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B•erke•nöaég : 
KazlllezJ~auza l. ezám, föld•zint, 

balra. 
llérweatet!en leveleket csak Ismeri 

kéztól fogadunk el. 
rítJ.iralobt viasza tl<'m kllldünk. 
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KazlMaJ-akJ~a 1. szám, fóldAr.int. 

bill ra. 

Hlrdetfist'k d.ijnsbáa S!erint. 
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Hegjelell IIM1h • lJmepek 1dia ll. 

Bl6beUsl 'n.k_: 
Uet:rben hinhoz bord'Va:: 

Egées •ne • 
lt'él évre • • • • • 
Negyed évre . • . • 
Egy bóra .... 

:tfrt. 
G t. 
3 tri. 
1 fn. 

VidéJeN postta lcüldve: 
Egén 'ne . . . u frt - h. 
Fél tVN . . • • 'l frt - h. 

Eg) ti 111:ám 6 kr. ünn~p. 61 vasárnap 
ll~ llám 3 fi, l'OLI'l'mAI, TÁllSADAilii es !ÖZGAZDASÁGI NAPI W, 

Negyed me. . . 3 fr! 60 kr. 
Egy bóra • . . l flt 30 kr. 

HirdeWHk b.elybeil JIHtead6k. 

Félhehagyott épület. 
Arad. juliils 22. 

l paralt valamin: a papiroson, akár pe
dig - és még nagyobb mértékben -
egy ellenzéki torokból vannak megszi
neLve, felkavarják nálunk az emberi 
idegeket, neki buzditják az akaraterőt, 
lefoglalják a meggyőződést. 

van, mert sok eszme kerül felszínre. ~Sándornak puszta neve is merevvé tesz -
A hol sok a munka, ott sok a munka- . moudá a herczPg mosolyogva. Feltéve, hogy 
kedv is ; a hol ellentétes körülménvek 1 elmennék Bulgáriábs, s ó is visszatérne, mi tör-

J ; ténnEÍií akkor, mit tennének önök ma)Zuk ?" 

LEGUJABB POSTA. 
- Boul&ngert aagygy' akarja 

tenni a párisi "Franee" ezimü lap, s legujabb 
számában folytatja a Boulanger-ügyb~>n a 
mejilkezdet& lelepleztlseket. Mig Boulange, 
mioiaztt>r volt, kétszer kisérletttik meg, hogy 
államCBinyt kövessenek el. - A Sehnubele
Ogy alkalmával 94: t4lbornok jelent meg Bou. 
Janllernel s igy szóltak hozzá : "Holnap ki
tör a háboru, ba ön erkölcsi támogatásban 
részesit bennünket, mi mioJenre készen va
gyunk. A franczia hadsere!? paranc'!nokai meg 
togja'l.k tenni kötelességüket." - BoulaogPr 
azonban visszautasitotta a felszólítást és azt 
válaszolta" hogy ll hadseregnek nem ál
lamcsinyek előidP:tése a kötelesaélle. 

Terveznek egy monumentalis palo
tát. Olyan szép a papíroson az a tech
nikai mécesikéléssel és múgonddal 
megkészitett terv, hogy az ember,. mi
kor a valóságban alkotja meg a phan
tasiá.jával, nem tud hova lenni örömé
ben. Annál nagyobb az öröm, minél 
l~özvetlenebbül érdekel a telekkönyvi 
feljegyzés, hogy mennyiben sajátom, és 
mennyiben nem. 

állnak, ott mindhiába könyörög huma- j Viuarow erre igy felelt : ,,A hadsereg loyali
nus eszme istápolásért, ott az első sta- : tásának megnyerése ug-y le!lető, ha eljön 
diumnál maradunk végig. Beszélünk : Bulg:árioí,ba. A badseregnek ösmernie kell 
róla és evvel punctum l önt. Jöjjön l.özzénk, koczkáztasson valamit a Hát ez a társadalmi lelkesültség, 

mely a humanismus szolgálatában 
munkát keres, helyes is. Jól van ez, 
mert jellemzően beszél arról, hogy a 
magyar társadalomhoz utalt kérdések, 
avagy az 6 általa felvetett eszmék 
iránt a kellő lelkesedés meg van. De 
hát. az a sok abban hagyott épület, az 
a sok megiilt eszme, melyet egy ujabb, 
divatosabb szorit le a porondr61, ez a 
nagy hiba! 

. .. · • kt>dvllnkért, mutassa magát elhatározottnak 
.. Mt részunkról _egy-egy eszmét nem ! arra, hogy hozzánk ragasikodik, 8 mi ezért 

szuletésében, de dtadalábn gratulálunk · hlilásak leszUnk .. Mi •ll!'yao nem szUnhetünk 
meg. Azért, hogy a hét egy örvende- l me~ Sándor fejedelmet. esodti.lni .és s~eretni, 
tes eseményére olyan kis czélzással Ie-l ~e onnek, ~mt nemzetünk a'l.ltal falasztott_fe-
g \'Ünk az aradvárosi árv h, z b· tt· , .r~delem~ek Joga ~·•n tól n ok enged.elmesseget 

.: , , . a a. tzo 1 kovetelm, s abban nPm ts lesz hul. ny. • -
ságat mmt mely lankadatlan tgyekvé.s i A balll!'atag Popow. a ki társa szavára csak 
mellett teremtett otthont Arad árvát- 1 bt>lyeslölPg bólintott, csak akkor tört ki izga
nak, most a czélt megfutva, üdvözöl- :1 tott~n, mikor a herezeg Oro~zorszájir nevét 
jük s például mutatunk rájuk kivánván ! em}1~ette =. "Uram, n~ emhtse elóttünk a 

Épül is a palota. Öles funtamen
tumot raknak a nyirkos talaj közzé, 
felmered előtted magasan egy robustus 
épület fala, egyszer csak, hogy-hogy 
nem, - abba hagyják a serény munkát 
s áll h6napokia kuszán a durva erős 

· d h . é k 'h -1 ! g) ulöl~ttelJeS Oroszorszag nevet. O r o s z o r-
mm e~ u manus es~m n~ .. • ogy 1 yen · s z t\ g a mi e J l ens é~ ünk, és soha semmit A hadügyminiszternek mindeo törttkvtlstit 

oda kell irányozni&, hogy az előbb utóbb 
kikerülhetlenné való német-franczia háborura 
a hadsereget előkészítse, létszámát fokozza, 
harezképessé!lét emelje tls kitartásra buzdítsa. 
Mint badtlgymini"zter nem tarthatja álláshal 
6sszeegyezhetónok azt, hogy politikai tenekbe 
és combinatiókba boesátkozzél.. A monarchis
ták felají&nlott iámogatásl\t nem veheti igéuylw, 
sőt határozottan kijelenti, hogy az e!l'tbrn, ha 
tényleg akadnának egyének.le~yenek azok akti.r 
monarchisták, akár nem, a kik áll'lmrsinyt 
akarnának elkövetni, hivatalos hatalmának míu
ken erejet fel is fogja használni ellenokben. A 
"France" ezek után, a legmagasztalól>b sza
vakkal dicsőiti Boulangert. 

o 'h anvaa, üti-veri eső, zápor, megpt en 
rajta "'a vihar, de rontja mindenik. A 
permetező eső langy apró cseppje közzé 
furja magát a tégla, malter likacsaiba 
s kezdődik a rombolás munkája. Má· 
lik a kótégla, bomlik az összetartó erő, 
egyre siralmasabb e tető nélküli cson
ka fal, mig végre lassan, de biztosan, 
lerogy az erősség, szétmálik, regenera
lorlik termő televénynyé, ismét annyi 
praezedurára szarul, hogy építkezési 
anyag legyen, vagy lehessen belőle, 
mint előbb. 

A magyar társadalomról ugy be
szélni, mintha áldozatkészség és tett
vágygyal nem birna, nem lehet. Bir 
azokkal, de nem bir kö\•etkezes_ aka
rattal és tetterővel a ezélakat egy
szersmint a megvalósulás révébe is 
vinni. 

révbe JUsson és ne JsmerJuk a félbeha-
1 

sem fog tenui, hogy zavaraink vf.get érjenPk. A 
gyott épületeket. l! mi szemeink elött nem lesz önnek . hasznára, 

ba Oroszország beleegyezPtlét kivánja. Ont a 

De micsoda nyári mese ez? 
Nem mese, hanem valóság; nem 

a nyáj_ böjtölő themáj a, de fontos társa
dalmi tünet, melynek orvoslására a 
nemzeti közélet mindt!n factorának, és 
pedig erejének teljes latbavetésével be 
kell folyni, egy jobb átlapot teremté
sére. 

Mert az a legnagyobb baj, hogy 
korunkban az eszmék hirtelen gyorsan 
ócskulnak, a feledés tomtárába tétet
nek ; a z é p ü l e t e t c s a k a n n y i
ra-mennyire épitjük fel; azthn 
otthagyjuk, kapunk a másikhoz, hogy 
azt is elfeledjük . • . . A társaelatrni 
munkának ez a csonkasága. a legna
gyobb baj, mely eszméket teremt, hogy 
megölj~ ; eszméket, melyek igen szé
pek a papiroson. Ellenállhatlan ok, mint 
egy kaczérkodó daemon, s akár a hi
deg ártatlan piszkos rongyokból prae· 

Az,,ARADI KOZLONYu tárazája. 
/Julius 23.) 

Már pedig - és ez mindenkinek 
hite - az eszmék nem azért szület
nek, hogy gyönyörködjünk azokban, 
mintha délibábot látnánk : azoknak a 
szép eszméknek nemcsak hangos szó
szólói legyünk, de foglaljon el bennün
ket annyira és addig a cselekvés, még 
testet ölt az ige, mig az eszme meg
valósul. 

De mondjunk concret dolgokat. 
Hogy vagyunk a közmivelódési egyle
letekkel, az idegenek vonzásával, a 
magyar szinészet íégető kérdéseivel és 
localis intézményeinkkel: a . •rongyos 
egyleh-tel, mely különös czím mögé 
egy nemes eszme rejtőzött, az állat
védők egyeiületével, az erkölcsneme
sítéssei ? stb. 

Hát hiszen jól tudjuk, hogy az esz
mék születésükkor öltöztetnek fel a 
legszebb ruhába, akkor nagy, lelkese
dés és Ielkesités mellett mindenki azt 
bámulja, de idők multán. és pedig rö
vid idők multán, haszontalan személy 
m6djára kidobni at: utczára, vagy sze
lidebb szóval : a feledés feneketlen 
tengerébe hajitni be, igazán kegyet
lenség, 

Jól tudjuk azt is, hogy ez azért 

A honvédek beidézése. A honr~dek be
id?zése ki' r :il való eljárás tárgyában a hon
védelmi miuisztf'r ··!rendeli, hogy a hon· 
védféld~>nd.tr p:11·ancsnoksll~ok állal bPidt>zett, 
dB be n<>m l'vnult l••géuysPgre vonatkozól11g, 
a közigazgattisi bató~<zígokkal telmHUió lcve
lPzPseket ezeutul, a féldaudal.rparaoesnoksaígok 
helyett, azon zá!lzlónlj parancsnokságok re
zessék, mPI.Y z{!Mzlóaljllkhoz az illető ho1JV~d 
berouului tartvzoU. 'l'oritbbá. hogy jö1·Jben a 
m. kir. honvtidhusz{m.,zredek legény~égüket 
ne a hom·éd gyalog feldandiirok kozvetilésé
vel, hanem köz\·etltnlll a ki>zigaz~ahísi ható
stí.golr utj~·,u idézzék be és az ebhöl sz1irmazó 
levelezt>seket is az emlitett hatóságokkal köz
retlenlll ,.~ge1.z.ék. 

·• 
K Ü L F.Ö L D. 

Coburg és Battenberg herczeg. 
Mint a ~Times" PrlPsíil. 'fooc~t>W és titrausky, 
a bolgár kUidiittség e két tll?ja előtt Cvhurg 
herezeg ugy nyilatko7ott hogy B a t. t e u
b e r g Sándor herctt•g· ··1: a g y o b b ak n-· 
d á l y n a k l Q. ts z i k l e n n i a z ő u t
j á b a n, m i n t b á r m e l y i k u a g y
h a t a l o m. midön Tone~ew a solmmje el
nökea?.t mondá, ho11:y Símdo1· ft>jedelem n>gl~g 
lemondolt a trónról, 8 a herezeg ellt>n nem 
inlrigtilnll, igy felelt, a lu·r<'Z~'I( : ~De hát hol 
\'IUl az ~ lemondás? .Az li nevében semnllf•·le 
nyil~ános pt·oclamátio nem történt, s azt hallom, 
hog.v mag•ín beszélge!t;seíbt>n ép ugy llyilat
kozik, mint mai!"IÍil lávirahdum." - Popow 
úR Vinarow Ól.lll\J!)'Ok Alótt, .liket 17-ikén fC'
gadott ~Jilf'uthalblln szintéu, majdnem kizAró· 
lag Saudol' fPj3delemröl beszélt a herw•g. 

Másnap azt{m a IJ,í.zi ga·lda felmondta A szf>p nó baBr.tnlan törte fejersk?jét e 
Schnidlinll nrnak a lúkást. vMtozlÍ~>on, nem volt képes lUHlak okát kita-

Fájdalmas szivvel vette Scbni1lling uya· lálni. Vtigre m•lgis sikerült Sehnidliug ur la-
kába a várost, bejárva az utczákat, mig végre ~a1·itónöjétöl felvil4~ositás~ nyerhetni. 

E l • l k bb egy háznak kapuján ezédulát pillantotL meg - A szoba ur betl'gen fekszik már Jui· gy agg egenynye evese • a meghatóan ismert Celirlissal: "It.t egy bu· rom uap óta, éppen rnost megyelc fiakken\t·t, 
-.&.• ·"••dl Kh!oa 1• eredeu ~M••.IJ•.- tot·ozott szoba kiadó." m~>t't a kúrluí.t.ba szándékozik magí1t vitntni. 
Srhnidliug ur körllibeiül 30-35 PVP.s Á. !Jáz folyosóján ~'f!..Y szt\p íiE.tal nó fo l<~z a hir Jesnjtól'lg hattttt a sztip nőre. 

nőtlen férfi, areza kel'ekdt>d mint a t&liholrf, f!Rdta s megmul'ltta a kérili;Sl'S S?.ouit, mely A kúrház szó előtte valami borz~ztónrlk 
bajsza buszárosan ki vau peden·e, régei oly kifol!ástalanul volt bebulorozvll. Wnt 1"1, ugy képzeltP ó aM., mint az eliJa. 
hegyPara vannak kenfP·f.tnve, hogy u~yan· Hej, de lebetett volnn abha a szob,\ban a gy~ttolt hetegt>k mt'nhelyét, kik I'!Íszére lliztos 
csak emb.Jl' legyen az a l-"llY· a melyik arra pádiml'lntom ében fából, a falak kngylt'lhéjhól a h!ilá.l, nem tudván az~. t.ogy ott is ffil'll 

rábtdorkodik szállni, mett a ti~za-njlaki ba- a butorok pedig vert aranyhM, még sem tet· van a k.lnyelem, ~nndos ápolá.s, pláne az 
juszp~drö ragadós voltá.nli.l fogra bizto98o ott szetlek volna azok ugy m~g s~h uidliugnt>k, olyanok részt>re, kik ntegkivántat.ó költsélll!:~'l 
hagyn{l. lá.l:tai közlll Vl\lamdyiket ?.liloghan. mint az a liatal nó. · rendelkeznek arra néw~. hogy kOiön ápolá.s 
Test-állása kissé elhízottnak mondható, mert Azok a parázs szemek ugy Wndükültek, i!s gyógykezPII'>sbro r~szesliljiJUek. 
Sdioidiing urat uf'm bA~ttji1k a l'.saltídi gondok mint a carbunkulus, az a termPt oly karcsu, - NeiJJ, pzt meg nem engPdhetem! -
oói gyöngéd kezek ml\11 nem érintett~k tar- hajlékony vnlt miut a nádszál. arm~ának in· moruH. a szép özvl'gy, - 6s meglátogatta a 
kójának lolllbdus h~tjzatát, mli.r pedig megér- j:!&l'lö szt>pségét m,<g inkább emelték a hom- b l t 
elemP-Ite volna, mert s~hmidlina ur naayon lokot beárnyllkoló holló szin ha.ifürtök. e ~>ge . . ., J. 

,.. ... Schnidling ur kénl..,zösködés.,ire meg- Sc\hnidilng olt ,<>kiidt a~ .. gyon, szeu-
mulatós gyerek, s1.ereti a tárllllR~Ot s fölt>g a tudta, hogy ő a házi asszonv l ,·edó arcZI'ouilsvkLal s a lwiPpó láttara fel· 
nőket. Képes estMől re.".,.elia elkurrizálni, mi- ~ J lk d t' "'"' " - r..s ked \·es férje ? e mA *' e •· nek éló bizonysá.,.,.a. Pepi kis!l8szony. ki ott o.. " b t .,. traye ? kel "' - Oh, már háwm éve özve,.."y va~vok . . - o DI\I~Jun e e", ,.. - ~'''" 
van a1kalmazva mint l'&ssirnö a "Ripityó" · 1 s 'tt 1· h 11 sz"'p r o" S"h n'eilll·r Sehnidlin"a ogy ffilltzában e/l"€'1 s<'ill•.;,t<ltt, r"' zve .1\ .Jf'S ango a " 1 ,. 1 l 1 ~ czimn söl'csarnokban. ·~ J '" ., l' b · 1 k · •· · 1 k 1 1 k •t aztáu sietett megjegyPzui, hogy ö mf.g •A e HJO VI\, s 1s ,;ezetvP annn • wm o :. 

