közön
séggel, akit nem bánt a magasabb 
százalék, a melyen a portékát vásá
rolja ; a szegény, jóhiszemű, tudatlan 
népnek pedig hagyjon békét.

De ne csak békét hagyjon, hanem 
mások által se engedje szipolyoztatni 
hiszékenységét és együgyüségét!

Álért a kis lutri, legkiválí a mi 
allöldi városainkban, most is fenn áll, 
még pedig veszedelmesebb formában, 
mint a régi magyar királyi és császári 
királyi lottógyüjtődék voltak. A régi 
gyűjtődébe is betenkirit vitte piezuláját 
a szegéuy ember, aztán hét napig re
ménykedett egy soha nem látott ösz- 
szeg pénz után; ezt a piezulát ma is

befizeti minden héten a lutris bótba. 
éveken át egész kis vagyont hord ösz- 
sze, csakhogy most a mások bőrére 
megy a játék és akkor kap, ha ugyan 
bírja várakozással, egy bizonyos pénz
összeget. mikor a kifutrizamló szentély 
elköltözik,'az árnyékvilágból, vagy mikor 
a Julcsa, Böske, Kati stb. megérett a 
férjhezmenetelre.
ügy nevezik ezt a mások bőréi e menő 

lutrizást, hogy te metkezési vagy 
k i h á za s i t ó egylet, amely majd min
den alföldi városban, Gyulán is, gomba 
módra föl van szaporodva és minisz- 
terileg jóváhagyott alapszabályokkal 
működik, busás jövedelmet szolgáltat
ván némely élelmes polgártársnak,Jakik 
szerencsések a lutrizók bizalmából el
nöki,.titkári, pénztárosi, igazgatói s mit 
tudom én még mifele hivatalokat be
tölteni a társulat keretében. Ezeknek a 
jó embereknek persze fogalmuk sin 
csen arról, hogy miképen kell egy 
pénzintézetnek ügyeit vezetni s való
ban mulatságosak azok a tudákosság- 
tól és nagyképűsködéstől duzzadó be- j 
szédek és vitatkozások, melyek a tisz- j 

telt társaság egy-egy gyülekezetén el
hangzanak.

Hogy az alapszabályok betartatnak-e 
hogy az összehordott fillérekkel híven 
sáfárkodnak-e, azt — legalább Gyulán
— ellen nem őrzi senki. A gyűléseket 
az egyletek elnökei már be se jelentik 
a hatóságnál, mert a hatósági felügye
let valószínűleg kellemetlen ; pedig az 
alapszabályok pontos ellenőrzését itt 
lehetne és kellene gyakorolni a leg
jobban. Aleg vagyok győződve, hogy a 
békésmegyei temetkezési egyletekbe
— épp ügy, mint annak idején az 
egész országot foglalkoztató hódmező
vásárhelyi ilynemű vállalatokba — spe- 
kuláezióból tömegesen iratnak be olv 
egyéneket, akiknek élete, vagy halála 
a beiratóra nézve teljesen közönyös.

Ez pedig erkölcstelen és nagyon 
gyakran töbenjáró bűnre csábitó üzér
kedés, amit a hatóságnak megtűrni 
nemcsak nem szabad, hanem megfe
lelő preventív intézkedésekre is köte
lezi, különösen a rendőrséget, akinek 
feladata a törvénytelenségre, vagy ép
pen bűncselekményre szolgáló alkal
makat már keletkezésükben megsem
misíteni.

Ha egy apa édes gyermekét, vagy 
a maga életét oly őzéiből biztosítja, 
hogy halála esetén családja ne ma
radjon minden segély nélkül, az ne

mes cselekedet és kötelesség; de 
hogy valaki, reá nézve tökéletesen in- 
differens öt—tiz embertársa bőrével 
nyerészkedjék, és pedig minden ható
sági ellenőrzés nélkül, az kulturáltam
ban el nem tűrhető.

Vaunak megyénkben, de Gyulán 
is, olyan egyének, akik formaszerü 
üzletként gyakorolják idegen emberek
nek a temetkezési társulatokba való 
beiratását, és nem egy ilyen speku
láns vagyont is szerzett, adót és köz
terhet azonban üzlete után nem fize
tett, de még ipaijogot se váltott hozzá.

A dolog úgy csinálódik, hogy a 
polgártárs rendszerint egy elzüllött — 
minél vénebb embertársát — aki sze
génységénél fogva az anjaföldböz van 
tapadva, hogy életében egyszer jól
lakhasson, pár forintér rábeszélt arra, 
hogy engedje magát egyik-másik te
metkezési-társulatba beíratni. A tár
saság orvosilag megvizsgáltatja és ha
csak nem halálos beteg, fölveszi tag
jai sorába. Annál jobb, minél előbb 
elpatkol, mert minden haláleset után 
a társulatnak is haszna van, még azon 
esetben is, ha csak 6—6 forintot fi
zettek be az elhalt után tagsági díjba.

Alondjuk, hogy egy 60 éves törő
dött öreg embert, aki nekem se in
gem, se gallérom, bebiztosítok 150 
forintra s az a jó ember megteszi ne
kem azt a szívességet, hogy két év 
mnlva elköltözik őseihez: ez alatt az
idő alatt, mint biztositó fél, befizettem 
érte heti 10 krajozárjával számítva 10 
forint 40 krt, a temetésre pedig ki
fizetek, ba gavallér akarok lenni 19 
forint 60 krt., tiszta hasznom marad 
120 frt, ami igen szép uzsora a be
fektetett tőke után. És nem különben 
nyer a társulat is, mert annak 1200 
tagja, minden haláleset alkalmával 20 
krt köteles fizetni, ami 240 forintnak 
felelvén meg, az ember-bőrre befize
tett részleteken kívül, minden egyes 
esetbeu még a társaság is 90 forinttal 
gazdagodik a nélkül, hogy valamit 
koczkáztatott volna.

És minél élelmesebb a lutrizó, an
nál több ütő-kártyája van a játékban 
s annál nagyobb a haszna.

Ha a kis lutrit, ami ennél ártal
matlanabb volt, eltörölték ; ha az uzso
rát és a hazárd játékot üldözi a tör- 
véuy : az ilyen spekulácziót se volna 
szabad a kormánynak, a jó érzés és a 
jó erkölcs érdekéken, megtűrnie.

De nem esak az esztétikai érzés.
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is veszélyes üzelmek ezek. Ki áll jót 
azért, hogy egyik-másik meglazult er
kölcsű nyerészkedő embertársunk nem 
fogja magát a nyereségvágytól elva- 
kittatni s nem fog e bűnre vetemedni, 
mint ahogyan az a hírhedt hódmező
vásárhelyi méregkeverökkel történt, 
mert az alkalom szüli a tolvajt!

Ha már nem lehet ezeket a ko
rántsem emberbaráti, hanem pusztán 
csak üzérkedési czélokat szolgáló tár
sulatokat feloszlatni: legalább szoros 
hatósági felügyelet alá kell őket vonni.

Meg kell vizsgáltatni időnként szá
madásaikat, ügykezelésüket, szabály
rendeleteik pontos betartására nézve 
pedig alá kell őket vetni a rendőrha
tóság ellenőrzésének.

Aliquis.

Iparosok és vállalkozók rovata.
Zilah (Fogház építés.) A Zilahon 

emelendő kir. törvényszéki fogház fel
építéséhez szükséges, összesen 101,400 
frt 98 krral előirányzott munkálatok el
készítésére árlejtés vau hirdetve. Az írás
beli ajánlatok a ..zilahi kir. törvényszéki 
fogház építésére vonatkozó ajánlat- kül- 
felirattal ellátva, f. évi deczember 28. d.
e. 11 óráig Zilahon, a kir. ügyészséghez 
adandók be, a hol a versenytárgyalás 
nyomban meg is fog tartatni. A tervek, 
a részletes költségvetések a vállalati és 
építési feltételek ugyancsak a zilahi kir. 
ügyészségnél tekinthetők meg s a költ
ségvetés másolata 3 forintért mégis sze
rezhető. Az összes munkák csakis együt
tesen adatnak vállalatba s az 5070 forint 
05 krt tevő bánatpénzt, vagy a budapesti 
m. kir. állampénztárnál, vagy a zilahi 
kir. adóhivatalnál kell letenni s a nyug
ta az ajánlathoz csatolandó.

Nagyvárad. (Egyházi épületek helyre
állítása.) Az alábbi egyházi épületek helyre 
állítása végett a nagyváradi in. kir. ál- 
lamépitészeti hivatalban f. évi deczem- 
hó 11-én d. e. 10 órakor versenytárgya
lások lesznek és pedig:

az ér-serlendi gr. kath. templom és 
papiak átalakítása és helyreállítása vé

gett, előirányzat 1757 forint 28 kr. kész
pénzben és 284 forint G3 kr. értékű kézi 
és igás napszám ;

a esérjnfalvi gr. kath. papiak hely
reállítása végett, előirányzat 642 forint 
37 kr. és 21 kézi és 8 igás napszám.

Az 5 százaléknyi bánatpénzzel el
látott írásbeli ajánlatok a kitűzött nap d.
e. 10 órájáig mindkét munkára külön- 
külön kiállítva benyújtandók.

Trencien. (Lépesőzet helyreállítás.)
A treneséni vármegyei székház lépcsőze- 
tének helyreállítása tárgyában (előirány
zat 1187 forint 25 kr.) a treneséni m. kir. 
államépitészeti hivatalban f. évi deczem
ber hó 22. d. e. 10 órakor zárt ajánlati 
versenytárgyalás lesz. Ugyanott a mű
szaki művelet és részletes feltételek is 
megtekinthetők. Bánatpénz 5 százalék.

