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Sserkeastöaég : 
Kazlnozy•atc:aa l. azá.m, földnint, 

b air&. 

Bérmentetlen Jereleket csak ismert 
kéztől fogadunk el. 

Kéziratokat vissza nem küldünk. 

Kiadóhivatal : 
. Kazlnezy-nteza l. sz&ro. fóldszint, 

L aira. 

Hirdettlsl'k díjszabás szerint. 

Megjelea hétf6n '- bnepek utáD U.. 

Elö:flsetéli árai(: 
Helyben bazhoz bordva,: 

Egéls évre • . • • !t fi1. 
1-'él évre . . • • • 6· t. 
N egyed évre . • • • 3 frt. 
Egy hóra . . . . l frt. 

VIdékr~ poHtán köldve : 

F.~én hn . . . 14 frt - kr. 
I<'el évre . . . . 1 frt - ki. 

Egye• uá.m 6 kr. linnep- és vasárnap 
ntá.n: 1zám 3 kr· POLITI.ttAI, 'rÁBSADALUI es !ÖZGAZDASÁGI NAPI W, 

Negyed m-e. . . 3 frt 30 ki. 
Egy bór& • • • l flt ~Oki. 

Hirdettsek helyben bltend6k. 

A mi késik . . . ! A talaj azonban változott és az 
A d t 5 i orosz aknamunkák legujabbika. most 

. ra ' augus ~s · l már Délmagyarország területén folyik 
Ha valakt megunná a bolgar-kér- és pedig akkora erővel és olyan sok 

dést, az~>n valóban nem lehetne cso- l lőporral, hogy a catastrophát tulajdon
dálko~n1. . . . képpen a nálunk felállitott akoától 

Nt~csen éle, a~t~ÓJa már a f~Jedelem· Bulgáriának szánták. Orosz ügynökök 

ban léteaitett ojjá'!zervezés tárgyában. Egyut- ' nyiség eztistért Londonban kiadtak. Az ezüst
tal benyujtja a posta-takarékpénztárakból s~óló nek kinálata napról-napra növekede~t és ez 
~lsö évi jelentést. által a baukjegymennyiség is, m~ly a bank

mallett 750 forintba kerül, és 6 az államt6 
mégis hí-kos kamatozást kap a r a n y b a n 
me ly költséges érezpénzt mi ~5,; -kos veszte· 
séggel vásároljuk be. 

választas végnélku_h procedurám~k .. és a politikai kémszolgálat különféle 
Igy go~dolkoztk az eu_rópat ~oz- eszközü cselédei, állitólag nagy szám 

Orosz üzelmek Oélmagyarországon. A 
bul~áriái oroszpárt vezéremberei s a muszka 
ügynökök 11z utolsó időben mindeoünoeu ki
szorulva Délmagyarországon folyktják akna
munkáikat a független Bulgária s vele e~yUtt 
hazánk és Ausztria ellen. A P. LL eí[yik fi
lippopoli tudósítója ugyanill azt jelenti, bogy 
a bolgár regensség ellenségei el vannak 
hatÁrozva még egy merést kísérletre, hogy 
a jelenlegi bolgár kormányt megbuktst
bassák. Egy ily pucses, ezámitásu... szarint 
vagy telj~sen Oroszország javára változtatja 
meg a helyzetet, ngy rosszabb esetben ré
mületbt~ fl}gja ejteni az uj lejedeimet s egy· 
ben a bolgár viszonyok véflh•ges rendezését 
teszi IP hetetlenué, a mi ismét O rostország 
jav,ra szolgál. Az agitárzió tüzhelye ezuttsl 
D é l m a g y a r o r s z á g, a hol a roml\n 
és bolgár amigráosok orosz ngynökök társa
ságában mint furdövendégek (Mehádia ?) 
val!'y nyári lakók tartózkodnak. -- Hinni 
kell, hogy a kormány ezen veszedelmea em· 
bereket szemwel kísérteti, s ha már 1877-
ben meg todi& akadályozni a székely pues
e:<ot, most bi:wnyára m~g fogja akadályozni, 
hogy Magyarország életérdekei ellen Orosz
ország barátjai ~s szolgái magyar teruletról 
1 endezzenek egy nagyszabásu bolgár me
rényletet. 

v~lemén~ t:S a látszatot tekmtve, ahgha ban vannak ujra Délmagyarországon, 
nmcsen tgaza. . . a hol mint előkelő magánzók, bábo-

Egy hét óta ~z európat sa1t? va- rithatlanul üzik szerepüket. 
Jósággal egy se~hmentahs v~n ktsasz- Megvalljuk őszintén, hogy mi eb
szony,n~·á le_~t, kl a ~okszo~ tgért ~é-, ben a jelenségben ne~ Ausztria-Ma
rőt varJa. Jon-e. v::~gy nem . Le meg) -e, gyarországnak egy UJ veszélyét, de 
vagy nem ? Igen, ~agy nem_? . l Oroszországnak egy uj qualificálhatat-

Természetesen 1tt a mextkó~, ~öle- j lan perfidiáját látjuk. A kormányt elég 
g~ny szerep~t Coburg herezeg JarJa, a éber és erősnek tartjuk arra, hogy az 
kl felt'51 nehany nap óta csak az. le- ilyen több izben felmerült üzelmeit a 
h~t kérdés, h~gy m~ul-e .. már Ttrno· kedves egykori szövetségesnek ellen
vaba! hogy fejedelmi eskut tegyen a : őrizze, a vagy elfojtsa, ha szükség lesz 
bolg;r nép~ek? . , . 1 reá. De a d_iplomatiai tisz.tesség~t régen 

Es a mtg a talalgatások végtelen- láttuk annyua arczul verve, mmt eb
sége komolyko?ott ... és nevettetett egy- ben az uj oroszságban, mely már a ba
szerre, add1g htre )Ott, ~ogy Cobut:g garia csizmás kozák durva leleményes-
herezeg bevégezte regg~h sétalovagl~- ségét juttatja eszünkbe. Megtörtént te-
sat, és a Rustcsuk előttl yachtra k1- hát ismétel ten, hogy az igyekszik minél 
adta~ a parancsot, hogy azt repa· gyorsabban előre vinni egy politikai 
rálm kell. . _ . kérdés megoldását, a kire az nem is 

Ez a hombllts két nagy politi kai első sorban tartozik. 
hir ~em ~~lto.ztatott egy~lőre az eu· A mig Bulgária várja ft!jedelmét. 
rópat pohttkat c~_nstellab.on. , addig Oroszország Délmagyarországról 

A.z érték-kérd~s. 
II. 

~em a reggeu sét_~lo~aglas, sem igyekszik uj pucscsot rendezni Bul-
pe?!g a yacht ktJaVlttatás_. S?- gária ellen. Veszély és vér nem alte
p~ta~?l még ezek da~zára. ts c&o- 1:álja és nem is alterálta soha Orosz
konyos ~yugalomma] jelentik, hogy országot a hatalmi terjeszkedés ter
azok, a_ ,htrek melyek Coburg herezeg veiben. Országok siralma, elveszett 
B~lgar~aba m~neteléröl.. szólnak., leg- szabadsága és koldusbotja nem ért fel 
alabb t~ ko~a_tak. E koz?en Kalnoky egy percznyi meghatottsággal. Orosz
gróf ?•ztosltJa a pm·tat, h~gy ha , ország erős és dölyfós. Önbizalma 
Ausztna-Magyaror~za~ nagy haboruba . erőszakoskodás és politikai cynizmus-

Az 1·15 és félnyi art\ny alapJán egy 
8tandard-obon ezüstnek 60718 peneebe, és 
10 font stllrlingnek 102 frt 10 krba kellene 
kertlloie; 1886. végén azonban az e1.üstnek 
az ára 45 pence vala (ma 44-441/,.) 

.Az ó.rfolya.mnak Londoora az arány sze
rint 138 frt 1 O kt on keUett volna állnia, 
azonban 126 frt 10 kron •nott. 

nem_ ke_:e~ed1k, ,m1~d1g s_u!y~ fog fek- ban nyilvánul. 
tetm Torokocszag mtegntasara. Nem tart semmitől. Reá nézve 

Tiz font starlioget Beeeben tehát 12 fo
rint! lll olcsóbban l~ betett venni, mint sem 
az az ezUst forintos belső értékének, illetö
leg a jegyértékének megfelRit volna. -... A mo~archiának pt!dig _mo~~~~ság nincs felelősség semmiért, 

nt~csen k1lá~ása háborura. Torok~r- Talán a nemezis fog milliókért 
szagban tehat nyugodtan hazabocsat- bosszut állani a Jegrabszolgább kor-

~en tény abban találj~- magyarázatát, 
ho11:y az ezüst veretés magánszámlára meg
szüntettetett, mire a kormányok 1378-ban 
•laját érdilkükben kényszerítve lettek és pedig 
a piacznak külfóldi ezüsttel Iulárasztása folytán. 

nak egy csomó tartalékost. mányzatu országon. 
Nyugalmas jelek a nélkül, hogy Lehet Késhetik. de nem fog el-

a keleti politika megtudna nyugodni. mulni. · · 
Egy alábbi közleményünk 5zerint Ha t. i. u ezüstnek ára ma.gasan ál

lott, Londonban határozott összeggel egy bi
zonyos mennyiség ezüstöt lehetett v:\sán•lni, 
maly utóbbit monarchiánkban ezüst forinto
sokba verve, azok nagyobb pénzért~ket 
képviseltek, mint eredetileg ugyanazon meny-

Oroszország még mindig a kielégitet- -·· ---· ~""============-=-="·-=-=-

len s felsült ambiti6 és furfang dühé- Baross Gábor közlekedésügyi mi-
vel kutat egy támpont után, a melyre niszter 1u. országgyűles megnyitása ut&u je
támaszkodva Bulgária mostani viszo- lentést tesz a kcpvi11elöháznak az államvaRutak 
nyát egy chaossá zavarja össze. reorganisatiója s a posta és távirdaigazgatásá-

- . 

Az"ARADI KOZLONY 11 tárczája 
(.A u gusztus 6.) 

Örzsike. 
- Az .A r a d i X ii zi ii n'!" eredeU """lleleje. -

lrta : Eötvös Margit. 

Bohó játszi gyermek volt. Reggel a fn. 
Jemile pli.IHIB:WS zokogó dala ébreszté fel, 
vagy pedig a barnis napsugár, mely ma. is 
első kötelessfl~éoek tartotta, - dal'zára az 
illem, és a megszekott formaságuknak, -már 
bajnaihasadtakor a. félig nyitot'. a.blakon át 
belopúdzni s tiszteletét tenni az ll kedves kis 
ÓrzsikéjénPI. Ö még édesen szendergett, va· 
!amely szelid álom istenke lágy ölelő karjai 
között s álmában boldog mosoly játszadozott 
a piros ajkak közül, - bizouyosan • róla" ál
modott ... De az a hamis napsugár nem 
nyughatott s miután ml'gsimogatta a szöke 
leomló fü.-töket, mely mint egy aranyos pa
lást takarta el a rózsás vállakat, addig inger
ked'ltt vele, mig voigre ámultan nytlotta fel 
nagy kék 8Zl1llleit s fides mosolylyal üdvö
zölte a merész ébresztőt. 

Erles mosolylya.l, pPdi~ lett volna ám 
oka reá neheztel01, hisz oly szep álma.t za
varta m,~g az a csut napsugár. Almában mell:
valósultak marész ábrándjai ; elérte vágyo.in11k 
netovábhját : szerelett s viszcmt szerettl'tett. 
Midőn azonban a prózai valóra 1\bredt, egy
szerre E-loszlott at: édes álomkep s ö szomo
ruan gondolta el, mily boldo6 lenne, ha e 
sztlp álom be is teljesednék. 

Nemes szive megboceátott a büneit meg
bánó napsu~áru!Lk s hivó szavára sietve ölté 
mugara fehér reggeli ruhaját s tíz perezezel 
kesóbb már künn volt a réten, testvérei a sze
rény. ktldves mezet virá~rok között. Ez volt 
az ó világa. itt érezte magái teljesen boldog-
nak. Űnneprlyes csend honolt körülte e ö le
borulva a természet nagy temploml\han meg
batottan 8 abitattal rebegte e( rPJlgeJi imáját 
hol minden sajU nyelveu dicsőitette alkotójn
kat: az lsten L A madán:ák halk esicsergéssei 
köszöntöttek az éltető napot; a virlill ok kelle
mes iliitot ]Phelve küldték reggeli fo!H~zukat 
a mindenbató feJé. 

Elv~gezve reggPii imáját, hozzáfogott IrAd
ves fogl~tlkozásához ; teleszedte kis kötényét 
himes vinigokkal, hoJl;Y kollzorut kössön be 
lőJük s felékesítse febi>r bomlokát ; vagy pe
dig haza vigye szegény öreg atsjána.k, ki 

csak egyetleo kis leányát s7.erette jobbau a tili nem ha.tolbat be a világ gonoszsága; 
virágoknáL Hisz e kettö volt mioden gyonyö- hol a hit •igasztaló szava lassacskán minden 
rüsé,ge. f~jó sebet beheggeszt. De ki fog védelmP-zni 

Mikor már t~le volt & kis kötő sok szép ezután téged a világ kisértései ellen, ki oly 
virággal, iefilt Orzsike a barmateeepp-gyé- ártatlan és L.apaszialatlau vagy még ? F Jgadd 
m~ntokk11l behintAtt gyepszöuyegre s lllmé- meg ta.nát"somat: Ne higyj könnyen az em-
lázva fogott a kedves munkához. berek szavának, s ne bizzál ieltétlenUl ben-

De mi az ? a dernit mosolygó arcz las- nök, mert könnyen meg csalatkozol. Soks:wr 
sankint el komolyodik, a piros ajkakról eit ü- képmutatás játsza a jószívüség szarepét sna-
n ik a moliloly 11 a ragyogó szemeket két forró gyon gyakran gonoszság reJlik ott, hol egyenes 
könycsepp teszi még r&gyogóhbá s azután vé- jellemet sejtettél Nemsokára eléred azon kort 
gig pergett arczán, le & kis koszorura, egy bár- midön a gyermekleány édes ábraurljai meg. 
sonyos árvácska kélybébe, hol, mínt a többi valósulnak, midón megtestesUive lesz elótted 
harmatestopp fényesen csillo11=ott. Hosszan az ide&!, melyet képzelatad magának alkotott 
nézte legk:'lvesebb virá.gá.t s eszébe jutott az s ekkor szeress, mert ez az egyedüli bollog· 
árvácska története; eszébe jul,>tt, hogy ö is sá.g, mely a föld lakóinak kegyosztaléktil ju
oly árva, ki nem érezte sohasem az anyai tott a mer.ny áldá.siból, de jól vigyázz, mert 
szeretet mele,gét ée sohasem ejté ki e ma- az istenség ugyauGzen érzéssel csempészte be 
gasztos szót : .Anyám ! _ a poklot a földre l" ..• 