Schuidling or ,ha hkást bét·elt, mindig nöt!An ! végig sim it va. 
azt tartolta Bzem előtt, hogy annak bej~rata Két hét mul-·a Schnidling elfoglalla az A betegunk oly jó! esett a kis búrsony 
e.gy kis'!é lá volabb tWHen a többi ll\k1\soktól, uj lakiul t. kezek {•ri n tése. 
ezt tette erkiJlcsi rep:1tatiójának megóvása Üt>meróeeJtől megludta, hoi-!Y a SZPp öz- - Igen, beteg vagyok, -- nyögte lasilU 
szllmpontjáhól is, mert tetszik tudni kolrem vegy gazdap-, már töhhPn lllP/!kHrtMc k~zÁt, de hangon. és ép nzPrl kell a kórhí1zba mPune!n, 
ah\.san, a !egén yes ~let nagyon rl'gényes, olyan eredménytl'lenlll, mert a kt>ri•k olyan oonvi- mt'l't u mcs sonk1111 a ''!lágon, <'sak most er· 
mint a klllönleges picflo~ étel, lllAlJnPk mell vant féle szÁl-<"snp lllfiak voltak Cílodnlkoztak zem Els ll11onL hogy rnlly elhagyatott - nyo· 
itllll{os~nél a házi koszthoz szokott ember ön- is azon reltenetessAn, hoj!y Sl'lwidlinget lui.- j JUI)rult mgyok. 
kén.vtelenill összehuzza stájál-szl'mőldökét azon zába fogadta. ·- Nem, nzt nem angedbetem meg. hogy 
me~jAgyzést korzká.zt&tv:t: hogy "kiiBzöntim Pedil!" DKgyou rsalódtllk n jó embPrAk', önt a kórhú.zba Yil!y<'k! - szólt a nó halA· 
sz.Spen, dB l!l'ffi kérek tiil)bet nelöle !" . . . mert Sehnidlingen egy Nldig ismeretlen t'l·· ro~ott hangon, -házi orvosom fo~ju önt gyógy-

Egysz€'r azonban lllP~törtlint hO!!:J Rr.lwid- zPsböl t&madt P!h'ltárods key.dett erőt ,.elllli ; kt>zelni, a többi az .On gondom l 
linl! nrat számítása cseruenbag.vta .>s ht•leljA- a sztlp nőnek a közAliéte százs~orta nagyobb A bt:~teg el<>r7.t'ktmytilfe ngadta meg a 
sPd~tt _reá néne is az a küzmondás, hogy vonzarövei birt mint a ~R•pityó" sör<"sarnok kis kezt'ket, forró csókokkal halmozva el azo-
arldl g Jár a korsó 8 lrutra. mig el nem tö, ik. Pepije Ps a "ig társastig. F.gy rztil lebegett kat ...•. 
]l:.go.v eseméu_vdu!l Eljikaland közhE-n féltékenyon <'Sak Sebnidling !IZemei elült, megnyerni a A gondos t.polá~ ,·iss7.aadta Schnídling-
Grzött kapukulcsát e!'l"esztette és éjjeli 1 ilra- szép özvegy hnjlnmát. ~irt~zte, hogy ezt csak nek ftZ ohajiott eg,:szs~gPt, miudazouó.ltal a 
kor tnnódve álldo~!'ált ~~ rácsos kapu előtt. a solid, otthonias éiP.ttel érhPti el. lnpasz,nlt orros nem felejté el a szép nő elótt 
• Zörgest~etek .Sil me,!!'uyittat.ik uektek r~ - a F.e Schmiriling kPzd€'tt otthonias IPnni. lllttgjeg1ezni, hogy van a gyógyszernt'l egy 
szPntirásnak e SZPP jelmondata jutott eszf.be Estenként ('IÓI'eUe fuvolájl\t ell oly R7.ÍV· l hat al ní&s~bb orvo~<ság is ..•. 
S~>hnidlingnek is, de félórai várakozáq után rehatóao fiiJ·ta raJ'Ia a IP".t'tzékeny~>bh f.s le"'· . k bbe k" d·(-. "' ~ Nos, mit szólja · tü t, az a ozmon """• 
meggyözódett arról, h·)~y a s~ép szavakat 8 cz4'1zatosab1J dalokat, ho~y szintt~ örülll volt l h 1 11 1 k 
mostani házmPsterek elfeledtf•k, igy hát kapta ballaatni. ho~y R bMS7.RS b~Lt>gst'g a(, a vP.gzödi • 

k fi lk <=' mt>g volt l'Záfolva. Itt sokkal vigabban: Mzas· 
magM s a rá.csozaton inos:m e ap&szkodra, .Ablaka eliitt vslóságos Jll'omenadirozás i ságglll VPgzódött. Srhnidlioghöl egy olyan ál-
az uilntha ugrott. . . keletkezert. A IPf1nyolr kiránesian tekingettek 1 bata-tos, jó ftlrj lett, n1inót kereBoi kell a föld-

Oh •. de Pp;.-k l Mmó '·'grás voU a. z! UJ· fel megláthatni az epedö müvészt, a szfp l 
d b k 1 k ~ d · · gömhiiu. onat u.1 aracz -e v,.r sz1nil Dll ragJa egy özvegy pedig lopva hallgatta a .'lzivhez szMó ~ Most estimh•nt pvdig- a fuvolát zengzP-
kililló szt>gbe aka~ t, P gy_ oly nyilá~t ejt ve l bangokat. 1· 1 1 k k. · ·k ·~r h JI 't 
II?.O!l, mmt a tot·d•IJ has:1dak. Ó ped1g hllttal J~y foh't ez körfllbelnl k~t hónnpia. _ , tf'S Sl'rsJ) l· langn 'IBI'I'I · mt 3 

'l. gato 
• .< · ,.. egy azt>ret.ö p4r boldogl!Ag:ít'ól gy ü zik meg. 

lef\.!lé. nagyot uy€'kkeot a nrágngy k+>lló líö- EgysnJr aztán a vurázshsngok elnémultal<. i 

zepébe. Sebnidling pedig láthatla.nná lön. 1 Ró.esay. 

· nagy sobranje választotta m11g; az elegendő. 
Jöjjön Bulgáriába, mi ulam~nnyien köréJe 
fogunk seregleni, és harczolunk önért ; &L:
kor azh\,n fosaza meg Orot~zorsr.áf! trónjától, 
ba birja." - A herezeget megindította Po
po w ldtörÓRI', s azt mondá, hogy Bulgária 
nem l~sz tanuja annak, ho~y ó bárminő ve
szélytől is vis~zaretteujen. "De önöknPk mégis 
kt>ll eu~edniök 14 napot. Mil'lőtt a ma..gam 
~orsa felett batározok, körül kell néznem, 
hadd tudjam, 111it akRr tenni Európa. )fiu
den, a mit maodbatok az : ne veszítsék el 
bátorságukat, s bizalmukat tölem el ne von
j!Ík." - A h t> rezegen ténylago ml'glálszik, 
hogy nagyon szivest:'n menne Bulgáriába. s 
anyj&, Cl~m~ntine herczegnö, ki ~ beszélge
tésnél jelen volt, látllatólag ö sztökelte öt az 
at"tióra. 

Bosznia és Berozegovina fellá.zi
táa&. Belgr!ldból jelentik, hogy a Boge
saljel·ics dohánybeváltási bh·atalnok lakásán, 
ki mint hírhedt kalandor ismPre~s. egy ki
áltvány fogalmazva'l.nyá.t találták, - mely 
B o s z n i a é s H e r e z e g o v i n a f e l
ll\ z i t á s l& r a · i r á n y a l, Bogesaljevieset, 
ki s1ületett herczegovinai, elfogtálc t>s a mel!'
ejtett vir.sgálat után Szerbiából kiutasitothik. 

Az afghá.D-kérdés megoldása. :n 
afbl!"auistai batárrendezési muukálatok, -me
lyAkröl tá1•irntunk t.eg-nap már :'.rtesitett, -
ol.v m<idon fejeztettek be, hog_y Afganistán a 
meg~>gyezés folytán a Kbannaib PS KodJan te
rlll!'tet kapja s lemond a.z IH85-ben általa el
ft~glalt s a Kusk folvó mentén elbuzódó terü
lelrészekröl. Az angol bi?tosok szombaton tér
tPk vissza Londonua. 

Egy idegen a városban. 

- Coburg heroseg és bolgárok. 
Bé<'sböl írják, - arra ronatkozólag, hogy a 
lapok a~ utóbbt idöben több feltünó hirt 
közöltek a tárgyalásokri>l. mPlyet Coburg l•'tlr
dináod herezeg a sobrauje kílldöttségének hi
vatalos fogl\dtatása utan a deputatio több 
tagjával folytatott - a kövPke2.óL:et : E hire
ket a herrzeggPl közeli összeköttetésben álló 
egyének alaptalanoknak j e J e o t i k Ir i, 
8 arra utalnalr, hogy a hirlapok MveMse 
onnan származhatott, hogy a berezeg szavait, 
melyeket a sobranje vezetóihez intézett r os z
s z u l é r t e t t é k meg. i\ helyzet, a mely 
most annyi stóra és combinatióra ad alkalmat, 
kétbétalatt teljesen fel fog 
d e r i t t e t n i. A berezeg felt.étiAnill ahiveti 
magát a hatalmak határoutáuak, s teljes passi
vitá&&ból a eabiuetek végleges itélete előtt csak 
az 886then lépne Iri, ha a bolgár regensség 
időközben oly határozatokat hozna, a melyek 

]l;kkor már Dengelegi bemutatta OgyvMi 
diplomáját a kamarána.k és belépeU &! uri 

- Eredeti regény egy kötetben. - casinoba, a boi mind.iárt pár száz forintot 
(3. Folyt.} !Kmdq J-. rnat&rt•a.l ajándékozott 1 könyrtárnak. Egy sr.óval hatá-

Im: Törlfs Tivadar. sos volt az elsó fellépÁs, a miben azonban a 
nr. Dengelegi személyes tUIII.jdooságaioalc jg nagy 

Dengelegi Dezall ur éa Irodája. része volt. 
A fejérvölgyben fekvő nagy székváros Magas, jó\ megtermPlt férfi volt, közel a 

közöiJSégP, t~zokás mellett maradva, so kkal ne(l:yven évhez. Szöke, kissé tulságosan sá
csendPsehb társadalmi életet élt, semhogy An- padt arcza rendkivUli erélyt fejezett ki, mig 
111,k az unalmaban 1 városiak egymli.s bajai- savó-szllrke szemei sajátságosan villogtak. ]l,i
n&k az ism€'résére OP Jettek voln!l ntalvn. Min- nom mosolya örökös volt, gunyos metszé!'lll 
den szegényes társadalmi mo~Wllmu nagy vá- ajkai körtll, a nu azonban nem ritu!ztott vissza 
fl)~. kis várossá válik, az utóbbinak minden senlrit, mert llan~!ja esen!lÖ. kellemPS a'l.rnya
hibáival, ha a közönség~t nem viilanyozza fel lalu volt. Kifogástalanul öltözködött s rnháit 
olykor valami különösebb esem~ ny, vagy idP.a, Budapestról hozatta. K!ilönfde nyelteken be
a mi<;rt a társaság töri magtít, akkor közelebb szélt, s franczia lapokat is tartott. Érdeklli
fekvö dolgok után nyuJ, e ezt elsö sorban dött minden városi é8 ml'.f!yei Ogy irllnt, s a 
mindPn Pmber a szomszédjábsn találja feL hogy a városi ilJHiósége megen!l:edte, már ott 

I~.v ,>rdt~klödnek ez emberek a kisváro- ült a városatyák között, l•ol distinguált, olva
~ia.~ 1\Jet gyöugeségPbeo Pgymás c.saládi Ugyel sott szónolcnak bizonyult a felszólalásai el
irául. a melyben azonban nem a rendkivüli árulták, hogy sokat utazott. Hova-tovt\bb do-

b 1 • minálóbb szerepre tett szert, s a mi~ a vá-
jó, hanrm rendesen a. rosz ir e sorangu ér· ros el&kelöinek 88oionjaiban otthonos lett, ad• 
:i·kkPi. J<'ölP~t Ull legy11n unalmas sP.mmi, \Ic-
kor bizton sr.ámitbat elterjodrl'lre. RettllnPtllS dig mind~>nki azt találta, csak azt 111\jnálta, 
dolgok, e.<~aládi esapá.sok. botrányok, azok mind hogy miért nem n&~~ DengelPili? Igy esllk a 

férfiaknak adhatta vissza a meghivást és a 
igen kitilnóP,k az uualomllztlsre P!l aztan ma palola első emelete ilyADkor fenyben usaott s 
Pll. holnap te kerlllsz sorra. Ma rajtam nevet-
tek, holuap a te bajo ion örülünk. 11 görnyl'd6 asztalok egy gazdag gourmand 

Ez az egész váltl)?.atoaság. s igy volt ez pompá.s konyhájanak csábitó előnyeit mutat
a fej;\ni.ilgyi szÁllvárosbilo is, a hol a közön· tá.k be . .A vend~gelcet ped_ig a D!"ngelegi ren-
t:égn€'k azonban volt P.gy fő, elpusztitlJatlan degsze~etete .egeszen ~lbájolla. . 
plf!tyki1j11, mely már hat éve kedélyeket i1.ga- j Vegre b1zalm118 VISZ?uyb~ kPrlllt a . fóls
tott, miog ~yiínyürködtetPtt is, de <'sodála. tos l ~ánt61 kezdve valamenny~ szamo!tE'vli JDtel: 
módon nrm lehetatt azzal a rPgi jóizll plety- hgens ~mberrel, s. ~ btlvos n.ymbus, a m1 
kák módjára elbftllni. l e~.t a lmtelen ~óduo férfit koruh·~t~. <'~ak 

l<~zt az elpusztithatlan pletykát a DAn- nov~kedett a .h1~re, ,hog_v Dt'lng~leg~ megvf'ttl! 
gelegi Dezsó ur és irodája képe7.te s míntegy a h1res Tardot"ZI (l:rof-fflle uradalrnat s azt 
bat éve kl'zdtidött. . ' teljesen megujittath felszereléseiben. A kik 

Akkor jött Dengelegi a városba. Eleinte lá.tták a renovált . k~tély!, mest>s dolgok~.t 
nem ismerte senki. E~y öreges klllsejn szol- besz~ltek az ottant fE"nyrol és kényelemrol: 
l'!ttfél~vel !.t kolt pár napig egyik szállodában. N em f.-l.~~k~ztek meg azo~ba~. a kast~J:r. ~J 
}!}z a pár nap azonban elég volt ana, hogy felügyelo~e~ol a Dl'ngel€'@1 oreg szolg&Járol 
azalatt egy pompás k:~temeletes házat vegyen sem, .a ln all~nd~n .. a kast.Myba volt be1·sztva . 
n. város e~yik legker.-s<'ttPbb utezájában. A s a hvrtlt, unas oltozettel cserélte f€'1. 
ház egy eladósodni indult llgyvédé wolt, kitől E~ emb~>rl furC'sa, durvás beRzédmodora 
a hM.at mindene:!töl vette meg, - a mint és paraszto& fellépése mellett, Dengelegi rend
moudták és i,!z-y kPrlllt a Dengelegi birto- kivöl megbizbatónak tal1\lta és tényleg ~·ell~ 
kába az ö irodfi.ja is, minden eliensével egyntt. felOgyeltette az uradalom valamennyi tisztli-

Mikor a városon hire terjedt, hogy Deu- selőjét, - titokban. 
~~:elegi llgyvPd, <'.sakbamar a?.t is tudomásul Mindezeket a meg)epelések~>t c.sak ko
kellett venni, hog_v megtartotta az iroda ve• ronázta az a bir, hogy Deoilelegi nPmsokára 
zetöj.>t, egy rendkívl}l psze!l, rynicus figyvth- m&j!áboz VtlRZi egy klllföldöu Jaloó fiatal uno
det1 ki má.~nsk remek mnnlnit <'Siná.lt, do kanövérét, kit egyedüli örökösévé sz.ánMko
magH.boz uem volt elfg szilli.rdsága, a bor l zik tenni. 
miatt. A fiatal, esetleg ezép leány, e,y ilyen 
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a berlini szenódéssel ellentétbeo nnnak, il
letóleg a melyek azt megsértik. 

- EgJ' volt bolgár mbdsster el
fogatása. Egy ruscsuki távh·at &ZI'lrint R a· 
d o s l a v o v o t. a volt minisztert elfogták, 
és pedig azért, mert a kormány ellen conspL 
rált. A regansek és u uj miniszterek nem 
mernek Sophi!\ba menni, mert a helyórs~~ 
egész nyiltan N i k o l a j e v, a volt hadögy
miniezter mellett tüntetett Beszélik, hogy ha 
Coburg Ferdioand nem foglalné. el a trónt, a 
regensek proelamá.lni fogják Bulgária függet
leoségét és B a t t e n b e r g S á n d o r t 
k i i l t j i k k i k i r á l y n 8 k. 