Zilah (Tanterem építés.) A güresöni 
állami elemi iskola ózdijaira szükséges 
uj tanterem építése 2108 forint 06 kr. 
összeg ferejéig engedélyeztetvén, emez 
építkezés foganatosításának biztosítása 
végett a zilahi m. kir. államépitészet' hi
vatalban 1900. évi január hó 5-én d. e. 
11 órakor zárt ajánlati versenytárgyalás 
lesz. Bánatpénz az előirányzott költség 5 
százaléka. A terv és részletes feltételek 
nevezett hivatalnál megtekinthetők.

Csála. (Aradm.) (Fa eladás.) A csá- 
lai m. kir. erdőgondnokság irodájában 
1899. deczember 20-án d. e. 10 órakor a 
csálai 1900—1904. évi vágásterületek két
harmada részén azaz 69'95 holdon álló 
tölgy, szil- és nyárfa készletének eladása 
iránt zárt ^Írásbeli ajánlatok tárgyalásá
val egybekötött nyilvános szóbeli árverés 
fog tartatni.

Kikiáltási ár 39005 forint, bán,útpénz 
39001 frt. Bővebb felvilágosítással a lip- 
pai in. kir. erdögoiidnokság szolgál.

Déva. (Rőzse előállítás.) A titeli Ti- 
sza-Dána fenntartási és belviz-szabályozó 
társulat az 1900-ik évben beszerzendő
54,000 kévét kitevő rőzsemennyiségek a 
társulati előterekben való előállitásának, 
kévékbe való kötésének és töltések meg
felelő helyeire való szállításának vállalati 
utón leendő biztosítására a f. évi deczem
ber 12-én délelőtt 9 órakor a társulat hi
vatalos helyiségében, Titelen zárt aján
lati versenytárgyalást fog ttrtani.

Déva. (Vámszedési jog bérbeadás.) 
Hanyadvármegye tulajdonát képező sztrigy 
szentgyőrgyi vámos-hidon engedélyezett 
vámszédési-jog 3 évi időtartamra f. évi 
deczember hó 12-én d. e. 9 órakor az 
alispáui hivatalban Déván tartandó nyil
vános árverésen haszonbérbeadatik. Ki

kiáltási ár 1000 forint, mely összegnek 
10 százaléka bánatpénzül az árverés meg
kezdése előtt lefizetendő. Az árverési fel
tételek az alispánt hivatalban megtekint
hetők.

Uppa. (Fa eladás.) A lippai m. kir. 
főerdőhivatal irodájában f. évi deczember 
hó 28-án, délelőtt 10 órakor a valemarei 
erdőgondnokság pozsegai és bulzai 1900— 
1900. éti 1279‘55ö holdas vágásai tövön 
álló mintegy 2350 m. tölgy haszonfa és 
209-760 m. íölgyeser és bükktüzifa el
adása iránt zárt Írásbeli ajánlatok tár
gyalásaival kapcsolatos nyilvános szóbeli 
árverés fog tartatni.

Kikiáltási ár 123,250 forint, bánat
pénz 12,325 forint. Bővebb felvilágosí
tással a lippai m. kir. főerdőhivatal szolgál.

Kjrlveiyo '. (Mármarosm.) (Fa eladás.) 
A körtvélyesi volt úrbéresek, tulajdonát 
képező tölgyerdőből kijelölt 10,000 forint
ra becsült 615 drb I. oszt. technikai ezé- 
lokra alkalmas tölgyfakészlet eladása vé
gett Körtvélyesen a községházánál f. évi 
deczember 17. d. e. 10 órakor szó és 
Írásbeli árverés lesz. Az árverési feltéte
leket M.-Szigeten, a m. kir. járási erdő
gondnokságnál és Körtvélyesen a község
házánál lehet megtekinteni. Bánatpénz a 
kikiáltási becsár 10 százaléka.

Az uj pénz.
Az 1899. évi XXXIV. törvényezikk 

1900. január elsejével életbe lép. A pénz
ügyminiszter már ki is bocsátotta ren
deletét a korona értékben való kötelező 
számítás tárgyában, ezen rendeletnek a 
közönséget érdeklő részét a követke
zőkben ismertetjük:

Az 1900. január 1-től kezdve, mint 
egyedüli és kizárólagos törvényes érték 
a korona lép a régi ausztriai érték he
lyébe; törvényekben, szabályrendeletek
ben, mindennemű hatósági intézkedé
sekben a pénzösszegek csak a korona
értékben állapíthatók m eg; — és pedig 
az 1892. évi XVII. t.-cz.-ben meghatá
rozott értékarány szerint, mely szerint 
1 osztrákértékü forint 2 koronával és 1 
oszt ért. krajezár két fillérrel számí
tandó.

Hivatalos rövidítések: k. korona; f. 
fillér ; k. o. korona érték.

Az osztrák értékű ezüst forintosok,

Cornélia.
Irta : Dr. KOHN EMIL.

(Fnlytatis.)

Rövid idő múlva Cornélia már any- 
nyira felépült, hogy elhagyta betegágyát. 
Az orvos még mindég rendesen elláto
gatott a lábbadozó beteghez és gyakran 
igen sokáig beszélgetett vele. Ilyenkor 
sokszor anyyira élénk eszmecsere fejlő
dött ki köztük, hogy Béla alig győzte 
Cornélia szellemének üdeségét csodálni.

A beteg végre teljesen felgyógyult. 
Béla kijelentette a szülőknek, hogy most 
már orvosra szükség nem lévén, ennél
fogva ritkábban fog alkalmatlankodni. 
Cornélia kezet nyújtott az orvosnak, meg
köszönve fáradságát és ünnepélyes Ígé
retet tett, hogy soha sem fogja elfelejteni 
hogy újra visszaadta őt az életnek. Bé
lára igen jó hutással volt Cornélia egy
szerű, önálló, de természetes fellépése. 
Annyira elragadta e jelenet hatása, hogy 
alig tudott szóhoz jutni. Tekintetét a fia
tal hölgyre szegezve, a meghatottság 
hangján szabadkozott a nagy dicséret és 
hála elfogadásáért. „Nem tettem egyebet 
így szólt, mint a mennyit, mint orvos és 
ember tenni kötelességem volt." E pár
beszéd alatt, melynél a leány szülei is 
jelen voltak, ismét találkozott sokat mon
dó tekintetük, melylyel kifejezést adtak 
egy oly érzelemnek, melyet eddig még 
maguk előtt is titkoltak.

Cornélia ha nem is volt tökéletes 
szépség, mégis megnyerte unnak a tet
szését, akinek alkalma volt vele közelebb
ről megisinerkegni. Lelki és szellemi tu
lajdonságainál fogva messzire túlszár
nyalta összes kortársait. Béla is felismer
té benne kiváló szellemi tehetségét, az 
éles, gyorsan Ítélő észt, felismerte benne 
nemes gondolkozását és ritka jószívűsé
gét. A falu népe valósággal imádta Cor- 
néliát, mert mindenütt ott termett, hol 
vigaszt, vagy segítséget kellett nyújtani. 
Ó volt a falu jóságos angyala, kit mind
annyian megsirattak, midőn szüleivel 
együtt a faluból távozott.

Ilyen kiváló tulajdonságainál fogva 
nem is csodálkozhatunk, hogy Béla és 
Cornélia közt rövid idő alatt igen őszinte 
baráti viszony fejlődött. Sajnos azonban 
liogv Béla Cornéliát lelki és szellemi tu
lajdonságainál fogva az égből a földre 
tévedt angyalnak tekintette és csak igen 
nagy tisztelettel viseltetett iránta, Cog 
néiia ellenben a szellemileg és tíestüer- 
egyaránt kiváló férfit nem csak tisztelte, 
hanem szerette is. Az orvos közelsége 
úgyszólván már a fiatal hölgv életfelté
teleihez tartozott. Ha elfoglaltsága miatt 
egy néhány napig el nem jöhetett, már 
szomorú lett Cornélia és lehangoltsága 
feltűnt környezetének is. _ Napról-napra, 
de különösen mióta Ilkával — Béla hú
gával — megismerkedett és annak meg
hitt barátnője lett, nőtt Béla iránt érzett 
szerelme. Talán Bélában is lángra lob

bant volna a szerelem szikrája, ha ke
vesebb szellemet is, de több élénkséget 
és nagyobb bájt tudott volna kifejteni. 
Az ellentétek vonzódnak egymáshoz, de 
Cornélia természetében majdnem ugyan
azon vonásokat lehetett felfedezni, mint 
a Béláéban.

Keuderossy doktor a férfiak azon 
osztályába tartozott, kik a szerelemben 
nem hisznek ; kik komolyságuknál fogva 
lehetetlennek tartották, hogy lelkűk ma
gába zárja azt az érzelmet, melyről a 
költők dicshimnuszt zengenek. Határo- 

! zottan úgy vélekednek, hogy a szerelem 
j csak ott üti fel tanyáját, hol a megszo- 
I kott léhaság, a megrögzött könyelmüség 

már az előttletelepedett. Nem akarják elfo
gadni, hogy csodálatra méltó hatalmá
nak őszinte megnyilatkozásával egyaránt 
képesek vagyunk úgy a legnemesebb 

i igen sok ember boldogságát előmozdító 
korszakot alkotó cselekedetek végrehaj- 

1 tására, valamint a legelvetemültebb, ke
gyetlenségében határt nem ismerő go
nosz dolgok művelésére, melytől borza
lommal fordul cl még az is, aki az élet 
változatos küzdelmeihez használt fegy
vereiben nem igen válogatós. A szere
lemben nyilatkozik meg az emberi őseiő, 
mely hatalmánál fogva feltartózhatatla- 
nul jóságosán alkot, vagy kegyetlenül 
rombol.