Még igen ici-piei Orzsike volt, mikor !lZ .A csalódott no könnyei egybeolvadtak 
édes anya elköltözött oda; honnan nincs többé az ártatlan leány könnyeivol s miodkettójtik 
vi~sza1érés ; mikor azután betöltötte hatodik sz i ve elszorult. V aj jon miért ? A fejedelem
é~ét. elszakították öt az (~des atya kebléről, asszonynak a mult jutott eszébe, a fiatalleány 
melyen ~ryermeki azive egész szerete~vel fíig- pedig jövőjére gondolt. 
!lött s elvitt~k egy nagy komor épületbe, Még egy csók, még egy ölelés és a 
melynek DR/lY ivezetn oszlopos folyosói f~le- zárda kapuj!\ nyikorogv& csapódott be utána 
Iammal töltötték el. Ht azután ájtatos néni- s ö ogy érezte, mintba a esendes révböJ egy 
kék, kiket "tisztPlendó nóvflreknek" kellett háborgó folyóra taazitottlik volna ki, malynek 
hivnia s kik mind oly klllönösen voltak öl- zugó áradatja elleu oly nehéz kUzdt~ni a 
tözve, - me/!ts.nitották sok szép basznos gyenge kéz által kormányzott sajkó.nak, hogy 
tudnivalóra. Szivébe csepegtették a vallás el ne marüljön l 
szent igéit a ha olykor az édes anyára való Az édes ap& ezer kérdéssel halmozta el 
emlékezés elszomorította, mog\'Ígasztaltáic ár- egy év óta nem Játott leányát. A kocsi gyor
tatlan szivH és azt mondták nPki, hogy oem san robogott velök az uj otthon felé ; vitte, 
vált el t öle örökre, hanem ma.jd viszontJ át ja vitte egy csaodes faluesk é. b&, hol nagy öröm
öt egykor az t111=be1J, honnan most áldólag ki- mel vártak Örzsikét, a lelkész leanyá.t .. - Ott 
séri figyelemmel gyermeke lépteit l hogy " a hagyta a zárdát, de emlékeit elbozta magá.. 
halál vern az é16t vPge, hanem ef!.y uj élet- val e ezek voltak az ö egyetlen kincsei, me
nek kezdete, hol nincs többé köny, bánat és lyek bearanyozták magányos DapjaiL 
szenvedés, hanem örök ~oldogság és mo- Már egy évet töltött az uj ottbonban és 
soly. S ö hitte mindezt s boldog volt ennek egéilzen roegel~gedettnek érezte magát. A host
tudatában. szú téli estéken felolvRSott öreg atyjának s 

Ev-év után mult. Végre berejazte tanul- midön lágy szelJók s:~.árnyán eljött a kikelet 
mányait e betöltötte tizenötödik évét. Köny· s esókjára a termfiszet uj eletra ébredt, együtt 
nyes szemekkel buczuzott el társnöitól, 1 barangoltak a réten és mezón, s mig alyja 
köszönö szavakat dadogott ta.nitónómeil: és örömmel legeltette szemeit, az ö egyetleo Or
hangos" zokogással borult a fejedelemnő ~uiktij~n -, mint ö nevezni azokta - addig 
keWre, ki az édes anya helyP.t pótolta nála ö ibolyát sz"deU s koszorat kötött bl'lólA, me
s kit ö is véll:telennl szeretett. A komoly sá.p- lyet azután kivittak az édes .. anya sírjára. Igy 
padt nó, ki nak arczán sok kiallott lel~_ifájda- végre eljött a nyár a most Orzsike oly boldog, 
lom volt olvasható, megsimogatta Orzsike hogy nem cserélne senkivel : de mégis .... 
szilke baját s szomor11an tekintett rel\. az oly leanykánl, kinek van egy szeretó édes 

- Isten vele:i édes leányom t Ne feledd jó anyjl. 
el oktatásaimat s em!Hezzsz.avaímra. Te most Most is ll.rvo.sága jutott eszébe s azért 
kilépsL e békés falak közUI, melyeken keresz· · lopódZGtt szemébe az a forró köoycsepp. "De 

pinczékben összegyült, edst helyében jött 
forgalomba. Az ez!lstnek árfolyam& pedig 
mindinkább leszállt. Soetbeer A. tanár sze
rint, - ki a legnagyobb ércz-államtudós és a 
legelői:előbb kapaezitás értékügyekben - az 
Osztrák-Magyar monarcbiában az ~züst ter
melése éreute 50.000 kilo, az az annyi, mint 
4: és fél millió forint és a meddig az d.llam 
ar ezüstveretéseket a saj."tt számlájára is be 
nem szllnteti, folytonosan gyarapodik a kész
let és ezzel a bankjegy-forgalom ia. 

1877. végével érczkészletllnk 70 milió. 
1886. végével m&r 139 millió ezüst 

volt, és 
az egész forgalomban levő pénzmeny· 

nyiség 
1877. végén 640 millió forintból 
1886. végén 740 " ~ állott 
Mindezeknek eredménye : Az a r a n y· 

é s ' á l t ó á r f o l y a m o k b o z mérve, 
ezüstforintoaaink értékének 
a p a d á sa k ö r ü I b e I ö J n é v é r t é k é
n ek e g y n e g y e d é v e l ; egy papirfo
rintnak tulajdonosa az értékszabályozas ese
tében nem ~aphat annyit, a mennyit ezelőtt 
követelhetett volna ; a papírpénz nagy meuy
nyiséggAI megszaporodott és ez áltl\1 megne
bezitette mosta.ni értékállapotunknak rendbe
bozatalá.t. 

Vannak emberek, a kik nagy dis a g i ó
ba n, k i v i t e l o nk r e n é z v e e l ö n y t 
l á t n a. Ir. Ha az ágió pé lllául 25~ és az 
árun!Lk árai a világpiaczon meglehetősen 
egyenloek, bizonyos ezikkekben virágzó kftl
kereskedelem fejlődik. Vegyilk például, hogy 
egy bízonyos mennyiség liszt a világpiaczon 
aranyban 10 forinttal jegyeztetik. Ezen esetben 
termelőink a knlfölddel szemben versenyké
pesek. A külföldi. kevésbé értékes pénzünket 
7 frt 60 krért veszi. H<& moat azon valószi
nutlen, ~. de lebetségett helyzatlle jOnnl!nlr, 
bogy ezen mennyiséget viSE.zavá.sárolní kel
lene, akkor fizetünll: - mert érczben : 12 
forint 60 krt. Egy megint kisebb agio be
álltával, az időközben megszaporodott drága 
készletet többé-kevésbé nagy veszteséggel to
vább kellene adnunk. Igy van ez az á l l a m
p a p i r o k k a l is. 

A négy százalékos magyar áranyjáradék -
mondjuk - az&z forinton áll. A knlfóldinek 
1000 forint e papirból, 25'Aí·kos felpénz 

nemcsak ez ; egy szörnyü gondolat eziká
zott át agyán. Ha ugy öreg atyjától is meg
rabolná az ég? Oh, mily egyedüi állana a 
világon. V égig simitá homlokát, mintba el
akamá fizni e sötét rémes gondolatokat. -
Egyszerre léptek raja balla!Bzott ; hátratekin· 
tett s e~~:yszerre eltünt arczáról a bána~ k ife
jezése. Edes atyja volt, ki gyermekét _ felke
resni jött. ~zeliden IJimoga.tta meg Orzsike 
szóke hajat. Atyja közelében csakhamar el
feledett mindont s vidáman tekintett az ag
gastyán arczé.ra. Jól esett látnia az Ő8Z sza
káltól környezeH egészs~ges arcwt. aggodal
mai teljesen &!oszlottak s ismét viga.n csen
gett hangja & repkénynyel befutott fehér 
házikóban. 

Az öreg lelkész azon életerós férfiakhoz 
tartozott, kik nem szoktak hosszasan beteges
kedni, hanem kiket rohamosao érint & halál 
hideg lehelete. - S midőn elmult a nyár s 
komoly efiuhanguságával eljött az ósz, szo
moruság ütötte fel tanyáját a lelkészlakban s 
elüzt~ onnét a boldogságót . 

Aggódva összekulcsolt kezekkel állott Or
zsike atyja kórágyáná.l, hol az élet a ha.ll\llal 
vivott nehéz tusát Oly fájó volt a válás gon
dlllsta hísz nem rsak az élettől kellett bucsut 
venni, de az ó agyatlen kis Ö rzstkéjét is itt 
kell hagynia árván, egyedül l 

Mit sem baszná.lt a zokogó leány hő 
imája, a halál kérlelbetlenUl elvitte magával 
az édes atyja lelket s csak a jéghideg porhü
\'ely maradt ott elhalmozva Orzsike forró 
csókjaitóL De a tüzes l'sók nem hozta for
rongáslia balott vérét s két nap mnlva elvit
ték öt is oda kis temetöbe, a szeretett bitves , 
mellé, hol az mlu- oly régóta alussZA örök . 
álmát. ,. 

Örzsike közel lett volna a két.ségbeesés
he7., hanem az Isten, az ártaLtanok óre kül· 

Az agio v~szteségek az államnak min.Jen 
esztendőben körülbelül 8 millió forintjába ke· 
ru! nek. 

Alkalmasmt a papiroknál való ágio vesz
te'légBk ép oly nagyok, mint az ágio nyereség 
a kivitel egész ös.qzegénél. 

Mások azt mondják, hogy tekintettel a 
körülményre, miszerint az Osztrák-Magyar mo
narehia kötelezetts~gei knlföldön nagyobbak 
mint követelései, - lehetetlen lenne, esetleges 
nagy áldozatokkal beszerzett aranykészleteket 
állandóan az országban tartani. Ezen esetben 
a bank- érer.készlet ugy járna, mint jlu-t bol
dogult Rbampsenit király kincseivel, t. i. azok 
minden éberség daczára, szárnyakat kap
nának. 

Cseoc:ies idökben mindenki megelégszik a 
kényelmes papirpénzzel, ba azonbau valami 
válság aggodalmakat kelt, minden ember pengő 
pénz birtokában kivé.n lenni, és a bank- érez· 
késdetre való roham megkezdődik. 

A kis-forgalomba.n a forint még mindig 
egész forintnak tartatik, holott ennek névsze
rinti tíra nagyon leszállt. A termelő tehát 
munkaerötw.n és élelmezési ezerekben való 
szUkségleteit mindaddig olcsóbban Jedezi, mig 
e két tényező, mely őt versenyképessé tesz~ 
lassan, de biztosan az ezüst elértP.ktelenedése 
következtében, a nagyban árnlási árakhoz 
közeledik. Versenyképessége ekkor eltUnik. 

Statisztikailag kimutatott teny, bogy 1848 
óta az ezüst irának csi)kkenése minden más 
áraak felszállásával és a megfordított eset 
együtt járiiLk. 

Adók, aratási viszonyok, háboru, az életrni 
á.rakra nem birnak t a r t ó s befolytissal. A 
miot iF:az, llogy a kereskedelem és szorgalom 
az utolsó évtizedekben nagyon is meg válto
zott, - kéts~gtelen az ito, hog-y a nom ren
d~ ~rtélr náhmk u ' l t a l i n o;., d r á· 
g e s ág h o z n~y mértékben járult hozzá. 

Azon aggodalomra, hogy a z á l l a m· 
jegyek esetleges behajtá
s é. r a, azaz a forgalmi szerek kevesbitPsére, a 
kamatláb felemelése következnék, azt lehet fe
lelni: hogy e tekintetben a ,.tökének u ~s 
"pénznek" fogalma összetéveaztetnék. Kör.vet
len az é.llambukáaa elött 1811-hen, a pénz
nemllk forgalmi mennyisége roppant nagy 
volt, & kaml\tláb awnban mégis ma.gas. 

s ö ugy el tudott ezeken merengeni. Maga 
előtt !atta a fehérre meszelt kis házikó:, zöld 
zsaluival s barátságos szobáival, a kert tarka 
virágait ; hallotta a madarak vidám csieser
gését s ugy szeretle volna mindezt itt is fel
talalni, de -- fájdalom - azt hiába kereste. 
Minden fellll magas em~letes bl\zak mared
tek ra, melyek nem engedtek utat az ö ked· 
vel4 barátjának : a ha01is napsugárnak. A 
kert virag-ait a szőnyegek és tapét&k tarka 
virágai s a n'll!.daralr vidám esicsergését a 
zongora mélabus aceordjai pótolták. 

V égre ebbe is bele törődött, sót kezdte 
jól érezni magát. Ohajtotta a társ4ságot s 
órlllt, ha nagynénikéje estélyt rendezett. Egy 
különös, eddig ismeretlen érzelem lopódzott 
szivébe, mely f~jt s mégis -oly végtelen j61 
esett. Onkényte!entil eszélJe jutottak a fejede
lemnő szavai s elgondolta, mily igazat szólt 
jó tanitónóje. Igen, Victor ép olyan, mint a 
minót már gyakran látolt álmaiban, de fil

lóságban csak most talált fel. S ö szerette 
ót szive egrsz szenvedélyével s frezte, hogy 
ez az égetö lán~t l'salr akkor aludnék ki, ba 
sziv<.J is me!Zhideglil s m+'gszilnik dobogni. 
Szóval szeretett odaadással, bizalommal, a 
nélkül, hogy 1\ fej~delemnö tanácsa 18 eszébe 
jutott volna. O csak a menyet látta s nem 
vette észre a poklot, mely tátongó mélység-
1!+'1, elnyel~ssel fenyegette. De mikor oly ár
tatlan volt. s oly feltétlenül bizott az ifjuban, 
a kit szeretett s kitől, mint bitte - S7.e
retve volt. 

Lete!t a l!'yászév. Az ido. a feleMs bal· 
zsamá.val enyhitette a tojó vtlrzó seb~>t s Or- · 
zs1ke ismPt a régi vid1\m, bohó gyArm+'k, ki· 
nek oly bájosan "áll, ha komolynak akar lát
szani 

(b'olyt. köv.) 

dött hozzá egy ment6 angyalt a lelkész nó- l • 
!ére. s~eruélyé_ben. ~i a fovárosban lakott s l Egy Idegen a városban. 
Ons1ket magaval vttte. 

Egy uj világ nyilt mejl ismét Örzsike l - .Eredeti regény egy kötetben. -
elott. De a zajgó tömeg között is e~yerlül · [16. Folyt] (lllndea Jor rualarha.) 
érezte magát s ugy vágyódott egy 1·okonlé- Irta: Törlhl TlTI\d&r. 
lek után, ki képes Ieona öt megértení. Bántott•\ XII. 
öt, ha az emberek vidám nPvdésát hallá, -
mikor ö oly boldogtalan volL úsak a tanút- A bányában. 
lan, néma maganyt óha.jtotta, hol azután há- A bo~y Dersei a. nérsor vége feléhez 
boritiimul engedte át m!ij!IÍ.t emlékeinek. jutott, az utóbb ft~lvett munkásoké közt ott 

S ha a visszaemlékezés, e gyorsreptü j találta e k~l nerPt : Kováes Lajos, Fejér Fer· 
madár meglebegtele szaroyait e viS8zarepült 1 diná.nd, s azonn&l bemutatta a reá varakoro 
a multba, akkor megl'e-1\jdkezett bánatáról. 1 igazgatónak. . 
Szás meg 8Záz kedves kép vonult szemei elótt, - Itt van mind a kettö most 1sl 
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A kamatláb magassága csak 
is 8 k i n á l a t és k e r e s l e t t ő l flig~. 
A hol csekély a töke, ott lehet a forgalmi 
azerek mennyisége még oly nagy is, a ka
matláb mégis esak magas marad. 

Magyarorsz~ némely vidékén még min
dig 12 és 15*- kal számítolnak le, holott a fő
városban S és 4:•,.-kal pénz; kapható, a mi 
korántsem 81'1'3 mutat, hogy azon vidékeken 
kevés pénznem lenne forgalomban. 

A tökében gazdag Angolország aránylag 
csekély pénzforgalommal bir, de azért a le· 
ható legkisebb kamatlábnak örvend. 

török kormányok részéról határozott biztosí
tást nyert, hogy az emigránsok az illetó ha
tóságok rész~ről pártolásban nem részesülnek 
és igy remélhető, bo~y az emigní.nsok törek
véseikkel kudarczot vallanak. 

