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l L évfolyam. Arad, 1887 Augusztushó 3. Szerda. 21 0-dik szám. 

8serke1ztöaég : 
Kazlnezy-nte:aa l. szám, földszint, 

balra. 

Bérmentetlen levele ket ca&k iamert 
kéztől fogilO unk el. 

Kéziratok&! vissza, nem küldünk. 

Kiadóhivatal : 
Kazlncz;y·uteza 1. szám, fóldnint, 

balra. ' l 
Megjelen hétfőn él lnneptt uUD 11. 

Elöbetéd árak.: 
Helyben h~tzboz hordva:: 

Egén évre 
Jo'él évre . • • . • 
Negyed évre . . . . 
Egy hóra . . . . 

'afrl 
6• t. 
3 frl. 
l frt. 

· Vidékre postán küldve: 

Hirdettisek dijm.bás uerint. 
Eg) el 117.Mn & kr. ünnep- éa n.aámap 

után: nám a kr. l'OUTiltAI1 TÁB.SADAiltt . és !ÖZGAZDASÁO:I NAPI W, 

Egész 6vre . . • 14 frt - lrr. 
Jo'él évre . . • . 7 frl - lrr. 
Negyed évre. . . 3 írt 60 kr. 
Egy hón. l hi ?.O llr. 

HirdeUBet helybeu &etend.ök. 

Politikai izlés. közgyüMsbeu fel veendő ilgydarabok s o r
rendje: 

Igy fr ma már az ellenzéki jour
nalistica Magyarországon. 

Arad. augusztus 2. 1 Ez a gondolkozás jellemzi a szó 
Mesés szépségü stylust producáltat j értékét és a müködés szinvonalát. 

l.) Polgármester havi jelentése. 
~-)A nrnlgu m: kir: belügyminiszterium 

intPzvénye s népénekes Illóadások engedPlye
zése tárgyában alkotott szabá.lyrendelet mvdo
sité.sa iránt. 

a meleg az ellenzéki lapok egynéme- 1 A szellem igy nyilatkozik a felül· 
lyikével. Egy fokkal lejjebb és ott bírálói székből. 
mindenesetre az agylágyulás követke- Az irály lendülete küzködik azzal 
zik. Kéródzések szánalmasabb. f~jt~ját a .. nagyobb máj c-jal és a eritica a he
alig érte meg a magyar pubhcZlsttca, lyett. hogy bár kö.tel járna az impo
mint a minö az ellenzéki cséplóhadara- náláshoz. szánalmasan vergődik és 
rók alatt jelenleg a posta- és távirda fürdőpénzekról nem is pletykál, de ko-

3.) A nmlgu m: kir pénztíg-yministe
rium leírara a tövam és adóhivat&lnsk kibe
lyezése iránt tárgyalt tervnek veglegea elej
téséröl. 

4.) A polgármPster jelentése ifj. Urbá
DJ i Brla pénztá.ri ellenőr véglegesítését tár· 

, gyazólag. egyesítése. fálkodik. 
Távol legyen tólünk az izléstelen• hgat szándékosan. de minden alap 

5.) A tarui.cs jelentl>se at araivárosi 
ipartesttílet kérvényére 28,000 frt kölcsön 
ügyében. -ség, hogy ismételten e végleg és jól nélkül; krokodil könyeket hullat a nyug

elíntézett ügy érdemében irjunk. Csak díjazott hivatalnokok felett csak azért, 
rámutatunk, röviden - a mint a re- hogy ugyanakkor marhasson egyet a 
flexió ily~s~ire érdemes, .- ~rra ~ kormányon. 
végnélküh 1zetlenségre, m1t egy1k aradi Már csak bohózatokba való korte· 
elle~z~ki c?ll~gánk ismételten . elkövet j seket idéz meg a lap élére, azért, hogy 
a kamkula1 vtczc~elődés legh~Jmeresz· J még egyet jajdulhasso,n , a kot mán y 
több unalmasságaval. Támadja a kor- ugynevezett erószakossagac. 

6.) Arad sz. kir. város iskolaszéké· 
nek jeiPntéM sz V és VI-ik Plemi leányosz
telyokban · történeodú változásokróL illetve az 
ott ezutá.il fizetendő tandíj megállapitása tár· 
gyá ban. 

7.) A tanC\csjelenté'!e & pálinkamé
rési jog bérbeadása iránt tartott árverés ered
ménvéról. 

mányt. Ez t~:,mésze~_es. Ez az életkér- Es a végén elhitetni akarja a kö
d~s ott .. ~)e. JO~ e kozben egy e~é~zen zönséggel, hogy e1.:t , a párját ritkító 
UJ • P~httkai otlet.: Egy felfnssJtett izléstelenséget, lehetetlen állitásokat, s 
régt s1rám a kormány takarékossá- a politikai journalizmus méltóságát, 
gáról, _mely~ek első sorban m~st - egyenesen megbélyegző higvelejüséget, 
embereket aldoz fel. Elbocsato~~k - azért irja össze. mert a kormány 
n~m rég egy sereg. vosta és távu da takarékoskodó politikáját kritizálja. 
h1vatalnokot, a k1k kenxértelenekk_é De hát ki tud még aztán ilyes
lettek Most, u~yanez készul az ad6ht· mikre hallgatni? Ki képes a felfogását 
vatalnok~~~al ts. . megmételyezni ilyesminek az olvasásá-

Ez k?zonséges felfogás szennt ?da val és ki nem tud szánalomra ébredni, 
menne k1, hogy ~~sznavehete~len h1va- mikor ma már igy ir az ellenzéki 
talnokokat, nyugdlJaznak és Jgy .a le- journalistica Magyarországon ? 

· 8.) Határozat hozatal a pálinkamé-
rési j:>g hazilag v&ló kezelés<>nek megá.llaprtása-, 
vagy ezen jognak bérbeadása utján való érté
kesitése tárgyában. 

9.) A bizottság szab-ilyrendeleti javas· 
lah a pálinkamáresi jog házilag való kezelése 
iránt. · 

1 O.) A tanács jelentése, az á.rvaház-bi-
7ottsájl' kénényére az án·abá.z építésére, a kia
körut 4 üres háztelkén··k átenp:edése, s a ter· 
vezett árvaház felépítése tárgyában. 

ll.} Az a1·advárosi ipariskola bizottság 
előterjeszt~se az aradvárosi elsófoku ipariskola 
188i !8 évi tanév költségvetédének megálla
pitasa tárgy li ban. 

hető szokasos módon kevesbed1k a H .. d .. k .. dé k·r 1 á 
k'dá aezontuatosmuo s ~toy-

la O~, de ez nem igy van az ellen- sa, az az, ha ~z p.olitikai izlést képvi
zéki felfogás hatása szerint. A kor· sei az ellenz~kt sajtóba~, akkor azok 
mánynak ugyanis akadt ismét egy az urak ne f~ra_sszák tobbé a sze~ő: 
csomó kortese, kik most konczokat ket, hanem al!J~nak egy-egy vá,~~n 
kapnak fáradságukért és igy meg lesz bó?é elé és odairva ~ lap firmaJat, 

12.) A tauács jelentése a módositott 
nyugdij-szabályrendelet megál lapit.á.s&, ti\r
gyában. 