Béla ezen érzelmét még nem ismerte, 
de lelke fogékonyságánál fogva csak az 
alkalom hiányzott, hogy rabjává tegye.



Gyula, 1899. deczembet 9 BÉKÉSHEGTEI HÍRLAP 3

míg azokat a törvényhozás forgalmon 
kivül nem hagyja, továbbá az ausztriai 
veretű érmek, minden fizetésnél korlát
lan mennyiségben elfogadandók.

Az 5 és 10 forintos államjegyek, az 
osztrák-magyarbank bankjegyei szintén 
korlátlan mennyiségben használhatók.

Ellenben a kereskedelmi érmekül 
vert aranyakat, az 1869. Xlt. törvény- 
ezikk alapján vert 8 és 4 forintos arany
érmeket, a levantei tallérokat a pénztá
rak fizetéskép sem el nem fogadhatják, 
sem nem adhatják.

Ha a pénztáraknál forgalomból ki
tiltott érmek fordulnának elő, azok bűn
jelül visszatartatnak, és erről az illeté
kes kir. járásbíróságnak jelentés teendő.

A 20 és 10 koronás nr.invérmek 
minden fizetésnél névértékűk ben elio- ! 
gadandók. A pénztárak minden ily ér- j 
met, a mely nem másképpen, mint a i 
rendes forgalom utján fogyott meg sú
lyában, tartoznak elfogadni.

A fizetéseknél való elfogadás tekin
tetében tehát nem képez különbséget az 
a körülmény, hogy az érmek a teljes 
törvényes sulylyal, vagy már csak a tör
vényes forgalmi sulylyal, avagy még a 
törvényes forgalmi súlynál is csekélyeb 
sulylyal bírnak, ha az érmek külső alak
jából arra lehet következtetni, hogy a 
súly csökkenést a hosszabb forgalom 
okozta kopás idézte elő.

Ha a fizetéseknél olyan arany pén
zek kerülnek a pénztárak elé, melyek
ről azt lehet feltételezni, hogy súlyúk 
csökkenését nem a forgalom okozta ko
pás idézte elő, — ezek helyett a fél 
más érmeket tartozik adni és az igy 
visszautasított érmek Körmöczbányára 
küldendők, högy a pénzverő kiverve az 
érmek nyers-arany értékét uj arany ér
mekben visszatéríti.

A közpénztárak csak olyan arany
érték érmeket adhatnak ki, melyek a 
törvényes forgalmi sulylyal bírnak.

Az 5 koronás érmek minden fize
tésnél elfogadandók és pedig a pénztá-

Több, mint három év múlt már el, 
mióta Cornélia Bélával megismerkedett. \ 
Már már boldogtalannak kezdte magát 
érezni; sejté, hogy a komoly fiatal em
berben maga iránt mást, mint tiszteletet 
nem tudott kelteni. Pedig minden al
kalommal, akár a salonban egymással 
szemközt ülve, vagy a korsón gyakori 
sétájuk közben szellemének minden va
rázsát felhasználta, hogy Bélát észrevét
lenül oly térre csalja, honnan netávoz
hasson a nélkül, hogy örökhüséget ne í 
esküdjön neki. Végtelenül elszomorította 
őt, hogy várva várt eredmény mindig 
elmaradt. Béla rendkívül óvatos volt, vi- 1 
gyázott miden szavára és a beszélgetést 
gyakran más irányba terelte, ne hogy 
egy meggondolatlan pillanatban neme
sebb érzelmek pillanatnyi felheviilésében 
oly tettre ragadtassa magát, mely örök 
árnyékot vessen jövő életére. Küzdött 
magával, mert már is hitte, hogy a há
zassághoz még sem elég a tisztelet. Sze
rette volna, ha az igazi őszinte tisztelet
hez, melylyel Kornélia iránt viseltetett 
még egy másik érzelem is csatlakozott 
volna, hogy ezek egyesülésével megte
remtse mindkettőjük forrón óhajtott bol
dogságát.

Végre felcsillant benne a gondolat. 
Annyira hozzászokott a fiatal hölgy tár
saságához. hogy kezét megkéri. Remélte, 
hogy a tiszteleten alapuló tiszta, szep- 
lőt len baráti viszony egybekelésük után 
közös otthonukban a fiatal asszony sze
relmével fűszerezve megfogja teremteni 
résiére is az eddig esak képzeletében élő 
földi paradicsomot. Sokáig habozott, so

rok azokat korlátlan számban kötelesek 
elfogadni, a magánfelek azonban 5 ko
ronásokat 250 korona összegen túl nem 
kötelesek elfogadni. Hasonlóképen van 
a fizetés az egy koronásokkal is ; a fél 
azonban nem köteles 50 koronánál na
gyobb összeget egy koronásokban el
fogadni.

A 20 és 10 filléres nickel pénzeket 
a pénztárak 10 koronánál nagyobb üsz- 
szegben nem tartoznak elfogadni, hasonló 
kép nem köteles a fél 10 koronánál töb
bet nickel érmekben elfogadni.

A bronz két és egy filléresekre 
nézve az állami pénztárak egy féltől 10 
koronánál nagyobb összeget ilyen ér
mekben nem tartoznak elfogadni, — a 
fél pedig egy koronánál nagyobb ösz- 
szeget nem köteles bronzérmekben el
fogadni.

ÚJDONSÁGOK.
— Gymnasiuml gyűjtés. A gyulai rom. 

kath fögymnasiurara a múlt bét folya
mán eszközölt gyűjtés eredményét lapunk 
múlt számában egy főösszegben mutat
tuk ki, most azon helyzetben vagyunk, 
miszerint ezt részletesen kitüntethetjük, 
hozzászámítván a lapunk zártáig történt 
aláírások czimét és összegét is. Legutóbbi 
névszerinti kimutatásunkon a gyűjtés 
összege tett 10,450'irtot. Ezen összeg a 
következő jegyzésekkel szaporodott:

Gróf Almássy Kálmánné 1000 frt.
Dr. Erkel Rezső 500 frt.
Dr. Márky János 300 frt.
Dr. Berényi Ármin 100 frt.
Lusztig Adolf 200 frt.
Braun és Czinczár ezég 500 frt.
Weisz Mór és Társa 500 frt.
Bulboka János 100 frt.
Winckler Lajos 100 frt.
Gerléin Reinhart 300 frt.
Endrész András 200 frt.
K. Sehriffert József 300 frt.
Scherer Benedek 1ÜÜ frt.
Erkel János 200 frt.
Szénássy József 100 frt.
Szénássy Dénes 50 frt.
Wieland Sándor 50 frt.
Reisner Emánuel 500 frt.
Schmidt Gyula 300 frt.

káig fontolgatta az eshetőségeket. Végre 
cselekedetre határozta el magát. Ezen 
elhatározást, még egy váratlanul bekövet
kezett körülmény is siettette.

Cornélia eddig Béla iránt táplált ér
zelmeiről senkinek, még szüleinek sem 
szólott. Sejtették ugyan, hogy leányuk 
szereti a fiatal orvost, de úgy cseleked
tek, mintha semmit sem vettek volna 
észre. Nem akarták édes álmában za
varni. Azt hitték, hogy eljön az az idő, 
midőn önként fogja szive érzelmeit szü
lei előtt feltárni, hogy tőlük támogatá
sukat és közbenjárásukat kikérje.

Érzékenyen sújtotta Cornéliát azon 
körülmény, hogy épen akkor, midőn ér
zelmei elérték tetőfokukat és azok kitö
rését már alig tudta visszafojtani, leg
jobb barátnője — Ilka, — ki időközben 
boldog asszonyka lett; kénytelen volt 
betegágyát őrizni. Előtte akarta legelősz- 
ször szive titkát feltárni ; do hiányzott 
mindeddig az alkalom. Soha sem találta 
őt egyedül. Nehezen várta felgyógyulá
sát, nemcsak azért, mert Ilkát testvérileg 
szerette, hanem azért is, hogy elmond
hasson neki mindent.

Napok múltak, de a várvavárt pilla
nat még mindég késett. Ilka ugyan már 
üdülésben volt, de bátyja határozott kí
vánságára még nem kelt fel. Cornélia 
mindig türelmetlenebb lett. Könnyíteni 
akart lelkén, mert önuralmát majdnem 
teljesen elvesztette. Szobájába ment és 
Ilkának hosszú levelet irt, melyben oly 
híven, oly szivreliatóan ecsetelte a vi
hart, mely szive mélyében tombol és leí-

Sal nővérek 150 frt
Bodoky Kálmán 150 frt.
Bodoky Mihály 200 frt.
Reisner Zsigmond 150 frt
Reisner Ede 100 frt.
Deutseh Jakab 100 frt.
Scbmidt Antal 100 frt.
Léderer Lajos 300 frt.
Braun Vilmos 100 frt.
Reinhart Józsefné 100 frt.
Sál József állatorvos 100 frt.
Reisner és Wolf ezég 100 frt.
Rosenzweig Hermann 10 frt.
N. Szabados József épitész 200 fr t
Sebütz Gusztáv 100 frt.
Braun Dávid 50 frt.
Schriffert József épitész 200 frt.
Mannheimer Arnold 100 frt.
Bayer Márton 200 frt
Banerné Pitzkó Mária 200 frt.
Liudenberger Simon 50 frt.
N. N. Tíz keresztgyermek 

nevében 200 frt.
Szentmiklósi Novák Kamill 200 frt.
Gorovené Novák Izabella 100 frt.
Rozey Sylviusz 100 frt.
Csák György 50 frt.
Kliment Ferenez 50 frt.
Sál István 50 frt.
Schmidt József 50 frt.
Karácsony Károly 100 frt
Sonnenfeld Miksa 40 frt.
Vigh Gábor 150 frt.
Zuzmann János 50 frt.