Az 

"ARADI KÖZLÖNY" 
(m e g j e l e n m i n d e n n a P), 

elifizetési faltételei. 
Helyben házhoz hordva : 

Egy évre • • • 12 frt - kr 
Fél évre . . . • 6 " 
N~gyed évre . • . ll " " 
Egy hóra 1 • - " 

Vidékre postán szétküldve : 
Egy évre • • U frt - kr 
Fél évre . . , . . . • . . • . 7 n - " 

NPgyed évre . • • . . • s " 50 n 

Egyhóra ••..•..••• l" 20" 

Az elofizetési pénzeket kérjük, leg<'zél
Bzerubben posta-utalványnyal, mielöbb bekül
deni. hogy a lap pontos expt>ditióját fennaka
dás Bélkül teljesithessük. 

Arad, 1887. julius hóban. 

Az "Aradi Közlöny• 
nerkesztösége él kiadóhivatal•. 

RAP TAB. 
JutliS liS. Szombat. Róm. eath. naptár: Apollinár 

pk. vt. L. Prot. naptár: Apollinár. Görög oroRS nap
tár: (JuliiU ll.) Eufemia. Nap kf.l 4 6ra 25 perczkor. 
Nap nyugszik 7 óra 46 perczkor. 

Julius 24. Az aradi iparos ifjak önkép1.ő- ~B be. 
segsegélyz6-egyletének tánczvigalma a váro~\iget nagy. 
termében. 

HIR EK. 
.Arad ~. Tld~ke. 

- Edeisbeim Gyulay Lipót báró, oyu. 
galmarott filhadparancsnok zarándi birtokairól 
Kisjt-nön át egyenesen Budapestre utazott. A 
báró utat stlrgöoyileg szólitották fel 8 fóv\
rosba s igy nem valósithatta meg ert>deti tt>r· 
vét, mely szarint több napon át Aradon tar· 
tózk:odott volna. 

· - Az fiszl nagy hadftyakorlatokra az 
aradi járásból 50 tartalékos ·honvéd lett be
hin. A gyakorlat 35 n11pig fog tartani Lu
goson O Felsége a király személyes jelenlé
tében. A behivottak augusztus 22-én reggel 
6 órakor tartoznak jelentkezni az aradi hon
védlaktanyábRn. 

- Az aradi rendőraéghez a gyulafehérvári 
rendörség a tegnapi napon táviratot intézett 
tudatva, hogy valami maroshidasi illetóségü 
R os e n be r g Mayer Gr ü n Mózes gyula
fehérvári lalros kárára 2ú0 frt erejéig esahist 

dnsgazdag ember örököse? Ah, ez igazán iz
gató bir volt. Dengelegi a leány kedvétirt bi
zonnyára nyill házat fog tartani. A vele való 
érintkezés igy közvetlenebb lehet a nölr ~szé
röl is : igy már mindeo elökellit.b fiatal em
ber itthon tarthAtja meg a Jeg!m'sésebb 
parthie-vadászatot, a legaristoeratteusabb vér
mérsékletU leányok pedig, sziv~>sen vá.luak a 
Denilelegi-féle ka~:~tély kis királynéjává.. 

A sokat emlegetett leány, Durá.n<'zy AdPI, 
végre egy őszi napon megérkezett. Pár nRp 
mulva valami bangverseny volt, s ez a legki
tonöbb alkalomnak tetszett Dengeleginek az 
Adél bemutatására. 

Adél fényes estélyi toilletteben jelent 
meg, s elbnvölte a nőket ugy, mint a férfia-· 
kat. Félig telt magas termet, okos, nőies fej, 
olyan arczctal, mely a szenvedélyt és a szel· 
lemet csaponjlja - ugy szólva, - mindt>o 
vonásában ; a halav{my fehér bór, itt-oH kékes 
ere<'.skéivel, pompás ellentétben állott a fekete, 
Slli'Ü, hajjal, s a mély tekintatU lánJ(oló sze
mekkel. Mind ehhez jámlt az az elleni\llhat
lanul ele~aos járás, melyben so&: volt az unott· 
ságból, mintha mindent kicainyt>loe és bizo
nyos - a nőknél ritkán tapasztalható, -
blazirtságból. Ez volt AdP.I, s igy hóditaniR 
kellett feltétlenül. 

Dengelegi alig gyöde a snk p:ratnlátiót 
fogRon i még ·' hangverseny alatt. V alameny. 
nyi fiatal ember beleszerett>tt a szép jöve
vénybe és az aristocrati~usabb ap&k att hit
ték, hogy végre megtalálták a nőt. a kivel 
fiuk. a legkékvérnbb tá.rsasúgba is bUszkén 
lépbl't be. V an szellem benne, s a tartáaa 
beri'ZI'~nökre t>mléke?.t!'l. 

Erröl a rendkivüli feltünésröl voll szó 
méfl a másnapi lapokban is, hol a bangver· 
st>nyról Rzóló tudósitásokbt~n, a tudósilók etzy 
kis kitérést eng~dtek meg maguknak, hogy 
egy pár jelen volt elökelö hölgy mallett fel· 
P.m!itséir Dm-&uczy Adélt is, ki a farsangon 
hihetőleg egyik ünnepelt alakja lesz a bá
loknak. 

Harmadnap Deugt>)Pgi megkezdte a láto· 
gatisokat és a legközel~>bbi negyvennyolcz 
óra elteltével már az a salon volt a legmel
IJzöttabb, melynek azőnyegt\t az Adél kis czi
pöi nem tapostAk. Az ismeretség azonban tel
JeS volt, a a Deugelegiék kevés idóre bekö
VPtkt>zett házi bálján ott volt a város sz in e 
java s mindenki olyformán vált el tólUk, 
hogy a Deogelegi ház nélkül képzt~lni sem 
le het a várost. 

Ezalatt az ügyvédi irodában már né
gyen dolgoztak, mert a Dangelegi sokfele 
összeköUetflseí nagyon elónyössé tették, hogy 
fontosabb pereket reá bízzanak, O azonban 
Söba nem jelent meg a tárgyalásokon, mert 

követett el s onnan megs'l.ökvtl most állitólag 
Aradon tartózkodik. Kérik ennélfogva letar· 
tóztatoi s Gyulafehérvárra tolonczoltatui. Az 
illető közép · tf!rmetii egyén s vöröses Stl\kallt 
hord, ha hord. 

- Oegenfeld Schomburg gróf, lovassági 
tábornok, tegnap reggel Aradról az arad-esa
nádi vasuton Nagyiakra utazott, hol, valamint 
Makón és Hódmezövásá.rhelyeo ts az ott 
állomásozó lovsil caRpatokat ttzemlélte meg. 
Degenfeld gróf a ma dPiutáni csabai vonattal 
i>rkezik vissza Aradra. 

- A gyoroki csángók házait a hegyekról 
lefolyó vizár nagyon megrontzál ta s ez kiilö
nösen egészségü&ryi tekintetben nagyon ártal
mas volt. Ennek következtében utasittattak a 
csángók, hogy házaikat építsék fel, illeLve ta
tarozzá.k ki. Ez most meg is tört4ot s mint a 
járási szolgabiró~:\ghoz érkezett jelentés eon
statálja, a házak elit> n egészségügyi tt>kintet· 
ben jelenleg kifogás nincs. 

- Az aradi izr. iskola reorganisálása. 
Az aradi izr. hitközség kép,•iselósége tekin· 
tetbe véve, mennyire haladtak utóbbi idókol'n 
Arad város közs!Ígi iskolái, annak idt>jt:'n be
hatóan tanácskozott a felett, valjoB felekezeti 
iskoláit tovabbra is fentartsa-e, vagy p4:>dig 
átengedje-e a városnak ? V égiil elhatározták, 
hogy a félsz/lzadnál tovább fennálló s jó hil·
né\'nek örvendó iskoláit továbbra is eildi!!i 
jellt>gökhen fimtartják, do a korszfllt>mnek 
megfelelóen reorganizálják. Első sorban a 
leányiskolával kezdték meg az uüászervezést. 
A 32 év óta mDködó tanitóoókt>t es tanitól a 
jól megPrdemelt uyug:\lomba helyezt,.;k és a 
tapaszttllatokuk megfelelölag. csupi\n tani· 
tónók alkalmazását hitták jón1k - Ily érte
lembt~n lett a pályázat kibirdetve, m~lyre ll 
ajánlat érlíezett be. A bitközs~gi kíÍpvis~lö ta
gok élénk ~rdeklödés~ mallett csütörtökön 
délután tartották me~ a választást, mely alka
lommal a kit. ünő pályázó tanítónők kö7.lll R e i· 
n i t z Anna (Szeged) és B e e r Emmll (Sza
badka) kisasszonyokat választottitk meg tani
tónökül S igy a jövő iskolaévben az izr. 
lt>ányiskolábau o ti g y a brsz~>llemnek tel
jesen megfelelő tanit1\nö fog mllködni, kik 
kétségkivül a hCJzzájuk kötött \'á.rakozásoknak 
teljeseu megfelelni fognak. Mint érkslllünk a 
hitközség továbbá elhatározta. hogy iskolaépü
letét a jövo n_vár011 á.talakithtja, illt>tó!Pg nj 
épOletet fog emeltetni. 

- A kanyaró Aradon most már vég
kép megszüut. A tiszti orvosi hivatal eonsta
tálja ezt a kanyaró állá~ára vonatkozó zárje
lentésben. me ly a belugym iniszterht>z terjesz
tetik fel. 

. - A bélzerindi árvlzröl. S z ö c s Imr" 
ev. ref. lelkész-tanító egy elkésett lei11ist kül· 
dött be hozzánk, melyet azonban. mínthogy RZ 
ottani ev. ref. hivók sujtott és st>gtilyre szo· 
ruló helyzetet írja It>, arijuk a kö\•etkezökbt>n: 
Még május hó 22 kén a többi aradme!!yei 
árvizekkf'l egyidt>jllleg a Pt'kete-Körös roha
mosan áradt; hullámai a vaHszi, s föképPn 
az ó-bélzi!rindi hal{\rban, Pf.!Y kanyarulatnál a 
magas parttöltések~t elszap:gatrá.n. roppRot viz
ár zudult az ó- béhPrindi határunkra, a ez 
eg_v Rza~ad: ~ból -: mintegy 15-20 öl szé· 
lezJsé~bel', - 3-4 óra alatt, viz aláboritotta 
az egész ó bélzerindi, védgátakkal körülveU 
hatilrunkat, oly hirtPIPn, hogy az olt ll'gelö 
m?nílst, gulyú.t. s tehéncsordti.t is esak na~y 
oehezfln lehetett előle megmenteni. - S 
miothogy e roppant viztömeg a Körös part· 
töltése, és az átellf'nében lévő LeveiPs és Töz 
folyók melleti VPd~át közt meg nem ftirt, el· 
szaggatta a védgátakat Ez először jobb ís 
volt igy ; de miután a Körös árja apadni, s e 

a mint ó mondotta "nagyon ideges ember," a 
városban pedig Pzt egy ujabb jlavallér tPm
pón~~ok vett~k. s mindenki igeu elegsMnak tar
totta, hogy Dengelegi eeupiLn aláit·ásával látta 
el u. actikat 

Dengell'!gi is folytonos előzékenységgAl 
és áldozatokkal köszönte meg a rokonszenvet, 
mit a társaság reá pazarolt. Jótékony alapit
ványokat tett a város valameunyi erre szoruló 
egyleteinél ; at iskolákhan Dengelegi -jutalmak 
voltak ; báli meghivóit pazar összeggel váltolta 
ki miudaHnyiszor; szegényebb eliensek Ugyeit 
díj nélkül intrzte el és a hozzáfordulókat se
gítette, protagálta. 

Es mindezt az affertálás legkissebb jele 
nélkül, bizonyos meleg érdeklódéssel tette, ugy, 
hogy a ki csak egyszf>r érintkezett vele, el volt 
ragadtatva, Dengt-legi iránt. 

l!:z volt Dengele~i hat év mnlva, ho~tY a 
városba költözött. Azonb1m csalódik, a ki azt 
hinné, hog:v a tt\rsasájl, hátamegAtt, nem enge
dett meg magának egy kis szbbeszédet. Ez 
volt a fejérvölgyi s?.~kvár{lsben az az elévtil· 
hetlen plt>tyka Dengt-legiékróL Bizouyos ti
tokzatosaá~ot nem lebetett megtagadni a va
gyona szaporodásárúl. Az igaz, hogy az Jro.ja 
ezrl'ket jövedelmezett, az uradalom pedig 
mintha uj fóldet hoztak volni reá., oly du
san fizAiett. De h!\t ez mind az elóbbeni va
gyonból támadt! Gazdag DengPlagit Dl'm igen 
hallott sen~ i t>mlegetni, külöuöseu oly .nt, a 
kinek paluu:.ra és uradalomra van pénze. AY.. 
tán olyan váratlannal érkezett ._. viu-osba. -
~lesszi Erdély ból, a hol mint monrljb sok rsa
Jádi csapás .:'rte s menekiilní óhajtott m~g 
a virl.>kröl is . .l!:!! ha már moet itt akar élni, 
s annyi jó embere veszi kö•·lil, mi?rt nem 
R :lia inai- fprjhez Adélt? A (P,gelökelóllh, va
llYonos ifjakból akadt már kéröje, s egyik 
sem ment többre a kosárnáL Egy olyan sz~p 
leányt, rsak nem akar vénülni látni ? Már 
is nem valumi gyermek és tippen az,lrt kel
lene sietni egy jó házassággal igazi családi 
tlizhelyet. teremteni. - V agy talán valami 
herezPgre vár? Halha ? . . . Ez egy titok 
volt, s ingt>relt miodt>nkit a rt>jlélyessége. 

F.s mi történik az ilyen jó tanársszern 
hirf'krd? 

DeogelPgi kitilolati t>gy szegény özvegy 
tanársasoénak a leányát. Sót meg is kérte 
a kezt>t. 

Mit gondol, hogy ki fogadja el majd azt 
a varrólt-A\nyféle kisasszonyt '? Hiszen tisztes
séges l..!ány, de talán mégis valanti irookn11k, 
vagy jag.vzónek volna helyén elvenni öt, nem 
Dengel~>ginek, hogy ezzel azt a társaságo~ 
s~rtse mejl, mely a tany~rén hordozta öt, mint 
ismeretlent. 

{~'olyh1tálla következik.) 

d .. ..,_....-: 

teogt>myi viz vissza fi'IP. t{llyni kfzdett. 
akl.:vr meg a vadász! haltirról a Levell's 
folyón jö-;én lefP)é a ropp;1Ut a viz, a H~dgat 
~zakadásáu, ismPt a hé]z~,>rindi hatúba folvt 
be, sziote két egész hétig. Azouh&.n a sÖk 
esözések miatt a Körös is esakh:unar ujra 
áradván, ismét jött bt:>felé a viz s igy két ol
dalról jövén egyszem'l az áradat, annyira 
megnött, hogy a~. ott lévő llYönyörü termeszt
méuyeiuket, mPg- a dombosabb helyeken is, 
mind viz aláboritotta. és minthOKY két t>gész 
hétig viz alatt voltak: véo;k.ipen megsemmi
siiltt-k azok. Megsemmisillt a lakosságnak: ott 
l~vó ugarbeli nönyörü összes buzavetése 
150 holdon, az urasági fíildt!ket nf.'m is em
litve ; ml'gst>mmisüh 83 hold kaszáló ; 2'1 
hold kenderföld : a beiszapolta az árvíz mtig 
legelót is annyira, hogy na,5ry rPsz.én Pgy 
szál fó sem teremvén, az idén a nagvméltó
ságu báró Simonyi Lajos urtól kP.llett már 
két tzben 1010 forint aru legl'lőt venni hi· 
teJbe marháinknak, hogy éhen mind el ue 
fesszt>nek ; mllgsemmisült n lelktisz s jt'!!JZÓ 
egy taghan lévó 46 hold, buza, árpa, tenge1·i 
~etése is. De e nall:v mérvii árrizi rsapás nem 
csak most egys?.f>l' sujtolta e szegény kis a~y
házközséget. - A Feket!'-Kih·ös szabályozása 
óta , V&KV is az 1869-dik t>rtól kezd\·e mos
tRnig - 19 tiv alatt - tizeno,!!yévben volt 
nagy árvízünk - nE'ha többször is egy .,;vben 
- tnind!!nkor nagy kf1mknt hag-_vrán mag-a 
után ; sót a gyászos t-mlékU 1879-diki nagy 
árvíz falunkat is \'égk~pen elpusztította, cst1k 
sz4p s a népesség aranyahoz nr.gyszeril I'Se
rép fedeiU templonnl!tk s sugti.r magas bádog
tetejű tornyunk maradt épen s ott áll ma is 
az elpusztult falu helyén, jelezvén t>gy
kori elpusztulá~nnkat. - S mi az uj 
teleplllési belyünki.in melyet még 1880-
dik évhen, a nn~ym. báró Simonyi Lajos ur
tól kaptunk cseréb!', ki11sP. dombosabb helyen 
miut amaz volt, még mtíig is t e m p I o m 
o P l k ü l v a g .f o n k, •'s csak az iskoll\i 
szük hel_viségben tartjuk az istentiszteletet. ; az 
elpusztulás és ujra építkezés rnÍillt tP.hetetle
n.:k !hén mP.g eddig az Ppilktlz;>sre ; e mos
tani na!I.'J án·izi kt\r .. ink miatt pP.di~ még is
mét. messzt>bb veltettünk tt•mplom-épitési ter·
vüok mPg,·aJ,)sithatltstltól. ~z röd(l vázlata a 
b_élz~>rindi ev. ref. el!ybázközs~g j~>leo belyze
t••uek, lll<llyuek ügyét a u. érd. kiizönség he
f.'Ses figyt>lmébe és pártfol!'ásaba nj,inljuk. 