18.) u az. A bete~rg vagy szellemi fo
l!:Jatkozás következtében mnokaképteiAnné vá.lt 
tisztviselők, U!ZY a kezelő és St'géd személy
zettel való elbanQ8 iránt alkotott szabályrend~
let módositi\Rs t~rgyában. 

mentve a haza. Ebben a határtalan adják e~ó sz6~al, a m1t akarnak. 
bttnÜrt.ságh...n, következik a részleL A .. !'z 1lyen tzlésnek csak ott lehet 

14. A tanáes jelentése Schöpkesz Ka
rolylyal és Herez Herma[Jnal felsrakó hely és 

15. u. az, Friedmann l.aiossali fiildhér· 
l"'t iránt kötött szenödés~lrjóváha.gyásiL irafit 

16. A gazdasági szék je!Rutése, & fárosi 
fo~atok által a mult évben az utczatiszliláson 
kirül teljesitatt munkálr értékéróL 

mérsékelt ellenzék aradi organuma, kozonsége 
elő áll a kanikulai viczczel és egész 
komoly képpel jelenti utánna, hogy a 
stegény, als6bb foku hivatalnokokat 
azért csapják el, hogr:.a dologkerülő« 
miniszteri- és osztálytanácsosok, több 
fürdőpénzt kaphassanak« és hogy egy· 
egy uj és .. nagyobb máju« hivatalnok 
rendszeresittessék. 

Az11ARADI KOl L() N yu tározája 
(Augusztus 3.) 

Fekete Károly. 
(Negyven év a siketnémákért.) 

- A• ,.Arad l ltóalöa.r" a .. d•U ~ .. -

Hany vfln~ő szüloi kebelnek enyitette vég· 
telen fájdalmát., hány szerenet~étlen gyermeke 
sorsa felett kétségbeesett anyának száritolta 
fel könyeit, hány szunnyndó le1ket ébresztett 
fel rideg, örömtelen 8 mi>ly lelki álmából .Fe· 
kete Károly a siketnérnák váczi ors~os in· 
t.Szete igazgatója, azon oegy~eu évnyi hosszu 
idöszak alatt, mely óta a siketnéma oktatás 
terén müköd ik! 

Aldfa említik e nevet sokan hazánkban, 
és ismerik az egész mOvelt vilá~bRo, hol 
a humanizmus, a valódi emberszet·etet utat 
ul ált. 

A Fe>kete l'saládbau a siketn~ma-oktatt\1; 
traditió. Midóu 1~02-ben 8 váczi országos ID· 
tézet megnyilt, Fekete boldogult ewlékü at_yja, 
Schwatzer Antal, az elsök sorába tartozott, 
kiket az intézethez tanárokul hivtak meg; s 
már 1808-ban aunak igazjrat.ását is reá bízták, 
mPiy rninősi>gbep 1837-ben bekövetkezett ha· 
Jáláig nemcsak jelesni vezette az intl\zetet, 
b~nem azon bátrak közé tartozott, kik a franeia 
isKolával, melynek a váczi is lf'lany& volt, su· 
kitott és a bangbeszédre oktatás kiváló har
czos~~o volt. Erdemait még a kiilönben félté
keny s a magylirizáló volt bécsi tanitváoyra 
irigy német történetirók is siettek elismerni.*) 
Schwarezer balál& utan rövid ideig Zsigmon
dovice (.Fekete sógora) aliott az intézet éUm. 
Elhunyt.Av~l Fekete Károly vette át az inté
zet vezetPsét, kinek legelső tett~ volt, ho!!'Y 
családneve m~>gmr.gyarositásaval az intézetet 
is magyar inté7.etté alakította, az intézfltból & 
német nyelvet, (az elött a vaczi intPzetbell az 
oktatás nemPt és magyar nyelven folyt) telje
sen számüzte.**) Nem kisebb érdi'meket szer
tett .Fekete Karoly az által, hogy dicsó atyja. 
megkezdett movét fvlytatta a bevégezte és a 
wáczi mtézetet telje,e,en l"dorganisálta, a meny
nyiben óriási kiizdelem és évek hosszu során 
át v&ló kitaJ-tÓ munka. után a jelnyelvet az in· 
tézetból telj~>sen számllzte, és a.z oktatá.at ki
zárólag a hangbeszéd {élószó) mezejáre terelte. 

El~g legyen l<'elrete Ká.rolyuak a szak· 

*) Wahher. "GeS(lhiehte dos Taubatummen. Bil· 
du ngswesens etc." 

•) W alter lamentálása Fekete Károlr. ellenében 
t~ljes~n alapialM és rosz akan\tu, mivl'l hketl' atyja 
HZP~Rz:írdi gzületk~ü \'Olt. tősgyökeres m11gya.r noba né· 
met nevü c.salá.d ivadéka. 

n--

V á rosi közügyek. 
- Arad város auguaztuti közgyü

léae. -

Arad sz. kir. város törvényhatósági bi
zottságs részéről 1887. évi augusztus hó 10-
ik napján d. u. 4 órakor tartandó rendes havi 

17. A taoács jelentése a mef,!:yeház-uteza 
és a városház közt fekvő marosparti telkek 
felosLtása tárgyában. 

ll). u. az. A legközelebb kiépitendó part· 
védömüvek iránt. 

19. u. az. a Spitz-féle gyár előtt fekvő 
partvonal megvédése ügyében. 

okt"tá.s terén azerzett kiváló 1\rdemei melta- élte és a kiktól most bekövetkezett aggságá
tása helyett csak annyit emliteni meg, hog-y ban sem tud, s adja az ég, hogy még sok 
a v.áczi intézetet klllföldi tekintélyek is siet· évtizedt>n át ne is tudjon megválni. Noba, 
n~>k felke1·e.sni, hogy annak nagynevű igazga- már til év óta igényt tarthatnilo jól kiérde· 
tója elveiveJ megism~rkedjenek. · melt nyugdijazására, még mindig a régi, a 

Fekete Károly áldásos müködése azonban Fekete Cllalád hagyományos az,lretotével ve
az intezet falain kivill is messzire te1jed. Husz zeti az intézetet. Mult hú végén szabadságot 
év óta képezi legforróbb vágyát a si.ketnéma- nyervén, Sváj~zba szándékozott utazni, hogy 
oktatás általánositá..qa hazánk ban. O ki. P. gy Helvétía szép számu siketnéma-intt>zetei t 
szemnett. gazdag és nagy intezet élén, ked- megismt>rhesse. - Mert Svájczon kirlll már 
vezó anyagi és intézeti viszonyok kötött él, egész lt~urópát beutazta, nemkillönben Eszak
kél évtizt~d ót~. a belyPtt, hogy mint igen Arnelika intézeteit is meglátof,!:atta, bogyannak 
sollszor megtörténik azokkal, kik az uborka- siketnéma-oktatás ügyét tanulmányozza.*) 
fára kapaszkodva megnyugszanak babérjai· Most is épen utra kPszült (m. hó 26.) !logy 
koo, legfelsöbb helyen ugy mint máskörben tanulmányutjában a szép begyes országban egy· 
teendőinek óriási balm11za daczára, minden &zersmint szórakozást is leljen, mrdón a mi· 
szabad idejét, egész befolyását hazánk sze- niszter öt a tPmesvári siketnémák vizsgájárs 
rencsétlen siketoémá.i sorsa javítására szenteli. ktlldötte le. Ji::s az öreg ur, kit a roppant hö-
Mióta az intl'zet értesitói nyomatásban is meg- sé~. mely most itt &7. Alföldön uralkodik, 
jelennek, mioden évben felhívja a kormanyt ~pen nem üdíthet fel, teláldozott szabadsiig 
8 társadalmat. hogy tegyenek ve~re a siket- idejéböJ egy egész h~:>tet és azonki\'lil, hogy 
nflmaoktatá.s partagon beverő UgyPben vala- 'l'emesráron propagandst iparkodott csinálni 
m1t! A néptanítóknak kUiön fiizetben ad uta- az ö ezeretett siketnémái érdekében, Aradot 
sitást a közsÁgükben élö aikAintimák nevelé- is utjt\ba. ejtette, hogy mint mondá: "m e g· 
sének előkészítésére. n é z z e a z ó t a n í t v á n y a R z a. r a d i 