— Körvadászat. Gróf Almássy Dénes 
gy.-várii uradalmában csütörtökön elő
kelő úri társaság gyűlt össze, hogy a va
dászat nemes sportjának áldozzák. Az 
első nap fényes eredménnyel végződött 
hót szekér nyulon kivül igen sok fácany, 
vadpulyka stb. esett. A vadászat, melyen 
a többek között részt vettek br. Trau- 
tenberg Frigyes, gr. Wenekheim József, 
gr. Károlyi Gyula, gr. Tisza Kálmán, 
Széebeny és Inkey grófok, Ladics György, • 
Purgely János, Szekér Gyula stb., még 
néhány napig fog tartani."

— Közgyűlés. Békésvármegye tör
vényhatósági bizottsága folyó hó 18-án 
tartja rendes közgyűlését. — A mostani 
közgyűlés iránt már esak azért is érdek
lődéssel tekintenek, mert a közigazga
tási bizottságban öt tagnak a helyét újra 
töltik be, miután gr. Almásy Dénes, dr. 
Hajnal István, Haviár Dániel, Varságh 
Béla és Keller Imre mandátuma lejárt. 
A közgyűlés tárgysorozatát az állandó

ki nyugalmát feldúlja, hogy Ilka könyek- 
re fakadt a levél olvasásakor. „Csak ne
ked mondom el mi nyugtalanít, mondja a 
levélben, csak te tudjad, hogy a legbol- 
dogtalanabb teremtés lennék, ha Béla 
nem szeretne, ha feleségül nem venne. 
Életem értéktelenebb volna, mint a gaz, 
mely az utazóién nő. Az övé akarok Ten
ni, Őt szeretni utolsó lehelletemig, még 
akkor i s ; ha boldogságomat a szenvedé
sek egész légiójával kellene megvásárol
nom. De ha az 6 boldogságának vált
ságdíja az én boldogtalanságom lenne, 
ám legyen ! Szenvedni, tűrni fogok oly 
lelki nyugalommal, oly elszántsággal, mint 
a parancsnok, ki a biztos halál tudatában 
maroknyi hadával az ellenségre ront.

izend meg a közbenjárásod eredmé
nyét minél előbb, akármilyen legyen is 
az. Ne félj, erős leszek, mindenre el
szánva, csak szabadíts ki a bizunyta lan
ságból, mert ez rosszabb a legkegyetle
nebb valónál.

A jó Isten áldjon nemes tettedért.
Ilka a levél olvasása után keservesen 

sirt. Hiszen ő is leány volt, nagyon is 
értette és méltányolni is tudta csalódásai 
után a gyöngéd női szív őszinte meg
nyilatkozását. Erőt akart gyújtom aharez- 
ra ! Elhatározta, hogy teljes erővel, a 
testvéri szeretet minden fegyverét fel
fogja használni, hogy Béla érzelmeit 
Cornélia iránt fokozza, hogy ez által el
határozását gyorsítsa. Okos, furfangos 
asszony volt és kellőképpen ismerte báty
ja gyengéit. Ezek felhasználásával biztos 
sikert remélt. (Folyt, kov.)
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választmány kilenczven pontban már meg- 
állapította. Azt hisszük a tárgysorozat- ' 
bán ott lesz Maros Torda vármegye át
irata is, mely a mandátum vadászat ellen | 
való küzdelemre szólítja fel az ország 
törvényhatóságait.

— Kepek az iskolákban. A vallás- és j 
közoktatásügyi miniszter — nemrégiben ] 
— országos aukettet hivott egybe, hogy 
itt ezen -az anketten tanácskozzanak ar
ról az eszméről, a melyet a békésvármo- 
gyei közművelődési egyesületben, Oláh 
György alelnök vetett fel. Az egyesület 
ugyanis mozgalmat indított az alelnök 
felszólalása után az iránt, hogy az ország 
népiskolái a nemzeti történelemből merí
tett, s a dicső korszakokat, tetteket vagy 
hősi férfiakat megörökítő képekkel látas- 
sanak el. Ez a mozgalom szolgáltatta az 
impulzust a miniszter által összehitt an- 
kett tanácskozásaihoz ; hol a békésmegyei 
közművelődési egyesület részéről kezde
ményezett akczió méltánylással fogadta
tott. Most a tanácskozás után néhány 
hétre a békésmegyei közművelődési egye
sület folytatja a mozgalmat, a mit leg
jobban bizonyít az a felirat, melyet Wlas- 
sics miniszterhez intéztek. Feliratában 
körülményesen elmondja az egyesület az 
eszme kivihetőségének a módját. A ké
peket — összesen 30 képet — három 
csoportra osztja. A képek megfestése, s 
a magyarázó szöveg megírása tekinteté
ben is kedvező kilátásai vannak. A meg
festésre nézve kiváló művészek Ígérték 
meg közreműködésüket, a szöveget pedig 
Szaboleska Mihály Írja, a jeles poéta. Ki 
ne bízna igy a sikerben "? A felirat kéri 
a miniszter támogatását és azt, hogy a 
mellékelve beküldött képet Jantyik Má
tyás művészi alkotását a -Honfoglalást'1 
továbbá a rövid idő alatt ott levő .,A ko
rona és kereszt", .11. Endre arany bul- 
luja" és „Mária Terézia a pozsonyi or
szággyűlésen", czimü képeket, a minisz
ter biráltassa meg, s ha megfelelnek a 
ezélnak, a kiállítási áron a népiskolák 
számára szereztesse be. Egy kép ára 50 
fillér.

— Jótékonyság. Az elhagyatott gyer
mekek menhá-ának, a -Fehér Kereszt" 
egyesület által gondozott lelenez-ház 
fenntartása és fejlesztése ezéljából, ne
mes szívű emberbarátok kisebb-nagyobb 
összegekkel folyton gyarapítják az egye
sület vagyonát. S mint velünk közük, 
legutóbb özv. tíorove Jakabné, Novak 
Izabella küldött 100 forintot a/, egyesü
let elnöknője gróf Almássy Dénesué ke
zeihez; — ugyan ő a gimnázium czél- 
jaira 100 frtot. A köztiszteletben álló, 
nemes szivéről ismert úrnő jótékony cse
lekedete önmagát dicséri.

-— lun <> iMkulas, Hányat alszunk 
még anyuskám ! Ez a kérdés foglalkoz
tatta egy idő óta a szűke és barna-íür- 
tü apróságokat, midőn esténként alomra 
hajtják fejőket. — Türelmetlenül vár
ták M i k u l á s  napját, mikor eljön a 
M i k u l á s  bácsi es hoz a puttonyába 
a jó gyermekek számára diót, fügét, mo
gyorót; a rusz gyermekeknek csipös- 
vesszót suhogót. Nyugodt lelkiismerettel 
mondja magáról mindegyik, hogy ő jó 
volt miudig, róla nem feledkezik meg a 
Mikulás bácsi. És eljön a varvavárt nap ! 
összegyűltek édes reménységgel az ovo- 
dábau, olyan hosszúnak találjuk a vá
rakozás perczeit, de azért várnak türe
lemmel, Minden kis neszre figyelnek, 
most, most jön a Mikulás. Csakugyan 
itt van mar az ajtó előtt. Csörgeti a 
láuezát és kérdi, hogy vannak-e itt jö 
gyermekek V Felve néznek E 1 i z né
nire váljon mit mond Megnyugtatja őket 
E l íz  néni, kitarja az ajtót, hogy jöhet 
bátran a M i k u l á s  báesi, mert itt mind 
csak jó és szöfogado gyermek van együtt 
Es csakugyan, igaza van az óvónőmnek; 
valamennyien szop csendesen ülnek kis 
székeikben, nem lármáznak, ujjacskái- 
kat a szájukra téve ügyelnek. Héjún az 
öreg Mikulás ó maga eisetn bírja a sok 
ajándékot úgy hozzak utauua uagy ko
sárban Elfáradt szegény, a bosszú ut 
után leüt a gyermekek közé, úgy nézi, 
bátorítja a kicsinyeket hogy ne lelje

nek tőle. De hiszen ők nem is félnek, 
mert jók voltak, s szép sorba odntnen- i 
nek a Mikulás bácsi elé mindegyik mond j 
egy-egy szép kis versecskét. Meg van ! 
elégedve a Mikulás, látja, hogy nem 
hiába jártak óvodába, ügyesek és szor
galmasak is, megérdemlik az ő aján
dékait Előveszi a nagy csákót, kiosztja 
ajándékait s a sok csirt-biri gyerek tap
solva ugrálja körül a nagyszakállu tor- 
zonborz Mikulás bácsit.

Kinevezés. A gyulai kir. törvény
széknél megüresedett vizsgáló bírói ál
lásra, moly a rendes bírói fizetésen fe
lül még 800 forint pótjavadalmazással 
van egybekötve, a törvényszék elnöké
nek előterjesztésére az igazságügymi
niszter dr. Nyisztor Adorján törvényszéki 
birót nevezte ki.

— Alikulo közgyűlés. Lapunkban már 
említést tettünk arról, hogy Csanád-Apá- 
czán Kovács Lajos gyulai ügy-védés Bartha 
István cs.-apáezaí plébános'vezetése alatt 
uj takarékpénztári szövetkezet alakul. A 
dolog most teljesen aktuálissá vált, mert 
az alapítók a következő meghívót küldik 
a segélyegylet, tagjainak : Meghívás. Csa- 
nád-Apácza és vidéke segélyegyleti szö
vetkezet, melyhez Cs.-Apácza, Kovács- 
háza, Magyar-Bánhegyes, Tót-Bánhegyes, 
Kunágota, Kevermes, Megyes-Bodzás köz
ségek és Szőlős puszta tartoznak folyó 
1899. évi deczember 17-én délelőtt 11 óra
kor tartja alakuló közgyűlését Csanád- 
Apáczán a községháza nagytermében, 
melyre az egyleti tagok ezennel meghi
vatnak. Tárgysorozat: 1. Az egylet meg
alakulása. 2. Tisztikar megválasztása. 3. 
Az alapszabályok felolvasása illetve meg
alkotása. 4. Kezelési és egyéb az egyletet 
érdeklő szabályzat megalkotása. 5. Netáni 
indítványok. Csanád-Apáczán, 1899. de- 
czemberhó 6-án. Az alapítók nevében : 
járdánházi Kovács Lajos, ügyvéd. Bartha 
István, plébános.