Törökország é• Monart'hiánk 
A porta, a koostautinápolyi török lapok b1re 
szerint, bosszabb jelentést kapott Béesból, 
hogy K á ln o k y j(róf mikép vélekedik a 
keleti kérd4s tárgyában. A jelentés azzal a 
biztosítással végződik, hogy Ausztria-Magyar
ország érdekeivel a.zonosnuk tartJa az euró
pai Törökorszá(! területi integritásának fenn
tartását. Addig, mig a monarchia nem bo
nyoliltatik valámi osgy háboruba. a mi je
lenleg szarencsére oem is valószinti. oem 

Na.gyszabásu, igen szellemdús módok aJkai- fogja ti.lroi, hogy a balkán államok Törökor
mazása {!.Ital Angolorszagban 8 pénznemekkel . szág integritás{!.t sértsék. E biztosítás követ
való forgalom lesu\.llittatik. ! keztében a porta a Maczedoniáhan állomásozó 

: tartalékosok elbocsátása iránt intézkedett. 
A Londoni clearing-házak, azaz a keres- , 

kedók gynléshelyei, boi utóbbiak kölcsönös 
Jrövetetel~seiket leszámitolás utján reudezik, 1 

1880f81 évben például 5910 milliónyi fo n t · 
s t e r l i n g forgaimat csináltak, holott mo- ' 
narehiá.nkban a Giro és Check-rendszer esak . 
mos~ kezdi magát lassan befp,szkelni. 

LEGUJABB POSTA. 
- A gasteini osászár-ta.lálkozá.s. 

A "Riforma" üdvözli Németország és A'lsztria
Magyarország uralkodóit a Oasteinban való 
tal{!.lkozásuk alkalmából s meggyőződésének 

ari kifejezést, hogy a találkozás Európának 
nem lesz kárára és voszedelmekbe aodorni 
nem fogja. Európát a jelenbeo határozottan 
békés szellem lengi M. miért a találkozó ural
kodók Olaszországgal és Angolországgal egye
temben szerencsét kivánhatnak egymásnak. 
Olaszország és Angolország a k~t. uralkodó 
törekvését mindenha támogatai igyekeztek. 

Moess Károly. 

K0LFÖLD. 
K&tkow halála és a franoziü. 

Fl o q u e t, a kamara elnöke levélben ki
nyilatkoztatta, hogy mint hirlapíró esatlako
zik azon hódolathoz, melyet a franczia sajtó 
K a t k o w orosz nagy hazafi elhalálozása al
kalmából kifejez.,tt. - A franczia sajtó min
den organumának Katkowról köztölt áradozó 
e~oikkei, valamint a franczia hirlapiróegyesu
let, az egyetemi ifjuság és a hazafias liga 
tagjainak kifejezett részvétnyilatkozata alkal
mából B e n e d i e t M a l o n soeialista 
megemlékezik arról, hogy Katkow anna.k ide
jén feljelentést tett Cserniesevski orosz 
iró ellen, kit a forradalmi orOBzirodP lom 
ottöröjének és kezdemenyezójének szak
tak tartani. E feljelentés folytán Cserni
csevakit békóba verve Szibéri{!.ba ktildték. 
Katkow volt Muraviev Tirtaeusa is. - A 
franczia lapok több ízben nagyon kikeltek 
ellene, szemére bányv{!.n, hogy Katkow 
Németország ellensége, hosszu ideig melegen 
kardoskodott a német-osztrák-magyar-orosz 
azövetség mellett. A franczia hirlapok elhatá
rozták, hogy az elhunyt rava.tsUua koszorut 
kUldenek, 8 Katkow lapjá'-oz részvét-táviratot 
iotéznek. Azon a, gyülésen, a melyen e hatá
rozatokat hozták, egy orosz alattV&ló is jelen 
volt, 8 a tan&eskozás folyamán csodálkozását 
fejezte ki a felett. hogy a franczia republicá.
nus sajtó képviseltetni &karj& mag{!.t annak a 
férfiunak a temetésen, a ki 8 franczia sajtót 
mindig lenézte, s abból nem is csinált titkot, 
~ a ki Hugo Victorról, midön a politikai el
ll.éltek megkegyelmezé11e végett a czárhoz 
fordult, tiszteletlenni nyilatkozott. Clemen
ceau ftJustice"s1.e ezerint a felhozott részlete:, 
a jelenvohakra élénk benyomást keltettek, '\ 
lap azonban a felhozottak ezáfolá.sába nem 

· · bocsátkozik.· Deronlt>de ml\r elutazott Moszk
v{!.ba, a beszédet r.kar tartani Katkow sirjánáL 
A .Lau~roe"-ben ezikket is irt elutazása elótt 
Katkovról, hangsulyozván a franczia-orosz szö
vetség sznkséges voltát stb. 

- A bolgár fejedelemmé vála.as
tás. A Havas ügynökség jelent!>ae szeriot a. 
Oob•1rg berezeg Sophili.ba érkezésére vonatkozó 
birek lllég k o r a í ak. A kormány nyilatko
za~ sz.eriot a heretag mel{érkezésének napja 
meg nmes meghatározva. A regansek Rust
scb\lkhr.n mara.dt.ak, miáltal Sopbiába való 
megérkezesUk késett. A bolgár emigr{!.nsok a 
szerb és a török rumeliai határokon ismét 
nyugt.alankodnak. A kormány a szerb és a 

- E8 hol találjuk öket ? 
- Lent a bányában. 
- Felkeresheti őket az én emberem ? 
- Oh igen, azonnal! 
- De nem bintalos személy ; ez gya-

nakodóvá tenné öket. 
- Ertem. A bányamesterrel esa.k te&

aék rendelkezni kapit{!.ny ur ! 
- Ismét köszönöm l A viszontlátásra 

igazgató ur ! 
- V olt szerenesém l 
Euel elváltak és Dersei, Nyikulájjal a 

koeRihoz tért, honnan magával vitte a két 
rendórt s ezeket Nyikulájjal egyOtt bemutatta 
a báuyame~:~ternek, ki sz igazgató sorainak · 
ol va.sása után, azonal intézkedett és felszúli
toUa őket, hogy kövessék a bánya lejáratá
hoz. Ez agy nagy fp.épiilet volt, telve hosszu 
e könny!\ nyelt\ csákányokkal, kUiöoféle só
Yágó eszközökkel, munkás ruhákkal. Oldalt 
egy kis ajtó nyilt, honnan a bányamester 
kevés vá.rtatva hosszu köpenyeket és egyszerű 
fadarabokra eröaitett tag~yu gyertyákat ho
zott ki. 

- Ee most öltözködjllnk át, kapitány 
ur ! Az oldal falak 8 lejátatné.l ma nagyon 
nedvesek és ugy esepegnek, hogy vissza 
csak tönkre tett ruhákban jöhetnénk ! 

Pár perez mulva egy sajátságos klilsejü 
karavánn{!. változott {!.t az öt ember, Mindegyi
kükön hosszu Vliszooy köpeny volt, telve 
rflzsdaszinü sópecsétekkel ; fejüket szinte igy 
Ö887.epeesétezett szalmakalap fedte e valameny
nyi égó gyertyát tartott kezében. Nyikuláj 
igen mulattatóan nézett ki ebben a eostume
ben. Ehhez járult borzasztó komolysága, mely
lyél mindeoáron mutatni akarta, hogy szerepe 

fontosságát átérti. 
A bányamester végre a lezárt nagy csa

pó-ajtóhoz lépett és a vask~riká.tól fogva fel
nyitotta. Hilvös, nyirkos levegő csapott fel a 
setét nyilásból. 

- Elzász ellen. Az elzász lotharin
giai kormáuy az alája rendelt franczia ma
gáoiskolákat utasiootta., hof.!,'y ezentul a vizs
gáknál franczia könyvek helyett c s 1\ k n P
m e t k ö n y v ek e t, vagy német kiadó
nál megjelent franczia köoy\'eket o~z;;;zanak ki 
jutalmakuL Erre az összes magániskúlák be
szüotették a jutal()m-kiosztást. Colmárból IS

mét számos Pgyént utasitotta.k ki. 

TÁVffiAT. 
Stanley él. -

London,· augusztus 5· (A z ~A r a d i 
K ö z l ö n y c: e r e d e t i t á v i r a t a.) 

Stanleytől ma Stanley-Poolból levél 
érkezett, melyben azt irja, hogy ju
nius 18-án az Arrnohimi folyó vizesé
séhez érkezett. Jól érzi magát. 

NAI'TAB. 
Augusztus 6. 8Mmbat. Róm. eatb. naptár: Dr 

sz. v. Sixtus. Prot. optár : Sixtus. U r sz. v. Görö p; 
oroaz naptár (jnliua 2i'i.)Aona, Olywpius. Nap kél 4 
&n. ~ pere11kor. Nar nyugszik 7 óra 28 perezkor. 

Az 

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

előfizetési feltételei. 
Helyben házhoz hordva : 

Egy évn . 
~'el évre . . 
Negyed évre . 
Egy hóra 

hogy az már síkos só ; a kalapjára hulló csep
pek az olvadó sótól származtak. 

- Vigyázz t - kiáltá. a bányamester,
a lépesők már itt sóból vannak és sikam
lósatt l 

Az eg~sz társaság nagy ovatosság~~:al 
esuszkált'h•felé a sürU söW.ségben az alig-alig 
égó gyertyákhl. A levegő mindegyre nehe
zebb, nyirkosabb lett s az átható sószag- és 
az a bizonytalanság, bo~y az ember nem 
tudja, ho~y hol jár, azorongóvá tette va.la
menynyilik kedélyét. Nyikuláj érezni kezdte 
rendóri mliködésének veszélyeit, mig az 
utána jövő két rendór átkozta a gazembere
ket. a kik után - bittik szerint, - e~ÁSzen 
a pokol köz!:'l!>be kell lemenni, hogy elcsíp· 
hessék. Minteg-y másik tiz percznyi haladás 
után, egyik uj lépcsó fordulónál egy hosszu 
rothadt tapad vart re{!.juk. Minden kinálás 
nélkü.! helyet foglaltak rajta. Fá.udtak vol
tak valamennyien és olyan gyorsan lélelt.
zettek, mintba hoszszas futás után értek 
tolna oda.. 

A mint ig-y csendben liltek, a. bánya mé· 
lyéból elhaló kalapácsütések zajottak fel. A 
munka folyt és közbe-közbe sajátságos el
nynjtott szavak kiáltva. zsongtak be a nilgy
szögfi lépl.'sőfaiRzat közé. Kevés pihenés ut~n 
ismét utnak inditá. öket a bányamester, s a 
mint melyebbre hatoltak. nehány percz mulva 
me~szfint, beolvadt a tata.pzatba a sziikös fa
lazat és elragadó látvány tárult eli>jUk. 

a bánya elsó nagy tárnn~íában voltak, 
hol több száz munkás dolgozott foldre tett 
lámpája mellett. A esákányok éR kalapácsok 
lit.,;sei most már tisztán hangzottak s ezeknsk 
visszhangja összeolvadt a munkások olykori 
jelzö ki ál tásaivaL A <'Sillogó lámpák százai, 
földreszórt esillagok képét 11dták. Még egy 
pár lép~ó és Derseiék lent voltak a tárna 
talaján, s alig pár lépésnyire, már dolguzó 
munkások guggoltak előttük. Lépteik alatt 
recsegett, ropogott a sok sztittaposott apró só
göröngy. 

Vidékre postán szétküldve : l Eltesebb kórökben az érkezési idő képezi ban történik. A kirándulók legfeljebb százan 
les mek, s igy elhelyezésUk nem fog nagy 
uehézséggel járni. Tovább& az ismerkedési 
estélyen bankAtt nem lesz, hanem csak va
csorázás á la carte. Jelenti végül a polgár
mester, bog:y sz &!bizottságok részben már 
megkezdték mii\r:ödésüket. D o I i n a y Gyula 
ezután elölegesen is meleg köszönetet mon
dott szért a kitüotetó készségért, melyet az 
irók és rolivészek társaságának kiní.ndulási 
íigyP Aradon eddig is utálkozott e röviden 
vázolta a társaság évenkint ismétlódó kirán
dulásRinak ezélját, mely legfóképen az. hogy 
az irók és a közönség a közvetlen érintkezés 
által közelebb hozassanak egymáshoz. Kije
lenti továbbá, hogy a t{!.rsaság ldránduló tag
jai nem akarják tPrhelni eem a várost, sem 
annak közönségét, s minden költséget maguk 
ohajta.nak fede1.ni, az elszállásolást is bele 

Egy évre . . . , . 14 frt - kr i megfigyelés tá.rgyát. 
i''el évre . . , . . 7 - . 
Neg,ved évre 3 : 50 : 1 

- Ez az U.·né még is csak rettenetes 
Egy hóra : . . . l • 20 • egy s.sszony - hangzik fel a sugás·bugás a 
~ Az elofizetési pénzeket ké~jü_k, legez~l- . nali;J lépcsó társaságában. Ma is fél ll órakor 
s~.er.übben posta-utalnmynyal, .~~e~obb bekul- l jött az uswdába. Mikor az uram a kávéházba 
dem, hogy a lap pontos expedltiOJ&t fennaka- 1 , 

dás nélkül teljesitheHSük. j megy ebed után, akkor kezdik nálunk & ta· 

Arad 1887. augusztus hóban. J karitást ! 
' l Es nincs a világon az az "érdekes tárgy," 

Az "Aradi Közlöny• l mely megvitatást ne nyerne. Ha azok a lo-
szerkeszthsége és kis.dóhivatala. j cs~gó habok beszélni tudnának legalább is any· 

'Uszo,lai titkok. 
Annak idej~n nagy hossanát keltett leány 

és asszony körökben, hogy az uszodai termi
nusoka.t oda reformálták, hogy e1.entul nem 10, 
de ll óráig van joguk a nőknek a Maros hab
jaihoz. 

N agyon csalódnék:, a ki a.zt hinné, hogy 
ezt az örömet talán egészségügyi vagy a ké
nyelemszeretet által indokolt t~nyezók okozták, 
hiszen az uszoda nymphái a.zért ezentul is csak 
oly korán fogtak hozzá a fürdéshez, mint ed
dig s a különbség csak annyi volt, hogy ezen· 
tul egy órával tovább maradtak ott. 

. Ismerni kell azt, hogy mi az aradi nő

világnak az uszoda. - Semmi ehhez képest a 
bálterem. Ott csak a felett folyhatott a szóbe
széd, a mit a divatárusok alkottak, itt már 
azt lehet critisálni. a mit az U r- Isten adott. 

Es a bő anyaghoz van elég szakértelem 
is. Természl;ltes a~tán az is, hogy az esetle
ges vél~;mények vagy megállapodások nem 
maradnak uszoda.i titkok, de mibama.rabb ki
kerülnek a falak közül és eljutnak, vagy el 
lesznek juttatva az illetékes fülekhez. 

Igy t\ldts meg csak nemrégiben is egy 
fiatal hivatalnok azt, hogy a~ ó szent és ihle
tett idealísmusa általános kaczagás tárgy{!.t ké
pezi uszodaí körökbeu . .Mert milyeo végtelenűl 

szánalmas valamivé is fajul az a lángoló sze
relem, ha az ideálnak minden szóke haj és 
kék szem daczára az egyik csipeje a másiknál 
két egész czentimeterrel magasabb ? 

Egy vékony kar. egy rosz helyre jutott 
szem öles, vagy egy nem egészen sikerült láb
ikra hosszu és beható megbeszélés tárgyát ké
pezi épp ugy, mint például a fürdöruhák kii· 
lönbözö szabása. 

A fejecskék őráidg töretnek azon kérdés 
megoldása czéljából, vajjon miféle rejtett, vagy 
rejtendő ok is lehet az, a miért X kisasszony 
uszóköntöse szorosao összegombolódik a.z állig, 
vagy mlféle commerrtár fűzhető azon különös .. 
nek tartott körülményhez, hogy Y-né ó nagy
séga állandóan - harisnyákban fürdik? 

Bizonyosra merem mondani, hogy Colnm
bus felfedezése izenz~r kisebb sensatiot kelt
hetett. mint az a,Z, ~et, midón kiderült, hotzy 
a 18-ik számu cabinoak az a nagy nevezetee
ség adatott az égi vagy valamelyik patikárius 
kegyelméből, hogy egyik tulajdooosnójénelr a 
vizben még vörheuyes szemöldjeit szén feke
tékké varázsolja át t 

Es e tekintetben a tus folytonos Mülvizs
gálat alatt áll. A kérdés azza.l szemben, hogy 
mi volt, miodig az. !:.ogy mí maradt ! 