Azon ifjakat pedig kik a siketnéma-ta s i ke t n é m á k isk o l á j a t a n i t ó j a, 
nitói pályára óhajtják magukat szentelni lel- v e t em é n Y e s ke r t j é t." 
kes hangon buzditja tl:'tteröre J A hol jár, a Es most legyen megeogedve, hogy noha 
hol megfo1·dul a siketnémák érdek~ben bal· s~ját csP.kélységem is szóban nu, elmondhi\SSak 
lt~.tja szavat l Vajjon hányan tudják &'l.t, hogy egyetmást az öreg ur vasárnapi Itt tartózko~ 
a budapesti izrael·ita Eliketnémák országos in- dásáról. 
tézete alapitásanak eszméje Fekete Károlyé ; Szomhat?n d~l.után jötu~nk ·~eme~várr61 
hányan tudják azt, bogy Forils háromszáz- és noba a ne~y óra1 ut, (b1s_z l~mertk az 
ezer torintnyi alapitványát Fekete Károly b!l- 1 a~ad-t~!'l~s~ár1 gyorsvonatot) krmentetle öt,. 8 

folyasának köszöobeti 8 magyar z~;idóság.Hop:y 1 kesö éJI orakban engedett .cs.ak, el mag~tol. 
ö volt a,z, ki J.'ochs uemes szivét elbetározás., Mert noba tavaly Vá.czon 1dozesemkor vazol· 
ra birta 1 tam az arttdi közöosé~ és Arad v!\ros intelli-

Hazánk Ján~?:lelkti közoktatásOgyi minisz- gentiája ~e.mes ~r?ekl_ö~.esét a. s!ketnémák 
ter, Tn•for~ Agost, FAkete Károly oly soh::yor oktatása rrant, m~g1s tor?l-bP~yre UJr~ el lr~J
ismételt kérései utá.n mint köztndomá8u már lett mondanom a legaprobb reszletektg mm· 
ké~ év óta J 0000 fo;intot Vt>tt fel siketné- den t a mi iskolánkra vonatkozik. Felje~rye
mák-iskolaja st>gf')ypzéPére és ki tehet róla, z~tt mi nd~n esekélységet.. mindazok neveit, 
ho~y 8 pénzllgymioiszter ellenzéaén szenve- ktk ezen Iskola me(lal~rutás{m fáradoztak s 
dett már ké~ izben hsjótörét~t., a siketnéma annak fentaribsán buzgolkodnak. 
ok~atás ügye is ! Talán harmadszor sikerülní Másnap, -vasárnap, korán reggel meglá
fog, és ba sikertilend iga2.án a közoktatá.!J- togaita,. mi~t arr?l má.s h~lyen referálva lett 
ügyi miniszter ur nemes intentiója sz Print a mar az Iskota belyt~éget. Mmden ~gyes b1~tor· 
jövo költségvetésben az emlitett összeget fel- d_arabot ... megszemlelt, ho_gy meglassa, mlsze
vétetni, e szep gvümőles érlelésében }<'ekete rmt ffiljOJr van már 'lZ 0 audi ng Y e r m 6· 
Károlynak valóba'n meg volna a maga része. k e i. n. e k. ~ A ki látta_ vo~.na. örö~? ét hog~ az 

Mikor a váezi intézet tanarsi a két arad1 B1ketnemaknak, krlr kozül maJdn~hl romd
nyári hónapban sr.ünidejüket élvezik, mikor l egy.i.lrer.t s~ke~telenUI folyamo~ta.k a vác1i, -
az egész évi fli.radozáll után mind4mki pihen, tultomott ~!lte~e~b~z, most ~ar v~n asylumok! 
akkor az öreg öreg ur, még mindig dolgozik Másfél ?rltlg rdoz.ot.t az ó-var?sha.zaban elhe
és fáraj az ö kedves siketnénuii érdekében, !Jyezett lskolahelytsegben, pedtg az Qres tan· 
a kik között sziiletett, nevelkedett a. kiknek 1 

kép1.ésPn mun kálkodik majdnem 'fM század ' 
ót.B, 1a k1k között gyermeké,·eit, ifjuságüt le-

*) Mirlön 1857-ben (ogy tudom ez évb!'n történt) 
New· Yorkhan irl•)zütt a nagy világváros elöljáróliága 
tiszteletére bankellet reDilezeit 

- ----~ ---- ~--- ---~ 

20. u. az. Burián Arszáva.J kötött föld
haszonoérieti szerződés jóváhagyása iránt. 

21. u. az. A város által néhai Duma. 
György utá.n örökölt 4175 frt 32'/!l krnak 
mily ~zélra forditása iránt. 

Arad 1887. Augusztus hó 2-án . 
Institóris Kálmán, 

főjegyző. 

K Ü L FÖL D. 
A Coburg herezeg fejedelem1ége 

A ,.Novoje Wremjö" ezeketirja: Coburg ber
. cz"lg Bulgáriába csakis m i n t u z u r p á
It or mehetés Orosz6rszág ép 
l o l y k e v é s s é fo g j a e l i s rn e r n i, 

!
~ m i n t a r e g e n s e k e t. Soha som szá

mitbat arra, hogy OroszorszáR" b.ozz.ájárul meg
választatásá.hoz, holott e nélkül nincs annak 
törv~nyes jellege. ValószinO, hogy a hatalmak 

1 akkor teljesitik kötelességüket, ba pedig ezt 
l nem tennék, O r o 8 z o r s z á g a b e r l i n 
l s z e r z ó d é s a l t a l r e á r ó t t k ö t e
. l e z e t t B é g a l ó l m a g á t k i m e D• 

t e t t n e k t e ki n t e n é. Coburg herezeg 
Bulgáiiába érkezése annak jele volna, hogy 
a bol~ár kérdés egészen ui 
fo r du latot nyert. 

A brüsszeli ,,N ord'' me gcz.áfolja azt 8 

birt, hogy a bolgár regausséget orosz tábor
IH.Ik veszi át, s hogy Oroszorszá~r feladja ed· 
digi tartózkodó ma.gatartását. A "Nord" azt 
hiszi, b ogy Coburg Ferd i nil n d herezeget ktjó· 
zanitotta az az ujabb fordulat, mely Bulgá· 
riában legutóbb beállott. A fenyegetó katonai 
pronunciamentoval szemben az esélyell vélct· 
leust>grnek lenne kiszolgáltatva. mivel 8 ha
talmak közül határozott· tarnogatásban senki 
sem rP~zesiti. 