— Alapítvány a szeretetház javára. Is
tenben boldogult Erzsébet asszony em
lékének megörökítésére kivetett pótadó
ból megmaradt köriilbolül 1200 t'rt. En 
nek az összegnek egy harmadrészét, va
gyis 401) frtot Békésvármegye mint ala
pítványt a csabai „Erzsébet szeretetház* 
részére a csabai nőegyletnek adomá
nyozta.

Agyonütötte az apját. G. Nagy Ist
ván dobozi földmives már régóta rossz 
viszonyban élt az apjával, folytonos czi- 
vódás, torzsalkodás tanyája volt húzok. 
Folyó hó 7-én ismét összeszólalkoztak, 
szó szót követett, mig a fiú a kezében 
levő doronggal úgy ütötto halántékon 
apját, hogy az szörnyöt halt. A gyilkos 
fiút a csendörség letartóztatta, s a köz
ponti vizsgáló biró megindította a vizs
gálatot.

— Villamos víl igitás C-aban. Mint ne
künk esabai tudósitónk jelenti, Csaba vá
rosának rövid idő alatt meg lesz a villa
mos világítása. A villamos világítás be
rendezése iránt a budapesti vasúti for
galmi részvénytársasággal a napokban 
véglegesen mőgkötötték a szerződést, a 
melyet most jóváhagyás ezéljából a de- 
czember 18-án megtartandó vármegyei 
közgyűléshez terjesztenek be. A szerző
dés értelmében a jóváhagyástól számított 
egy év alatt köteles a társulat a villamos 
világítást mindenfelé bevezetni s a köz
használatnak átadni.

— Lelkeszválasztás. Heinlein Emil 
csabai ev. segédlelkészt Báos-Lalityra lel
készül választották.

— Uj tanárnő. Csizmazia Gizellát, ki 
az ó-kigyósi uradalomban tanítónő volt 
és a ki a polgári iskolai tanárnői vizs
gát sikerrel tette le, a vallás- és közok
tatásügyi miniszter a szegődi felső le
ányiskola tanárnői állására nevezte ki. 
Eltávozásával az ó-kigyósiak sokat ve
szítenek, mert Csizmazia Gizella sok jót 
cselekedett o faluban, igy a saját da
rabjait műkedvelőkkel előadatván, a be
folyt tiszta jövedelmet a szegény,gyer
mekek felruházására fordította. Éppen 
ezért a mennyire örülnek az uj-kigyösiak 
a derék tanárnő előhaiadásán, Ugyanúgy 
szoinorkodnuk a miatt, uogy elmegy.

— Hilálmás. Egy régi úri asszony 
halt meg Gyulán deczember hó 6-án, 
gyászbaboritva nagy kiterjedésű rokon
ságát, mint n jótékony gyulai nőegylet
nek évek hosszú során buzgó választ
mányi tagja, sokan áldják jótékony mun
kásságáért. A család által kiadott gyász- 
jelentés a következő; Ujfalussy Gyula 
hosszas ideig volt Gvula városa mérnöke 
mint férj és gyermeke : Ujfalussy Irén 
és férje Finta Ignácz és gyermekeik: 
Irén, Luiza, Gyula, Erzsiké, Sándor és 
Feri; — Czégényi ida özv. Szabó János
áé, mint testvér, és gyermekei: Szabó 
Izóra és férje Kiss Bálint és gyermekeik: 
Béla és Jenőke, Szabó Luiza és férje 
Blazek Antal és gyermekeik : Margitka, 
Iduska és Tibor, Szabó Gyula és neje 
Papp Jolán, Szabó Emil és neje Hinkó 
Irma, Szabó Kornél, Czégényi Mária, mint 
testvér és férje Frankó Döme és gyer
mekeik : Mariska és férje Domokos László 
és gyermekeik: Laczika és Mariska, 
Frankó László, István és Flóra, özv. Czé
gényi Gézáné szül. Szilágyi Ida és gyer
mekei : István és Iduska, valamint, szá- . 
mos rokonai fájdalomdult szivvel tudat
ják a hőn szeretett hitves, önfeláldozó 
anya, felejthetlen testvér, Ujfalussy Gyu- 
láné szül. Czégényi Luizának f. évi de
czember hó 6-án, este 10 órakor hosz- 
szas szenvedés után életénok 62-ik, bol
dog házasságának 43-ik évében történt 
szomorú elhunytét. A felejthetlen boldo- 
gultnak hült tetemei f. évi doczember hó 
8-án, délután 3 órakor fognak a ev. ref. 
vallás szertartásai szerint a halottas-ház
tól az ev. ref. sirkertben a csaiádi-sir- 
boltba öröknyugalomra helyeztetni. Gyu
lán, 1899. évi deczember hó 7-én. Béke 
lengjen az áldott poron ! Temetése nagy 
részvét mellett ment végbe, koporsóját 
tisztelőinek koszorúi borították. — Az el
huny felett Domby Lajos egyházmegyei 
tanácsbiró tartott költői szárnyalásu szép 
imát.

— Bőig ír t intő a békési kosá fonó
iskola an Valacsert Iván a küsztendelei 
gazdasági iskola tanítója a kereskedelmi
minisztertől engedélyt kapott, hogy a 
békési kosárfonó iskolában három hóna
pig tanulmányozhassa a kosárfonást. 
Valacsert a bolgár kormány ajánló leve
lével jött hazánkba s már jelentkezett 
is Békésen, az állami kosárfonó iskolá
ban, hogy ott a kosárfonást megtanulja.

— Egy kis összehasonlítás. Érdekes 
eredményre jutunk, ha városunk jelen
legi borterm elését összehasonlítjuk a 10 
év előttivel : 1888-ban ugyanis Gyulán 
900 gazda 865 hold szőlőn 18,000 hek
toliter búrt termelt, mig 1899-ben 516 
gazdának. 204 holdon 1920 hektoliter 
termet. Óriás különbség ez, melyet a 
phylloxera pusztítása okozott, —-degaz
dáink az idén meg lehetnek elégedve 
boraik árával, mert Gyulán 16 fiújával 
kell el hektoliterje a kerti bornak. Szo
morúbb helyzetük vau azonban a hegyi 
borvidékeknek, hol uz óriás áldozatok
kal megújított szőlők végro valahára te
remni kezdenek, de hiába volt elég és 
jo minőségű bor — nincs vevő rá, — igy 
például a híres magyarádi bort a torme- 
lők 14 írtért kénytelenek eladui. Ezen 
baj orvoslására most keletkeznek is sző
lősgazda szövetkezetek, melyek piaczot 
szerezni és a magyar bornak iónevót 
visszahódítani lesznok hivatva. Ha ezen 
szövetkezetek működése beválik ésajövö 
évek termésében nőm lesz visszaesés, 
akkor a mi gyulai boraink ára is bi
zonyára le fog szállaui.

— Kinevezés. Vármegyénk főispánja 
Ltvaitdossky Dezső ni. kir. adótisztet am
buláns megyei számvevővé nevezte ki. A 
vármegye tiszti kara egy abieiosus mun
kaerőt nyert a kinevezettben — Krisz- 
toph Gyula gyulai és Singsr Mihály nagy- 
e.iyodi p. ü. irodavezetőket, Siiito Tamás 
orosházai és Six Béla n -becskerekí adó- 
tiszteket kölcsönösen áthelyezte. Tyehldr 
Endre tornai kir. adótisztet a szarvasi 
adóhivatalhoz, Hoffnaun Rezső békési 
adóhivatali gyakornokot pedig a tornai 
m. kir. adóhivatalhoz tisztté nevezte ki.
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— Miniszteri köszönet. A siketnémák 
országos intézete javára horgosi Károst 
Imréné, Batthyány Antónia grófnő na-

obb összeget adományozott, ezért 
lassics Gyula közoktatásügyi minisz

ter a nemesszivü úrnőnek köszönetét 
nyilvánította.

—  Visszaélések temetkezési és kihá- 
zasitási egyleteknél. Békésvármogye al- 
ispáni hivatala egy átiratában felhívta 
Biharvármegye alispáni hivatalának fi
gyelmét azokra a visszaélésekre, me
lyek Biharvármegye területén egyes te
metkezési és kiházasitási egyletek ke
belében meghonosodtak. Arról van szó, 
hogy a gombamódra elszaporodott te
metkezési és kiházasitási egyletek alap
szabályaiban benne foglaltatik az a nagy 
fontosságú pont is, hogy kiskorúakat 
csak is szüleik, vagy gyámoltjaik Írat
hatnak be. Ezen világos rendelkezés el
lenére köztudomású, hogy kisebb köz
ségekben gyakran megtörténik, hogy 
kiskorúakat pénzre áhítozó vagyonosabb 
emberek beíratják az „egy'ef-be, fize
tik helyettük a dijakat és ha a kiskorú 
elhalt, felveszik a temetési segélyt. Ez 
a kedvezőbb eset. A másik az, begy ha 
a kiskorú nem hal meg így is csak 
megkerül majd a pénz bizonyos időre, 
húsz éves korában, vagv elébb, mint 
kiházasitási díj Ez az utóbbi a biztosí
tóra határozottan kedvezőtlenebb. Ön
kéntelenül feltámad Ocau luk a hód- 
mező-vásárhelyi rémes bünpör emléke ; 
annak is a tenietkezési-egyieLek voltak 
a közvetett okozói.