Persze itt nagyon gyakoriak a ráfogások 
is, te tagadhatatlan, hogy mindenféle egyéb 
tekintetekben a corsot nagyon gyakran m~gha
zudtolja az - llszoda. 

kezében a hosszunyelű vágó csákánynyal. a 
ugy volt öltözve, miot a többi. Egész m~Jlle a 
darekáig meztelen volt, s csak a esipőjétól 
lefelé takarta testet egy közönséges vászon 
labravaló. 

- Szerencse fel ! bányamester ur l -
szólott a munkás. . 

- Szerencse le Petru l Mi ujság? 
- Rend ; semmi egyéb bányames-

ter ur! , 
Hol dolgozik a Ko\'ács Lajos és Fejér Fer

di? - szólott reá azonnal a bányamester. 
- Vagy igen! A negyedik uj tárnéban. 

Ketten éppen egy között törnek át, a harma
dii tárna felé ! 

A bányamester Dersei felé fordult, ki 
közei vonta át magához és pár szót augott a 
fülébA, mire a b{Lnyamester ujra Petruhoz 
fordult: 

- Itt van ez a jámbor ember, .:- szólt 
Nyikulá.jra mutat\'&. - jó ismeró~>e a L~icsi
nak és .Ferdinek. Hidd el öt hozzájuk, hogy 
találkozzanak ! 

- Igenis, bánJamester ur ! 
Nyikulájhoz még egy pá.r szót ezólott 

balkan a kapitány, s aztán reábizták Petrura, 
ki egy jó negyedóra muha má.r magára 
hagyta a szük utczlihoz hasonló közben a 
három .jó ismerós t." 

.Ferdi és Lajcsi felkeltek guggolásukból 
és lámpáikat kézbe vl\ve kiváncsian- tekintet
tek az uri kiváncsiak bánya toílettejébe öltö
zött Nyikulájra. 

- Adjon isten! - kezdé Nyikuláj. 
- Adjon isten, mormogta bizalmatlanul 

a. másik kettő. 
- Hát 11Pm ismernek reám ? - kérdé 

Nyikuláj csodi\lkozó arcezaL 
N en, biwny l - volt az egybaogu válasz 
- En vagyok Nikuláj ! A Jánosék foga· 

dójától, a nfimai utról. Nyikuláj, a darabont ! 
- Ja, ugy? - immelte Lajcsi. 
- Igen hát l - Es én itt nem érzem 

magamat ugy, a hogy kellene! -- lttondják 
csak, lehet itt nekünk valót beszélni? .... 

i nyit, mint a száritásra kiaggatott fürdőruhák, 

l 
ugy a ll óra elkongása után női nyomdokokba 
lépó férfiak nagyon sok mindenfélét hallhat

l nánalr önmagukról is ! 

l Mert rettl'netes nagy a szabadság és me-
részség itt a fürdöben ! 

~gy megbizható szemtanutóL ki azt az 
idegveazélye7.tetö vakmeróséget követte el, hogy 
egy mags.s~bb helyről bepillantott a titkok 
közé, hallottam, hogy itt valóságos kasztszerü 
elkülönitések is fordulnak elő. 

A tus alatti kötélen csügg az egyik tár
saság, a láncz mögötti lépcsőn lubiczkol a leg
veszedelmesebbik, a vetközö padok hosszu és 
látható sorát foglalja el a legkaczérabb. 

Ugyanez a szemtanu bámulatos dolgokat 
beszélt az ugrónőkről ! 

Valóságos rengő szobrok ! 
Az ilyen l{!.tvány nagyszeruségének tudala 

akadályozza. meg azt, hogy az uszoda felé 
ponyva boruljon és idézi el6 azt, hogy uszó
mesterekül csakis nagyon hig vérmérsékletü 
emberek vállalkoznak. 

értve ; ók csak szives ka.lauzolá.st és barátsá
gos ism11rkedést kivánnak és kérnek. El
mondja. ezután, hogy az irodalmi és mlivé
szeti ~löadásban, me ly fele részben az E. M. K. 
E .. fele részben pedi~~: a Kölcse:v-egyesUiet ja
vára fo~ rendeztetui a szinházban, körtll
rülbelfil a következök fognak részt v~>nni : 
K o m 6 e s y József megnyitóni egy 
eredeti , költeményét szavaljr. el az esetre. 
ha J ó k a i Mór nem jönne el, a mit 
külöob~n megigért; A b r á n y i n é W ein 
Margit az operaház tagja énekel ; S i p o s s 
antal, a kitünő zongoramuvész egy uj szerze
ményét adja elö ; K i s s József a ballada
költő szaval ; H e v es i József, a "Magyar 

Ezekre a.ztáo hiába támad a kérdések Salon" szerkesztó.ie prózai mnokát olvl\s tel, 
egész ostroma. Az uszodai titkokat az uszó- vagy esetleg felolvastatja. valamelyik szinmU
mesterek jobban megőrzik, mint azok a kik e vészszel ; M i k s z á t b Kálmán, kit méllán 
titkok cselekvő vagy szenvedö alanyai. sorozhatunk már irodalmunk jelesei közé, 

Pedig az idei nyáron történt meg az, sziotén tart fetohasast; S z e n d r ó i Szabó 
hogy egy visszatartha.tatlanul házasuini készülö Lajos az operaház jeles fiatal tagja énekel : 
uri ember egy negyedórai zárkózott értekezle- H e l v e y Laura a nem1.eti szinház ki 1 aló 
ten akart vallomásra birni egy uszómestert. müvés1.nöje egy egésten uj dolgot ad elő : 
Hiába való volt minden törekvés ! - Kérdezte • Vörösmartby "Szép llonká"-ját, melyhez Er-
volna csak meg a nagy lépClSŐ egyik ala.k- nyey József irt zenét, s a Budapesten szü
jától l kebb köt·ben már bemutatott melodráma két· 

A mi magát az uszást illeti, kevés nó si>g kivlll nagy hatást f()g kelteni; A b rányi 
uszik szépeo. A legtöbb áll a vizben, vagy a Emil, 8 z a b ó Endre R e v i e z k y Gyula 
mint müszóva.l kifejezik, "hágja a vizet." és V á. r a d y Antal költeményeket szaval

De hát ki is megy közülök az uszodába nak; B e r e s é n y i Béla a nernze~i s,;in-
- uszni ! h9z jeles mll.vésze egy monologot ád elő : 

Hiszen a rekkenő meleget a fris viznél R a u se b K!\roly zoog;aramuvész szintén 
talán jobban is lehüti egy kis fris plety- megigérte közremüködését, vagy e helyett 
kaaág l esetleg- egy begedü·piPce kerül elöaclásra; to-

Me,.CtCtw. vábbá van remény arra is, hogy az operaház 

HIREK. 
•rad & Tldéke. 

- Az irók és müvészek társas ágáuak 
fogadására alakult na~y bizottst\.g tegnap dél
előtt ül.>st tartott S a l r. e z Gyula polgar· 
mester elnöklsta alatt. A bizott8ág tagjai 
majdnem teljes számmal jelentek meg, s az 
ülél!en jt.>len volt D o l i n a y Gyula az ir6k 
és müvészek társaságának titkára is, kit a 
polgármester bemutatott a bizottság tagj~inak. 
S a l a c z polgármester· megnyitván az Illést, 
előadta, hogy a multkor megállapitott pro
gramm alig szenved változást. Az elsu\.lláso
lásra nézve maga a társaság titkára is leg
kényelmesebbnek találja, ha a.z a szállod{!.k-

De hát nem ball senki minket? r 
- N em. nem l - biztatták most a 

többiek_hiszP.kenyeu, - caak ki '<ele l Kitől 
jön? 

- Zomorától, - sugta Nyikuláj. 
- Hát jó, ha tőle jön, de akilor mondja 

meg azt is, hogy hol van ö ? 
- Hogy hol van ? - kérdé Nyikuláj 

hirteleu meglepetve. - hogy hol ? - Hát 
ott van, ~ hol ez terem ! - kiáltott fel gon
dolathoz JÖVe Nyikuláj és a másik pillauatban 
belemarkolt zsebébe és egy mt~rék baokót tar
tott a többiek orra elé. Ezeknek a szeme 
káprázott a, r~gen látott sok pénzre és mind
já.rt bizalmasan vették körnl N yikulájt. 

- Hogy van Zomora ? Mit csinál ? l -
kérdé LajcSi. 

- Együtt vannak Stafánnal ? ! 
- Hisze· tudják, hogy Stafán elment 

onnan l 
- Honnan? 
- A boi eddig volt . 
- A Lunl.a. ardóból ? l - szalas:r.totta 

ki Ji'erdi, - mire Nyikuláj rettentő zavarba 
jött. Mindjlirt eszébe jutott. hogy mennyire 
megörvend a kapitány, ha me~tudja, hogy 
Stefán a rnegszö~ött fe!(yór a Lunkábsn rej
tőzik. Lajcsi ~s l!'erdi észrevették a Nyikol{!.i 
Utovarát és szinte megijedve kérdezték a más
különbt.>n is ismeretl~n embertól : 

- Mi a.z? - Maga valamit akar talán 
tőlüuk ? - te~te hozzá fenye!Zetöleg Lajcsi é!l 
nnnd a ketten körülfogtAk. Nyikuláj azon
ban feltalá.lta magát és elt>g nyugodtan 
mondá: 

- De hogy is akarok ! - Rosszul va
gyok ett5l a sósz11gtól. Ezt meg kell szokoi, 
hogy kiállhassam l 

- V agy ugy ? - mormo~ta L aj esi, -
hát menjen fel PS várjon meg. Majd elinté
zlink mindent PS holnap abba hagyjuk mun
kát. U gy e Jl'erdi ? 

Ez eppen vá.la.szolni &kl\rt, midón a köz 
bej{!.ratánál négy alakot vett észre. A bánya
mester volt a rendörökkel és Dt>rseivel. 

igazgatósága elen~edi K o r d i n MariskfLt 
is ; P. S z a t b m á r y Karoly veterán iróuk 
egy rövid elbeszélést olvas fel. - A pro
gramm tehát rendkivül gazdag, de a körtll
méllyekhez képe1:1t egy pár azám t.aláu elma~ 

rad· bel ól e, hogy az elóadM tulságoe&o busz• 
szu ne legyen. - S a l a c ~ polgt.rmester 
kiielentette, hogy At-ad város közönsége mind
azt meg fogja tenni, a mit a vendégszeretet 
ptuancsol, 11 nevezet:~sen a szállással való e•
l{!.tást kötelessE'géoek ismeri, bármint szabad
kozzék az ellen a társaság titkára. A bizott-
ság egyh'!\ngu helyesléssol kisérte a pol
gármester s~livait. - A polgármester 
ezután arra kérte a még nem mn
~ödó albizotts{!.gokat. hogy mielóbb ala
kuljanak tneg, s ezzel az ü.lés vPget ért. -
A mint a titká.rt61 értestiltünk, a kiránduló 
tár8118ág testületileg ohajtjs felkeresui a 13 
vértanu kivégzési helyét, e diszes koszorat is 
hoznak magukkal, melyet két hölgy helyez 
az emljikköre. Az aradi honvéd-egylet részá
ról L u k á es y Mtklós elnök fogadja a tAr-
888ágot az emlékkónél, a mire valószinüleg 
K o m ó e 8 y József tog válaszolni, s igy 
a kegyeletes kivonulásnak linnepélyee jellege 
lesz. Megemlítjük még, hogy 8 bt' esi irói k:örökból 
eddig tizen jelentkeztek a kirándoliÍ.llra, s majd 
mioden nagyobb lap lesz képviselve D o l i o a y 
Gyula tegnap délután tovább utazott Erdtllybe, 
hogy ott is elókészitse a kiránduló társaság 
utját. 

- Az augusztusi közg-yülés. Arad szab. 
kir város törvenyhatósági bizottsága által f. 
é\·i augusztus hó 10-éo délután 4 órakor tar
tandó rendes havi közgytllésre folyta.tólap; mé~ 
!1. k:övebezó ügydarabok vétettek fel. 25. A 
taoács jelentése Pénzi Sándor Sark. a mol
nár 4. sz. l4,urner Jánosné Györ51y u. 4:7. sz. 
Szabó Mátyás b. v. választó u 7. sz. P~tro
vics Tivadar Uj-Terem u. 30 sz. - EberJein 
Ferenez Sark. a molnár 18. Bing Ecie fönt 
5. sz. Konicsek Sándor Kápolna u. 23. Náder 
József Kti.IS Ernő 4. sz. - 6rünberger Jak. 
Petöfy u. 4 sz. W ~,>szel y István, radnai ut l. a. 
-- Mezey József Kápolna K b. - Frick An
tal lövész l, a. - Neumanu testv. pécskai 
ut 21. sz. - Walter Johanna Kapa u. 47. 
sz. - Beodó Matyás Kossuth u. 55. sz. a.. 
nj épitkezésük közstigi adómentesitése iránt. 
26. A tanács elöterjesztése az a~ófelngyeló ál
tal junius és julius hóban le és alóirt állami 
adók után esed~kes községi adó elö és le
irása tárgyában. Arad 1887. augusztus 6-én. 
I n s t i t o r i s Kálmán fóje~yzö. 

- Kért>m, kapitány ur, teSBék lassan és 
vigyázva utánnam jönni ! - figyelmeztette a 
bányame&ter, mire lassan lefelé lépett az első 
lépcsőkön. Dersei követte öt, s utánnuk ha
ladt Nyikuláj, majd a két rendör. 

.Az P.lsó tiz perczben keskeny, meredek 
lépcsökön szállottak alá. s oldalt a falat még 
nedves föld képezte. A neflyedik lépesófokboz 
érve azonban, a keskeny lejáró falai csiliogni 
kezdtek a sárgás gyertylllángoktól, e Dersei 
olykor sulyoa cseppeket érzett kalapjához 
lUódni. Megtapintá a falat s ugy tapasztalta, 

A kapitány csakhamar megallitotta a 
kis karaváD t és felkérte & bán yamestert, kogy 
szólitson elé egy munk&st a ki Nyiknlájt a 
keresett két emberhez vezess e. 

- Pet-ru, Pet-ru l VigyáAzz l - kiáltá 
vontatottam a bányamester. 

- Miféle nekünk valót? - idt>genkedett 
Ferdi Nyiktllájtól s gyanakodva nézett reá . 

- Ugyan mit Jezsuitáskodnak itt 1 Hi
szen ba kitátom a számat, hogy honnan és 
kitö! jövök, hát megesznl'k örömükben l 

- Rögtön velünk jöttök l - paranesolá 
' kapitány. 

- Hát ki az ur? - kérdé elképedve 
Ferdi. 

Azt majd a dorosi városházán tudjá
tok meg l - Kötöuétek DlPg öket l - szólt 
Dersei a rendórökhez. 

- Az isteni tiszteletek tartása az aradi 
ágostai bitvallásu e"angelikus tPmplomba.n 
augusztus hóban a következő sorrendbeo esz
közöltetnek : Augusztus 7-én német, 14-én 
magyar, 21-én n ímet, 28-án magyar nyelvü 
is~eot tisztelet, mely miudenkor délelött 10 
órakor vesz1 kezdetét. 

- Márkl Sandor dr. a körllokben idózó 
j~les tudós fővárosi és gymnasiumi tanár, ma 
reggel Radn&ra utazott, hogy az ott~ni zárda 
leveltárában kutatá.so~rat tegyen. Vele maotek 
J a n e s ó Benedek dr. és D ö m ö t ö r 
L~r.ló taLárok. D ö ro ö t ö r László a eoly
mc.si várról fog természethü képet késúteni 

- Haal-loom l - jött vissza a válasz. 
- Váár-laak ! - kiáltott még egyszer a 

bányamester. mire pár percz mulva ~gy ma
gas csontos alaku munkás termett Alóttük, 

-~....r ... +id! w ... -...... ... ..... ".....,..,. ····'";tffl •*" .. ,- .. ,t a ·'ftt;z.t.;..,...->-M- ·et e~ 

- Na, balljuk ! - bökte ln Lajcsi 
duná.o. 