Török hatá.rzá.r. EI!'Y an)!ol lapnak 
azt a jelentését, bogy a török kormány a 
szerh batárnál levő csapatpa.raucsnoa:okat kü
lönös éberség-re utasitotta volna, teljesen 
a )A. p t a l a n n a k uyilní.ni~ják s megjegy
zik, hogy a jelentés valószinlileg tévedésell 
alapul, a. meunyiben a csapatpan~ncsnokok 
nemrégiben kaptak ugyan bizonyos utasításo
kat. rle flZPk csak arra. vonatko~.nalr. bogy mi· 
ki>p akadályozzák meg a rablvl\nak a szerb 
terülotre v~ló be.töréseit. , 

LEGUJABB POSTA. 
- A gaateinl császár-találkozás. 

Ischlből jelentik : Most már bizonyos, bogy a. 
király ó Felsége e hó 6-án a déli órákban 
Gasteinba érkezik és Vilmos esászár 4 órai 
ebédjén részt vesz. A t a l ó. l k o z á s e z 
alkalommal kizárólag b i z a l ma s, e 8 a· 

termen kivül egyebet nem mutathattam. De 
minden taneszlrözt, minden olvasótáblát, tan· 
tervet, órarendet megnézetl, me~vízsgá.lt l 
n HiRZ ezek mind az ö gyermekei javára l 811-

nak itt!" A tanítói-könyvtár minden mOvét 
megforll.'atta l Azt a nemes örömtól sugárzó 
a.rcz'Jt látni, midön ezt is, a.zt is kéLbe \·éve, 
ki-kitöró örömmel kiáltott fel: "gz mtnd a 
sikt>tnémáké !" V égre meglátott két hu torda
rabot, melyen az adományozó neve (Bing Vil· 
mJs ur) is ki van fiiggesztl'e. ~Kicsod 't. ezen 
ur, boi lallik ?" kPrdé tőlem. ~'eleltem. "Fel
keresem, meglátogatom és megköszönöm neki. • 
- Es el is m~>nt Binl! urhoz, hogy megkö· 
szönje a siketn..:má.k iránti jú indHlatát 

Es a merre csak ment, a horá csak 
vezettem, mindenhol, mindenki elött a siket
UPmák érdekébeo szólt. Másfél napi együttlét 
alatt másról mint erről nem ballottam öt be
szélni. Nem érdekelte öt semmi nevezetesség 
Aradon ugy, mint a siketnémák iskolája. :Mi
di)n városunk szebb PpUietPit mutattarn neki, 
fájó szívvel mondá : ,,De mikor lesz Aradon 
a siketnémáknak háznk ?" 

Ernlitettem sz épitt>ndő uj árvahá.zal. El
komorodott. "Igaz, hogy szép, ba az atyátlan 
~s anyátbill árváknak asylumot adunk, de bál 
a természet árváiról, a szerenes~tlen pariákról 
a siketnémákról, miért nem gondoskodik a. 
társadalom hazánkban hasonlóképen ? 
mondá fájó hangon. ~js Pzt mondta a rend· 
főnök ur és a tanfelllgyelö urnak is . 

-------------------l á d i s z i n e z e t ll lesz és & k & t o n a 
e g y e n r u h á k a b b ó l t e l j e s e n k i
z á r v á k. Király ö felsége Bajorországból 
jöve, hol mindig polgári öltözetben időzik, 

kiséretével együtt polgári öltözetben érkezik 
Gll8teinba. Vilmos esászá.r és kisérele szintén 
polgári ruhát fog viselni. A gasteiniak annál 
ki vánesiabbak e találkozásra., minthogy itt 
senki e.em emléks:tik arra, hogy a király ö 
felségét polgári ruhá.ban látta volna. A ma
gas vendflp:ek tisztPietére a világhirll vizesé.s 
kivilágitását és egy érdekes tűzijáték rende
zését tervezik. Az udvar részéről már leérke-
zett a jóváhagyás. , 

~ Cobu:!'g herezeg Bulgáriában. 
C o b u r g Ferdinánd hereze,q a .. Wiener 
Ta~?:blatt" hire szerint, mely állitólag jó for
rásból származik, kedden elutazik Bulgáriába 
s már csütörtökön leteszi 
Tirnov ában a feje de lm i es
k n L a b o l g á r a l k o t m á n y r a. 
HétJön volt két hete, hogy a. bolgár küldött· 
ségnek, mely Ebenthaiban járt, a herezeg 
megigérte, hogy két bét rnulva BuliZariába 
utazik. Szavá.t be is tartja. N a c s e v i c s 
míniszter, alóadta a herczegnek, hogy a bol
gárok várják, jöjjön minél elöbb. Ferdinánd 
he,rczeg elhatarozta, hogy követi a. nép szavát 
s azonnal utazik. Az elükészületek surgósen 
megtétettek. A herezeg társaságában ut&znak 
Fiaischmann udvari tanáesos, Dobner százados 
és Lllaba örnagy. Fleiscbmann az uj fejede· 
Jem cabinetirodájának titkára, Dobner száz&
tlos pedig megni.lván a honvédség kötelékftól, 
szárnysegéddé neveztetik ki. 

TÁVmAT. 
- A király Kolozsvárt. -

Kolozsvár, augusztus 2. (Az "A r a d i 
K ö z l ö n y• eredeti távirata.) Kolozsvár vá
roa tanáella mai üléséből kifolyólag ep:y· száz
hét tagu köldöttségPt küldött ki, hogy a ki
rálynak Kolozsvárra érkeztekor rendezendő 

ünnepélyesst>gek előkészületeit megte~ye. 

A király fogadása után a tisztelgt>sek 
alkalmá.v&l a. kolozsvári törvényszék testtíleti

. leg diszma.gyarban fo~a hódolatát bemutatni. 
Az erdélyi aristokratia körében nagy moz

galom indult meg, hogy a királyt ft>jedelmi 
fénynyel fog:adjak és üd vözö)jÁk. 

Aztán megnyiltak ajkai és áradozó hangon 
bes1.élt a szabadsáp:harcz dicső idejéről ! 'l'alím 
e !~lóra volt azon idő a.la.tt mióta öt ismerem 
az egyetlen, u'elybeo nem a siketnéma-okta
tásról hallám öt besz~lni. 

A délelólt gyorsan elrepUit. Öt óra. óta 
volt talpon az öreg ur és egy csésze kávPn 
kivül egyebet nem evett t Az ozsonnár61 
megfeledkezett ! Es noha az indóházban, ebé· 
delni akart, &z is elmarr>dt mert az állomás· 
fónök nr siketnéma fiucská.jR.t megpillantván 
•.. annak édei atyjával beszélt ismét csak a 
sikotném:ikról, az aradi siketn.,;mák- iskolájá
ról ! Htába kérte öt a főoök ur i~, hogy némi 
frissitót vegyen magához ! Majd Csabán . . • 
mondá. ~~s én meg hozzá teszem, . . . ha ott 
véleletleni\1 megint egy siketnéma fiucska el 
nem feledteti vele, hogy hajn&l óta nem 
evett ... 

Most ntár az én jó mesterem messze 
van innen, hP~y-völ!!.'yön utazik, hogy meglát-
haasa a s\·ajczi intézetPket! • 

Y ezé rel.; e öt a !!in denható és kisérje 
mindenütt ! 

Robos József. 