Egyházi kinev zés. Az Endrődrő 
eltávozott Grocz Béla kanonok helyére 
Schlauch Lőrincz biboros püspök Melau 
István uj-misés papot ideiglenesen ki
nevezte.

— Felolvasás a pavillunban. A gyulai 
iparos ifjak műkedvelő társasága, ez a 
a törekvő fiatal egyesület, ismét életjelt 
ad magáról. Alig múlt el a műkedvelői 
előadása, holnap vasárnap este fél 8 óra
kor a Göndöcs-kerti pavillonban 40 és 
20 filléres belépti-dijjal felolvasási-estélyt 
rendez, melynek műsora felolvasás, duett 
és kupié ének és monológ előadásából 
fog állani.

—  Elhunyt ifjú. Súlyos csapást mért 
az Isten Seheibert András előkelő gyulai 
iparosra, kinek 14 éves fia, a szelidlelkü 
András, csütörtökön reggel hosszas szen
vedés után jobblétre szenderült. Az el
hunyt ifjú a gyulai polgári fiúiskola har
madik osztályába járt s szorgalmával, jó 
magaviseletével, az intézet első növen
dékei közé tartozott. Szerette is őt kivé
tel nélkül mindenki, a tanárok és tanu
lótársai egyaránt. Gyászos halálát gyó- 
gyithatlan szívbaja okozta, a szülők és 
jó ismerősök nagy fájdalmára. Családja 
a következő gyászjelentést adta k i: Schei- 
bert András és neje szül. Butzke Vero
nika, valamint gyermekeik : Lajos, Emí
lia és Annuska, úgy Némedy Lajos és 
neje Butzke Mária mint keresztszülők és 
gyermekeik ; nagybátya Seheibert Jakab 
és neje Balogh Juliánná gyermekeikkel; 
számos unokatestvér és rokon nevében is 
fájdalomtól megtört szívvel tudatják fe
lejthetetlen jó gyermek, kedves jó test
vér, unokatestvér és kis rokonnak And
rásnak, a helybeli állami polgári iskola
III. oszt. tanulójának folyó évi deczember 
hó 7-én, reggeli 3 órakor, életének 14-ik 
évében, hosszas nehéz betegség és a ha
lotti szentségek ájtatos felvétele után tör
tént csendes elhunytét. A megboldogult 
felejthetetlen kedves gyermek tetemei, fo
lyó hó 8-án, délután 3 ómkor fognak a 
róm. kath. egyház szertartása szerint a 
Szent-Háromság temetőben örök nyuga
lomra helyeztetni. Az engesztelő szent
mise-áldozat lelko üdvéért folyó hó 9-én 
reggeli 8 órakor fog a róm. kath. nagy
templomban az Egek Urának bemutat, 
tjitni. Gyulán, 1899. évi deezemberhó 7-én 
Áldás és béke hamvaira! Az örök vilá
gosság fényeskedjék neki ! — Temetése 
tegnap délután ment végbe impozáns 
részvét mellett. Ravatala a szebbnéf-szebb 
koszorúkkal volt díszítve, miket az igazi 
szeretet és részvét helyezett oda. A te

metésen ott voltak a polgári fiúiskola 
! tanári kara és a növendékek, kik szép 
| sorban mentek, a nagvek által kézben 
; vitt koporsó után. Hűlt tetemeit a czi- 

gáiiyzerie gyászdalai mellett vitték ki a 
j Szent-Háromság temetőbe, hol a tanuló - 

társak nevében Huszka István III. oszt.
I növendék tartott szép búcsúbeszédet. Han- 
í gos zokogás közben helyezték a korán 
| elhunyt ifjút erők nyugalomra. Béke po- 
j  raira I

— Vásári kimutatás. Gyula város or- 
; szágos vásárainak kimutatása az 1900-ik

évre. Január 17—21-ig, május 23—27-ig, 
julius 18—22-ig, augusztus 29-től szep
tember 2-ig. Az első napon sertés, máso
dik napon juh és kecske, harmadik na
pon szarvasmarha és gazdasági eszközök, 
negyedik napon ló és ötödik napon ipa
ros belvásár tartatik.

— Keilne • virtus. Achirn János gyu
lai illetőségű pinezér e hónap 7-én töl
tötte ki hat hónapi börtönbüntetését a 
gyulai törvényszéki fogházban s elbo- 
csójtása után egyenesen a kis Komlónak 
nevezett korcsmába iilt be a börtön hosz- 
szas unalmai után szórakozni, ahol alig

! egy negyed óra alatt 32 frt árú pezsgőt 
\ és kugnakut fogyasztott ei a muzsikus 
| ezigányok társaságában. Kiadta magát 

úrnak és mulatott úri módon. A korcs- 
márosné azonban gyanút fogott és mi
vel a vendég fizetni egy krajezárt se tu
dott, bekisértette a rendőrségre, a hon- 
nét csalás vétsége miatt visszakisérik az 
általa alig elhagyott törvényházba. A 
szegény kurcsmárosnó drága pezsgőjét 
pedig majd csak a nagy harang fizeti 
meg.

— áthelyezés Lengyel Károly szarvasi 
kir. jbirósági Írnokot az igazságügyini- 
niszter saját kérelmére a tenkei kir. 
jbirósághoz helyezte át.

Országos vásár Csabán. A csabai 
országos vásár csütörtökön vette kezde
tét a sertésvásárral, pénteken volt a juh 
és szarvasmarha vásár, ma van a lóvá
sár, holnap és hétfőn lesz a hirakodó 
vásár.

— A gyulai nőegylet deczember 7-én 
választmányi ülést tartott, mely ülésen 
több rendbeli segélyezési ügy íntéztetett 
el. Segélyt nyertek havonkint állandóan 
ismét 4 egyén, kikkel együtt segélyez a 
nőegylet 76 egyént, eladottat, nyomorban 
sinylődőt és beteget. Vidó Istvánná és 
Ujfalussy Gyuláné választmányi tagok 
halála felett az egylet^ részvéte jegyző
könyvbe vezettetett: Vidó Istvánná he
lyére Bayer Mártonná választmányi tagul 
megválasztatott. Dr. Frankó László által 
a , Gyulai kör“-ben elhelyezett egyleti 
gyüjtőpersely 7 frt 10 kr. jövedelme kö
szönettel vétetett s beutalványoztatott, dr. 
Lukács György főispánnak pártfogásáért, 
hogy az egylet a vármegyei veres-kereszt- 
egylet e czélra rendelkezésre álló alapjá
ból 100 frt segélyt nyert, jegyzőkönyvi 
köszönet szavaztatott.

— A patikák reformja. Jelentékeny 
reform készül a gyógyszertárak ügyében. 
A reform legfontosabb része, hogy a pa
tikákat a jövőben nem a belügyminiszter, 
hanem a városok, vagy a megyék köz
igazgatási bizottsága fogja engedélyezni. 
Ez valószínűleg véget fog vetni azoknak 
a mizériáknak, a melyek sok kezdő és tö
rekvő gyógyszerészt elkeserítettek. A ké
szülő reform elé általános érdeklődéssel 
tekint a gyógyszerész világ.

— Két kiházasítö társulat egybeolva
dása. Gyulán a Göndöcs-népkerti pavil
lonban folyó hó 8-án, tegnap délután 3 
órakor a Gyula és vidéke fiú- és leány- 
kibázasitó és a Gulyás János elnöklete 
alatti társulat tagjai rendkívüli közös gyű
lést tartottak a tagok nagy számban való

i részvétele mellett. Ugyanis a Gulyás-féle 
j társulat megmentésére vállalkozott a gyula 
I és vidéke kiházasitónak, mert ez az egye- 
| sülét alig néhány hét alatt 10,000 forin

ton felüli pénzkészletét és az 5000 frtnyi 
j tartaléktőkéből is 1000 forintot kifizetett 
j  nagykorúaknak. Hogy a társulat meg- 
i mentessék, annak választmánya minden 
j buzgalmát arra fordította, hogy a fenti 
: két társulat egybeolvadjon s Így a két

társulat együtt 1201) taggal tovább mű
ködhessék. a mi sikerült is, mert a teg
napi rendkívüli ülésen kimondották az 
egybeolvadást. A gyűlés vezetésére" kor- 
elnöknek egyhangúlag Havasi Hermáim 
választmányi tagot választották meg, ki 
megnyitójában a társulat tápjait higgadt
ságra, nyugodtság és szigorú tárgyilagos
ságra kérte. A két társulat gyűléséről a 
jegyzőkönyvet bemutatás végett a bel
ügyminiszterhez felterjeszti. Á megejtett 
tisztújítón elnökké: Gulyás János, alel- 
nök: Murvai András, jegy ző : Debrecze- 
nyi Károly, pénztárnoknak: Ad. Schrif- 
fert József választatott meg. Választatott 
még 24 választmányi és 4 számvizsgáló 
bizottsági tag.

—  Jótékony sorsjáték. A belügyminis-
ter megengedte, hogy a b.-csabai nőegy
let jótékonyezélú tárgysorsjátékot rendez
hessen.

— Névváltoztatások. Kiskorú Seháfer 
Ida, Etelka és Szeréna békési lakosok 
vezetéknevének „Szántódra kért átvál
toztatását a belügyminiszter megengedte.

— Jóváhagyás. Gyula város vásárrend
tartási szabályrendeletét, melyben a kép
viselőtestület a különböző árúsok elhe
lyezésére, valamint a vásári és piaezi 
rendészet kezelésére vonatkozólag néhány 
intézkedést módosított, a belügymínister 
jóváhagyta.