Nyikul{!.j furfangos félénkséggel nézett 
körül ás tettetett titkolodzással kérdé ; 

Es az"k abilan a perczben meg is tették. 
(J:.'olyt. köv.) 
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Aradmagye monographájs számára. Eddig is 
több érdekes néprajzi és történelmi Celvétel 
eszközöltetett a nevezett. muukatl\rsak által, 
amely mllmellékletül fog eastoltatui a monog-
rapbiához. · 

- Megelözték a vonatot. Csütörtökön 
llélutáu nagyobb társaság indult el Aradról 
Paulis felé az államvasutak vonatán. Gyoro
kill csak eljutottak, itt azonban e~yszerre leg
nagyobb meglepetésükre azt veszik tudomá· 
sui, hogy a vonat nem a szokás szenot 
nehány pi:'rezig, hanem 46 perczig tehát tel
jes háromnegyedórát várakozik, mert Rad-
nán marhalerakodás van, s az \lDJHID jövó ro
nat késik. A kik esak Gyoroki!Z' jöttek, azok 
persze nem törödtAk az egész dologgal, a to
vább utazni szándékozók azonhan nem kevés 
boszuságot éreztek Hogy a dolgon valahJg:y 
siloitsenek, leszállottak s gyalog neki indultak 
Pa~lis felP, hová egy teljes ( é l ó r á • 
v a l elóbb tlrkeztek meg, rnint a vonat 
mely "/, 4 helyett '1.6 órakor robogott be a 
paulisi indóház elé. Mint halljuk ilyen m&r
balerakodás minden csutörtökön van Radnán. 
Ha ez igy f&D, ugy az utazó közönség érde
kében segitPni kellene a dolgon. 

A Markl-czirkusz első előadása tegnap 
ment végbe óriási nagy és előkelő közönség 
jelenlM.ében, mely falósággal elragadtatottnak 
muta.tta magát a társulat kitlinó erőinek bá· 
múlatosnak nevezhető pt·oduetiói által. A tár
sulat nöi és férfi tagjai, mind Agytól egyig 
kiváló aquisitíók ugy, hogy a társulat általuk 
az elsórsngu lovarkörök niveauján á.ll. A lo
vak1pompásan vannak trainirozva, az egyes 
szá111ok karika csapásként következnek, s a 
közönség egy tarka képP-kben változó folyto
nos produetio-csoportozatban gyönyörködik. 
az egyes producteuröket a kózönség a. szó
szoros értelmében elhalmozta tapsaival, de 
leginkább a Wilson-testvrrek tornamutatvá
nyait tapsolták frenetJCus ta,ijal. - Altalában 
nem tudjuk a közöns~gnek eléggé ajánlani, 
hogy ne mulassza. el a társula.t nehány elő

adását megtekinteni, mert igen ritka mutat
ványok:szemlélöje lesz. 

- Az elsö aradi önkéntes tüzoltókar t: 
év és hó 7-én délelótt 10 órakor e.z uj varos
ház emeleti kis termében parancsnalesági Uléat 
tart, melyre 11 t. ez. választmányi tag urak 
mPghivatnak. 'l'árl!ysorrzat : folyó ügyek és 
uj tagok ftl!vétele. Arad, 1887. aug:ISZtus 3. 
A z e l n ö k s é g. 

- A csanádmegyei gazdasági egylet 
v&sárnap azaz f. hó 7-én tartja Makóo dél
előtt rendes évi np,gygyülését ; délután pedig 
a kórház elötti téren á.llatkiállitá~t s ezzel 
kapcsolatosan Jóvásárt reodez. U gy an ezen al
kalommal eszközöltetik a ló-tenyésztési juta
lom dijosztás is . .Makó 1887. augusztus 4-én, 
Páli Sándor e. titkár. 

- Baleset. Egy BesesPk Mihály nevU 
12 éves napszámos-gyermek tegn11p egy per
nyával ház Jedeléról leesett és sulyos sérülé
seket szenvt>dPtt. f MegbirsBgolt doh>nytormelők. A 

/
~., · ~' p~nzt'~y6rök~• napolrban N~~oji!;y.J.amarás k'6ír" · 

sé~i>ben 11 kinrst{ui doblínytermelök által do· 
hánynvsl beültetett földterületek felmérésével 

-~ fog'l~lkoztak és a dohánynövények között fu-
tópaszuly és káposzta nö,·ények bt>ültetése ál
tali szabályelll'nesSPf!re jöttak reá. miért is 
If'egbirságol!Rttak : Sz a k á l :M i hál y, 8 za. 
k á l Andrtl.s, V á m o s lst1·án, K á l i 
Imre, S z e g e d i András, Sz a b 6 Ist· 
vánné, F a r k a s András, B o j t o s 
József. Ismételten figyelmeztetni kivánjuk & 
dobánytermelö közönséget, hogy figyelemmel 
legyenek R törvényre és ne adjanak alkalmat 
arra, hogy a pénzügyörök által m~gbiJnteUeli· 
senek. A pénzügyörök röviden bánnak el az 
eml!errel ilyen ügyekben, a hol a kincstár 
megkárositásáról vau szó. 

- "Itt a felesegem 1~ Egy aradi fiatal 
m~>nyecske beteken kPresztül azzal kino?ta 
férjét, ho~ry engedje öt csak két hétre vala 
melyik közelben levő fürdőre. A férj egyelóra 
bimezeU-hámozott mig végre helátta, hogy 
addip; mig neje f'.h·dön lesz, neki eem ártana 
egy kissé kirugni a hámból s élfezni egy ki 
szalmaözve~y;:é~~;et. Beleegyllzett tehát neje 
kérestibe és hogy t.<\.ml se legyen tőle B o r-
8 z e k r e (ErMlybe) akarta küldeni. A me
nyecske ebbe i~o belee~Zyezett. A költségvetPst 
elk~szitették. Az utikölts~gen kivül s me
nye<'ske naponta ö t fo, in tot kért. Az össze
get a férj azonnal a nö kezecskejébe juttatta, 
a ki is a másnap reggel vonattal el indult 
Borezékre. A kis menvecske utközhen ös.sze.. 
találkozott nehány l~ánykori jóbarátnö.Jével, 
kik szintén e~yik hunyadmegyei fürdőbe in
dnltak volt. A menyecskét e társaságnak si
került annyir& kapaczitálnia, hogy a borszéki 
fürdőre való kirándulásat megváltoztatta és 
velök tartott. A kis menye('ske ugy gondol
kodott, ho~y ezáltal a f~rjétól kspott összej!:
ból m.Sg mF>gis • tilkarithat valamit. A szali\Ja· 
özvegyséllTe jutott ft>rj pedig egy egész héten 
kert>~ztfil minden este elláto~~ttott a nPpsze
rübb kertbelyistlgekbe. Esténként a mi fPrjünk 
esak U/lY szórta a • tloreseket. • Egysze1· 
azonhan midön belepillantott tárczájába a lel
kiismerete vádolni kezdte, hoer ó S7.almaöz
vegyst>ge alatt háromszor tÖbbet költ el, 
mint a mennyit kedves ki fel~>sé~·;nek enge
délyezett napi kéiltsfÍgt>kre. Elhatározta ma
gát, hop;y egy Mtre ó is itt hagyja a városi 
lump·életet és átrándtil -'mig felesége haza. 
érkezik -ellyik Hunya11meg-yeben levó gyógy-
ffirdöre. T;gy is lett, Az elsö nap kitünőlAg l 
éreztt> magát anuy1val is inkább, mivel ej!yet· l 
len aradi ismeröst sem vett észre. Elsz1\nta 
magát, hogy mint "fi a t a l e m b e r~ mu
tatja be magát egyeR családokról, hadd élje11 
ejly kis jó vtlá!!'ot. Másnap épen ismerkedési 
estély rendeztetett, m~ly tá.nczc:al vet te kez
detét. Szalmd.tízvegyfink bemutattiltja magát 
egyik-másik családnál 8 a be:nutatás után 
nem gondolt többé semmivel. Belemelegszik a 
tfmczba, sorba vette a sok szfÍp láuyokat. -
Egész este csak ról" beszilltek, elhalmozták 
miuden di<'sérette! az est hősét, miut ilven
kor szokás. ha ell) csinos. jó tánczos fiatal 
ember kP11ll a fllrdóestt>lyekre. li~gyszer azon
ban éjfél útán rnidön női keringöre került a 
sor egy fekete gyászruhába öltözött uö 811 
meg előtte és feJkéri ,.a k e r i n g ö r e." 

Egymásra néznek. A férfi rn~jd hanyatt vá
gódott s irtózatos hangon kiáltá "I t t a fe
l es é g em !" 

- Beszüntetett ösztöndíj. V e r t á n 
Istn\R srsdi tógymnssiumi tallulónak Bibit a
féle 210 fr l nyi ösztöndíját a vallás és közok
tatásügyi. miniszter beszllntette. 

- Erdekas szerzemény. J a n e s ó Be
nedek dr., az aradi föreáhskola derék tanárá
nak legközelebbi tanulmányutJa 1\lkalmáve.l 
sikerült a fekete-gyarmati ev. ref. templom
ban a 15-ik szá~adból származó fr es k Ó· 
k é p e k hiteles másolatát megszerezni az 
aradmeg:yei monogrsphia s~ámára. 

- Esküvő. EberJein Ferenez aradi pol
gár MarísK:a leányá~ nöiJl veszí B e c k Gyula, 
az eskiivó ma meg.v végbe. 

Roseth Arnold, sz aradi lyceum képzett 
fiatal tan<íra - miut értesiJlünk - hasonló 
minöségben a szolnoki gymmtsiumboz fog 
kineveitetni. 

- Hordók között. I h á s z István 53 
éves napszámos a mint e/ly pinezében a hor· 
dókat hengeritette, véletlenlll két hord.) közé 
került és sulyos lesti sérlll6seket szenvedett. 

- Hymen ifj. F i s c b. e r Antal b. csa
bai fiatal k('reskedó eljegyezte D á v i d Mal
vina kieasszonyt, Nagy-Beeskerek egyik leg
szebb leánvát. 

- Nyilvános számadás és köszönet. Az 
e ls ö a r a d i ö n k é n t es t U z o l t ó kar 
m ü k ö d 6 t a g j a i által folyó évi julius 
hó 24-Pn rendezett tánczvigalom 83 frt 49 
kr bevételt, ebhól 61 frt 49 kr kiadást és 22 
frt felesleget eredményezett, mely utóbbi ösz· 
szep; önkéntes felülfizetésekböJ származván, a 
fellllfi~etóknek ez uton is Lá.lás köszönetet 
nyilvánítja, Aradon 1887 augusztushó 3. A 
r e n d e z ó s é g. 

- lparügyek. Iparigazolványt nyertek 
ujabban Aradmagyében Magyavádon Novák 
Józs"lf kerékgyártóiparra. Szemlakou : Bitten
bioder Conrád vegyeskereskedésre. - Csanád
megyében : Kunágotán Gonda J.i'erencz szabó 
ip arra. - Hunyad magyében: Hátszegen Sza
botica Rozália szatócs llzletre, Trscher Ferencz 
szllcs iparra, mig ellenben Aradmej!:yében : 
Ó-Paulison özv. Turza. Sándorné a néhai ft\rje 
által fizött szatócs kereskedést és Hunyadme
gyében : Piskin Pfianezer József szatóes tlzle· 
tét megszüntette. 

Hazáak ~8 a t't\város. 
- Milán király Tátra-Füreden. M i

l á n szerb király, Sándor trónörökössel 
ml délelőtt k é t n a p i t a r t ó z k o
d á e r a Budapestre érkezik és a fóváro~;ból 
három heti idözésre Tátra-Füredre utazik. 

- Kossuth Lajos nagy hazánkfit.nak 
egészségi allapotáról örvendetes hírt közól 
egy rokonA, a kinek az a szerencse jutott 
osztá.lyrésziil, hogy hosszabb időt tölthetett 
egylltt a. nagy számfizöttel Courmayeurben, 
boi Kossuth Lajos a nyári évad alatt Udüléat 
keres. K~ssuth Lajos julius 7-én h~gyta el 
Turint, hogy Courmayeurbe utazzék, hova 
nővérét, Ruttkayné asszonyt, az orvosok a 
gyógyforrások használat~ végett kfildték. Az 
illető együtt utawtt Kossuthtal és Ruttkayné
val. A kis társasag három napot töltött ut
ban, egy-egy napot töltöttek Chatillonban és 
Aostabsn, az utóbbi helyen megszemlélve a 
római és hűbérkor nagy tlmlékeit s julius 
10-én érkeztek meg Coumayeurbe, mely a 
történelmi nevezetességli aostai völgy északi 
részének egyik lf•gszebb pontja, a Mont-Blanc 
tövében, hol a természet pazarolta szl'pségeit. 
Kossuth Lajos itt tölti a nyarat. Most is fáradhat· 
lan a sétaban tip ugy, millt abban az időben, 
a mikor öreg barátjával Ihász Daniel ezredes
sel járt a hegyekbe bot:10izálni 11 ép oly ér
deklödéssel figyeli meg a termé11zet szépsé
f.!:Pit és csodáit, mint évekkel ezelőtt. Ked
venez foglalatosság& a bot'l.nizá.lás és három
négy óra1 ~:~étáiról sohssem tér vissza a nélkül, 
hogy nehány ritka példányt ne vinne haza a 
gazdag alpesi flórából, s rendkivfili nagy örö· 
rnére van, ha a férgek által elpusztított her
bariumának példányait pótolhatja. A nap többi 
részét olvasással, irásaa.l és tánalg!issal tölti s 
e közben szorgalmassn szivjs vastag ezigaret
láit, malyeket mindig maga készit. Este tíz 
óráig rész vesz a társaság kártya játszmájában, 
malyben szintén nagy kedvét leli és teljes szó· 
rakozását találja. A kormányzó rendkivül egész
ségnek örvend. Alakja ma is a nal!' J napokta em
léke1.tet, ~oreuin az Met üde pirjával, ajkain ama 
kimondhatatlanul kedves. szivélyes mosolylyal 
és s zemt>iben azzal a lángoló tüzzel, malynek 
megragadó blibáját még a 85 ~v viharja sem 
volt képes elfátyolozni. .Az utolsó négy-öt 
év majdnem nyom nélkül haladt el feletta. 
Testének friss&ége és járásának ruganyossága 
majdnPm változatlan. 11:mlékezőtehetsége bá
mulatos : szellemének ébers~ge valóban rend
kivüli; ét\'ágya jó. kedélye élénk és kedves, 
szóvsl a vállaira sulyosodó Ső év, ugys1.ólván, 
meg sem látszik rajta. - Ruttkayné egész
ségi állapota, mikor Kossuthtal utra kelt, 
rendkivUJ gyenge volt, de & gyógyforrások 
használata, valamint a.z üd~:~ hegyi levegő 
már eddigelé is a javulás titjára terelték 
Kossuth Lajos szeretlltt nővérét. 