Egy idegen a városban .. 
- Eredeti regény egy kötetben. -

[12. Folyt.} (JliDdea Jog fonoleri~LI 

Irta: Törlis Tivadar. 

XI. 
~A kis akademikus." 

Aztán Arad város közönsél!e áldozatkész
sége felett feJezte ki csodálkozását. Mikor j~
Ientéaemben felemlitettem, hogy a közönst>g 
aton résaE', mely Aradon o!y sok iránybau Talá.lkozunk gyakran olyan alakokkal az 
ran igénybe véve, eddigeM már mintegy életben, a kik az alakjokon kiwol valóban alig 
2500 frtot adakozott a sikfltnémák isko- emberek. Rendesen a selyemt~lraró alPtt ad
lája javára, egyre ut felelgette : ,.Igazán ják az elsó hanjl;ot, mely k~sőbb is csak ugy 
szép, igazán követésre méltó." Es nyomban válik értékesebbé, hogy artilruláltahb. Ennyi 
hozzá. tette : "Ne is en~t>djék, hogy Teroes\·ár az egész haladás. Hogy azonb'ln ijlazsá.gtala· 
Arad ot tulszárnyalja." l H 70. ó ts - ugymond n ok ne lel>(yliok, be kell ismernünk, hogy 
- Aradra van VP.tve szeme. Mert ó zonák sze- ezek az exoticus teremtések sok olyan vágást 
rint óhajt hazánkban öt intézetet látni a kö- esiwilnak az életen keresztül, a mik más em
zel jövőben. Adja. az ~g ! ber előtt ismPretlenek, a azlllelésüket kivéve. 

A 'liketnémll.k·islroláján kh·ü) még egy Ily korán gazdagok, nem a saját kiizdelmük 
helyre húzta öt szive. A felkelő nappal kiza- árán. Ko1·án nrak, nern a saját becsvtigyuk. 
rándokoltuok ama tiwnbárom dicsök emléké- után. Korán szerepelnek, nem a saját érde
bez, kiknek soráha.n 1,. ősz mesler egykoron, mükért. Koran megunják magukat, ez egy
roint ifju, mint a szeretett hazáért lelkesüló szer a saját űrességük árán. 
honfi szintén küzdött. Mikor le\ett kalappal Alig v·~n a társll8ágban ember, a kinek 
k:Pzében annak a két martyrnak nevét olvasta, ma napság ne lett volna már szereneséja 
kihez a csodálaton s tiszteleten kivtíl a bs- ilyen alak:okhoz. Egy-egy ~razdag papának a 
rátság szent kötelékei is filzték őt, midön Lei· fiábtuJ, vagy kröZllS nagybácsinak az unoka· 
ningen és Lazár nevét ismMelten ban~uztatta öc8csében. Rendesen mé~ igen fiatalok, s már 
két nagy könyreeppet láttam megjelenni az is észre kell ökt>t vennünk. Ott ,-annak min
öreg ur jóságos szemeiben l deniitt, a hol pénz és befolyás az embert ehi-

Egy darabig szótlauul némán álltunk ott. l térbe tolja. Tulajdonli:éppeni szerepük nincs, 



>-

., 

• l még nem ismer, attól, a kit már szeret. De 
ll A P 'l' A B. hát a férjnek voltak kifogásai, nem tudni mi-

Auguaztua 8. Bzerda. Róm. catb. naptár: Isttán ért az ö akarata pedig parancs. Hiába mond· 
I. er. felt. Prot. naptár ; Agost. Görö~ orosz naptár . ' . . l . ll' 
U l

. 2.) ) ... · - 1\J d 1 N k -1 , ó 39 perez ták a kis fiuuak, hogy htszen ezen tu ts e a· u tus "'· w11r1a ag o na. ap e ,. ra - . . . . . 
kor. Nap nyugszik 7 óra 32 percr.kor. togathat rég1 mama1ahoz, mee: hogy az UJ he· 

lyen éppen neki való pajtás& akad, meg egy 

HIR EK. 
.Arad ~. "Vld4Ske. 

fehérszórü piczi bárány is lesz, a kivel nap
hosszat eljátszhatik, - csak nem ~záradtak fel a 
köuynyei s oda bujt a régi anyja kötője mögé. 
Az a másik jó asszony pedig, a ki ezentul 
fogja gondozni az árvát, olyan nagyon meg-

Anldvármegye közigazgatási bizott- irigyelte az elódj~től ezt a meleg, igaz szere-
sága augusztus havi n!ését a szokott időben tetet . • . 
e bó U-~n délelőtt 9 órakor tartja meg a _ A tyceum orvosa . .A k o o t z Károly 
megyeh!lza. üléstermében. drt, az aradmegyei közkórház segédorvosát, 

- A tilosban való furdés megakadá- 8 vallas és közoktatásügyi miniszter a.z aradi 
lyozása érdekében a rendőrség. mmt me/l- kir. fögvmnasium és aliami föreáliskolához 
elégedéssei tapasztaljuk, ismételten czelSZf'fÜ tis7.ttolectbeli iskol&OfVO!JSá és az egtiszségtan ta• 
intézll:edllseket tess. Most U r b á n y i János oárává nevezte ki. 
főkapitány adott ki egy czélszerü felhivli.st, - A kereskedelmi kamara kUltagjaiul 
mely a következőleg hangzik : Bejel:mtetett, N.-Szt.-Miklóson a kereskedők reszéröl J a-
hogy a korlátokon kivül, tehát a tilalom el- k o b i Izidor, az iparosok részéról C z á g á n y 
lenére, a szabad Marosban fürdöknek a vizi János választattak meg. 
malmok tulajdonos11i és azok segédszemély- _ Gyászrovat A köztiszteletben illó 
zete megengedik, hogy a tilalom ellenére 
a. szabad Miuosban fürdók 8 malom tetejéről, H á s z és P a r a d a y se r családokat, mint 
hajójáról és osolnakokról ugráljanak a Ma- részvéttel értesülUnk sulyos és fájdalmas csa
roaba s ez által a felügyeletre kirendelt piis érte özv. H á s z Antalné, aztiletett Para
városi közegek felüilyeletét rendkivül megne- deyzer Hermina hal~la által. A gyászban. me
hezitik. Tekintve, hogy a vizbefuilis ezen für- lyet a 001 er~nyekben gazdag, müvelt lelkll 
dó-idény alatt már többször fordult elő, annak 
mérséklése czéljából felhivatnak 8 malomtu- nö kimult& keltett a legszélesebb körökben 
lajdonosok, ho~~:y ugy maguk, mint segPdsze- mi is osztozunk. A család által kiadott gyó.sz
mélvzetllk által a rr.a!mokra és csolnakokra a jelentés a következólag hangzik : 
fürdö közönség belépését és onnan a vizbe Ifj. Rász Sándor es neje Weitnich Al
ugrálását a legszigorubban tiltsak el, mf:'rt vin, Hász Antal és neje Kinrzig Janka, Hl\sz 
azok, kik ezen tilalmat nem tartják meg, szi- Béla, Mariska , Harmin , Sarolta, Erzsi 
goru pénzbírsággal, bebajtathatatlanság esetPn PS Margit, továbbá Cs•llíay f'lándorné szül. 
pedig megfelelő elzárással sujtatnak, akként, Paradeyszor Sarf)lta, Paradeizar Lajos és 
hogy a tulajdonosok egyszersmind a segéd- számos más rokonai nevébPo is fajdalom-
személyzet mul&aztásaiért is felelösekké té- telt szinel tudatja forrón szeretett édes 
tetnek. anyjuk, illetőleg anyósuk és testvérük özv. 