— A várm egyei elmegyógyintézet épít
kezési munkálatainak felülvizsgálata rö
vid idő alatt meg fog ejtetni és ahhoz 
műszaki vezetőként Pünkösty Ferenc/ 
kerületi felügyelőt küldte ki a minister.

—  Közgyűlés. A gyulavidéki takarék- 
pénztár részvénytársaság tisztelt részvé
nyeseit rendkívüli közgyűlésre hívom meg, 
amely holnap Jdeczember 10-én délelőtt 
11 órakor fog megtartatni az intézet he
lyiségében. Tárgy: 1. Az elhunyt aligaz
gató helyének betöltése. 2. A városunk
ból eltávozott felügyelő bizottsági elnöki 
állásnak betöltése választás utján. A sza
vazatok az alapszabály szerint érvénye
sek. Gyulán, 1899. deczember hó 1-én. 
Léderer Lajos, elnök.

— Pénzért fogott drótos tótok. Szo
morú esztendő volt az Urnák 1863 esz
tendeje, hónapokig egy csepp cső sem 
esett az alfőldün, kutak, patakok kiszá
radtak, a mező virág, fü nélkül szomor- 
kodott, gabonát, gyümölcsöt mindent 
megölt az óriási szárazság. — Hiába 
várta, leste a szegény magyar, mikor 
kiált már egyszer a drótos, nem jött 
még a szegény tót sem erre az elpusz
tult tájra. De hát ha nem jön drótos, 
kell hozatni, azért vannak a városnak 
érdemes atyái, hogy gondoskodjanak el
hagyatott fiaikról, — gondoskodtak is, 
mert meg van Írva városunk krónikájá
ban, hogy 1863-ban a város két drótos 
tótot hozatot saját költségén, az az csak 
akart hozatni, mert bizony ő kigyolmék 
nem jöttek le — s nem is lett esüjegész 
őszig.

— Tűz Gyulán. Gcrebonyics Mihály 
gyulai lakosnak a huszár kaszárnyával 
szemben fekvő háza vasárnapra virra
dóra leégett. A kár mintegy kétszázöt- 
vi n írtra tehető. Az épület biztosítva volt.

— árlejtés a városnál. Gyula városa 
által kedden megtartott árlejtés eredmé
nye a következő : A cselédségi ruhák 
készítését Fcuer Márk, a nyomtatványok 
és irodai eszközök szállítását Dobny Já
nos, a gyertyát Rcisner és Wolf, a pet
róleumot Somienfeld Miksa nyerte el.

— Krivany m istoha leánya." Az araip 
törvényszék tudvalovőleg a S z i l á g y i  
Ilonának, Kriváuy János mostoha leá
nyának birtokában talált takarékpénz
tári könyvet a moly eredetileg tízezer- 
forintról, s most csak ötezer forintról 
szól — továbbá kétezer forintnyi váltó- 
követolését, mint bűnjelet lefoglalta. Ezt 
a végzést Szilágyi Ilona ügyvédje ut
ján megfelebhezte a nagyváradi táblá
hoz. Ez jóváhagyta a végzést, mire Szi
lágyi Hona újból felebbezett. A Kúria 
most úgy az aradi törvényszék, mint a 
nagyváradi tábla végzéseit megsemmi
sítette és a törvényszéket uj határozat 
hozására utasította, mert — Így szói u
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Kúria indokolása — Szilágyi Hona se j 
terhelt, se részes, se pedig vádlott és a ; 
takarékpénztári könyvecskében elhelye- ; 
zett összeg az 6 hozományát képezte, 
mely már egy harmadik személynek is 
volt tulajdona, akitől válóper után nyer- 
ie vissza ; midezeknél fogva az tőle bűn
jelként el nem vehető.

T ö r v é n y s z é k i  c s a r n o k .
A 9 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 lö t tm e g ta r  
ta n d ó  szóbeli t á r g y a lá s o k  je g y z é k  e

1899. deczember 12.
1889. D. 214. sz. Gróf Károlyi Sándor 

felperesnek, Német János és t. al
peresek elleni 200 forint tőko s 
jár iránti sommás pere.

1899 D 215 sz özv. Mészáros Mihály- 
né felperesnek. Mészáros József al
peres elleni 150 forint tőke s jár. 
iránti sommás pere.

1899. D. 161. sz. Nagy Gábor felperes
nek, Bróda Mátyás alperes elleni 87 
forint tőke s jár. iránti sommás pere.

1899. deczember 15.
1899. D. 216. sz. Kis M. Mihály és t. 

felpereseknek, Deim Károly és t al
peresek elleni 1 .0 fór nt tőke s jár. 
iránti sommás pere.

1899. D. 216. sz. Tóth Kovács János 
felperesnek, Nagy István alperes 
elleni 225 forint tőke s jár. iránti 
sommás pere.

1899. D. 218 sz. Gróf Károlyi Sándor 
felperesnek, Major István alperes 
elleni 1210 forint 93 kr. tőke s jár. 
iránti sommás pere

A  g y u la i  k ir . tö rv én y szé k , m in t p o l
g á r i  fe leb b ezési b iró sá g  e lő t t  n y íl  
v á n o s  ü lésb en  e lő ad an d ó  p e re k  j e g y  

zéke
1899 deczember 11 

E lő a d ó :  F e k e te .

1899. D. 1-11 sz. Szín Antalné felperes
nek, Szin Antal alperes elleni nŐ- 
tartási iránti pere

1899. D. 146. sz. Haviár Dániel ügyvéd, 
mint Kmetz Mihály csődtömeg gond
noka felperesnek, Hirscheimer Gusz
táv alperes elleni 96 forint tőke s 
jár. iránti sommás pere.

1899. D 148. sz. Pál ti István felperes
nek, Füzes-Gyarmat község alpe
res elleni 76 írt. 5 kr. teke s jár. 
iránti sommás pere.

1899 D .  151 sz. K m  tán Mihály fel
peresnek, Poptyilikí'm Mihály és t. 
alperesek elleni 500 forint tőko s 
jár. iiánti sommás pere.

Heti jeleatés a gabona üzletről
Gyula, 1899. deczember 8. 

( S t .  S .)  A gaboriaüzletben a lefolyt 
héten némi javulás állott be, az árak né
hány krajczárral emelkedtek, azonban a 
fogyasztás még mindig oly csekély, hogy 
tetemes árjavulásra, egyelőre niucs kilá
tásunk.

A hozatalok a budapesti piaczon a 
lefolyt héten nem voltak oly tetemesek, 
mint az előző héten, a malmok jobb vé
telkedvet tanúsítottak és a kínálat is nem 
volt oly sürgős, miért is az árak nem 
vesztettek multheti jegyzéseikből. Külö
nösen finomabb minőségű búza, jobb ár
ban lett fizetve, mig alsórcndű minőségű, 
csakis nyomott árban volt eladható. A 
világpiacion általános pangás uralkodik, 
miután a buza-készletek napról-napra 
emelkednek.

A mai hetipiaczon a hozatal csekély 
volt, mai jegyzésünk :

Bnza . . . 6'80—710
Uj tengeri 390—4'20
Ó-tengeri . . 4 80 ~4'90
Árpa . . . 4’80—490
Zab 4'40—4-50

100 kilogrammonként súly és minőség 
szerint.

BÉKÉSMEGTEI h ie l a p Gyula, 1899. deczember 9.

354, 358, 378 szám. 
végTli. 1899.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bir. végrehajtó az 1881. évi 

IjX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy I. a nagyváradi kir. 
törvényszéknek 6388895. szánni végzése 
értelmében Rothman Jakab nagyváradi 
ügyvéd által képviselt .Polgári takarék 
pénztár ré zvényiársasáy" nagy váradi bej. 
ezég javára — Kun Béla és neja született 
N gv Maria vésztői lakosok ellen 300 írt 
tőke ennek 1895. évi február hó 2-ától 
járó 6* kamatai és eddig összesen 58 frt 
22 kr. perköltség erejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás utján felülfoglalt s 712 
Írtra becsült gazdasági eszközök, sertések, 
tehén, ágynemüek s szobabútorokból —

II. nagyváradi kir. torvénvszéknek 
3333/95., 12381/94. és 18774 számú vég
zései értelmében Fic>ek Lajos nagyváradi 
ügyvéd által képviselt „Komadi táv rek- 
porntar részvénytársaság" javára — Kim 
Béla és neje Nauy Mária vésztői lakosok 
ellen 440 frt. 360 frt és 250 frt, ennek és 
pedig 440 írtnak 1894. aug. 29-től, 360 
forintnak 1895. május 12-től és 250 írtnak 
1894. szeptember 26-tól járó 6% kamatai 
és 130 frt 01 kr. perköltség erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás alkalmával le
foglalt s 550 frtra becsült termények, va
lamint a felülfoglalt s az I. pontban rész
letezett ingók ;

III. a hódmezővásárhelyi kir. járás
bíróságnak 189%. Sp. I. 256/3. számú vég
zése folytán Knv cs János hódmezővásár
helyi ügyvéd által képviselt Pap ím e lel
kész, hódmezővásárhelyi lakos, mint a bé
kés-bánáti ref. egyház lelki pásztori nyug
díjintézet pénztárnoka javára— Kán Bet 
vésztői lakos ellen 273 forint 34 kr. töke, 
ennek 1899. évi juníus 19-től számítandó 
5* kamatai, eddig összesen 45 frt 45 kr- 
han biroilag megállapított költsék erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás utján fö
lülfoglalt s 1461 frtra becsült gazdasági 
eszközök, sertések, tehén, bútorok, ágy
nemüek, s terményekből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely, árverésnek a szeghalmi kir. já
rásbíróságnak 1898. V. 95/12, 1898. V. 
176/6. és 1899. V,. 291/2. számú végzései 
folytán, a fent részletezett hároinrendbeli 
követelés és járulékai erejéig a helyszínén 
Vésztőn, Kún Béla és neje lakásán leendő 
eszközlésére IS ÍI !) , é v i  < le< *zei« il>erltó  
11 ik  (tizenegy) napjának délelőtti 8 órája 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságuk az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §. és 108. §-á értelmében készpénz- 
fizetés mellett, á legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is el fognak adatni.