- Tanftöi állomások a vidéken. M a· 
k ó n két rendbPti tanítói állás is üresed.-sbe 
jött, a belvárosban sz izr. iskolánál 500 frt. 
fizetésst>l, fgy közt>li pusztt\rs pt'dig ut>velói 
~lllts 400 frt fizetés és teljPs t>llá.tússal. -
O c s ö d ö u ref. let\nytamtóság urllit meg 
600 frt fizetíoss!:'l. B o r o j e n ö n llzintéti 
két állásra hirdetnek pályli7:tlot, el!.'f fiu· ée 
e~v nótanitóira. Miudk,;t állítssal 480 forint 
fiÚ!t~s jár. lakás ragy tumészetben, VRI!Y 
pénzben. K u n á g o t á n most SZPI''·eztt•k 
k~t uj tanítói álh\st, fizelés 500-500 frt, 
laká~. kert és évi szolgá!:ttok s; erint mt>gfe
lelö fm•tés tlmeJ.:s. R 11 t t o n y a l'gyik is
kol{tjához szintén tanit.lt keresnek. lt'iz.etés 
300 frt, 4 és f.,íl öl fa, ogy év utan 100 frt 
fizetés iavitás. · · 

- Egy végrehajtó tulkapásai. Az Rracli 
kir. t ön én .. ~zék hünll,!!~i osztnlya tPgunp dd
el6tt lnrtc.tt \"él:!'hirgJRiú'lt Mllrka Jtinosne vi
lágosi lakos hatósügi közeg elleni bántalma
zása biiniig:Jében. A kir. töntluysúk a követ
kezöl<>g alakult. Jl~lniik: O t t r u b a .v 1\árdy, 
birf\k : K o v á c s .János, N a s z á d y Istvtin, 
jl'gyzó : S z á sz Iván dr. A kir. ilgyészséget 
M '' d zs a r K{\rolv dr. alü!{yész képviselte. 
M a r k ó .hinosné Vilá~o!!on adóhalra!Pkban 
volt adój{wal mi~rt i11 l<'u/:!'IUasi P IL p lstuí.n 
v.;grehajtó, H i r s c h István "e H l~ r s t e i n 
Jáuos eskodttekkel felkeresve Ma1·k:J Jánostui 
lakástit. M a r .k ó Jánosuét bPtegen fekve ta
lálták ágyában, várandós álla.potba>u. A végle· 
hajtó felírta a házban talált apróságot a kama
n\hau lt>vőnPg-y zsák buz \t, melyböl bt\.rom zsákot 
elakart szállíttatni. A. beteg asszony erre fel
ugrott iLiljr\ból A kamal'>'i.t bezárta és 8 

kulcsot a ruhája zsebt;be tette. Eúri a vi>.g
rebajtó és asszony között elkPseredett dultl· 
kodás• támadt, mig a V~g'rl'ba.itónak az asszony 
kezei közül sik·erült a kamara kul<·l!át k1\·enni 
és 11 három zsák gabonát elszállittatni. Az 
asszony é-s férje, ki tip ebben a perczben jött 
haza, hiába hivatkozott a hivatalnok törvé-ny
to;len eljc\rására, nem ért &Pmrnit. Az asszony 
idege'! állapotában az e~.vik esküdtet v?lt>tle
nül báotalmal.Di találta. - .l!:rre ez a 
bP.tt>g '\Szszonyt is többször bántalmazta 
miért is magzatjat késöbb halva szülte 
me~o~:. A szülés az asszonynak majdnem i·le
ttibe kt>rült. A végrc·b~jtó PS esl;üdtek az 
n,;!uony ellen panaszt emeltek az Rradi kir. 
törvényszék t>lótt, hol tPp:nap a szegény &'lZ· 
szony ugyan bevallot.ta, hogy me!!,eU~t>di, 
hogy a kapany~llel az es;kiidtre ráuthetett, de 
t>rre nem emléks1.ík, ing••rtllt és bPte~ álla
pothan volt. A kir. aliig-yész !'d R d .. z sa r 
Károly dr. ng_vau m•~gtett.. M a r k ó Ja
nosné ellen a hatósíLgi közeg ~>lle11i hánt:ll
mazása miaU a vH.dat. d:- k<;rt.e a töl'\'~nvszé. 
ket, hogy e bilnilgyébPn lehető lt>g,•ny
h~bb biintetést 11zabjon. mi vel Po~nrasi P 11 p 
János végrehajtó elj>trása SPm volt telje
sen eorreet, sőt tün·én.vtf'len ; másodszor a 
bt tP g és teherbt• n levő M a r k ó Jáno!! né ke· 
úból a kulrsot n<>m l~>tt \'Olna szabad erj. 
sz11.kkal ki vennie. A kir. löm~nyszP.k Mark ó 
.Jánosnét n y o l e z n a p i b ö r t ö n r e 
í t é l t e. A felek K7. iléli>lbHn me~~:nyugodtak. 

-· Kirándulás a lippai savanynviz for
ráshoz. A "Délma~yarorsz;l~i TaniiÓ-ej!yletu 
nagygyiilésével kapesohüos ünnepélyességekről 
hozolt tudúsitásunkban mtír említettük, hogy 
a Lippán időző társuság ep:y kirándullist ren
dezl'tt sz ottan\ sava n vu-víz forrt\.~ ho?.. Jt~1·rf 
vonatkozóing levele'l.Ön k pót]f,Jag máp: a követ
keziiket irja : A tárRaSiig nag_vobb része tere· 
bélyf>s tölgyfák bUs llr11yt~ka alatt vidám b\rsRI
gás közep!'tte itta s tiz~t1e m .. g jó drágán " 
ro!'lz sört s mPg ross?,nub bort. Csak P.(!.Y ki· 
seub r~sz, maly daeziÍra !l m.,;g magasan fen
járó Jtapna.k, daezolva s rekkt1nö ht'iséggel ka
landozta he a SRvan,·n forrás költői szt>psé
p:ti környék~t. - Volóban biln e g_vó)!yhattl.sit 
kénes fOrdöt oly ann_vira PlhRnyagolni, hogy 
még kirándulóhelytil is alig-alig haswilják. 
mivel anno.k ki kevéf.thé bir költői érzékkel, 
e~y hosszu l>rai fárnds~íl!os g_valoglás után ..• 
jó le\·egónf\1 és nditö savanyk{,~ viznél alig ki
nálkozik Pgyébbel. Már prdig ez ... bizony 
kev~s. ha csak oern jő Arsdról, - ahol 

viszont miuden van . . . esak ez a kettő 
hiányzik : jó viz, jó levegő. A lippai helyi
bizottságo valóhan fáradn~tatlau buzgalma méjZ' 
oda is kiterjedt, ho~y 11 iillVanyu viz forrás 
bt>j~ralánál ~kes di3!ialivet em'3ltt-tett 8 a 
tánl'zhPiyiséget faldiszitett.J . . mert a sa
vanyu ku!ná.l ittunk • • . sa\·anvu vizet, fll
rödtl\nk gyógyert>jü vizblln, szHtuuk z11phyrrel 
telt lev~>göt, s rossz szivarokat, ittunk r')SZ 
sö1·t Ps m.>g rosazabb bort, sétáltunk árny4· 
kos fasor htkos télhomályábo.n, rsevPgtilnk 
és mulaltunk illatos pi\zsiton . . • de tán
czoltunk addig-. mig &7 alkony minJig snriibbé 
váló homályával . . . eszünkb( ,nem juttatta. 
hogy a lippai sa\'Rnyuviz forrásnál, me~ csak 
pPtroleumhl.mpt'l.t. sem kaphatunk, mi. akik vil
lanyvihigitáson kivill egyPbre ~ondolni sem 
akarunk. 

- Nagy szeroncsétlenség az utczán. A 
mnlt héten özv. Vank Mihályné szlil. Lele 
Mária asszony, galsai lakosnö, Kétegyhálára 
rándult, ho~~:y ott lakó fiá.t meglt\togathassa. 
Innen fiávRI és nphl\ny rokoná.vt~.l Gyulára 
mentek. Utkiizbe<n azonban a fiatal lovrr.k 
mt:>~bokrosodtak s a kocsit elragadtak. 
~~gy darabig órnlt sebessél!'gel ragadták ma
gukkal a jármlhet, s a halálra ijt>dt bt>nnlllők 
sehogy sem h1dtak magukon st-giteni. Egy
szerre a kocsi ef!y kiiÍIIó ködarabbRn meg
akadva felborult, és pPdig oly szerencsétlenül, 
hogy 1.1. összes bennülök kifordultRk s kisebb 
nagyobb sé:üléseket szenvt>dtl'k. A szere>n· 
csétlen 68 éves öreg asszonyra a baleset vég
ZPtt>sBé vt\lt. l\1 i n d k e t kar j á t e l t ö r t e 
s néhány napi kínos szenvedés 
u t á n f 1\ j d a l m A i b a b e l e h a l t. Az 
t>set mé-ly részvétet keltett. 

- Kéjutazások Budapestre. A f. éri 
juliushó :.lii-án 5u sz~ZH.l~kkal mérsékelt. 10 
napig, azaz augusztus hó l-éig érvényt>s Bu
tlapestre szóló meuettérti jegyek a városi me
netJegyirodában ~tdatnak ki. Egyszersmind t.>r· 
tt-silteuk '' o. é. közönsé-g, miszerínt egy 
legilevesebb 25 tagból álló társaság részét·e a 
m. kir. államv. összes hálózataira, bárhonnan· 
•u\.rhova szóló 50 fizázalékkal mér$tikelt kirún
duii1Si jt:>gyekkt>l rendelkezünk. Bőrebb feh·ilá
gositásokkal készsP~~:esen szolgálnnk. A radon, 
l 1:'!87. julius 21. ~hgy nr 1\llamv. ni rosi me· 
netjegy-iroda. 

- A ,,Magyarországi központi Fröbel· 
nöegylet·' gyermekkertésznő képző- intézeté
ben az 188'7/88. tí\ué, ben az elöadítsok, -
mint az elnöksé~t lapunkat tudatja, - szap· 
tembt>r Plső napjaiban veszik kezdetüket, mi· 
ért is miudazok, ktk MtLguka.t gyermt>kker
ttiszuökké kiképezni, s ekkép tiszteletre m<>ltó 
íLllásra szert tenni óhajtanak, felhivatnak, hogy 
f<>lyamodványu.ik&t &ugusztus hó 30-áist az 
egylet iskolaü!!yi bizottságának elnöktinPl, R•l· 
st>n1.weig-Saphir Snrolta urhölgynél (lakik 
MarjZ'itszigt>t, UR)!Y szálloda 237. szlm1) vagy 
pedig PME>rfy S!Ludor urnál, az inttiz!'t 
ig;azllatójáuál (lakik : VII. DamjaniPb-utcza 3. 
szám) nyujtsá.k be. A f tl l v P t e l l e l t ll
t e i e i : l. bPWhölt 16-ík korP\' ; 2. t-gész
ségo>t; testalk1tt ; 3. fed,thetlen f'ló~let ; 4. 
g,vermekek iríuni szeretet ; 5. a mngys.r nyflv 
birá.~a szóban PS irásban; 6. tartoznak 
n til!.\' elem i és két pol ~t!\ ri iskohLi osztál y, 
esetJPg hat elemi osztály be>égzését tanusiló 
bizonyítvány. é;; ket"t>szt-, illetőleg sz!H~tési 
le\·él bemutalt\sa. ml'lll'tt, f<lh-~teli viZIII!IÍilak 
is alávt>tlll mag:nkat. A gyt>rmekkert.:'sznö 
k.:pzó-tan f1>lyam két évig tart. A növt-ndtikek 
ki véll'l nelkol díjtalan tonitásb"n részt>sittt~l · 
u~>k és a tnneszközökl>el ls az eRvlet költsé· 
gén lt\.ttaLoak el, étkezé11, .-oházat es lakásról 
ma~uk gvudoskoduak. !!:gyutlil közöljük, hogy 
a jövó tanév elej.:n okiavAles tanitóuök szá.
mára külön tanfolyam nyitwtik. Az ezen tan· 
folyamot hallgilini akaró tanítónők folyó évi 
szeptembe1· 15-ikéig jelentkezhetBek az el
nökségnt>l. 

- El aztán billiárd ! Ritka város tagy 
kö1ség di"sekedhetik Ml\gyarországon ~.olyan 
biiliá.rd·u>'lztallal mint C sa n á d-P a l o ta. Ez 
a hilliárd-asztal - mint nekünk irjt\k- még 
amult századb11n kaszl11t,mely me)! a le~öreg~>bb 
csaná.dmegyt!i dsentrioél is iire!{ebb. ()sauádm. 
billisrdistái a napokban Afl,Y körlevélben foguak 
felszólittatni, f'gy dísze~ billiá.rd-juhileum -ren
do>zP!lclre, és jeiPnleg ezért a billilird na.gy 
~oudozá..~ ahi. vétt>tett és oldaJ,.jt ,.angol-flast· 
rom~ -mal ragasziják öss'l.e. hogy az ünnepély 
ulán a b:tdapesti mut.eumnak felküldtwssék. 
Et ll hilliál'd-aszlal jelenJPg a csant\d-p!Llotai 
casino-helyisél{beo van kiállitn, hol naponta 
százak rándulnak oda a megtekintPstirP.. 

- Helyreigazítás. Lapunk Pgy közelebbi 
sztimt\bau a. "Rendőri Közlönyuután emlitettü~, 
hog.v t-gy 1, o v á s z Julianna nevtl nót, ki 
orll:t1.dasággal volt vádolva az arRdi törvPny
S7.tik k5rüzM. Most helyreii!:M'.itjuk e birt. a 
mennyibPu tuclomást sze&eztiink arról, hogy 
neve1.ett uövel szemben az Ugy be ran szün· 
tPtve PS öt sPnki sem körözi. Igy va!úsz111ü. 
hogy az illet/í körözés késedPlem folytau jntott 
a .Rondl'n·i Kö·t.löny"-be. 

- EüY azétroncsolt hullát fol!;tak kí f. 
hó 16-án délután 4 órakor Kaprucz{m nz 
ug-yn<.!VI'Ze~t ,.H;í.rlá ~-ban, hova azt a tavaszi 
vizál· ,·eteUe ki a MarosbóL A bulla mar tel
jesP:n foloszlásnak indult s inkább csontváz
nak rtwudh!lttl. Csupán törzse \'Olt ~p s csak 
a m.~Jik11s fllggött ös~ze a medei!C7.ével. A 
koponya, karcsout és alsó illkapoes a testtül 
klllön vMva talíLil&.ttak, mig a többi rész tel
jasen hiányzott. A derék körl\! e-gy barna tis 
vörös esikos szürke alapon, szÖr bő J krszillt ÖV 

volt tPkent-, a minöt a román parasztnők 

szokbk viselni Maros-Illye tá. já o. C s u k a y 
füstolgabiró az eset1 öl jelentPal tett az RI ispán 
hivataluak s a szem1:ly11z.onos11ÍLg kiJPritése 
czéljából a k~>lló intézkPdéseket mt-glette. 

- A városi katonaügyi osztályhoz az 
ország minden részéböl tirkeznf>k most a fegy
ver!!'yakorlatokra ~·onatkozú behivók az Ara
don tartózkodó iile~en ílletóségüekrll vonatkn· 
zóla~. A katonaOgyi osz!ály most ezek expe
diálásá\·al fo~lalkozik. 

- Hirtelen halál. F. hó 21-én a si
mándi ut 3. számu kore.l!májt\lmu 8fU M o c z 
'ródor nevü ember birtelen roszullét követ-

ee o 

keztében rö~tön meghátt. Az orvosi látlelet 
szarint a halált a~yn'römlo>s idc:lzte elő. 

- Tűzjelző állomás felállitása Aradon. 
R ó zs a Géza, az audi telephon hálozat k.>p· 
viMelójt>, jelonleg azon fáradozik, hogy egy ál
tala feltalált tü~jelzó állomást állítson fel a 
város területén, electro111os jelzővel. A próua 
felt\.llitás helyének mt>gt\llapitáss végett a vá
rosi batóságot 11- n'\pokban keresi meg. 

- Csatornaba jutott tehén. Tsgnapelótt 
estt> 8 Battyhé.nyi-Uiczá.ban egy tehén a mint 
a legelóról bazafelé ballagott, az ujonnan ft>l· 
ásott mély csatornába- bukott be, a mi az 
utc•a gyermekek csop(\rtját rö~~:tön összeg_vnj
tötte. A tehenet próbálták miudenft>le mód J ll 
a csatornánól kinmszolni. ez azonban csak P;Y . 
jó órai fáradtság n~n sikerült Nyolcz mt'g·
termedt ember szabaditotta ki kötélen. A tP· 
bén az elkészített beton-esatornt\ban is soli: 
kárt csinált. 

-,.Kimagasló hir" czimmel közöltünk tegn11p Pgy 
beküldö't birt, mel_vr~ néz;e winden félreértés kike ·ii· 
lés"' czéljt\hól m"'gie~tyezziik. hogy wintán Arsdon bii· 
rök-~:,tcza nem létezik, az a hir nem is vonatkozha· 
tik A rad ra. 

- Halálozás. T a m ás sy József 1\u
nág.>ta közstig .iel!yzője, mint részv~ttel érte
sülllok, Tátrafüreden, ho\'á UdDlni ment, élt>te 
34-ik évében ilhunyt. 