- Halál mulatság közben. Vidámao töl
tött éj utá.n, borzalmas reggelre virradt az a 
ket könnyuvéru oőcske, a ki szerdán este 
vend~ge volt a.z István foherczeg szállodában 
lakó Hoc:hmann Adolf O.gynöknek. Hárman 
mulattak négy fal között kora estétől k6sö 
hajnalig. Az 52 éves ftirfi, a ki egész él~té
ben barátja volt a zajos mulatságoknak s nem 
riadt vissza a kicsapongásoktól sem, ez alka
lommal a szokottnál is többet ivott Annyira 
tullépte a. rendl's határt, hog-. virradatkor 
birtelen erős vérhányás fogta e,;,t-s rövid idó 
alatt kilehelte lelktl' halálra rémült b11ra.tnöi 
S7.emelattára. A sikoltozásokra összeszaladt 11 

szlllló népstige és or~ost hivatott, de már el· 
késve. Hoebmann nem tért többé magához. 
Az orvos, a ki a h&hil beálltát eenstatálta, 

nem tartá valószinOtle. nnek azt a r felh vést, l doln{lm, csak férjemre? De nem vagyok hós-
ho~ry az ügynök m~rgezésnek lón áldo~.ata. oó, kedvesem, hogy ne gondold azt ! 
E miatt holnap felboncwiják a holttestAL M.>g jó, hogy nem viseljük homlol.un-

- Rövid hirek. T e r e b es e n · király kon gondolatainkat, mert az ajkak hallgathat
által is megnézendő had~~:yakorlatra harmincz- nak e a sziv dobogása nem árulja el magát. 
ezer katona van összepontositva, mely S:.lámnak Csak a jó isten és én tudom mit gondolt-nm 
egy harmada honvéd. - H a l as o n a pest· én szon órában, dP m~lyen el van a:& már 
mPgyei tanitók közgyülésén Szász Károly püs- temetve és egy nagy követ gördítettem . reá 
vök (is és 'fóth J!lzset tanfelügyelő ís részt mindt>nkorra. 
vettek ; volt ez alkalommal banquette társa~- Mídőn eljött Herbert, át11.dt&m neki a le-
vacsora s a város által rendezett gyümölcskiál- valet, a nélkül, hogyegy szót szóljak. Futólago-
litás. - A Ki s fa l u d y-g ó z ös n e k, a san átolvasta, aztán kezeibeo összenyomta, is-
mint hire jár, nagy baja tö1tént. A keddenéjjel mét felbontotta és elolvasta, mig kezei resz-
kitört viharban eltört a gépe. Jó, hogy mind· kedtek s egy köny hullott a papírra. Kar-
járt Sio-foknál történt, mert a tó közepén nagy jaiba vetflttem magam, és sokáig, nagyon so-
baj eshetett volna. A gép megcsinálása löbb káig maradtam hU szive ml'llett. Beszélni 
napba kerülvén, most Siófok és Füred közt egyikünk sem mert e halálos órában. Ó foly-
yaeht közvetiti a közlekedést és postát. Ime ton csak könyeimet csókolta le, melyek zá
egy kiáltó bizonyság, hogy nem egy gó· porként folytak, és zokogott, mintha szíve 
zös kellene a nagy Balatonra. - M á r- szakadna meg Többször kisériette meg vala-
m a r os b a n a üuka.sok, medvék elszaporodtak, mit mondani, de nem birt, fejét mozgatta és 
sok kárt tesznek s a lakosság hajtóvadászatot mosolygott, mint mosolyog a haldokló. V égre 
kért Rllenök. - K i s-K ö r ös ö n egy elbocsá· az ajtóhoz ért, még egyszer vissza fordult, 
esátott cseléd hoszúból felgyujtotta volt gazdája kezével intett még egyszer, aztán a hely, hol 
kettős száraz-malmát a város végén. - T o l· állott, üres maradt, s én a boi álltam, térdre 
n a-T am á si b a n Kiss János járásbírósági estem, könyektől elvakitra. 
al biró, az itélö tábla határozatánál fogva. sok N em baltam meg akkor. Lehet. hogy sok 
rendbeli panaszok miatt, Iegyeimi vizsgálat alatt eróm van. A fájdalom, mint t1lzes nyil járta 
áll s fel is van függesztve hivatalától. át lelkemet. Kezemet számra tettem, hogy ne 

A király szava. Madridból a követ
kazó érdekes esetet jel en tik: Nehány nap 
elótt Krisztina királyné gyermekeivel megla
logatta hires Se~ovia városát. A r6gi kápolna 
kapuján egy szfiz Mária kép függ, melyröl az 
a rege, hogy abból az időból származik, mi
dón ott a mórok laktak és az11tán nyomtala· 
nul eiUlot és csak a estbolicus vallás u.ijáéb
redésekor került ismét elő. A kirlilyné 
karj .ira véve fiscskáját a kis kir<Llyt, azon
nal a kápolnához hajtatott, hog-y ájtatosságát 
végez1.e. Az ajtó kfiszöbén a királynét a 
medinai herezeg besz~ddel kivánta üdvözölni, 
de alig mondta el a bevezető szavuat, a kis 
királ,r oly iszonyu sírásra fakadt, hogy a kö· 
zel állók egy hangot sem hallottak tőle. A 
királynét ez a vc\ratlan eset nagyon zavarba 
hozta, miből csak & herezeg leleményessP.ge 
mentette ki. A herezeg ugyanis mélyen meg 
hajtja magát és ~kkép szólt : "A király szava 
elótt micdeukiuek el li. ell ha.llgatni. u A ki
rályné derfilt kaezajban tört ki a szellemes 
ötlet felett s példáját követte a környezet. 

- Rövid hirek. A b é c s i M á r i a 
T e r é z i a·s z o b or fl'lállitásához már hozzá 
fogtak. Legelőször az álla.mi ércöntőben készült 
allegorikus alakokat, az Erőt, Bölcsességet és 
KPgyet és a Turbaiunél öntöU Igazságot álli
ták fel, melyek a császárné trónja körül állnak:. 
A 220 mmázsa sulyu főalak, külön szerkezetü 
koesin s több darabban, a jövő héten vitetik a 
jövő héten a muzeum-terre. A azobor le
lepzése a jövó év május havában lesz -
S t a n l e y expeditiója most Vad~lay felé tart 
e oly vidékeken jár, a no! eddig kutatók mt;g 
aem vuHak, miér\ biitG& hirnket csa.k ueháuy 
hét mulva lehet várni. - E g y t i 2 ~ v e s 
fiu velocipéden Reichenbaehból négy na.p alatt 
ut&zott Berlinbe, mi ily nagy melegben fi~ye· 
lemre méltó sporteredmt>ny. - C a t á n i á ban 
a cholera folytoo pusztit s a huszezer lakosú 
Paternaban ua.ponként harminez·neg-yven ember 
hal meg; írják hogy Nápolyban, Resinában és 
G11etában is tordult volna már elő több gyanus 
haléleset 

CSARNOK. 
Egy levél. 
Carmen Sylvától. 

Az ,Aradi Kö11löny" számára románból forditotta: 
[~'olyt és vége.] Papp Hermin. 

kiáltsak. Egyszer csak a mint távolról ballom 
Ileuny fog esíkorgll.tását, s a mint vissza. né
zek, látom a lánykát saját lábsio állva az 
ajtóban mint egy tünemény, lábujjhegyen kar
jaimba jött, melyeket kin ritottam s gagyog 
valamit mint: ,Mama." A dajka örömtól su
gárona jött utána, örfilve, hogy a meglepe· 
tés oly jól sikertilt, majdnem megijedt látva 
megrázkódtstá.somit, d~ sietve kezdte elme
sélni, mit csinált, hogy ez a csoda sike
rüljön. 

A lányka szobáját elkészítettem Reinhold 
számára. Ileuny ezentul relern fo~r aludni, 
A :ton naptól fogva, nem voltam többé ideges; 
megszllnt miodörökre. Láttam. a. mint sz 
Ileuny dajkája, a szobakány és sza.kácsné 
cs<>dálkozva néznek rám, a mint egy esendes 
órában a tükörbe néztem. Hajam egész fe
bér lett. 

Igen, én egy levelet akartam irni, boi 
is hagytam. 

"MA!I:érthetted tehát hosszas hallgatá
somat.• 

Ha mindent tudnál, még jobbe.n meg
értenéd. 

"Mit beszéljek mindazon évekről, me
lyek oly egyhanguan folytak egymás után 
félelem és remény közt, mig ('\érkezett az 
idó, midőn Ilenny járni kezdett, kevéssel 
atyJa meggyógyulás& és vissza. jövetele előtt. 
:M pillanat oly megható volt és ugy megresz
ketett, hogy alig birod elképzelni. Reinhold 
öreg lett. s szomoruan tekintett ÖRZ hajamra 
ée midön Jlennyt meglátta kérdé : "A mienk 
ez ?M - Alig végzé szavait, egy félelmes 
zokogásba tört ki, engem halálos felelem fo
gott el, féltem szivszélhlldéstől, avagy agy· 
veló 'yuladástól, va~y egy ujabb betegség
tól, mely öt érheti. De a zivatar elmult min
den rosz következm~ny nélktll. Sót ellenke
zőleg, mintha valami elolvadt volna benne. 
Oly ·szelid és szeretetteljes lelt. 

Még most is látom mint veszi Ilennyt 
először ölébe, fejeeakéjét mellérd szoritva, 
másik kezével pedig szoritva Henny kezecs
kéjét, egész máskép, mint Herbert szokta 
tenni! És é n öleltem ll;icainy és nagy gyer
mekemet, szivem mélyében pedig bocsánatot 
kérve tölök, hogy egy pillanatban megfeled
keztem róluk ! 

,.Azóta életemben nem történt semmi a 
mit érdemes volna meg emliteni. Ilenny nagy 
PS szep lett, s beszél néhány szót, a malye
ket csak Reinhold és én ertünk; órák ig sétál ve
lem karon fogva. Nézzük & virágokat, a pi lian
gókat és örülünk a szép meleg napnak, ha pedig 
hideg van, nézzllk, mint kergeti ~ szél a fa
leveleket ; történeteket is emlitik, a ha.la· 
dók ránk néznek, de azért nem jö\"ök za· 
varba, hanem Po is rájok nézek merészon, 
mig elmennek. 

"Sokat olvasunk e~yütt, ó sokazor &lal
"Ele~et voltam beteg .. 

nincs többé id öm arra! • 
mondám, "most szik, én pedig tovább olvasok, hogy fel ne 

~bredjen. Játszunk dominot és }ottót, e kép· 
teljök magunknak, hogy nemsokár& Ilenny 
is képes lesz játszant velünk. 

Herbert éa én nem beszéitiluk semmit 
arról, ami leginkább foglalkoztatott benniJn· 
ket ; ó mindig felolvasott, de nem tudta, mit 
olvas és én nam tudtam, mit hallok. Az idő 
hátra maradt reszét sétálással töltöttem, a szo
bában fel és alá sétálva, mint az oroszlán a 
ketreczében. 

~Nem sokára olyan leszek mint .llen ny !" 
mon:lám "nem birok egy perczig sem nJ>I· 
godtan len nt." 

"O pfuj r "volt Ht~rbert válasza egy oly 
tekintettel, melye' máskor nem mert ismé
telni. 

Akkor azt hittem, hogy az az idó túr
hetetlen s nem fog 8oha végzödni. Mert nam 
~rkez~;tt még semmi levél, esak: most tudom, 
hogy anne.k sok édessé~~:e volt, az volt utolsó 
tavdszom, z&por és zivatarral, felhökkel és 
napsugarakka.l, a kábitó illattal. Fiatalodom s 
erösböd1k, ha ó rá gondolok. Ugy tetszett, 
mintha mérnem kellene felál:lozásom nagysá
gát. A jövőról soha sem besztiltünk, esak: 
mindig a multról. Hogy mint köszöntem mt?g 
neki mindazon szép órákat melyeket ó ne
kem szerzett l Ö pedig, hogy köszönte ne
kem, hogy én e.z ö világiló malege voltam. 

Egy nap levelet kaptam az intézetből, 
malynek megpillantásánál összerezzent.em. ha
bár .azirá.s bizonytalan "e. idomtalan volt, mégis 
megismertem, hogy Remholdé. Eleinte nem 
is birtam felbontl\ni, annyira reszkettek ujjaim. 

Igy hangzott: 
"Edes ji.s hn feles~gem ! 

Szivem mélyéból Mdok hálát az Istennek, 
ki megszabadított az éjből s megengedte, hogy 
lássam ismét a napot. Két nap mulv& kar
jaidban leszek l 

Örökké a tied l 
Reinbold. • 

Az intézet iga1~atójának egy levele volt 
húzza esatolva. Reinhold csodásan meggyó
gyult, s annyira óhajt baz& menni, hogy már 
nem lehet többé visszata.rtani. Nagy eliend· 
ben és sok elóvigyázattlil jelenlegi é.llapotában 
el utazhat, 

Tizszer is t>lolvaslam & levelet s mig 
olnstam körülöttem winden oly rut !eU, és 
egy nagy pusztaság véglelen magánynyal. 
Ugy-e, nem volt többé szabad Herbertre gon-

~Reinboldnak küléinösen abban telik nagy 
öröme, hogy fésülje Ilennyt. Valóságos szeu
vedélylyel bontja fel Ilenny dos haját, mely 
eflész a földig ~r. és f~silli, majd igazítja s ' 
ismét elbontja. Ilyenkor oly megelégedettek 
mind a ketten, hogy én gondoskodhatok a 
11zükségesekröl. Egy gondos emberré lettem s 
mindent magam vezetek, 

".Amint látod, az én házam nem egy 
fiatal embernek való, az én életem, nagyon 
egyforma és érdektelen. Azért bocsáss meg 
hosszu levelemért. Te magad követelted, s 
most tán nem lesz türelmed elolvasni. De én 
egy beszMes öreg asszony lettem. tán beszé
desebb annál is inkább, mivel kevés alkalmam 
van besz~lni. 

.Most jS)j boldogul, s kllldj ~n~e~retett fiad
ilal egy arczképet, bo~y birjam magamn~k 
képzelni, mmt nézel ki. 

Hü megemlékezésedért fogadd köszöne
temet l Nagyot jót tett nekem. 

A te öreg 
Agas tá d." 

Szerkesztöl üzenet. 
- S. J. urnak Apiczin. A k~rdésben informáltuk 

magunkat, s nézetünk szerint nem lenne czélszerii a 
UlrgyaliW! alatt lev'í és még meg nem oldott ügyben 
idt'l elötti felszóllalá.st közölni, mely esetleg épp azok
nak árthatna, kiknek az ön czikke használni kinin. 
1!: ülönben is ugy értesültünk, hogy a \"lÍsárlá.Bra jeiPnt
kezók mikénti részesülese még nincs végleg megálla
pitva, s ez irányban tárgyalá• ok lesznek. Illetékes 
helyen ugy is elso sorban a kisebb részekrt! jelt>ntke
zóket óhajtják kielégiteni, s ez megfelel az ön inten· 
ti ó jának is. 

KÖZGAZDASÁG. 
Bivataloa piaczi árak Aradon. 

- Augusztus 6. -
1. Gabnanemllek: tiszta buza legnehezebb 6 frt 1 

60 kr, közép ts frt 50 kt, kétszeres legnebezPbb 6 frt 
- kr, köztip 5 frt 90 krsjczár. rozs legnehezebb 4 frt 
60 kr, köT.ép 4 frt 50 kr, árpa legnehezebb Hrt 40 kr 
közép 4 frt 30 kr, zab legnehezebb 6 frt 80 kr, közép 
5 frt '/O kr, retek-repcze legnehezebb - fli - kr, uj 
lmkoricza 5 frt 60 kr mkíni. 

2. Liszt: lectinomahb O·ú 17 frt 80 kr. Jpgfino
mabb I. 15 frt 40 kr, zs~mlye 14 frt 40 kr, feh~r ke
nyér Ul frt ~O kr, fekete kenyér 10 frt i)(} kr, rozs 12 
frt 80 kr. tengeri - f rt - kr mmki.nt. Dara ti>zta b u· 
zá.ból 17 frt 80 lrr. Arpak:ísa 16 frt - kr mmkint 

3. Htlnlye~ek: horsó 17 frt 5() kr. hab 10 frt 
80 kr, lencse 18 frt 20 kr, köle•kása ll frt 60 kr. bur-
gonya. 4 frt 80 mmkint · 

4. !'!z~na: l. kötött le~Qobh 4 frt RO kr. közép
nerü 4 frt 50 kr, kötetlen: legjobb 4 frt 60 kihépszerü 
-i frt - kr egy mmázsa. 