- Ormós Péter kir. tanácsos, Aradme- Rász AntalHé. született Paradeyzer Herminá-
gye alispánja tegnap érkezett vissza Tanczról, nak, folyú hó 1-~n, d. u. 5'/rz ózakor, élet,;nek 
hol hosszabb időt töltött rokonai körében. 52·ik érében, s.-:élhiidés következtében történt 

- A pálinkamérés! regale bérbeadása gyászos kimullát. A megboldo~!ult bUJt tetemei 
iránti árveres holnap, esDtörtökön délelőtt 9 f. hó 3·áo, d. u 6 órakor fognak tövisegy
órakor fog megtartatni a gazdasál!i szék üle- házi lakásán beszenteltelni s f. hó 4-én d. e. 

9 órakor ~Csutak Károly elsó aradi temetés
sén. A kikíáltási ár tudvalevl1leg 60,000 rendezó-vállalaty által, a m.-hánhegyesi sir-
forint, mig a bánompénz 6000 forint. Az kertben örök nyugalomra helyeztetni. Az en
ajánlatok délelőtt 9 óráig terjesztendöle be a gesztelő gyászmise ug_vanrsak f. hó 4-ln, d. 
gazdasági szék elnökéhez. Az Rrverés hihetó· ~. 10 órakor a ma~yar-bimhegy('si szeutegy
leg rendkivfil élénk Jefolyásu lesz. Már eddig házban lesz az egek urának bemutatva. Béke 

1•8 több old , 'l ké te'k elce'teleket a. hamvaira I Aldás emlékére! Tövisegy házán. a.ro - r a. r - gaz- 1 ~ ·~ " · oti l. 1\ug. ~-an. 

dasági széktől. - Az aradi kereskedő ifjuság egylete 
- Kelnek a vadász-jegyek. A városi ma este ,s és fel ó1 akor az egyl~t helyiségé

polgármesteri hivatalban most veszik ki egy- ben válaszimányi ülést tart. A ülés eg-yik 
másutan a. vadász-jegyeket az aradi sport ked- fontos meghesúlés tárgyát fogja képezni a. 
velök. Már eddi.!elé 25 jegy l3tt kiadva. kolozsvári országos keresked ó il jusági eo n-

- Koszoru helyett. A cs. kir. szaba- gressusra való áfr{mdnhls. 1\érdlneli a vá
dalmazott "Adria" biztosító társasag M á r· Jasztm1\nyí tagok a választmt.nyi ülésill teljes 
s i ts Ignácz társulati hivatalnok halála a.l- számmal megjelenni. 
kalmából a. ravatalara teendő koszoru helyett _ Temetés. A boldogult M a r s i t 8 
az árvabázalt.p javára lO frtot adományozott Ignácz hült tetemeit tt>gnap délután kistSrtflk 
a polgá. mesteri hivatal nál. ki óriási részrét mtlllett az öriik nyugalomra. 

- Árvacsere. Megható jelenete volt teg· A temetésen a nagyszámu rokonságon s a 
nap a. rendöri hivatal egyik szob<ijánalr. Tisz- rsalá.l barí1tain kivilL a város intE>tligentiája 
tes ősz hivatalnok vigasztalt egy zokogó kis is nagy számbau részt rett. 
fiut - két asszony között. Az egyik volt, a - A vendéglösök és a cholera. Miután 
másik ezentul lesz az anyja. Városi árva volt a.z ázsiai eholera Siciliában és Calli.hriában. 
szegényke, s a kapitányság adta nevelésbe de már a. szomszédos helyeken is nagy SZIÍtn· 

négy egész forintért egy jó asszonyhoz, a ki bBn szedi áldozatait, a belügyminiszter egy 
meg is szerette nagyon s tegnap is köoynyek körreodeletet intézett az ország összes tör
között esókolga.tta a kékszemü szóke apróságot. vényhatóságaiboz, melynek alapján A r a d 
Nagyon a lelkéhez nótt az a gyerek, 8 az is város taoá.esa is szigoruan felhívja a vendég
sebo~tysem huzódott a másik asszonyhoz, a. kit lósöket. fogadósokat, koresmárosokat, tovább!\ 

de mindenlri felismeri óket ha megj~lennek, 
kezet fognak velük, maguk mellé ültetik és 
ez a helyzet, a hogy mindenkinek a figyeimét 
reájuk tereli, beszéltet is roluk és igy támad 
egy-egy uj alak a társaságban, a kiró! senki 
se tudja, hogy mit csinál ? 

A foglalkozásuk a jövőj~, á maonyiben 
mindig csak fognak valamit csinálni, azon ki
vül, hogy kifogástalanul t~ltözködnek, a res· 
taurationokban, szinházban és kávéházakban 
jól meglilik belytiket, udvarolnak, jól tánczol
nak, nyáron flirdókre, •éleD a ti"ov!lrosba ke
rülnek. Hogy e közben minél kevesebb sze
lemet és annál több paesulit árasztanak s1.ét 
környezetükben, az már természetea, annyira, 
hogy a világ éppen ugy nem tud ezen meg
Utközni, mint a hogy nem tudja töltik meg
kérdezni, hogy miért szándékoznak élni ? 

Fejérvölgynek is volt egy ilyen typusa, 
igazi telivér ebben a fajban. 

A .,kis &&ademikus". Igy hivta férfi, nő, 
a helyett, hogy Bontó Nusi : a miPrt az öreg 
Bontó Nusi haragudott legjobban, mert ó a 
fia helyett is helátta, hogy ez a név maro 
guny az emberek rfÍszéról a fia palástolhatlan 
tökfilkó voltára. Pedig a liatal Nusi a légy
nek sem ártott és ba szőke. homlokára fésült 
frizurájával, l)ldalt jól kifésült pofaszaliállth"al, 
.. ptros arczánaK a borotválkozásával és kör· 
möeskéivel készen volt, tóle felfordulhatott az 
egé8z világ, mert legteljebb cs~k azt bánta 
volna ebben a dologban, hogy nem lesz hol 
gavalléroskodni és nem lesz kinek igazi uri 
ízléssel kiöltözni. A többi gond, bl\b ! A fiatal 
Nuai volt annyira jó izlésü ember, hogy unal
mas goodoknak ne adja magát át akkor, 
a. mikor az öreg Nusi balllláig hat és 
az után hatvanPzer forint(lt költbet el 
efl,y esztendőbeo megerőltetés nélknl. 
Annyira jó eztrobora is volt, hogy a .,kis 
akadémikus•• megjellyzés öem genirozta es 
egy-egy ujabb ostobasá.gra, ha a többi fiuk 
felneveUek, nagy szellemesen vágta oda ne
kik : Az ördögbe is l Hiszen akadémikus va
gyok l 

Igy nagyon sokat nevettek rajta, de még 
többet gondolkoztak a Deogalellif&k fényes es· 
telyén azon, hogy a kis a-kaclemikus, miért 
olyan lehangolt, baJigatag ? Egyik tánez a 
rolisik utan mult el és a nók - ~z ifju 
N nai-féle fiatalemberek i• án t táplilit és szo
k~oa rokoosz~ovülr e~tész odaada:,ával, -
basztalan néztek epekedve a kis N us ira, az 
mozdulatlan maradt. A mamák e azokatlao e 
részben mulatságos komolyságra, összeadtá.k 

-.._ gondolataikat és kimondták, hogy a kis Nusi 
·".. ked~lybeteg. 