Megvadult ökrök. W e i s z Mór 
arsdi mészf\ros két ökröt akart bPhajt!tnl 
Aradra. UtközbPn az ökrük me!(vadolv:\ t:-lrn
hanta~; Tornya felé. A koeilis Pf!Y darahi~ 
utánuk hajtdott, de aztán nyomukat Vl'sztette. 
MPg Pddig nem tudni. nem okoztak-e az iik· 
rök ntjokban valami kárt. Az aradi rendórstig 
keresi öket. 

- A telephon oszlopokban Aradon a 
tí'gnapelött cJélutlmi szélvész nagy kárt rsi · 
nált. Hét tt>lephonosv.lopot döntött ki és i~y 
tPgnap estig a közlekt-dt>s fennskRdt. Mllsl 
azonban már ht>lyre van á!lifvR. 

- lparügyek. lpsrigRzolnLnyt nyertek: 
AradmPgyében Nag,I'-Zerindt>n : Griln ll!ná<'z 
korcsmaiparra. M.-Pécskán : Jarik András 
.:~zabóiparra. Béktismegyt:•ben. V észtún : Oláh 
Stí.ndor pintériparra. Csanádmegyébl.'ln. Nagy
Iakon : Sebattelesz József és társa éptilet ~s 
tilzifa kerf>Bk~d~srt>. Hunyadmt-gyében. kó?.t->
sen : lzranl Igmü•z vegyeskereskedésre, Ar!l.
n_von: Krtt.usz Mú1·itz rnészt\ros iparra. Alsó· 
Vtirosvizen : Albett Abrahám szatócs üz· 
let rt>. 

- Ujabb telephon-összeköttetBsek. Az 
arad-r~an:\.d1 e~yesiilt vasutak igazgatóságn 
A1·ad•lll, össr.ekiitni ak:u·ia telt>phon által H.:>. 
i~azg:\lósá~ irodáh\t a g io p g y ti r r a l és tt. 
v a 11 u t i á ll o m áss a l. A m11nka tp lj e· 
sitéséhez miel•'lbb hozza fognak. 

- Egy diszea ezüst óra kulcs-fejet ta
híltak tt-guup delután a főt"reo. Kellö •gazolás 
mellett a tulajdonosa át,·eheti a. Si.érhl'nyi-ft>Je 
könyvnyomda ilzletvPze1ó,iénél. 

_ .. , .... 

x-lt. Korona forrás Az ~lkalieuR 88V1mynvizek. 
wint diiiticus italok. ugy szintéft eméRl.téRi zavarok 
elleni használata dy >iltal&nos, hog)· nHgyon tl'rm•\sze· 
tesnPk tiinik rel. misz~rint e:r.en vizekre, illetve azok 
v~~~:.vi alkatrészl'ire királ6 figp•lmet fordítAnak. ggy 
teljl'sen kifoglll'talan aikalu savanyn;iz nem il{en 1\llt 
eddig 11z orvosok rendelkezésere. annál örvende1P!Ieh
b~n fogadtatott teht\t egy ilyPn feltRlálása. Jo:gy riivitl 
idő elött f1ut forrás megfelel mindn.r.on kiiwtt•lm~-
n~·e~nek . mel;eht 11lwz Ílz oriosok klltneiC"Kier--- -
forms \'nlós!\gg~l ment winden organikus nlkl\tn:~z- l 
töl. nem na~tyon gn1.dag lisvánvos tartalomban, na-
gyon kevéa földes és ktinsavRII sóht tartalmaz. a szén-
""·ru~ nátrium n~m több benne minl l per mille éR a 
többi mPllékalkatrészek s mint ehlornatrinm. szénu-
vas lithium megfl'leló arányhan vannRk meg b1'•1ne. 
Tekintettel hygiPnikns tulajdonságt\1-a és arra. hogy 
e forrás a mélysé~búl szökik fel .,Hy~~:iea-fornis"-nak 
{Korona forrás) nevc,ztl'tett el. A , Hygi~a forrá.q" a hi· 
"•talos vegyelemezola Rl\pján a \Pgti~ztáhh alkalikus 
tsrtahno Sll'l"anyuviz~k lego•lúkelóhb képviselójtinck ÍR· 
mPrtetett el />~ ez k•:peú 1\Z orvosnak 11 l~gmeghizha· 
tóbb és legkelleme~ebb gyógyszerét és diatl'tikus italát 
a leglisztabb alkalikus tartalmu Btnanyuvizek között. 

Hazánk #11 R fóv6.ro!4. 
- lt16}lria. H a 7. á n kb l\ n : Keleties, rés1.bl'n 

nyugati~~&, ménékelt szelek mellett a höség val11mint 
a Jégnyom!U északon kevésael kisebb lett. Az idó vál· 
tozó részben deriis, meleg. Eaó és zi vallirok gyéren, 
inkl\bb északon volt, Egerben ji\ggel. Kilátás a jövó 
idóre : H a z á n k b a n : Többnyire napos, wel~g 

időt várbatni, kö:r.ben felhőzéssei és zivatarral. 

- Ismét fönyeremeny história. Alíg 
rsillspodott le a HasíliC;t·S<•rl'ljf>J!'Y fön_vl're!llP· 
nyének vitás- PS nagy teltiinPI't okozott kPr· 
dése folyt&n keletke?.ett izgalom, máris ujahb 
és oem kevésbé feltonö eset fordnit eló. E!!y 
ScllmPyrPr ne,·ü nagv~;zombati ?.sihárus, PZ 

évi jan. 22-rn n(i:zy sorsje~yet, s ezek kö7J 
ef{y fél 1864-iki államkötv~oyt uílop:osi•ott Al 
a bécsi for~almi banknáL A le_iárat nRpja 1'1· 
mult, 11- nPlkl\1, hogy a zálo~bárc1.11. kiváJta· 
tob, vagy ml'ghosszabhittatott volna. Ez PV -:l 
julius elején a forgRlmi bank váltólizletébPn 'li 
a ki nem váltott zálogtárgyakat elárverezték 
s a bank nu1~s VAlle mPg ~l kiitveny~>ket. -
Mikor a sorsjegrket je~yzt>khA "ették, ki. 
Ul nt, hogy az !'l ö hb Pmlített lls64-.ki állam. 
kiitvéuy a nuírrziuR pJ .. j.>n tartott . hmás al
kalmával • 150,000 forintos fünyereménvt 
vitte el. A kötv.lny ft>lére a7. ad) le~;zámilá>-a 
utAn 61)000 frt esett. A sorsolás után a1. i!!m!'· 
rl'llen tnlnjclnnos jelentkezésre szólittntott 
fel, ele ert>drm1uy nélki\1. Kt>dden, Srhme.vrer 
uo okaöcscsA mt>gj .. lt>nt az NnlitPtt bankht-I_Yi · 
11e~ben t>s m~>g akarta hossz!\bbitani a zálo!!· 
ezédul~l A bank tisztviselói felszólitotlák. 
ho~y igazolja tulajdonjogát. Ez alkalomm11l 
sok ellentmondasba keveredett s mivfl a sors-
jegyPk számát spm tudta megmondaoi, ll.VR· 
nnss!l vált. A liat.:ll ttmber azt állitot.ta, hn,;rv 
a aorsjP~y~kPt .,z,.lótt ilt ~nel ef!y Dentllt>h 
nl'vü, azóta tönkl-ement kereRkPdótöl vásárolta. 
A ft1rgnlmi bank igaz!!atl>sága a tulajdon.io!l: 
mel!állapitáRa "~gett jelPotest telt az f\seh·ill a 
rendörségnéL S~hme_vrer n_yomoruságos vism
nyok köd élt, s fogalma sem volt, hogy a1. 
elz.álogositott kötveny megnvert~ a IÖuyer~>-
ményt. 

- Az Amerikába szökött uzsorás itt
hon. R e i e z D:íl'id hurl!lpo~sti u1.sorás, ki a 
Hay Bermít uzsora·ll~nz·'nek meufélPmlitó ha
tása alatt AmPrikáb~ szökütt, a napokban, -
mint a "Pesti Hirlap~-ban olv:\ssnk - itt
hon járt. Mieliltt elszökött volna, snkat hll· 
szélt.ek rúla. fóleg, mikor a n~pszinbáz prims
rlonnái beperelték. Itéletre nem került ak
kor a dolog. mert az UMorá~ sztip leánya •·1\
bP.szP.!Pseinek en2:edre, a mlivpsznök kiegyc>z
tPk. Ji~ IPánynak nagy befolvá~!i mlt aty.i-'ra, 
ki egyidőre fel is ba{l:yoU kE>dv~ért az uzso-
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rával és leányát férjhez adta. Kés5bb ismét 
eröt rajta a gyors mejr~&Zdllkodás vágy& és 
folvtatt& n>gi · uwrked~sét. E mellí'tt még a 
szip nem iráuti hajlamainak is nagyban hó-,. 
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dolt. Eleint~ a n~mAt szinház í'gyik kardalos
nójét, majd kUlöoféle l?jjeli mulatóhelyek böl
gveit Hintette ki udnrllls!hal, minek követ.· 
k~zmfnve l~tt. ho:zy rendt>sen csak éjfél táj· 
ban veiödött bazo. Ilyen Pjjeli bolyongásai al
kalmá\·al ismerkedett meg egyik Károly-köruti 
szivar-t6zsde volt tulsjdPno~ával, özv. Wert· 
heimerné-n\1, ki iránt szintt'n gyecgM erzt>l
meket kezd~>tt táplálni. Ekkor folyt a Bay
féle uzsorapör. Reisz alig tah\lta helyét, s 
folvtonos iz~atottságban eit. Kuno levő köre
tel~seit egymás után beh·10jtotta & nPlkUl 
hogv kamatokat számitutt volna. Sokan 
örültek ennek, sokac p(ldigo elöbLi_ zak!ati
saért me:z;boszulandók magukat, fölJelentessel 
éltek ellene. Január els6 n~pjaiban roppant 
izgatottao azzal a hirrel leple meg öv~H, h_og~ 
a lörvénysúk összes V&(l:_voo~ra .lnzt~>ntá~J 
vPgrehajtást rendelt lll s ~;.enk1vül, llletek-ln
hágás miatt 40.000. frt, b1rságot ro.tt~k rá. A 
váltók, értéhpapirok es penz(•k egy kez1 börönd
be kerillte~. mig a nála zálogb11n le\'Ö ékszere
keL ezüst asztali·k"szlet~ket s neji>n~k és ieá· 
nvának ekszereit l'gy Jádába rsomagolta, melyet 
vás:1thoz, onnan pe<iil!' Hamburp;ha szállittatotl. 
A család abban a hitbt>n élt, ho~y a törvény
szélc elöl rejti a va!lyout Reisz pedig özv. 
W ertheimern 3 elhalt fér:iPnAk igatol viinyáral 
u'leve1Pt szPrZ•!tt s egy súp napon W Prthei
rner Juliával együtt Ameri~:íbt1 szökött. Leánya 
idöközbe!) Plvált férjétól s zongoratanítással 
kl•reste kt-nverét. Amerikában ugy látszik ban ni 
kezdte kissé a tiolgot az uz.sor~s. és levfilekel 
trogatott <.'.saládji\nak. E le\·elezés eredmP
nve lett, hogy a fia ezelótt köttilbelül 
Pgy hónappal uh\na ment. - Most ~z: 
tán felbukkan a látha~aron m&l!a a reg1 
szarelméhez viaszatérö &eisz Dá\·id. 
Két héttel ezeJött iefelet kapoti; a feles~p;e, 
hogy le!!yen készen s tartson mindent titok· 
han. R~:~iszné a kapott utasításokhoz kt\pePt 
mindent elr~>ndezett s ug-y várta férjét, ki va
sárnap este meg is érkezt-lt. Rövid egyiittlét 
után másnap a vasuthoz hsjtattak, hogy Ham
burgba. onnan pt.>d·g New-Yorkba. utazzuoak, 
hol Reisznak hir szarint virágzó trafikja van. 
A hudapPsti rendörs(ig 87. itt elmondottakról 
.-sak kt>sön tlrtesnlt és i~y a furfangos uzso
rást Ie Dí'm t&rtóztathatta. 

- Rövid hirek. A p o z s o n y i városi 
adóhivatal ~kes n é m e t nyl'lven állitja ki 

, az adókönFe<~skPket, a kö1.terhí'k alatt nyögő 
"' polgí1rság boszantására. Ugy Játszik, hogy a 

pozsonyi hatósági - közeg••k oda tlirekednek. 
hogy Pozsony örökké - KraxelhuhHek városa 
mt~radjon. - A j á s z·b ~ r é n y i dyoamit
robbanás Ugyében keresztülviti hivatalos vizs· 
gl\latról most az e hir, ho~rv a nagy szJren
csétlens~g kétségtelenül Szakács Sándor fóhad
n&gV v~tkes s majdnem mt>gfoghatatlan kiiny· 
nveimiis~gének köHthzm?nye volt. - S z e 
g' t> d e n Adok István tlpi'ömester nagy mag
tára leég~>tt, sok gabonával ~s egy czég nagy · 
m~nnyis~gii zsirad~k • anyagával e~yütt. -
K as s á n ki>zel~bb fogják tá1·gyalni Adler 
Manó forró-encsi t'e RPviczky IRtván budaméri 
fiihlbiitolrosok párbajpörét; egy kassai kán\· 
házban szólalkoztak össze s ottani párbajnkat 
megakadályozt& a rend6rsflg ; - de eluta~.tak 
Ept>rjesre. az oUani tiPzti casinóban megvere· 
kedtl'k s kardsebet kapott mindkettő. 

A. nagy világ. 

- Stephania trónörökösné Carlsbadban. 
St~pbánia tróuörökösné kil'érAIIivel esütörlöwön 
rfi~J!el kilencz ónkor érkezett meg C11.rlsbadb~ 
PS a fényesen disr.ilel~ pályaudvarba.n H e n· 
r i k föherczeg a kerliieli fónök, a. polgár
ntt•ster, a városi tanács és a méltósá~ok fo
gadlák. A magyar kormányt F e j é r v á r y 
G,>za br. honvédelmi miniszter képviselte. A 
tróoörökösné a ~yógyesarno~ boz haJfatott. hol 
a polgármestt>r üdvözl~séro válaszolvd.u, a neki 
átnynjtott bokrétát átvt>tte. A lakossúg köré
ben DllflJ &ll ő1Öftl a látollatás feiPU. Délután 
a trón.örókösné ebédet adott. E!!te tiszteletére 
diszelőadás volt a szinházban. 

- A szerb trónörökös neveltetése. 
BPlgrádból jelentik. hogy N~tthália szerb ki
rályné, Sándor trónörökössPI egy évre Stutt
garlba fog költözködni, ho~ry ott fta nevelte-
téllét személyesPo VPZe.~se. Ez egyik leltfltele 
a királyi pár kib~knl.>s.>nelc, melyet Risties 
k.>szit elö, miután Mílán airilly ellene van, 
hogy • kil'ályné Oroszor-zágban tartózkodjék 

- Hat tourista halála. E~y hat ta~?:ból 
álló tourist& társasllg. mely a napokban a 
.Jungfraut v~zetö u~lkül ak11rta megmá.szni, 
Pltiiut. A társaság Ingjai voltak Wattstein A. 
küszna~t.ti geologus, a svájczi Alpi!nclub 
tagja, WeHstein H a svájczi kere~Jcedelmi 
llgyos:z.IIÍ.Iy berni iparszakának titk!\ra, Zi~gler 
KÍirolyzürichi i>s Haer H. h11ttingP.ni t:mit.ók. Bie
der H. berni gyógyszerél'IZ é11 Huhu Gottfried 
gl:1ruti tanitó az Alpeneluhtagj ... A \'i~ compá-
nia másfél nepi élelemm,•I látta el magat, s 
a mult csUtörtükcin kalaur. nélkoL a Hochfim 
délnJugati gerinczí•n, mPiyen rsak ezeli'ltt két 
énel I.yitottak utat, indult Pl a -.eszeti!'lmes 
\'állalatra. Péntekion azonhan Plttlntek. Hiába 
knlattak utó.nnk, nem 1\kadtak uvomukra. Osli· 
törtökön vf.gre. hat "'-PÍ fáradsá!;!'os keresés 
után a Jungtrau tövéhPn minri a hat touris
tát h a l v a m e g t a Iti. l t á k. 