5. Kötiitt vagy ág1i szalma : legjobb l frt 80 
kr, kö7.épslerü l frt 60 kr egy mmázsa. 

6. Takarmányszalma: leftiobb l frt 80 kr, kö· 
zépszerü l frt 60 kr. e~y mmázsa, 

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

8. Fa: bükk 3 frt 15 kr, cser 3 frt 15 kr. ~zilfa 
3 frt 10 kr. fenyo 2 frt 50 lrr. egy köbm. 

9. ÜllB: marha n 2 kr, borju 72 kr. 11i$T.nÓ 48 kr 
juh 32 lu; disznózsír 60 kr. szalonna !'i2 kr, vaj i 
frt 20., oll"asztott vaJ - frt - k"T. egy kilo. 

10. Y egyesek: Borszesz 36 kr, t~j 10 kr. fehér 
ó bor 30 kr, fehér uj bor 22 kr. vörös ó hor 80 kr. 
vörös uj bor 6 lrr. e1zet 6 kr, pálinka (szil>a) 40 kr, 
sör 28 kr egy liter. 

V egyes köziE!m~ayek. 
- Az ujszeged-veresházi ármentesitó 

társulat VPdműveinek kiépítésére a t~rsulat 
elnöks~!!énél <.'Sfitörtökön dPiutan tartatott meg 
az árlejtés. A vállalatra. a. melynek költsegei 
170,000 frttal vannak elöirányozra, nyolelz pa
lyázó jPlentkezett. A legolcsóbb ajánlatot 
Deutsch Zsigmond budapesti vállalkozó tette ki 
előirányzott összegből 31 és1/to százalékot en
gedett. 

- Mérsékelt manettérti jegyek kiadása 
Budapestról-Bru!lkon át Bticsbe, valamint ví
szont is. Nagy-Boldogasszony ünnep aikalmá
ból folyó évi augusztus 13-án Budapesból
Bruckon át Bécsbe, valamint viszont rendkivül 
mérsékelt manettérti jegyek fognak kiadatui 
következő árakon : II. oszt. 13 · frt 50, III. 
oszt. 9 frt 40 kr, megjegyezvPn, hogy a Bu
dapestről B~csbe szóló manettérti jegyek aug. 
13-án a 10 óra 33 perczkor este, a Bécsből 
Budapestre szólólr ellenben a ll óra 10 percz
kor este induló személyvonathoz adatnak ki, 
mely jegyekkel a visszautazás bármely ~ze· 
mélyszállitó vonattal, gyors és expre~s vonat 
kivételével bezárólag augusztus hó 22-ig tör· 
ténhetik. Gyermekekre nézve következő kedvez
mények engedélyeztetnek : Két l O éven aluli 
gyermek számára az illetó kocsiosztályra szóló 
egész jegy váltandó. - Egy ily gyermek a 
Il. osztályban egy eg~sz ll. oszt. jegygyel 
utazhatik. A III. kocsiosztályban egy gyermek 
felnőtt kisérójével együtt egy eg,;sz II. oszt, 
jegy váltása mr.llett u~azhatik. Podgyász sza· 
badsuly nem engedélyezteLik. Budapest, 1887. 
aug. 3. Az igazgatóság. 

•••••lislet. 
( Augusztua 5.) 

(B.) Az üzlet szilárl'l. Készáru na~yban 
27.25-27.50, kicsinyben 2';.75, hordó nélkül 
per l OU liter. 

Budapeati gabnatözade. 
(Augusztus 5. J 

Gyenge kinálat, tartózkodó vételkedv 
8000 mm. jött forgalomba b-10 krral ólcsóbb 
árakkal Tavaszi buza 7.32-7.34, ószi buza 
6.82-6.83, fszi zab 5.35-5.37, tan•szi zab 
fi. 70--!). 72, tsngari augusztus-szeptemberre 
5.38-5.39, tavaszi tengeri 5.42-5.43, ká· 
poszta-rapeze 11.75. 

IDEGENEK N:EVSOR..l. 
(Augusztus 6.) 

Febérkereut•IIZálló. GrM Oroszy N .. és asalád, 
Vá<lz. Hoíráth István. hirt .. Pészak. Adarnovils S .. ig:I'Z
gató. Náiias. Porsche Vilmos, tanár.. l'ádé. Barucl1 ~J., 
titkár. Stettin. Heinrich J<'erencz. Maly L .. né, maga.n
zók, Bpest. Kulicsek Já.nos. mngánzó. Buziás. Straab
brigent 8., magánzó, Tuvkeve .. J uránek Rándor, m'~ 
gánzó. Ujkul. Schwarcz Emil, keresk., Sze~ed. ;\los
wan J .. ~'leisher N .. Vetzelb~rger Emil, ulazók Bpest. 
Löwinger I!~:n:lcz, Steinitz J., Ro1.enfeld J.'.. Singer 
Sándor. utazók, Bécs. SteineJ N .. utazó, ,1\;agyvárad. 

N ádor-szállti. 8ngár Béla. birt .. Ková.cshá7A Lá
zár Káhnán, fogalmazó, Henczenez. Ajtay ti&ndor, er· 
dész, Kiaindis. 

lláromkln\ly•szállo. Gróza János, esperes. R
Halmágy. Knauer József, jegyzö. Petris. Böncs Károly, 
tiszttart6. Silingvill. Schcrfer Mór, keresk., Kisiratos. 
Kohn Lipót, keresk .. L&lasincz. 

.lrany-szarvas-sz•lló Janania J., Bukovina.. 

FeleJós szerkesztö és kiadó : 

H l N D Y Á R P Á D. 

Ny i l t t ér. 

BlötelD orvosi tekintélyet n. m. 
dr. Korinyi tr. kir. tanácsos. dr. Kézmár 
szky tr., dr. Kétli, dr. S~l~wi~mer tr., . 
dr Stiller tr .. dr. Müller Kálman egye
te~i tr, dr. Grosz Sándor megyei t. . 
fóo1 vos, dr, Rein ih. dr. Herman ~. . · 
foorvos stb. Budajl~sten; dr. Kál- / 
lay Adolt rendt~ ó-orvos Kar~s· ,.._ 
badhan : dr. Braun tr. udr:m .," 
tan{~csos, dr. Rokitansk~- tr, • 
kormánvtaná.,s. os, dr. Sdmilz· h 
Jer tr., ·dr. User tr .. dr. W in- · ~ · 
temitz tr., dr. Herz egye- ~ 
tem i tr., dr. Rott tr .. dr. 
Marencz~ller, Eul~ntha ~ , ·~ 
li dr. Kautz, dr, Gold /:V ·Jt.,. ,f ;l' 
odv. onos, dr B~t- .=$ ,~ .Q ~ 
sy a béCI! i . Of'\"OSI . .$' 1111111. 4, ~ 
collegium ti~kára ' ... ~ ."" if .)It 
s b. st~ .. Becs· 'J~ " • 
ben: ,1telete ~ J1 • 1 