"--.. A fiérfiak nevettek és legnagyobb réazllk 

Nositól valami ujabb bolondsá~t előjelének 
vették e tüneteket. Valami meglPpőt, ujat vár
tak tőle - az ostobasál!ból. 

Hanem mind csaló-dtak. Nusi nagyon is 
nagy életkedvet érzett m~ábao ; ostobasál!ra 
sem igen gondolt, mert a mi akkor foglal
koztatta, az. ha sikerül, közirigység tárgyává 
teszi ujra Nusit. 

Szer~lmes voit halálosan és elhatározta, 
hogy megkéri az Adél kezét. 

Másnap az öreg Bontó Nnsi, lPgnagyobb 
meglepetésére, korán reggel ágya előtt Ia-
Jalta fiát l 

- :Mi e~: Nu11i? - kérdé szemeit dör-
zsölgetve. - most jösz tahin haza. Ezért _ 
ugyan kár az öreget bolygatni, - 'l'e lurkó! ; 
- tette utánna mégis kedélvesen. ~ 

- O&lódol papa, - szÓit Nusi nagy fon- : 
tosan, - igen régen kialudtam magam, m~g · 
p~dig itthon ! Hanem ez mellékes! Maradj 
kissé ébren, rögtön elbeszélem, hogy mi ho-
zott ide. ' 

- Megbolondultuol!, Nusika? - nyá- l 
jaskodott az öreg, - csak nem akasz velem : 
ttt tanarskozni, reggel hPt órakor? i 

- Most ez igy lesz papa, mart a dolog ! 

halaszthatlan ! · 
- De csak tiz óraig kegyelmezz ! ! 
- LehetetlPD ! A dolcg i~oren komoly : 

és sürgős. - Egész csaladunk jövője függ ; 
tőle ! 

- Beh jó kedvedben vagy, Nnsi l - · 
No, servus ! Tiz órakor majll ülünk családi 
széket! - s ezzel az öreg ~usi a fal felé ' 
fordult ágyában. A kis akadémikus pedig 
ezt 1!\tva, oda bozott egy kaross7.?ket az ágy _ 
elé, beleült es nyugodt, de erős hangon : 
kezdé: : 

- A dulog ugy !lll, papa . • . \ 
- H!lt még minJig itt VllJ!'Y?! - för-

medt reá az öreg Bontó mí:'g-fordulva az 
ájzyban, - csak nem akarsz komolJan ítt 1 

maradni·? 
- Ep;P~ komolyan papa és kérlek, bé

külj ki a helyzettel s hallgass mejl' : - Az 
öreg könyök~re támaszkodva Ult fel f,ilig az 
ágyban és önfeláldozólag nézett fiára. 

- A dolog ugy áll papa, hogy halalosao 
szereln•es vagyok l 

Az öreg Nnsi erre, csakhogy ki nem ug
rott ágyábói. Egészen átváltozott, elhült arcz
czal kérdé : 

- Komolyan mondod, Nusi? ! 
- Szav11mra, papa l 1 

- De hát, az istenért. kibe, Nusi ? Kibe l 
vagy szerelmea? l l 

- Adéiba l 

l ~ 
;he:. té·· b ...... ~ n 'z ,....., ., • !tÓ or ',-g #t! r" ''elo' ee •M 

- Dengeledi Adéiba ? 1 • 

., ... , '***' i'to1th'tt& Cit -'TN"'t'éU. 

mindazon egyleteket és intézeteket, melyek 
szállásadással foglalkoznak. hogy az oly uta
sokat, kik Sidliából, vogy Calabri{\hól érkeznek 
meg, a hatóságnak haladéktalanul jelent»ék 
be, hogy ez a eholera behurczolásásának meg
akadályozása érdekében a szükseges intézke
déseket megte~tye. - Nálunk e rendeletnek 
különös fontossága van, miuthogy a nagy 
mérvtl építkezések alkalm!lból számos köfaragó 
munklis érkezik Al'Sdra a jelzett helyekről is • 

- Juczika az ablakná!. Hát az nagyon 
meglehet, hogy Juczika szobaleú.nynak se
hogy sem esn,;k iól a rel[g9li takaritas, ha a 
portörló ruhát nem az ablakon rázhatná ki 
hoszszasan, dalolgatva, miközben végigtekint
hPt az utczasoron végighaladó rangoeli ud
varlókon. Cllilkhogy az ulczán haladó uri 
embereknek mee: az a felülról lehulló porl'elhó 
nem válik a gusztusára. A rendörség persze 
nem a Juc~ikának, hanPm a publicumnai.. 
fogta partját és Juczikát megbüntette k é t 
lorint en•jéig. Biz ez elég egy kis kauérságért. 
Hanem akkor jó lesz, ha 3 rendórs.:g megfigyeli 
azt is, hogy oémPlyik hb második emeh•téről 
fenyes nappal egész zuhanyokban omlik alá a 
kancsókból kiöntött viz. és hogy sok ablakhól 
égö JOzivardarabokat dobliinak alá s. a. t. 
Miodeoesetre az ily esetek is megérdemlik a 
bírságot. 

- Áthelyezés. A vallás és közoktatás · 
llgyi miniszter, mint a hivatalos lap legutóbl.li 
Rzámába.u olvassuk, W a l t h e r Béla aradi 
főrealiskolai helyettes tanárt a brass->i állami 
föreáliskolához rendes tant't.rrá nevezte ki. Az 
aradi reáliskola jeles tanerőt veszít benne. 

- Öngyilkossági kisérlet a mézes hetek
ben. Ritka érdekes esetról tett jelentést a 
gáji kapitányi hivatal az aradi rendórségnel. 
Egy fiatal 20 éves asszony, a. ki még ahg 
pár hE>te került a férje oldala mellé, követte 
el az öog_vilkossá.gi kísérletet, mint maga 
mondja azert. mert férjét - ki nem állhatja. 
Az esetról a következöket írhatjuk : P a y e r 
Józsefné, született Dá.\·id .Anna Gájban Gizella
tér 19-ik számu lak:tsá.n JUlius hó 31-én ön
gyilkossági szándékkal maróJogot ivott. M a
d a r á s z Autal kapitány ktballgatván az 
asszonyt, ez előadta, hogy 20 éves rorn catb. 
férjes nö s csak alig egy pár hete van férj
nél. A férjét ki nem :'Lilhatja - igy szól a 
jegyzőkönyv - s már mlisodizben hagyt~ el 
a házat és elment szüleihPz. Most, hogy a 
férje mindenáron haza akarta vinni, s a szU
lei is visszaerőszakolták hozza, elhatározta hogy 
inkább véget vet életétJek. };zen elhatarozással 
rett három krajczárért marólugot. s annak 
felét vizben feloldva be is vette. A mérl"gnek 
azonban nem volt kellő hatása, s az 88szony, 
ki a kórházban fekszik, most mé.r megmene· 
kült legal!lbb a - h a l á l t ó J. 