- Stanley meggyilkoltatása. Lapunk 
tegnapi lthiratai között tudósitottuk, a hi1·es 
uta·t.ó St.anley meggyilkoltatás!\rúl, mely hirre 
edd•g rzt\.fQlalot nem kapt•wk. A te,·tlkeuy 
miniszternek és hirneves utazónak f.IPtrajzú.t 
a következöl(!.en kö~öljUk : L o r d E d w a rd 
H e n r y D e r b y (S m i t h S ta n l e y) 
az 1SH9-ben elhalt angol minisztordnüktwk 
idi'1selJb fia volt. Knowsley-ben szUietett 1H26. 
jul. 21-én. Mint a rugbey-i gymnaaium nö
v•mdfke P.s utóbb a cambridge-i eQ;yetemuek 
szorgalmas hallgatója odaadó buzgósággal tá· 
~itotta ismereteinek körrt. Elvégezve tanul
mányait képwiselónek léJ>eLt fel, d., első kí
sérlete nem sJkerUIL Eklcör D&l!yszabl'um ta
nulmá.ttyutrs indult. Bejárta Észak-Ameriká.t 
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és Nyugat-Indiát. A practirus irányra hajló 
elmtije. élénk ft>lfo!l'ása, nagvbnn előseg-itette 
gazdag tapasztalatok gyUjtt'sében. ~[ég utban 
volt. midb~• 1850-beu a kmgs-lyun~ választó
rUlet Laipviselöjéve választotta. 1869-ig szünet 
nJikiil l'Zt a keriiielet képviselte az angol al· 
sóluizhan. Higgadt és alapos szónoklataival 
csakhamar feltllnést llt>ltett, kalönösen 11 nyu· 
gat-indiai ~yarmatok állapotáról és czukorter
melés kérdéséről tartott beszédeit halgattá1, 
Dftll!'.V tetszéssel. A parlllmenti szUnet alatt 
1851-bPn Kelet-Indiának vette utját, hogy 
Angolország kelPti érdekt>iröl magának kt:pet 
alkothasson. Utköir.ben tlrtesUlt a wigh·p!\rt 
bukásáról, ruelyet atyja Derby gróf, mint a 
tory-párt n~zére váltott fel. Stanle.V ekkor vi
SI!It el~ö ízben nagyobb állami hivatalt. Az 
•mgol kUiilgyminiszterium helyettes államtit-
kárá~á neveztetett ki. .!!:gy énel reá 
atyja ministteriuma m~gbukott és igy 
S t a n l e y is lemondott hivatahir61. Miut 
e~yszerU képrist>tÖ iparli.odott eznlán ha 
zájlinak szol!!álatot tPuni. A6 indiai köz
igazgatási reformot tárgyismeretl'inek egész 
sulyá~al sürgette, többször is emelt szót a 
vallásfeleLezetek fliggeth:!Dsége érdekébeo és 
1853-bau a zsidókunk a parl:tmentbe való fel
vetelét ajánlotta a kormánynak. A munkils
egylet9k, nyilvános könyvtarak. a nPpnt>vPit>s, 
a gazdászilli és általlinos közérdekü kérdés>'k 
iránt tanusitott érdeklóMse bizonj·ságot tett 
arr·)), ho~.V mint társadalmi reformernek nagy 
hivatása v1k NépszPrüsége napról·napra t>mel
kedett. t's igy történt, hogy Palmerston 1885-
ben a gysrmatministt\'ri állásal kiuá.ltr m~>g. 
Stsnley ezt nem fogadta el. Hár01n évre! 
utóbb az ismét kornu1nyra került Derby ln· 
diába klildötte miuiszternek, hol csak rövid 
ideig maradt. Utóbb 1859-ben mint ellenz~ki 
szónok keltett feltünésl sz alsóházb·1n, le
foglalván a köúrdeklödést kiváló képességei 
iránt. Utóbb ismét atyja lévén a kormány· 
elnök 1866-bao a külilgymiuísderi tárotát 
bizták reá és jó lt>lekkel l~>het elmondani, 
hogy szilárd , hajthatatlan magatar'tl8á
val sikl'rUit n~>ki sz angol kOlpolitikát ma
gu fokra emelni. 181)9-ben elre~ztette atyját, 
ki egy évvel elóbb D'Isrselinek adta át a 
miniszterelnöki sz?kPt. Akl.oriban nagy erde
met szer~:ett magának Stanley a Porvsz.ország 
PS Fraorzia ... rszág kö1.ött felmernlt luxemburjli 
k&rd?snek békés kiPg-yenlittise által. Oladstone 
bukása utan 1874-ben InaraPli a külllgymi
oiszteri tárrzávsl tis1.tl'lte meg és ez időben 
lPgnevezetest>bb tén.vé~ a Fidji-szigewk anne
xiója ~épezi. A í..elt>ti kt'rdésnek súle~ Ole
derben való felmt>riih\~rkor tevék~ny mnnkás
ságot fl'jtett ki. Oroszországgal nem e,gyszer 
hidegen bánt el, mig Andrássy Gyula gról
nak 1S76-ik ~vi jegrzékéhez való csatlakozá~tlt 
jelentette ki. A konstantiníLpolyi eonfl'renHán~tk 
létrejöttéterélyesen szorgalmazta és~&;: orosz-tö· 
rök háboru kitör~sP alkalmával önPrzetes nyílt
sággal adott kifej~zést az orosz politika feletti 
indi!!nati6j1ínak. Elt>tt'ben többször is irt röp
iratot nl amely artualis kérdt>t~rill. V esszöp<J.· 
ripája az utnzás fOlt, melyre elób~&hldott ko
rában ujbtil visszat~rt PS mt>ly ft>ut.·bb jelen
tett haláhit okozta. St&nlev halí.láral kvrunk 
ef!y kiváló jel~!H~t vPszt~ltc el. ki sz~ll:'skörü 
11\ü\·elt~P![~I·el. l't>lvdá!;!osoilott ~7.~11Pmtivel ~s 
tevékeny buz~ttlmá,·al az utolthi t'vt!k alatt 
miutas:et>rü alukja voit az angol lordok g:yü
lekPzet .. uek. Afrika utjáról s7árnos köny\· jí'
lt>nt meg, ezek közlll Wbb magysr forditás 
torog közk~zen. 

- A Baulanger jövője. BoulangPnól 
a többi közölt el! y "Pred ietious ast ro log 
ques" czimü könyv is jelPot meg, mel_v a 
frauezii'Lk népszerii tabornokának a kii\'tJtkezn 
jövőt jósolja : 1888-bau Bonlangert e(ly dt>li 
departement be\·álasztja a senatusba, s nem
sokára ismet b1-ltlp a hadilgyminisztt>riumbs. 
1889. julius 14-Pn 1t Bastille megostromlásá
nak 100 éves forduióji\n impoz~nR ttlnteLtls 
Boulaoger mellett. Nél!}' irle~en államfö jelen 
lesz e Boulsnl!er-hódolaton, mig ö, két jelen 
nem Jevö rsá.l!zár b,u·Msagá.t mF•gnyeri. Nem
sokára miuisterelniik, s l!'íhadpamnesuok a 
Németország t>llen iud1lnlt háboruhan, Bon
langer el~ö sorban keresztill vit~zi Tunis an
Df.xióil\1, ebböl az okból Nt>metors1ág bábo
rot i.ndit Franeziaor,.;zág eiii:'IJ. B1mlanger 
gyfiz mindantitt, s felsz~tbaditja Els?.ász-Lot
haringiát. 1891. máju~ 17. rnegrálasztják a 
franczia köztárlla!!Ug elnök~uek, UH ~ves ko
rá.bao, 1903- ban bal meg erőszakos hnlállal. 

- Gyilkossági kisérlet az oltár előtt. 
Morella rnl\xikói város székest>gyház{LbiLn izgal
mas jelt>net játszódott le. CI\Sares piispök 
mondta a misét, a templom á.hitabs hivekkel 
volt tele. M ise 1 égévt>l hirtelen egy reveren
dlt.s al11k köZt>ledett az oltárhQZ s késsel ro
hant a főpapra. A segédkező khvlím a me
rényló ele állt, de t'Z megst'bzé, aztán gyors 
szurással a püspök mPllél>e merité " k.:sét. 
Az err11 túmadt izgalom és zavar közepétt a 
mertlnylönek sikernit elillani, de k1ísóbn el
csipték. Rojas Pálnak hi\·j{Lk, 61 él'es. Papn11k 
mondja magál ; de állitólag csak azz.& akart 
leuni, kic11apongó "lete miatt azonbau nem 
ezentelték fel 11 a re\·ereudát is jogtalanul vi
selte. Azt is mondj!lk, ho~oty a boldogtalan 
illdözP.ai m{~uiában szerned; telte 111>111 aui.mit
baw be. A püspök sebe oem halálos. 

- Rövid hirek. R u d o l f trónörökös 
szárnys~~~de ldsér~tében hehibe utazott. -
Már i a Valéria főherczegnő azzal m1llat Isrhl· 
ben, hogy a trónörökös-pár leánykáját; a kis 
Ensébet f6hercze.gnót kis venwkre tanítja; miud 
a ketten nagy gyönyöriist>giiket lalúlják ebben. 
- P á lm a i Ilka vendégszereplPseivel hehl
ben nagy diadalokat arat. és elismerP!!t szrrez 
a magyar ezinmüvészetuek. · A diva szombaton 
l?pett fel másodszor "Gasparone" Sora szere
pében. melyet szint~n magyarul játszott és éne
kelt. A köziinség, mel.vn~>k soraihan a lel!ma
gasabb aristokratia tagjai voltak jelen, élhal 
mozta tapssal és virággal a~ "isteni llkát," s 
egy féltuczat nőmet sziuhúztól kapott ~zerződtetés 
cztlljlib61 ajánlatot. - K r u p p Alfréd tf'metéséu 
a német császárt hg. Reusz vezérőrnagy, a 
szász hadil~rymiuiszteriumot egy liszt képvi
selte ; a j!yászoló Cl:!aládhoz a német császár 
és trónlia·ökö:3, Hismarck és Moltke részvMiratot 
ínt{izett. - A m a i u z i kaszárnyában nagy 
vizsgálatot tartottak az elzasz-lothariugiai ka-

tonák közt. kiket az1al gyanusilanak, hogy 
egyetértE>nek a pál'isi hazafias IigávaL - A z 
A t b os he~yén álló magányos kolostort ki
rabolták, állitólag maga a gvardián bocs1\tá be 
a rablókat. 

A. közönség köréböl.*) 

- A kovác• · utosár61. -
T. Szerkeszt6 ur l 

Figyelemme) kisérem becses lapját és na
ponta tapasztalom, hogy Arad város és megye 
legkisebb mozzanata iránt is meleg érdeklódést 
tar. us it, 

Ez bátorit fel, hogy becses lapjához for
duljak panaszommsl, remélve. hogy ez uton 
mielóbb orvoslásra találok. 

Evekkel ezelőtt több izben felhivtuk ftgyel
mét a városi hatóságnak a ko v á c s-u t c z a 
r o s z k ö v e z e t é r e é s p r i m i t i v u t· 
c z a i c s a t o r n á z á s á r a. De e tekin· 
tetben mindez ideig mi sem történt. 

Arad belvárosában talán ez az egyetlen 
utcza. melyben a l e g f o r r ó b b k a ll í
kulai melegségben is az utcza 
közepén az egyes tócsák ki nem 
s z á r a d n a k, m i v e l a v i z n e k · l e f o
l y ás a n i n c s. - A mi a levPgót teljesen 
rue~rontj~t. Az utczára nyiló ablakaiuke.t C'sak 
elvétve nyithatjuk ki. 

Tehát e lapok utján hivjuk fel a 
hatóság figyeimét a ko>á!'s-utczára. A 
kij a vitása D('Dl nagy áldozatába keriilne 
rosnak és bennün ket ezért \"éghetetlen 
kötelt!zne. 

városi 
minek 
a vá

hblt\ra 

A kováes-utc7ában a rosz levegő miatt 
már is több megbetegülés fordult el6. Es ha e 
kamkulai hőség mtig soká tart, az utczának 
elly lakója sem lesz biztos ez ellen. 

Itt gyors intrzkeMsre van szüks~g. Nem 
szabad ilyen köriilménrek lrözött kra.jczáros· 
kodnL 

Maradla.m a tek. szerkesztó urnak bazafiui 
tiszte let tel. 

A r a d, jul. 22. 

E_qy kovács-u tczai lakos. 

KÖZGAZDASÁG. 
Tiirvényjavaala.t; a mezőga.zdaaági 

rendtartá aról. 
• (Folytatás ) 

Vt Fejezet. 

Ae állattenyrsetrsrö7. 
44:. §. A földmiví'lés-, ipar- és kt>reskf'

dPiemiigyi mini~:zlt>l' a gazrla!u\~i P!! áll~ttt.:>
nyésztési viszonyok tekiutethevételéw•l s a 
megyei gazdast1gi bizottság meghallgatt\sa 
mellett, az egJ!IS &llalnPmekre nezre 3 szük
ségbez kt>pt>sl tt>ny~szkPrillt>tekt>t illl:lpithat mt>l! 
s e:r.t>n tenyészkeriílt>tehe nézvt't az fLIIalte
nyésztt>s irtínyá.t szabályozha!ja. A?. "I!J''S te
nyészkel üleire nézve nwglÍIIapitott 1Pnyé~7.tési 
irí1nynnk mej! IH'm fel!"ló apaitihitOk IIJilniuos 
hasznülatára nem bo<.'sálbatólí. A földmin•lt'8·, 
ipar- PS k~>reskedelemüg_vi miniszt~>r fl-llllltal
mszhltik, hu:!r indokolt I•SPio>kiJPIJ Pzen n•n
delkl'::t's 11lól ·kivt>teles iutákeMst teHeo. 

25. §. Minden irözsrll kötales a közs•'g· 
beli állatt~ny!Ísztés czéljaira sztlkf.léges 8 a 44. 
§. határozatainak megfelelö !LpaállatokRt saját 
kiiltségén, a 46. §-bau megá.llsp1tott határidön 
bt>liil megszllrezni, s elhPiyt•zésükról s JÓ kar
ban taJ·t:isuki'ól !!Ondosirodni. 