folytán. ::;q 0 • ~ 
ey • }'Cl ~ 

~ / t~ ::(Q;."~ 
/~ + ;."~ 

A. Q~ ' nemcsak alegkitii-
."" 41 ~ nöbb, Jegkelleme· 

_# ~ sebb izü és Iegegesz-
.o 0 . ségesebb ital, l!aJwm 

~~~ ~ ·· ~~pzH~mind az emész
A. .J! ~. tési, lélegzési és vizelés 
."" iJ ~ / fzervezetek bajaiban 

.... L tf. -o r elsörendü gyógyvlz. ......... :> BORRAL VEG'YITVE KlT11NO. 
(p Kapható A r a o o mind eo DIII(JObb 

Cl; f'ii.J7.Pri.ereolkedb és léDdéglöbea. 

• ~ .A. fotTÚterm4DJ euodüJJ olánuitóJa ! 

fl~/ M.\[T~ER ADOlf, 
...., ,/ BUDAPEST, Arany Já.nos-u. 36. sz. 

l/ ~ Le~obb 6naer a koler~ ellen. 
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Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. álle.mva.sutsk ig&Z~~:atóságane.k az építés 

alatt lévó .sunja-uj·gradiskai vasutvonal felszereléséhez 
lagkésóbben f. évi szeptember hó végH~r bérmentve 
a budapesti központi szertár, esetleg pedig & zagrá.bi 
szertá.rba Wrtt>nendó szá.llitás mallett az alább felsorolt 
leltári tárgyakr& lévén szllksége, ezen tárgy11k szá.llitá.sára 
ezennel nyilvános pá.lyá1at hirdettetik. 

A szállitaodó tárgyak 8 következő csoportokban a 
részletesebb maonyiségek közlése nélkül soroltatnak fel: 

l. Szerszámok, vas- l!s aczélból készült eszközök. 
~. But()nat és a.sz.talos munkák. 3. Bádogo~- és 1!\mpa.áru 
készitmények. 4. Fanemüek, vasalt emel ö és bontó rudak, 
létrák, hágcsók, kerékgyártó és kádár készitmények. 5. 
Bélyegtók, peJ'sétoyomók, keletsajtók, lyukasztó és ?lo~
zárfogók. 6. O rák. 7. Fecskend ök és haraniok. 8. \'as boi 
való pénzládák, pénz- és menetjegy·szekrényPk. 10. Ke
feárui. ll. Fehérnemt\, ágynemű és pokróczok. U. Bő
röndös munka. 13. Merö eszközök és müszerek. 14. Mér
legek. 15. Távirda.i és jelztisi készülékek. lt>. Különfélék 
és pedig: pályakocsik, köszörükövel!:, vonalzók, betefl;twrd
ágyak, szé11-kosar~t.k, jelzó-kUrtök, köpö-ládák vasból. ke
let-mutatók, vas nyoszolyá.k, palaczkok, poharak, takaró
ponyvák, jelző-sípok, gyógyszer-szekrénye k, tintatartók, 
üveg-gyanta és kender-tömlők, kalauz-kUrtzsinór, kőkor· 
sók, stb. 

Ezen szállításra nézve am. k. államva.suh.k 24 722-
86. sz. Altalá.nos, valamint az illető tárgyakra vonatkozó 
különleges szállítási feltHeJei az idézett szabványrajzok 
és minták, nemkülönben az ajánlati űrlapokban tett kö
rülirisban foglalt minöségi határozmá.nyok mérvadók. 

A kereskedelemben általánosan elóforduló czikkek a 
legjobb minöségben rnállitandók. . 

A.. kiirt tárgyakra vonatkozó·s1.abványrajzok. melyek-
. nek a butorokra vonatkozó részei a minóségi feltételeket 

is részben tartalmazzák, valamint a fent elősorolt 1-lt}. 
csoportoknak megfelelő ajánlati Urlapok a ma~yar kir. 
államvasutak igazgatóságánál ( anya~t és leltari beszerzési 
szakosztAl '15. l. em. ó l) 8 hivatalos órákban naponkint 
meg-tekinthetők, az ajánlati ürlapok dijtalanul, a rajwk 
és felt~telek pedig a megállapitott egységi ár lefizetese 
mellett megszerezhetök. 

Az ajánlati ürlapok ezenkivül a zágrábi üzleh·eze· 
tö'l~gnél Zágrábban (Zrinyi-tér) is kaphatók, a hol a fel
tételek ée szabványraJzok is megtekinthetók. 

Ugyanezen uivata.lokban megszerezhetők a szálli
tandó tá.rgyak minóségére vonatkoz~ egvéb fel\'ilá~ositások 
is. A hivátkozott mintadat·a.bok egy része & budapesti 
központi szert.árban mejl;tekimhetó. Minden ajánlóról fel
~teleztetik, hogy a eullitási feltételeket, a szabvftnynj
sokat. a mintákat és a tárgyak teljes körülírását min
denben ismeri és e!fojradja.. 

\já.nlani lehet az egyes csoportokra egészbeo vagy 
részbea, maidegyeztetik azonban, hogy esak azon ver
aenyzó ezégek ajánlatai fognak figyelembe vt>tetni. kik es 
ajánlathas csatolt kereskedelmi és iparkamarai. be nem 
jegysett cségek pedig ill.et.ékes első foku JJolitikai ható
sclgi bi,gonyitvánnyal igasolják ast, ho_gy . az a}á!Jlo_tt 
tárgyakat a magyar s.eent l«wona orszagamak hataram 
beli4l léteső saját gyáruk vagy miihelyiikben készitendik. 
illetve, hogy ezen tá.rgyak gyártáaára, illetve szállítására 
képesek ée berendervék. 

Ajánlani csakis az igazgatóság és a z~rábi üzlet
vezetőségnél dijtalanul kapható ajánlati ürlapokon lehet, 
melyek: a f~.>nti esoportoknak megfelelnek. 

az ajánlatokban esak tiszta egységi árak teendök 
ki, tehát oly sjánlatok, melyek az ajánlati án kból szá· 
ulflkos leengedéseket tartalmaznak, fi~yelembe nem vé
tetnek. 

Az ajánlott egységi árak az ajánlati tlrlapokban fel
vett egységek aZt ri nt bermentve a budapesti vaf!y a ?.á~
rábi szartárba szállitva, mely körülmény az aJánlatban 
világosan megjelölend/l - tüntetendök ki. Ajánlattevő 
ajánlataban kötelezőleg tartozik kijelenteni, hogy a szál
litandó Urgyakat kizárólag az ország határán belül l~tezö 
gyárában vagy rolihelyében fogja k~szittetni, jogában 
állván a m. kir, államv&Sutak igazgatósagának magának 
a ll'Yártá.s folyama alatt erröl kikülrlöttje1 áltl\l mell:I!YÓ
zÖdést ezerezui. A szállitandó összes targyak alkalmas 
helyen m. á. •· ezégjegygyel és a gyáms kereskedelmi
kg bejegysett védjegge 'IJagy csf.g_jegyérel látandók el. 

Az összes tá.rgyak beszállitá.sának záros batá.rideje 
1B87. szeptember hó 30. napja, meg van azonban en
~edve ezen határidőnél elöbb is szállitani esetleg rész
szá.llitások&t eszközölni. 

A beszállitott és kifogástalanul átvett tárgyak ér· 
téke az átvétel után 14 napra fog a szállítónak kifizet

t&tni s u alábbiak IWlrint leteendö ovadék is ugyanekkor 
vissza&datni. 

A szallitAsi batáridő be DPID tartása esetén tarto
zik a szállitó a késedelem minden napja után a nála 
megrendelt egéSz mennyiség értékének l s1.áz. egy száz
tóliját birság czimén a m. kir. államvasutak igazgatósá
gának fizetni, mely birsflg a kereseti összeg és az ova~ 
dékból levonhat6. 

Az ajánlattal elvállalt kötelezettségek teljesitésének 
biztosításául köteles minden szállító az ajánlott ~ész 
maonyiség értékének 10 százal~ká.t az ajánlati tárgyalást 
megelőző nap, vagyis_ aug .. 19: dél! 12 órájáig a m .. kir. 
államvasutak kö?.pontt föpeoztara, tlletőleg a zá.grábt Uz
letvezetőség gyüjtópénzt&ráná.l készpénzben, vagy á.llsmi 
letétekre alkalmas értékpapirokban letenni. 

A szállitott tárgyak minöségének m11gitélése tekin
tetében minden szá.llitó aláveti magát a m. kir. állam
vasutak átvevő bizotUlága határozatának ét~ kötelezi ma
g!Ít a meg nem felelő minöség miatt visszautasitott tár
~akat az értesítés vételétól számítandó 10 nap alatt 
megfelelökkel pótolni. A m. kir. államvasutak igazgatÓ· 
Ságánik jogában áll az ajá.n~atok . kö.zött t_~kintet nelk~l 
az ánkra szabadon választani, tovabba a kmt mennyrse
gelból tetares szerinti rés?.mennyiságPket megrendeloi, 
esetleg a ezél ~lérés!re mlLsféle intézkedé~eket is te.nni. 

A:r. ívenkent oO kros magyar belye~gel ellatoU 
ajánlatok lepeestitehe ezen K:üle~immel: "Ajánlat a m. 
kir. államvasutak rés.eére, a sunja-uj-gradiskai vonal 
felsserelésére 42711-1887. sEhoe" lS87. augusztus 20-
nak déli 12 órájáig az igazgatóság anyag és leltar be
szerzési szakosztályának főnökénél (Andrássy-ut, 75. 1. 
em. 61 ajtó) Zágrábban pedig ar. üzletvezetöség főnöké
nél benyujtandók vagy posta utján beküldendök. 

A bánatpénz ugyanott f. évi augusztus 19-ének déli 
12 órájáig leteendö. Minde~yik ajánló köteles a . pály~
zati batá.ddötöl kezdve n aJánlatok felett hozaodo hat&· 
rosatig ajánlatával szóban maradni. 

Az itt elősorolt feltételektól eltéró ajánlatok, to-vábbá 
olyanok, melyek nem a kitüzött hataridőre érkeznek 
be •agy távirati uton té\tltntlk, figyelembe nem vehe-tök. 

A szá.llitás elnyerése esehín minden szállitó kö~eies 
beleegyezni abba, hop-y kereseti összegéből egy pro mllle 
(ezer forint után 1 forint) a m. kir. államvasutak alkal
mazottainak segélyalapja javára levonassék. 

Jelen sulllitt'tsi ugyletből felmerliló bélyeg-illetékrk 
az 1881. XXVI. t. ez. 10. §-&ban megBzabott módon a 
kereseti összegek felvételénél rovatnak le. 

Bud11.pest, 1887. julius !4-én . 

.! m. kir. lillarnvasutak 
lgazga túsága. 

szövetkezete 

b o ra i n ak ár jegyzéke. 
Aradon, Deák Ferencz-utcza 33-34., sz. 

(Heim-féle házban.) 

Fehér borok 
72 ezentiliteres palarzkokban : 

MagyarAtil asztali bor . 
;tlagyarádl asztali bor 
Xav:yarádi asztali bor l 
'Jiagyarádl babtor . . 
Magyarádi bakator, ó . 

Literes palarzkokban : 

20 kr. 
25 kr. 
:30 kr. 
=~ kr. 
4.') kr. 

22 kr. 
:!8 kr. 
:l-') kr. 
40 kr. 

A!ilztaiJ bor 
Magyarádi asztali bor . 
Xagyarádi asztali bor 
Magyarádi asztali t.or I 
Jl.agyarátll bakator . . 55 kr. 
Magyarádi bakator. 6 . . . . ·60 kr. 
.Ménes gyoroki asztali bor 14 /10 Ut. 

palaczkban . . . . . . . 28 kr. 
'-'örös 'borok 

72 ezentiliteres palaczkokban : 
Mt>nes-gyorokl . . . . . • 2.') kr. 
Méne8•gyoroki . . . . . . ;~') kr. 
M.énelii•gyoJ.•oki • . . . . . 4;) kr. 
Déne~~ti szem~lt bor . . . • . 55 kr. 

Hectolitert•nként hordúkbau: 
Ml-neN•gyorokl fehér . . t:l-15 frt.· 
Mag,·arádi fehér bor 18-20 frt. 
Magyarádi I . . . . . 25 frt. 
Mt>nes-gyoroki vörös bor . 24 frt.. 
Jlt-nes•gyoroki vörös bor . 2S frt. 
Ménetd vörös . . . . . !Jr'J-60 irt. 

Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek .... ~
lyek IPgczelszerüloi.JPn postautalvány, 1·agy utánv•it 
meiiPtt eHk<izúltctnck. 

Az aradi piaczon 

ItallatiaJa cso,la! !! 
1\löi ingek 85, 80, 90, 1.80 hig. 
Eji corsettak 65, 75, 90, 1.80-ig. 

lfl8-2.* 

Fehér alsó-szoknyák 90, 1.-, 1.20 frtig. 
Férfi ingek ehillon, pique, kreton vagy oxtord 1.-

1.10 1.~0, 1.4:0, 1.50 frtig, 

Férfi harisnyák párja 8, 10, 12, 15, 40 krig. 
Gyermek harisnyák 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 80-ig 
Női harisnyak fehér és szines 15, 18, 20, 25. 
Kretonok és szattenok lll. 18, 20, 25. 
Koczkás és szines szövetek 16, 20, 25. 
Ferft kalc.pok legujabb divatnak 1.:1.0, 8.50·ig. 

..,- Hyermekkocsfk, kézi kosarak, utazó
böröndök, nap- és esöernyök, sétapált·zák, nyak
bndök, keztyük, paplanok, asztalnemUek, ágyta.
karók, ~yermek-ruluik legujabbak nagy vö.lasztékban 
s meglepő olcsó árakon kauhatók: 

!{ilényi Adolf 
Aradon, főtér 20. sz. a., a "Kék golyó"-hoz. 

Kiadó n~lethelyiség. 
B.•Csabán 

a főtéren lévő Biener B. és Laszki
féle házban, mely a város legszebb és 

legélénkebb helyén fekszik, 

egy tágas 

iizletltelyiség 
cs hozzatartozó ma [t á r r a l együtt 

bé:rbe k:iad.6. 
Bővebb felvilágosilást nyujt: 

Biener B. és Laszki-czég 
:a.-Osa. bán. 

~'~~~~~>e.~.~~~.~~~~~~ 
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Rose11 be r g J al{ a b 
uri és nöi különlegességek áruháza 

Aradon, Templom-utcza, Minorita-palota, 

Próbaküldemények postán U~ üveg egy 5 kilós 
esomag) bérmentve kütdetnek 2 ert. 2 frt 2o kr. és 2 Bátorkodom a n. é. közönségnek figyeimét felhivni a még raktáromon levö ösz-~ 
frt 40 krért: vasuto a 16 palaczk 8 frtért, küli>nhözö 'kk · 1 k 
borainkhól ö~sze:íllit\'S, üveg és ~somagol:\st beleértve. szes CZl ~ eimre, me ye et 

A bor-árak aradi pinczénkhen hordó és 11al~c~k 

nélkiil értetnek, fizetenrlök Aradon. Kivánaira hordó- i',... hata' ,..,ozott sz.-. hatt gya' r1' árakon ·Ctg· kat kölcsön adunk. az átvevö azonhan azokat egy hó ~-• ·· ..L t1Jj ' 
leforgása alatt tiu\:Ín és hérm~ntre vi~s•akiildeni, vagy -
árát megfizetni tutozik. Palae7.kért külön 10 kr. SZlL· .,_é~zp,.,;;, ........ ~ ..l:z~té~ -.-..-..ellett o 
mlttatik. üres palaezkok tis1.telt megrendelöinktöl dara- ~ ..._, "'iiiiiii'...,..._"""""' ;;&;,,J.. ,._., ..._, ....., ..... .._ 
bonként 10 krban visszavétetnek. 3ö0-:t2• 8 8 

Boraink kaphatóka l elárusitok. 
B1sztriezky J. utóda. Guttmann Samu, 

0
0 Egy11ttal brit01·kodom becses tudomására hozni. hogy a bolti febtzerelések 8 

Schenk .K, Bödei Emil, Dratsay Lajos, Adler eladók: az üzlethelyiség kiadó, s az egész üziPt e51'szerre is eladatik. 
A., lrsa. M.. Domonkos József. l.l'abEl' Antal Q § 
kereskadó uraknál és föraktárunkban Deák Fe- O Minél számosabb látogatásért esedez 
renez-utcza 33-ik szám. 

- ~-- Tisztelettel 
..... A pinezénkből kikeroJt palaczkok ezé-

vevőinket kO/ön(Jsen {igyelmeztelJOk. -._ O ' 483 l 7"' ' 
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Eladó szöllő. 

egy kitünó.karban levó 

4 holdas szöllö, 
lakó-ház, teljes pinezefelszerelés és terméssel 

együtt 653 3.3 , 
ELAD O. 

1218-1887. _A!~-~~:Jir. _ _!_á~_O!__~OI[ármestel!:_ , augu~ztus 9-ik. ~apjának d. e. 10 órakor a 

H • d 1 ' : vá.rosnáz földszmt1 termében árh:jtést tart a 
l r e m en y. i gazdasági szék. 

Ezt!nnel közhirré tétetik, miszerint, Arad 1 Kikiáltási ár 1000 drb köb-kóre 240 frt, --
sz. kir. város törvényhatósági bizotts~ga leg-l m"gjegyeztetik, hogy a kötó-kövekből kettő, 
több adót fizető tagjai 1888. évre érvénnyel három köbkőr.ek számíttatik. 

birat;?~ né~je_~yzék.t'-nek öss.zeállitásár~ lllapul l Bánompénzülleteendó 240 frt pénzben vagy 
szolgalo adoh1vatah k1mutatas 1887. év1 augnsz- elfogadható értékpapirokban. 
tus hó 8-tól 17 -ig bezárólag az 1886. évi XXI. l Az árlejtésben részt lehet venni szóbeli ~8 
t. ez. 25. §. rendeletéhez képest a városháza l irásbeli ajá11lutokkal. 
tanácstermében közszemlére kitétetik. 1! Az irásbeli ajánlatok lezártan a szóbeli ár-

. _Salacz,, , lejtés megkezdése előtt nyujtandó be, s Ctiak 
----=--------k-lr_._ta_n;;;.a,_e_so_s,_. po~.-lg:.o.a_r_m_e,..ste .... r_._ l akkor vétetnek figyelembe, Ita uokhoz a bá-

Árleitési hirdetmény! 1 no.mpén.z mAllékelve .v~~' 8 !'a az aj~nlato_t _tevő 
. J , , , , .. , 1 kiJelenti, hogy az árleJtest felteteleket Ismeri es t-l~ 

.A v~os ~eszere a folyo .e~b~n .. sz.ukseges i fogadja. Az árlejtési feltételek a gazdasági szék 
kocsmt koveze~re ~lk~_lma_s ~mosegu 7~50 ~a- 1 elniikénél, Parecz István tanácsnok urnál megte-

Bóvebb felvilágosit.íst nyerhetni: rab 18_ c~: m~r~tu. kob~ o ~s ó?O, darab 181~7: ' kiothetők. ~arja.ssy Lajos 
Aradon, Kiss Ernö-utcza 5. sz. alatt. l ~- meretu koto-ko szalbtasa Irant 1887. evl l aljej!yzó. 

--· l +++++++++++·;.+++++•+++++++++++++++++ 
984-·1887. K. B. ~dmegl0~~-~~~-~lsi bi~otts~ltól. 1 + ! • . 1 ~ + 

Hirdetmény. :t ll' weiSZ ~Iór-né :~t 
A szent-anna-kisjenői vasut-vonal czéljaira + 1 ~ + ' + . 1 legrégibb varrógép-raktár A radon1 féltér 27. sz. 7 -siJ emelet, 1-i· + 

~:~~l:~~::s!:::d ak~::é:t-::tl~~:~:~ta~z~:si~~ee~ ++ ,,:
1 

-- a. =.e g Y e :b. á. z z a. l á. tellen ben.. ..._ . ~ ++ 
telektulajdonosokkal megkisérlett egyez:;;ég nem \"V 

+ Cl)• ,. ,. ' a.9 + 
sikerülte folytán 8 az engedél~ okmányszerü fi~o•l!'a e~ llteo··· ~ ..... glo' .. 
kisajátítási jog alapján, közmunka- és l..özleke- ++"'C'I ~~·. •• ·~ ~ ~ Y- • § + 
désúgyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságá- +... 28 frt egy egész uj Singer családi varrógép, szekrénynyel, minden készlettel ~ + 
nak f. évi julius hó 28-i ki 30,617-1887. sz. + •• legjobb sz er kezet, kitünö, sz ép kiállitlísban, ' · ~.; ·. 
alatt kelt intéz,·ényével a kisajátítási eljárás + C 35 frt egy e~é~z ~-i. Singer_ Me~i~":: .varróg~p ip~rosok 8zám>íra és nöi ruha i ~ + 
elrendeltetvén, ennek az e végre kiküldött bi- ~ keszitesre. Szep kialhta.sban es telJes felszereléssel. • (t> + 
zottság utián eszközlendü megejtésére határ~ + Cl 44· frt e~y na_gy s_~nger ~· számu legnagyobb. v_arrógép, nehéz ~zabó, czi- •. ~ + .., +... pesz- es IIZUrllzabo·munkakra, egesz UJ ez mmden készletekkeL + 
időül Csernovics-Simánd községházához f. évi + •" ~. E}ze_n gépek,. ~éte~~m_ér:ékk~l, haj6csk~ kiv~tö készülékkel, ön,qombolyitóval, ~ + 
augusztus 25-ikének d. e. 9 órája tüzetett ki + w kerekktvaltoval, kartkán Jaro allvanyokkal es mmdcn a nétltechnicában "eltalá/t ,CJq 

M ', ,., r ', ~0 ...1..". s a kisajátitási terv és összeirás Csernovics- ... összes ujdonságok~al van e?láfva. --~ "'T 

Simánd közRég elöljárósé~gához azon megha- + j 38 frt egv nagy Howe C. ~· sza~u varrogep, egész uj, Huyfer nagy ke- ~ + 
gyással küldetett ki, hogy azokat a tárgyalást + • . rt>kke1, m~n~en készlettel. ~ + 
megelőzőleg legalább 15 nappal a községhá~á- + Cl) l 68 frt egy nagy J. Aug er Newyork varrogep, legnag,robb szabó és sz.ürszabó gép. ~ + 

+"'Cll 7?). frt egy 37 ct~. h~.sszu.kar~al_szer~.eszt~tt C~linder Elastique nagy varrógép, ~ + 
nál közszemlére tegye ki, - az érdekeltek + l U( ugynev~zett konyok·gep) allo haJOCskaval es köröskörül varrókepességgel. cr+ 
mindenikének jogában állván, hogy a kisajáti- - 13 rt egy Express kézi varrógép. ~ 
tási tervet és összeirást megtekinthassa és ne- +:; 1 IS frt egy Rhemánia kézi varrógép, dupla-ti1z6 és vasalapzattat ~ + 
taláni észrevételei vagy kifogásait a tárgyalás + [ Singer gépt;khez való tű!' daa:abja 3 kr.,. Howe, Wheeler & Wilson, + 
alkalmával előadhassa. + ... 1 Cyhnder és egyeb gepekhez tuk darabja 4 kr. ~ + 

Mi is az 1881. XLI. t.-cz. 34. §·a értdmé- +•a i llhulen gépalkatrész az eddigi árhoz képest ó0°\0 ·kal olcsóbb. ~ + 
ben az érdekeltek tudomása végett azzal téte- l + _..\! Ezen feltünó o~c~ó árak csakis abból az okból lehetségesek, hogy nem S + 
tik közhirré, hogy a biwttság a. ki~ajátitási +(&.ft.··. tartok d~~ga ?olthe,l.ps~get, se~ ügynököt, ~em utazót, mi t?mé~dek kö.ltsé- ~. + 
terv megállapitása fölött akkor is érdemileg +ll: gekkel ~ar .es keszpenz -~zotes_ mellett m1_nden v~szte~ég 1s k1, van zarva. g+ 
h t. h é d kelt k köziil senki sem is + · ., Httelkepes ve\·ok, kozmegallapodás uta u csekety artelemelessel, r~8Z• $"' + 
. a a.roz, a az r c e + torleMztéN Juellt~tt is veltetnek. 401-18.25 ~ + 
Jelenne meg. + 0 ~ 

Aradon, 1887. aug. hó l-én. CD + 
A főispán távol: l ++ NagJ gépjávitó mühely, le~ooo és l~golcsuo~ Kiszolgálás~al. r++ 

O:rr.o.os,. 
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Nyomtatja a »Széchenyi irodalmi intézetc Aradon. 
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