Miután pedig nz elárverezendő ingó
ságokat előbbi foglaltatok is le- illetve 
fölülfoglalták, tehát azokra kielégítési jo
got is nyertek, ennélfogva ezen árverés 
az 1881.‘évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmé
ben ezek javára is elrendeltetik.

Szeghalom, 1899. novemberhó 28-án.
Boros Flórián,

kir. bir. végrehajtó.

Gyulán, a Körös-parton
’ 206 V2 számú újonnan épített

úri lakház
mely

két la k ré s zb ő l *u
szabad kézből e]adó.

A felső lakásban van 4 szoba, konyha, 
éléskamra, pincze. fásszin. nagy paliás, 
az alsó lakás pedig kél szoba, konyha, 
istálló, valamint egy nagy nemes gyü
mölcsfákkal és szőlővel beültetett sző- 

loskrtLől

Értekezhetni a tulajdonossal

Hecse-f Jé^Esef
borbély

G y u lá n ,  B e ls ő  k ő h í d  8 1 V2 h  sz .

J7074 
1899 . A békési járás főszolgabírójától.

Pályázati hirdetmény.
B é k é s  községben üresedésben 

levő 700 írttal javadalmazott

birtoknyilván tartói
állásra pályázatot hirdetek.

Felhívom pályázókat, hogy képesí
tésüket, eddigi alkalmazásukat igazoló 
okmányokkal felszerelt pályázati kér
vényeiket hozzám folyó évi deczember
24- éig beterjesszék.

Megjegyeztetik, hogy ezen állás ez
idő szerint jegyzői képesítéshez van 
kötve, továbbá, hogy a választás Bé
kés községénél folyó évi deczember
25- án délelőtt 9 órakor fog megtar
tatni, —  és hogy pályázó abbeli kije
lentett kérelmére, miszerint a?, állást 
ideiglenesen a választást megelőzőleg 
helyettesi minőségben is elvállalni haj
landó, —  a képviselő-testület által a 
választásig helyettesítve is lehet.

Békésen, 1899. november 26-án.

Popovics Sz íI y íu s z ,
2— 1 főszolgabíró .

A szerkesztésért felelős: Vértesi Arnoid.

i | Í I i  82ám. Gyula város rendőrkapitányától.

Figyelm eztetés.
A csapadékos és hideg téli idő beálltával figyelmeztetem a 

háztulajdonosokat, valamint az utasára nyíló üzletek és lakások bér
lőit. hogy a házuk, illetve hereit lakásuk vagy üzletük előtt levő 
gyalogjáróról a sarat, havat és szemetet esetröl-esetre elbánysissák, 
mert mindazon háztulajdonosokat és bérlőket, akik gyalogjárójukat 
tisztán tartani elmulasztják. Békésvármegye 12 bgy. — 1898. számú 
szabályrendeletének 14. 5} a alapján, 20 forintig terjedhető pénz
büntetéssel fogom megbüntetni.

Gyulán, 1899. deczember hó 6-án.

Endrödy G éza
rendőrkapitány.
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D é ln ia g y a r o r s z á g ; le g n a g y o b b  k e r é k p á r  é» v a r r ó g é p  r a k t á r a .

I C E I V C É D N T Y  L A J O S
) V

fióküzlete GYULÁIT, frUgár*uton 1044, sz, Móritz János házában
ajánlja a nagyérdemű közönségnek dús választékú raktárát a jelenkor legrjc'cTona.ls elismert

családi és ipari czélokra varrógépekből
a  le g j u íá n y o s a b b  á r b a n , K ed v sző  f iz e t é s i  fe lté te l é s  s z ig o r ú  5  é v i j ó tá l lá s s a l .

Seidel és Haumann legújabb kitűnő 
W ib ra t ín g  v a r ró g é p é t

Kizárólag nálam kapható a kitűnő 
hírnévnek örvendő
amerik&i Wheeler és Wilson 1 2-ös
colibri-cylinder legkissebb léte- f- 
ző tejjel, álló hajócskával, 42 cm. hosszú 
karral (czipészek részére.)

__ 5 évi jótállás.

a legfinomabb gyors női varrásokhoz. 
Dús raktár mindennemű

íV , -i, g í p » l k * t r í i i e t b 4 1  valamint o s o n t  
O■,' ‘ Á-A' o la j -  és t ű k  m in d e n  lé te z ő  g é p h e z .

5 évi jótállá s .
M i n d e n n r m ü  v a r r ó g é p  é s  k e r é k p á r  J a v í t á s o k  e l f o g a d t a t n a k  é s  s a j á t  
e  c z é l r a  f e n n t a r t o t t  k o r s z e r ű  m ű h e ly e m b e n  a  l e g j u t á n y o s a b b u n  v sz k ü  
z ö l t e t n e k .  W  V i d é k i  m e g r e n d e l é s e k  p o n to s a n  f o g a n a t o s í t t a t n a k .

_ . _  ___________________________ ________________________ . i s

A z  1 9 0 0 . é v re  a z  összes n a p tá ra k  m ár k a p h a tó k
A „CO RVINA NYOMDA"

könyvnyomda könyv- és papirkereskedésben Gyulán, Főtéren.

Az ezredéves kiállításon 
a kiállítási éremmel 

kitüntetve.

Megyei telephon:
C sa b a  30 . Reisz ts Por esz

Páris. London 1897 : 
nagy aranyérem. 

Linz 1889: Aranyérem.
n  H 1n  ■

Megyei telephon:
C saba  20.

BÚTO R G YÁR A
B é k é s-C sa b a , Yasut-utcza, 1155. és I15S. szám, (Saját ház.)

H i t ! 1 : i dI ll lI fS  ^ .if |
J l z  e g é s z  o r s z á g b a n  p á r a t la n u l gazdag választékban ra K lá ro n  vann aK

m in d e n n e m ű  h á ló - ,  e b é d lő  -, ú r i  s z o b a - ,  s z a lo n b e r e n d e z é s e k .  
S z ő n y e g e k , fü g g ö n y ö k , n ip p e s e k  s tb .  a  le g e g y s z e r ű b b tő l  a  
le g f in o m a b b  k iv ite lig  a  l e g iz lé s e s e b b  é s  l e g d iv a to s a b b  r a jz o k

u tá n  k é s z í tv e .

l in f le n j lo r  saját nöielyeM lieö  készül es M ölcsóöti gyári áraink mellett
m in d e n  v e r s e n y  k i v a n  z á r v a !
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ajándéknak
legalkalmibb, legszebb egy szépen festett

tá j- v a g y  g e n r e  k ép . a m it  a  le g s z e b b e n  k é s z í t  m ű v é sz i k iv i 
te lb en , ju tá n y o s  á ra k o n

BRAUNÉT! VILMOS Gyulán,
Megrendeléseket elfogad:

A B é k é s m e g y e i H ír la p  k ia d ó h iv a ta la
vidékről is.

húzásra érvényes jótékonyczélu 
— sorsjáték a budapesti polikli- 
nikai egyesület kórháza javára — 

sorsjegy ára csak

e g y  k o r o n a .

Főnyeremény

100.000
korona ért.

5 nyerem ,á20 , 0 0 0  kor. stb. ért
K ívánatra 20% levonással készpénzben k i

fizettetik.

E l s ő  I w a s z A s  

v i s  s z a v o n h a ta t l a n u l
m á r  j a n u á r  l»ó 4 -é n .

Megtendeiesekct pc ntosf.n teljesít:

a ió lé K o n y c z e lu  s o r s já t é k
k e z e l ő e o g e  

IV kér., Kossuth Lajos utcza I sz.

A  s o rs je g y e k  k a p h a tó k  G y u lá n  
a  „ C o rv in a  Nyom da*1 k ö n y v  és 
p a p irk e re s k e d é sb e n  le v é lh e ti  

m e g re n d e lé s re  is-

12350/1890.

Árlejtési hirdetmény.
U  t u l n  v á r o s  cselédsége részére az 1900. évben szükségelt

c s izm á k  s zá llítá s a
folyó évi deczeiíber hó I2*sn, délelőtt 9 órakor a városháza 
tanácstermében Írásbeli zárt ajánlatok mellett tartandó árlejtés 
utján fog átadatni,

A szükségelt csizmák mennyisége a következő:
84 pár uj csizma 14 koronával . . . .  1176 korona
64 pár fejelés 8 k o r o n á v a l ......................  512

összesen 1688 korona
A 170 korona bánatpénzzel ellátott Írásos zárt ajánlatok az árlej
tés megkezdése előtt a polgármesterhez beadandók.

Gyula, 1899. deczemberhó 5-ón.
polgármester.

B B

Egy új faragott oszlopos, matt

diefa hálószoba
mely áll

2 ruha, 2 éjjeli szekrény, 2 ágy, 1 mosdó 
tükörrel és márványnyal, valamint egy
3 ajtós oszlopos matt diófa ruhaszekrény

Jutányo s á ro n  eladó.
Bővebbet GBtlfFlíLD JAKAB asztalos-mesternél 

Gyulán. Zrinyi-utezu 155. szám.

H Ü

Nyomatja és kiadja a „Corvina könyvnyomda** Gyulán. 1899.