4:6. §. A közsrgi apt~{•llatok megs7Przti
sére n.l,zrl', a jo>leu törvl'luy iolt~tbPleptl'tf>sétől 
s?J\mitva, a kövelkazó bahi.rid(ik állopitiainak 
mPg : lovnkra n éHe J 6 ,ív ; szsrva8n·arbákra 
~~~z,·e 3 PV i juh, kPeskl' t>s si>rté~re nfÍzre 2 
év. A földmh·~lés·, ip11r· és kereskedell'mOI:!yi 
miniszter folhatalmaztatik, hogy a törvPnyha
ló~ó.gi ga2dasúgi bizotts8g m<~ghallgatá!la mP.l
lett a ht>lfii:!Jminisztorrel egyetértöleg oly kőz
SPt:!Pll rt~súre, hol a lútt>nvés;>;téa kiválóbb 
fontosfÍggal bir, a tenyészmének m~>gs~erzés<'re 
rövidebb határidöt állapithasson meg. 

47. §. Az apaállatok számához anlnyosi
tott mPghatáro11.ása ir!\nt a földmiv~l,:ls-, ip1Lr· 
és ícPrPskt>rlelemiif.!yi miniszter rendPieti uton 
intézkedik. 

48. §. Oly községPk, a malyl'kbl'n a 47. 
§. értelmében megállapitott s1.ámú auyaállat 
nincs, az apaállat társa tekinletében más köz
séggel egyesülhetnek. 

49. §. a községe1r az efleH.en ha a köz
ségben az állam, szÖI'etkezetek, vagy malláno
sok tenyPszt~sé•·e alkalmas és nyiirános hasz
n(,Jat•·a s ·ánt apaállatokat tartanak, a menn)'i
hpn az igy tartott apaállatok létszáma a 4 7. 
~- küvet~lményeinek megfelel, kelJól eg indokol L 
k.;rcl(lm folytán a tön-ényhatósá(Z ~azdasági 
bizottság:\ által közst'gi apaállatok kiilön t.artá
sának kiitPiezt~llsége alól felmenthetók. 

50. §. Köz..c;éRek. szöv&tkezetek és magá
nosok által tartolt 11paá.llatok nyih·ános hasz
nálatra <'sak akkor hoesáthatók, ha IL tenyész
tt>sre telügyt>IÖ j1ínisi g-a,dasJtgi bizottslÍ.l!: által 
erre alkalmasaknak találtattak. (74. §.) Az 
állam ált11l fentartott fedflző állomások apa
állataira azonban jltnisí gazdlisági bizotLs•íg 
hatáflköre nem terjed ki. 

51. §. A nyilvános használatra alkalma
saknak nPm talált ap1uillatok, a feliigyeló-bi
zuttlll~g" íLltul a tenyésztestől ideiglenP.s, vagy 
vl·gll'e:esen kizárnndók, ll kiheréltetrsllk eiren
dAl heló. A jMási ~azrla.-:Á.j!;i IJizott~ag Ahbeli ha
táro1ata ellen m,isodf.lkban az alispánhoz, har
madfokhan a földmin·lés·, ipar- és kert'tske
dPlemllgyi minisz,erht>z felebbl'r.ésnek van 
holy!:'. A lllflDIIJib<>n pedi!{ ll fdiigy<>lö-lti~ott
~:ág álr:tl 11.7. állllmi to>lepehül 87Jírmazó, 1·sgy 
az állam ált.1l Bt!\llitott apaállatok flll!\ltatnak 
kifogás alá t>sökrlek, ezen 11paó.llatok <.'sakis a 
fölrlmi,·elés-. ipar· P.s kPreskedlllemllgyi mi
IIJS7.tér jóníhR~y1ísa után zárhat~k ki vf.gle~e
sen a lenyésztt>stöl. 

52. §. Ha &1.: 51. § ban foglalt i nt?zke· 
d~s folytán, vn~r_v bármi mt\s okbúl IL közs"~i 
apaállatok léts?.tima a 47. §. követelmi-nyének 
nem fe!t•hJe m"g, a község köteles a követ-

•) E rovnthan m~gjelenlí közlemén)·ek, winden dij 
né lk ül közöltctnek, s a felelősség a beküldót illeti. 

A szerk. 

kez6 tenyészéva.dig az apaállatok kiegésztésér61 
gondoskodni. 

53. §. A járási gazdasági bizottság által 
tenpisztésre alkalmatlanolenak talált, vagy meg 
nem vizsgált apaállatolc, csordába, ngy közö
sen tartott nyájba nembocsátbatók. 

54:. §. A községi (városi) gazdasági bi
ZCI!tsá~r a közsé~ állattállományáot~lc lt>tszámát, 
szaporulatának mio.>ségét és meonyiségPt 
nyil ván tartani köteles. A nyi Ivántartás mó
dozatai iránt a földmívelés-, ipar- és keres
kedelemllgyi mmls1.ter rendeleti uton intéz
kedik. 

VII. Ji'ejezet. 

A gazdasagi egyesületekról. 
55. §. A mezógazdasá.gnak, vagy egyes 

Ágoainak emelesérA alakuló eg-y(lsiiletek alap
szabályai az alapítók által az illtltékea tör•éuy· 
hatóságnál nyujtandók be. mely azokat jóvá
hagyás v(igett a ft>ldmivelés-, ipar és keres
ke!l~lmi miniszterbez terjeszti fel. 

56. §. Az alapszabályokban minden esetre 
a következőket kell megállapitam: a) az egye
sUlet nevét és székhelyét; b) sz eg,·esület 
czPJját 8 a területet, melyre müködt>sét Iciter
jeszteni óhajtja: c) a tagok jogait és kött>les
sée:Ait, a belép~s és kilépés feltételeit, vala
mint a tililsági dijakra vonatkozó határozato
kat ; d) a wálasztm·\ny azerv~>zetét, mikénti 
választásánnk m~djM, hatáskörét és mUködé· 
sének tartamát; e) a közgyülés mikénti ösz· 
llzehivástÍt, mel!tllrlá!>ának helyét és id~>jét, 
hatáskörét, tár~~:yal:í.si rendjét, a határozatok 
hozatalának rnódját .:s annak megállapítását, 
mi tört•iniék a~ esetbel), ha az öss1.ehh·ott 
"özgynles' határozll.tképea nem volt ; f) az 
t>gyesület v~grebajtó közegeinek v:i.lasztására 
és hattÍskőrére vonatkozó határozatokat ; g) az 
egyPsllleti vagyon kezelési módját, valamint 
Illlllilk lllegállspitását, bog.v a vagyon kezelé
scért ki felelös: h) az egylet hirdetményének 
miktinti közz.>tételét i i) intézkedt>st az iránt, 
hoi!'Y halós,\gok és harmadik személyek il'li
nyi,ban ki képviselje az egyesilletet; j) intéz
keJést az iránt, hogy feloszlas asetén az egye
sület vag.vona hová fordittassék. 

57. §. Idegen liiiam polgárai a gazdasági 
egyesiiiPtnPk tagjai csupán a beliig_vminiszter 
jóváhagyi'Lsával lehetnek. Községek és teroletek 
leht>tnek a gazdasági egyestiletek tagjai t jo
ga ikat képviselet utján gyakorolhatjf.k. 

f·8. §. Minden törv(inyhatós!ig köteles a 
tertiiM.>n székelö ~ázdasági ~>gyesllletekröl 
jegyzéket \'ezetni. ;u egyesliletek tiszti kará
bau bPálló válto7J\solr a törvPnyhatóságnak IM>
jelenlendók. A (Pzárt évi S7.ámadást-k éti a 
lefolyt évi mliködesre vonatko1.ó jfll\lnttls Pgy 
ptildánya a tlirvényhatúsághoz bett>rjesztendó. 

(l<'olyt. köv.) 

Hivatalo• piaczi árak AradoJL 
- Julius 15. -

l. Ga buanemUr.k: ti~r.ta buza legnehezebb 6 frt 
60 kr, közép li frt 60 k.-, kt!tszerl!l legnehezebb 6 frt 
- kr, közép 5 frt !10 krajczár, rozs lfgnehezebb i frt 
60 kr. közép 4 frt 50 kr. árpa legn~h~zebb 4 frt 40 kr 
kií1.ép 4 frt 30 kr, zah legnehezebb 6 frt 80 kr, közép 
5 frt '10 kr, r~tek-repc1.e legnebetebb - frt - kr, uj 
kuk~>ricza. 5 frt 60 kr mkint. 

~. I.lszt: legfinomabb Ű·IÚJ 17 frt 80 kr, legllno
mahb l. Hi frt 40. kr, Z!U!mlye U frt 40 kr, fehér ke
nyér 13 frt 60 kr, fekete kenyér 10 frt 50 kr, rozs 12 
frt 80 kr, ten~eri - frt - kr mmkint. Dara tiRzta. bu
zából 17 frt 80 kr. Arpak&sa 16 frt - kr mmkint. 

3. HU vel) esetu borsó 17 frt 60 kr, bab 10 frt 
80 lcr, lencse 18 frt 20 kr, köleskása 11 írt 60 kr, bur
gonya 4 frt 80 mmkint. 

4. Széna: l. kötött legjobb 4 frt 80 kr, közép
szern 4 frt 50 kr, köt~Uen : legjobb 4 frt 60 kö~épszerü 
4 frt - kr egy mmázsa. 

6. Ktftlrtt van 1\ryl szalma : legjobb l frt 80 
kr, középszerü l frt 60 lrr egy mmázsa. 

6. Tak:arnuin::;zalma: legjobb l frt 80 lrr, kö
zépszerü J frt 60 kr, egy mmázsa. 

7. Alomszalma: legjobb l írt 20 kr, középszerő 
l frt - kr, egy mmázsa. 

8. Fa: hükk 3 frt Ifi kr, !!ser S frt 16 kr, szilfa 
S frt 10 kr, fenyo 2 frt DO kr. egy köbm. 

9. H us: nu~rba n2 kr, borju 72 kr, disznó 48 kr, 
juh 32 1ir; disznózsír 60 kr, szalonna 52 kr, vaj l 
frt 20., olvaattott vaj - frt - kr. egy kilo. 

10. Vegyesell: Borszesz 36 lrr, tej 10 kr. fehér 
ó bor 30 kr, fehér uj bor 22 kr, vörös ó bor 80 kr, 
vörös uj bor 6 kr, ~zet 6 kr, pál.i.nka (szilva.) 40 kr, 
sör 28 kr egy liter. 

ll. ~lldség: Kel (Kob!) 16 kr, kalarábi (Khole
rahi) 12 kr, veres vagy czéklarépa 10 kr, sarga- vagy 
murokrépa 14 kr, vereshaglima 12 kr, fokhagyma 20 
kr, czeller 16 kr, pPtrezselyem U kr, J?IIBtinák l~ kr, 
leveles-zöldség (Suppengrünes)- kr, loJ!l~ dan.bJa 2 
kr, bors l frt 60 kr, paprika. l fn 20 kr kilogrammon· 
ként, paradiesom- kr, aaláta., -kr., 100 ugorka. -kr. 

V egyeM közle,n.~nyek. 

S••••lslet. 
(Julia• 22.) 

(R.) A1. llzlet szilárd. Készáru nllgyban 
27.25-2'1.50, kicsinybfln 2';.75, hordó oélkul 
pl' r l t)O titer. 

Budape•ö ga.bnatiSs•de. 
(Julius 22.) 

Kevés kínálat.· tRrtózkodó VPll'ikedv. az 
iní.ny7.11t szilárd, 700 rum. forgalom, változat
lan íu·11kkal. Tavaszi buza 7.80-7 .82, öst i 
buza 7.24-7.26, rszi zab 5.50-5.51, tav~t.sz.i 

zab 5.88-5.90, tengeri augusztus-szeptem
berre 5.59-5.60, tavaszi tengPri 5.49-5.51, 
Iniposzt a· repeze 1 J .50 -l 1 .6fi. 

--·------~~~- ~ 

Hi va tal os árfolyam 
a hndapN;ti áru- és rrlPkMtllli{>u 1 SR7. PV l 

julius hó 21-éu. 
Magyar aranyjimdék 6 sz • -.-
Magyar &l'llllyj:\radék 4 u. . . . . . 101 -
~bgy~r P"Pirjaradék 6 ••· • . . . • 117 45 
Magyar vasuti kölcsön • . . • . . lől 26 
MagyiU' keleti vasuti államkötvéná l. kib. . . 98 -
Molf('y&r keleti vuuti ál.lawkötvény i. kib. . · 127.50 
Magyar keleti vasuti állawkötvény lJ. kib • 116.60 
Magya.r fóiLiteberm~nlesitfli kötvény • • . 10·4.25 
Magyar fóldtebermentet~ilé&; kötv. záradék . Jut 26 
Temes-bánáti földtehermentesítéli kötvény . l O. 2i 
remet-bán~ ti földtehermentesiltÍii köt. zár. . 104.25 
Erdélyi fóldteh~.>rmentesitelli kötvény • 104.25 
Ka.gya.r szölódézsmavállllilgi kötvény • 100.-
Magyar ny~remény-ao"j~gy-kölesön . 123.26 

Honát-niavon földtehermenteeitíri köt. 
fissuzabályozáai él •ugedi sor~jegy 
011trik járadék papirba.n • • 
Ontrák jánMUk uüatbe11 • • 
Otztrik járadék ara.nyban . . 

• 122.76 
• 81.40 
. 82.76 
. 113.-

1860-iki outrák állalidOnjegy 
Oaztrit-ma.gyar ba.nkréazvény 
Magyar hitelbankrészvény • . 
Outrák hitelintéseli réavéuy 

137.
. 883-
. 281-
• 281.80 

Ja. éa kir. anny . . . . . 6.90 
Ezült • • • • • • • • • -.-. 
20 fnnkoa ara.ny (Napoleoud'or) 
Német birod.almi márka 
London •••• 
20 marko• arany 

9.98 
61.90 

. 128.10 
. 12.37 

IDEGENEK N::t;VMOR,t. 
(Julius 12.) 

Fellérhreut-náltó. Gróf OgggnfPid-~~bomburg 
táborszernagy. Temeijrir. Szántó Lajos, ügyvéd. Mezli
hegyes. Dorn F.. igazgató, Károly·Fehérvár. Andert 
F .. utazó. Bécs. Steiner H., Hauser A, Stem K., Reiaz 
Adolf Róth Róbert, Révai F., utazók, Bpest. 

Nlidor-szlllló. Grünberger N .. kerest., Gurahoncz. 
Calfier Béla, keresk., Csatád. Jelinák Ign~z. kere-k., 
Lippa. Klein J., TemesvÁr. 

Vaspálya-!lzálló. Knnsigi Dániel, pénzügy6ri fó
vigyizó. Brückner F .. Temenár. Fá.nll& T., Temeadr. 
Hoffman Mária. Temesvár. 

Aranyoroszlán-szalló. Bartmann S. H., Wrl6, 
Vöröavár. 

Köslekedé•. 
A. vo:n.a.t 

ind. Aradról érk. Aradl'll 
Cubai vegyesvonat • • • regg. 6.20 
Budapesti 1zemélyvonat. d. n. 12.31 

• ., . este 9.17 
Erdélyi vegyes\'onat •• d. u. 4.ao 

.. személyvonat • , regg. 6.-
remeavári vegyesvonat • regg. 6. 05 

.. " • d. u. 6.48 
Boroneheai vonat • • , regg. 6.25 

.. .. • d. u. 4.25 
Szegedi 1zemélyvonat • • regg. 4.38 

•• d. u. 2.56 

este 6.28 
regg. 6.46 
d. u. 4.10 
d. e. 8.42 
d. e. 1D9 
d. e. 9.27 
este 8.17 
regg. 8.38 
este 7.18 
regg. 8.16 
d. u. 7.[)0 

Felelös szerkeszt6 ~s kiadó : 

H l N D Y Á R P Á D. 

Ny i l t t ér.*> 
As uj-aradi bálrendeziSség. 

Arad. julius 22. 
Az "Arad és Vidéke" tegnapelötti fiZámá

han "Nyilt tér" rovatáhan lirról értesit a rende
zós~g. miszerint minda!ok nevl'i• kiket már 
más alkalomkor is a aevesett belvekról lci
utaaitottak, kezeikb!'n van 8 <.'suptÍ.n kiméletböJ 
nem hoztá'. nyilvánosságra. 

Alólirottak tehát felszóliljuk a rendezósé
get, ha oly bizonyosak abban, hogy valame
lyikünket, bál. vagy más nyilvános helyról ki
ui&Sitottak PS att a törvény elött tanukkal 
megerösitik, ne érezzenek semmi kiméletet 
irányunkban, lumem hozzá!. r.sak nyilv.inos
sagra, mivel mi meghívásukra nem vagyunk 
hajlandók Uj-Aradon ltte!!ie!Rnni, merl nem 
kivánunk többet a~: iráuyunkuan tanusitott 
szives ven1églátlisból 
Msnzlo Róbt>rt. 
Uartmann B~la. 
Brunner Kálmán. 
Ltchtenthall József. 

Szokoly József. 
Borhegyi Károly 

Brunofir Géza. 
Szalay Haírt1>n. 

Bauer-léle sörcsarnokhan 
Dorn Frigyes vezetése alatt álló, 

15 tap 

caneert és énektársulat 
tart ma NZombat.on, holnap va
Nárnap és a következő napokon vál

tozatos müsor mellett előadásokat. 
Naponként uj programm. 

' 
Belépti dij 50 k .. ajc:z, ... 

dr ~!!:]~i ~rrY!~ !:~~~~J:! !s~6r ·/ 
szky tr., dr. Kétlí, dr. &hwimmer tr/, 
dr Stiller tr., dr. Müller Kálmán egye-
te~i tr dr. Grosz Sándor megyei t. 
f001v08 'dr. Reinitt., dr. Herman ~-
toorvos' atb. Budl\pesten; dr. Kál • j · 
lay Adolt rendGib-orvos Ka.rls- ll " 
badban ; dr. B ra un. tr. n d ~ari J 
tan&csoa, dr. RokJtansky tr.J 
kormánytanácaoa, dr. ~chnitz· ~ 
Jer tr., dr. Osertr.,dr. Win- ;.' ,. 
ternib tr., dr. Ben egye- 11 
tem i tr. dr. R ott tr., dr. j A. ~ 
Manme~eller, Enientha i ~~ .r/ ~-.; 
Ji dr. Kautz, dr. Gold ~' ;j' A. (f ~ 
ndv. orvos, dr Bat· '~ ~~ .Q 
sy a bécsi orvosi , .$' -.• (" 7 
collegium ti~kár• / ~ A. N Alt ' 
stb. stb. BeM· ,t .g. ~ !f • 
ben; itélete l 'P L~ # •' ~ 

folytán. ,i c.T ~ tf • 
/~.~'Cl 

l 0 .. rQ 

• i /§~!l'~ + il tc~ BYu:iet-SornAel 
A. q'.# nemcsa.k a ltgkltll
~ 4 :9' , a6bb legkeltelll!· P' f ~? •e bill lzl és legegéaz

& .() . • . !l tegeaelt~ ital, hanem 
~ ~ ~· ._:. r l'~t,·sw·11rumd u. e•e•z

A. ,; ~v' thi; lélegzéll. él vizelél 
~ ft ,e r • zarvezetek ItajalilU 

~L ~ ~. ~ elsörendü gyógyviz. 
4l11lllllli" ~ · )IOIUUL VJIQYlTV'a JUTi) R(). •r J[apbaiÓ A r &ol a • aiD<I&D n~bb 

..,.e fllu:•""-""" '• TttJO.tert . 
Cl f A fon-N'-f•J -cJo4111 oúntaiMJa : 

._:ÓJ/' MAUTNER ADOU, 
l BIJDAPF.ST, Arany Jánot·u. 36. n. 

~ Legjobb mzar 'koln alla. 

•) R rovat al•tt k31•öttekért 
nem v~lal a nerk. 
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+++++++++++++++++•++++++++++·•·++++++ e.:o•o•o•o•o•o•o.o•o.o:D•o•o•o.o.a•o•o•o•• 
+++ Wei· ·S·'1Z l\;ro~ r-né i~+++ oo: FÖLDES KELEMEN ao·· 

._ lll. '-~ gyógvszertára· a ,,megváltóhoz" + ·.er:+ • , • 
+ /egrédibb varrógép-raktár Aradon, főtér 21. sz. 1-sö emelet, l + o Aradon, Deák Ferencz- és fürdő-utcza sarkán. o +,'i: _...

6 
a. -eoo'"'("7'eb.á--al ..c..tellen'be:n..-.... . ~ + ~ •o· .... .-. ~ ..; "" "" d. -... P Del- és külföldi névezetesebb gyógyszerek alábbi árjegyzt.~két a,jánlja a t. oz. közön-+ · <:D + • ségnek szives figyelmébe. , 3I 

+ ,; ~~otfl.~ er~ Jll.t~:·• ~.:'4 11"'ftlo' ••· ~ + 0 BizN-ttorok ~8 lutj•}torok. l Gyógy-auu-borok; va~ódi m~nesi ,1878-i~ évi 0 + ~~ •• ~ '-~ ~ Y § + ~ Iliteres tlvt>gekb•·n 3 frt, it hteres l frt 60 kr. '•• l. ~ 
+"Cl · ~ + 0 Avarffy Gézátol Pálmai-féle fehér és rózsa l 1 frt 30 kr. különösen ajánlható vérszeg~ny lába- 0 .... 28 frt egy egész uj .Singer családi va~róg~p, sz:kl-é?!n.y~l, minden készlettel, , <:D ....1 ~ rt, kisl'bb doboz 60 kr és gyöngy fogpor 70 kr. j dozó betegeknek. . ~ + legJobb szerkezet, kltüno, szep k1alhtasban, : ~, Herbert-ftile fenér és rózsa egy doboz 90 kr. ! Mánesi vörös·bor, 1882. évi 1 liter 1 frt, 'lt 0~ + •• 3h frt egy egész uj Singer Medium varrógép iparosok szám:íra és nöi ruha i ~ + Párisi hölgypor 50 kr. l literes üvegekben 50 kr. 

+ C U készitésre. Szép kiállitásban és teljes felszereléssel. · cc + • Velutin rizspor fehPr és rózsaszínben egy do· 1 -- • 

S . 4 ' 1 bb · · h' b' · ~ O boz 1 frt. 50· . . . . . 
1 

Glícerin-krém. Kielhuser·féle egy tiveg 1 frt O + Cl 44 frt egy nagy mger . szamu egnagyo varrogep, ne ez f'Za o, cz1- 1! l""'i + • _Ang-ol HaJfestő szer, mt eddig a legkttünóbb- az llrczbör tisztán tartását eszközli. 31 + ... ! pész- és !IZÜrsza.bó-munkákra, egész uj éz minden készletekkeL i tD + O nek bizonyult. Glicerin-Crém, illatos arczbőr és kézbnócs ki- O 

+ "' ..... Ezen gépek méter-rnértékkel, hajócska ki'vetö készülékkel, iYngombolyitóva1, 
1

,1

1
2S + ~- (Haar ressorateur) E>gy üveggel 4 frt 50 kr. tünó fioowságu <'gy üv('ggel 40 kr. .O. 

W kerékJ..."iváltóval, karikán já1·ó ánt'ányokkal és mindcn a qéptechnicában feltalált '-' ....1. Arezken(~(~s-pontád, -vizek~~~ bal• ! 
70 

krG. astrophan G. Fürst-tól keserü gyomorcsepp + M összes ujdonságokkal ·van ellát·va. ....-.r 0 + +... 38 frt egv nagy Howe C. 4. számu varrógép, eg-ész uj, Huyfer nagy ke- = + ~ zsanlok. l Giliszta·csokotádé, Krüczer-féle 20 kr. 3I 
+ r~kkel, minden készlettel. ~ + O Dr. Spitzer-f~le arcz-kenlícs, szepló, májfoltok l . " -:o Saját ktlszitméoy 15 kr. O 

• O 1 ~ és mindeo bőrküteg ellen. 85 ~s 70 kr. j G•hszta-csgak czukorhab 8 kr. • + Cl) 68 frt egy nagy J. Aug er Newyork varrógép, legnagyobb szabó és szürszabó gép. ~ + i'i " " " Kleopátra-tej, mozsdó viz 1 frt u 

+ ,. 75 frt egy 37 ctm. hossznkarralszerkesztt·ttCylinder Elastique nagy varrógép, e- + 0 " " " Seral arcz-kenöcs 80 kr. ~ 1 Illatszerek, parf'umok. lllatoll f'iivek 0 
.... (ugynevezett könyök-gép) álló hajócskával és köröskörül varróképességget cr • 1 frt. (ios balzr.aunok. • 

++ = 13 ·rt egy Express kézi varrógép. ~:t~ Q. Dr. Lengyel·fPle Nyrfa balzsam, Birken-bal-l Köhögés, rekedtség, hurut ét asztma ellen 9 
,. 18 frt egy Rhemánia kézi varrógép, dupla-tiizö és vasalapzattaL ~ zam lVfrt 

1
.50 karr.cz k 

0
_cs a bo" k b-~ 

11 
cznkorkák, l!:gger-féle mell- tSa szóda, maláta 25, 30, 10. ~ 

+ .. ,. .,..... + O ase m - en rnE> "rsooyszer · O 
Singer gépekhez waló tük darabja 3 kr., Howe, Wheeler & Wilson, CP + ftnomságot ád. +.... Cylinder és egyéb gépekhez tük darabja 4 kr. w l ~ Vaselin haj-pomád. ha.;növesztő tSs E>r~sit~. Külhoni Tamur indien Grillon gyermekeknek • 

+"0 .Minden gépalkatrész az eddigi irhoz képest öOo\o•kal olcsóbb. ~ ++ ! g bajusz~o:e:·~l~ ~i~ü~~ bajusz-pedrő jól ragad s a ~;~.en;~s :r~.itó czukorkák, egy doboz l frt 50 kr. egy ~ ' 

+... Ezen feltünó olcsó árak csakis abbtH az okból lehetségesek, hogy nem o: l ,;<IIIIP,j Bathyányi-ftile bajusz-pedrő 20 PS 35 kr. Brand Richardt-féle SV81CZÍ Isbdacsok 70 kr. o· • + tartok drága. bolthelyiséget, sem ügynököt, sem utazót, mi temérdek költsé- N. + l e Butemsrt-féle fog-szappan, 35 kr. Máriaezeili cseppek 35 kr. ~ 

+ll.. kk 1 ·, , k, é fi t, ll t t · d t ' · k · zárva ~ + l •
0
::v. Burhardt-féle nóvény-szappan, 42 kr. Carisbadi sók üve~t-kben l frt, 2 frt 311 kr. 0~ ge e Jar es eszp nz ze es me e mm en Vt1sz ese g 18 1 vnn " '· ~ Blancard-We vaslabdacsok l frt 2ó, 2 frt Erzsébet labdacsok l.'gy doboz ló kr. · 

Hitelképes Ve\'ök, közmegá1lapodás után csekély ártdemeléssel, réMZ• S"" + 1 !If. 50 kr Dr. Gölis ét-pora sk~~otula 86 kr. 31 
+ törleMztés ntellett ls -vebet.nek. 401-14.25 ~ + ·o· ~gri-víz, e~y üveg 18 és 50 kr. Oanabis kender kivonat szivarka 80 ki'. asztma o· + ; + • Elet-balzsam, Rózsa·féle üveg 50 tr. és I frt. és köhögés ellen. !IE 

++ Na~v géniavitó mühely, le(Jliol.JIJ és le~olcsúlliJ kiszol~11ltíssal. l~++ e. . Fogvédő. gummiból dr. Weisz Armintól fog- Mager-féle csukamáj-olaj l frt, tüdó és mell- e 
á] .t'.J öl u ,; ~ por vagy pasta egy családnak l frt 20 és l doboz bajoknáL ~ 

++++++++++++·f*+++++++++++++++++++.f·++ ~ 35 
krfogpászta dr. Pfeffermantól - egy ttSgely l :~~~i~-~f~~incasu~~~á~-:la~o~o~~e valódi kitünő i 

~~~~~-g~~~-
Pályázati hirdetés. az intézetnél töltött id{-í alatt a szükséges ru· 

házattal allátj~. 

A ménesi m. kir. vinczellériskolánál nz 
1887 -8-ik tanév kezdetén több ösztöndijas és 
sajátköltséges hely jő üresedésbe, melyek eluye

A felvétetni óhajtó!( fent jelzett okmállyok
kal felszere1t folyarnndványaikat a nagym~ltó
eágu földmh·elés,- ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. miuiszteriumhoz czimezve szeptember 
hó l-éig a vinczellériskola igazgatóságí1hoz nyujt· 
sák be, honnan szeptcmber 20-ig fel-, vagy fel 
nem vételökről értesittetní fognak. 

réeére e?:ennel pályáza.t nyittatik. 

Fel vétell kellékek: 
1. 16-ik évet betöltött életkort igazoló ke

resztleYél. 
2. Legalább 4 elemi osztálynak jó sikerrel 

való végzését igazoló iskolai bizonyítvány. 

Az ösztöndijasok - ruházaton kivül -
tt<ljes ellátást nyernek. A saját költs~gesek ezen 
ellátásért évenként 150 frtot, tartoznak tizetui 
az intézet igazgatóságánál félévi elöleges rész-3. Ép, eros, egészséges, munkabiró testal

katról és védhimlővel való beojt1isról tanuskodó 
orvosi bizonyítvány. 

4. Tartózkodási helyének elöljárói által ki
állitott jó erkölcsi bizonyitvá11y. 

5. Szülóinek vagy gy;imjána.k beleegyezése 
és azon irásbeli kötelező nyilatkozata, hogy n 

létekben. l 
Bővebb felvilágositásokat a vinczellériskola 

igazgatóságánál nyerhetni. 515 3.31 
Méncs, jnnius hó 30-án, 1887., 

A m. kir. vinczellér-iskola igazgatóságátóL 
tanuló az intézetet évk~zben vagy a tanfolya~n l ~~~~~~~~~1f:gf'b-·.J..~~~{ü~J.J. 
tartama alatt nem hagYJa el és hog: a tanulot ... 'W'. ...ti/;?~~ . .."~~JJo;i!K.." ií~ ~~~-

..................... , .................. . 
· · Legnagyobb kölcsönkönyvtár Aradon. l 

Alólirott ajánlja dusan felszerf'lt 

kölcsönlröiiyvtárát, 
mely több mint 

39000 könyvből 
áll, a lE>gismertebb nevü magyar, franczia, német éK angol irók wiiveiböl. 

· Olvasási-dij havonként csak 80 krajczár. 
T~jékozásul szolgáljanak a.z alábh feljegyzett mü

vek, melyek csak egy részét képezik azoil ujdonságoknak, 
a melyeket a folyó évben szPreztem be. 

Abonyi. lfagdusb. Benltzky. 1\f:\rtha. llnth, j:!~~akról. Cantacuzena, A kit htten ~zert>fnPk. Ebers 
Egy polgllnnestemt>, Szerapi~z. Feval. Az ördög fia. Feuillet. Az özve,zy. Gaboriau, MáR pénz,;>n. Grevllle 
Az 11sszony kegyelméből. Hackliinder, 'filtott gyiimül('~ök. Jókai, Ki9 kir{\lyok, Eszak honáhól, I<':Ietemlu'íl, 
Enyém. tierl, övé. Kielland, Harman l-s Worse. Milko, Divatok. Obernyik, BPszélyek. Pálfy, J<j~y mérnök re· 
génye. Sand. A percemonti torony. Stinde, Buchholcz familia. Tolnai L., Az uj főispán. Smith, Rejtélyes 
h&zasság. Zola, Hermina!. 

'llln,ntor: Qierft 6uttntine. ~otltfh·ilm.; 'i)a{l l!r&e ber stueiten .~rau. t\~ni)llfln :llreud)lin. \!:\ur
tiff: ~a1ue íRumg~olt. 'l\!Ja·: 'i)ora. í8tlln !l.Jltrapor. t\t·GDi'"n: 'rem @fítct eut lj.\fano. (ycffttiu: 'I'a0 í8er~ 
möd)tnt\í. tfltrriS: 'l)ie 9/ilbraut. tfldlrn : ~l tine(~ 2rbrnl! llloman. ~flil: 9lcibofdJLl. ~l'OU\1)11: S)ie íR ei! e nadj 
bmt edJicf\al ifrtnttl: !1..\erjiil)rt. flrau )EenuíS. &t~Umtitr: !1luíS t~! 8ro~t: 'I'aíS \Blirgerroeib non \IDe:· 
mar. W•ttidlaU: G;dlltlr~6d)t:l. ~.,lltn: 3'abr ltlo~t! (l ofm: {fi n ltltiblid)cr 'l!romotbeut'J. (Jrhn: 'l)ic @l üd~· 
blume aui Q:apri. (le, j r: 'I'er 9loman einer 6tiit~bame. (lr,lttrg: !tine borne~me í'Trau. ~1111frr :~~r 9to· 
man. \!iiiiiiiU: ~etene ~ung. 'l)er Sug nad) belli \rucftcn. ~nt 1!.\nnue ber britten ~bt~eifung. li\OU(JfiJ: 't'ie 
Illiten unll bie 9leue~. 5lrtt\tl': 'I'rd il.lei~er. ~l)fG(: 8i11eunerbaron. fhtlf\t: 611öte !1..\erRcftung. \!ontbtr 
(~abamt \llbaml lttne ~ctbm. liJnlg: 1:tc ~od)tn be& ~ommtr,\ttnrat~c~. l!nllllntt·: líine í'Trau uon lll 
~a~ren. '.Nt ®löubiger bee G.lliicf~. \mrtfd!~rlifiJ: 1:ie \}rouen ber \l!cterl!bttrAer t!lcfcllfdJait 'I'ie íTiirílin 
~ija unb Qlti Qlri. ~liiroerftiinbnifle. '!Jlorlltt: 1:ic ~rau mit ben iiarjmtfclftdncn. omol_ltr: 9lotleffen. '.Hot'< 
tn: ~onuen~iOlltlle ~ll!lm. ~araborf. C.uibo: zyürfhn 9?nprnrine. \lllllfiS: ~u9 meiner ~eit "bllngabé: 
mourllen. l){tttJUt: ~out. imartenberg. Ilinil: <itne unllerfOr!\lf ~Od)ler. !lll)i!Ut'ttt: (~rofJe unb tieille l!cute 
ll~ n ~Ut ímei~ta.r. id! alt *'OU ~ll Ilf: ~id)t, m.e~r i!id)t. idllll~gl: ~~tN ~101~. etfllldlull: \!lcd)! u ub 
i!tebe . .\!ebrn;;mnntrungen. ~tiullc : 't'te i5'onu1te \tlud)~OI3. 'l: te íjanuhe 18 ud)lloiA in ~!(!tim. emu b tn: 
lJtntiO, _red)t~. !tit! \)rül)fing0!TBUm. edl'!_llf' ~OI'IJtrg: <!in i!rauenliebling. etildJ: ~JJ1aja. e*'ttiiJOJJtU: ~n 
brr ~nlqurfle. _itla~ IUIU ball mrrllrn ·t ~:ntt.lclhi; ~u Ecl;n bH lH1ottn ~ttll;ltl: ~~r~iíklid)e. ttl 
•tan: .Sm ~ru~rotl). 'hlft•t : Shtrg unb f-mk'u; lt~ttnrr: ~'olerou~u~ !!l intnitlll: 't'ie i\nnatifrr be 

!R u~e. tilol J .. ~.rlllltt\: lEona jlbe. i'~ !lhötd}rn tl'n Ea1tti Cuorante. t~tlll: i'oríluít. ~tU: Mlofter ~tirb 
lanbi le-te \llbttnm. 

Teljes tinielettel 
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Legnagyobb kölcsönkönyvtá.r Aradon . ....................................... 

O frt 26 kr. illo.ts?.er 60 kr., l frt. O 
~ Salcil fog-por, Scatal - d.1boz 60 b. Matico Capsuták 2 frt. ~ 
~ Budics féle fogpor, 60 kr. Matico lnjektió 1 fl't, :2 frt. O 
O ~i'"men fog_-c:e~~-~k\ü\:rg 310 kr. bb 

1 
j Migraiue Stifte (meutol) 50 kr. ~ 

~ U indt>n.nemit og a_Jaso na a eggy o rsa s ('g- 1 Malz-Bonbon valódi t'som~tg 1 o kr. . ~ 
0 kit nóbb hutusu szer. 
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* l Dr. Misera hideglelés elleni cseppek 80 Irr. O 

l•o•o•o•o~.:o•o~a.o•o.o:lo•o•o.a.a•o•o•c~:o•l 
lJ öf>l--18i;7 . 

Felhiv ás. 
Az 1883. évi XLIV t. ez. 36. §·a b~kez

dése értelmében közhirré tétetik, miszerint az 
1887. évre kivetett össz·es adónemek a közadó 
fők ben elöiratv:ík felhivatik az adókö

, teles közönség, hogy :ulókönyvecskrj6t elí:ir;is, 
' illetve a!: E:'Retenként Plúirt adók összesitt'se vé

g-ett legkésöbb f. évi OU,fJUSztus 15-i,q különbeui 
birság terhe alatt az adóügyi oszt~ílynál he· 
mutassa. 

~;;r.::;::;;r.:;rr;;;r.:::si?.;i 

A borszél{i 
-

világhirü gyógy- es élvezeti savanyuviz-üzlet 
................................... 
~ l'áris, Trieszt, :Bécs ~ 
~ s BUDAP.I~~S'l'EN ~ 
•rany- és ezüst érmrlkel ~ 
~ • '·j·:j•f !VI'. ~ .......................... HIRDETE' SE. 

' . ................................... . 
~ fDRDUIDENr ~ 
~ Junius lá-től szept. t 5-ig. ~ 

1 r yorskocsi-ösuküttelés ~7.. -~ 
Hégenig. Posta- PR távírda·.,. 

állomá~ h~>lvt. ,.-. ....................... ~ . 
A bors~éki fürdö- {\R ásványvizüzlet igazgatö
S}\,ga az 1887. év má,jus hó 1-töl l<ezdve uj 
n lal{ u üsványvizes üveg·el{ethozott forg·alomba. 
Az uj üvegek 1.4 l.oo 0.5 liter ürtartalo~rimal birnak. 
Az üveg fenekén "Borszék" lenyon1at olvasható ; 
n1inden üveg az érmek lenyon1atát, a főkut f ny
képét, a vegyelen1zést ésa gyógyl1atányt tartalinazó 
czimkével lesz ellátva, fehér czink-kupakkal leszo
ritva ":So:rszék:i sa~a::rl.y"\..1.~iz" 
körirattal és közepén egy fenyőfa alakjával. A ha
ll1isitás ellenőrzése szen1pontjából a dugók ,,Bor• 

széki·viz'~ sütéssei vannak ellátva. 

Főraktár· Ard és vidéke részére 

lliasArmin 
ur nál. 

Borszrk, 1887. május hó. 

Fürdö és ásványviz·üzlet 
igazgatósága. 

--·---· -----------······--···--·-·-····--- --··--·--

Nyomtatja a »Széchenyi irodaJmi intézetc Aradon. 

-' 
! 
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