- Névváltoztasok. Ma u z János bor
bélymester, vPzetéknevét belllgyminiszteri en
gedélyly('l "Egeresi~-re változtatta meg -
N fiU m a n Annin aradi lakos kiskoru Lajol'l, 
Zsigmond és Miksa fiainak vezeték nev,it "Ná
m é o y i"-r a, D u s á k Victor aradi illetóségll 
pécsi lakos pedig ~Szemeré"-re \·áltoztatta át. 

- Esküvö. R e i n ~ r Mór budapesti 
kereskl'dö f. hó 9-én délután tartja esküvőjél 
az aradi i1.r. templombau Se h w a r z Minka 
kisasszonynyal özv. ~ c h w a r c z Nanetta 
kedves ~s szép leányával. Sok buldogságot! 

- Az Iparosház felszentelése alkalmá
ból, mint egy izben mát· jeleztük is lapunk
ban, az aradi ipartestület september hó elején 

- Eltaláltad papa ! - szólt vissza szem· 
hunvoritá~ nélkül a kis Nusi. 

·- És, mit szándékozol ? 
- Megkérjük a ke?ét. Ézért jöttem hoz

zád most. 
Az öreg Nusi nem tudott mitevö lenni. 

A hir tetszett is neki, oem is. Mig a pom
pás Dengelegi vagyonra gondol t, csak ugy 
duzzadt a sl.ive, de a hogy a büszke, szép s 
nagyurias Adél alakja eszPbe villant, félni 
kezdett. Féltette egyedUli fiM, az utolsó 
Bontót attól a hatalmas, hideg szépség
től. 8zint~ előre érezte, hogy ha meg 
is kapja Nusi az Adél kezét, ez nem 
fog szerenestSsen végzódni. Egy ilyen 
esodált leány, ezerinte sehogysem ezeretheti 
meg igazán az ó fiát, a kiben bizony kevés 
grfiasság van. - Ezek a gondolatok ugy 
látszik igen ~lesen visszati;krözódtek az öreg 
N usi arczán, me rt a kis akademikus megdöb
benre kérdezte. 

- Kifogásaid vann~&k talán papa? 
- Nincs, nines Nusikám, csakhogy tu-

dod ... 
- Mit tudok? 
- Az az, hogy nem tu :lod, szeret-e az 

Adél téged? 
- Engem mioden leány szeret papa l 

Tudod te is jól l 
- Igen', igen fiam, - szólt folyton za

varban az öreg, - de hátha. Ppeu ez az egy 
nem fog szeretni ? 

- Nevetségest gondoltál papa ! Kflp
zelsz olyan leányt, a ki el ne lágyuljon az 
öreg Bontó Nusinak e szavaira : "Kisasszony! 
van szerf:'nesém egrsz tisztelettel kezét fiam 
számára megkérni !" - Nos papa? Ugy-e 
nem rosszul hangzik! 

- Persze, ho~y pompásan hangzik, -
toldotta mep: egy kissé fellélekzelve, - de 
emlékszel-e Nusi, arra a rettenetes sok ko
sárra, a mit az Adél eddig szélosztolt ? 

- A Dini gróf, a Soschoer Feri ? 
- Igen és a többi l 
- Ah ! Egyik sem volt közülök az iC-

jabb Bontó Nusi ! Aztán különben sem lehet 
a kosarat megkapni i\dél nélkül l GyerUnk 
hát papa Denf!elegiékhez l 

Az öreg N us i csakhamar öltözködéshez 
fogott és nem a lebetó le~otvidám~robb hangu
latban ültek fogatjukra, hogy Dengelegiékhez 
hajtsanak. 

A bogny a fogat a palota előtt megálloU 
- {\s a két Nu~tit teljes salon diszben kiszál
lani látták, - egy negyed óra. mulva. már 
kezdett terjedni a hire, hogy a kis akadProi
kos megkérte .Adélt. 

(Folytatása következik.) 

tánczvigaimat rendtlz, rnelyre az elökésztllets
ket már megkezdték. A kiküldött rendező
bizottsá~ tegnap este tartotta első ülését. 

- Lövész-ilnnepely. Az aradi polgári 
lövész-egylet augusztus 13. 14. és 15-en tar
tandó Lörincz napi lövész-Unnepélyét u idén 
na~ty ünnepélyessPg mallett készül megtlnne
pelni. Augusztus 16-én a városliget nagyter
mében diszehéd et rendez. FJg-y teriték ára l 
frt 50 kr. A diszebéden résztvenni kiv&nó 
egyJeti tagok felkéretnek, hogy az e czélra 
ki bocsajtott íveken augusztus 14 -éig szives
kedjenek magokat elöjegyeztetni, vagy pedig 
G r e i n e r Károly lövészmester és D o
m o n k o s Lajos egyleti pénztárnok urakat 
szóval t>rtesiteni. 

- Csudadoctor Zimánd-Ujfalun. Erde
Ires esil~ról i ro ak IRpuoknak Zimánd-Uj falu 
aradmegyei községb61. A tözségi korcsmának 
egy nap nevezetes vendége érkezett s csak
bamar beszélte az egész község, hogy eljött 
a. világ leghiresebb esudadoctora, a ki sántá
kat épekké, vakokat látókká bűvöl és kigyógyít 
minden ny"valyát a tyukszemfájástól egész a 
tlldőveszig. - Tény volt, hogy a. kores· 
má.b" beszállott egy meglehetősan kopot
tas kinézésü ember, a ki azt állitotta ma.. 
gáról, hogy egy birneves budapesti orvosnak 
a. fia, s hogy az apjának a fővárosban renge
teg nagy kórháza van. Ö is ott szedte a tu
domáoyM, és ml'lg is gyógyit minden beteget. 
Erre a hirre lett is patiense quantum satis 
és valóságos ispot:\lylyá lett a korcsma. A 
kuruzsló - mint levelezóok irja - b a r • 
mincz külömbözö beteg· 
nek egyforma orvosságotadott 
b e s mindegyiktöl l trt 60 krt szedett 
s ily módon össze is szedett vagy ö t v e n 
forintot. Egy jó módu gazda ember 100 frtot 
igerl neki, ba a feleségét meggyógyítja. A 
floctor el is ment, és olyan valamit adott be 
az asszonynak, a ruitöl az még roszabbullett. 
Több gyógykezel~s alatt álló beteg a bevett 
gyógyszertól n a ~ y g ö r e s ö k e t k a
p o t t, s az egyik csaknem é l ·e t v e
s z é l y e s e n me~betegedett. V égre meg_ 
sokalta a dolgot a falu bírája s a kurn
zsolót a község terilletéról kiutasította. (Talán 
le is lehetett volna tartóztatni? Szerk.) A falu 
népe pedig elgondolkozv11 nézte a kidobott 
doetort s talán kitalálta, hogy az nem lehet 
valami csudtL-emher, ha szekérre sinrs módja 
e az egész mindenét meg patikáját az eser· 
nyó-nyelén hordja.? 

- Eljegyzés. K r i s z t i a n Gyula 
apáti község segPdjegy:-.óje, a napokban je· 
gvezte el T o m u c z a Helén kisasszooyt, 
Huf Lázár közgégi jegyző sógornöjét. 

- Helyreigazitas. A napokban azt irtulr, 
hogy a belügyminiszter nem ha(Zyta jóvá az 
aradi hadastyán·~>gylet felterjesztett ala.pszabá
lyait. Mint értesülénk e közlés téves annyiban, 
hogy a dolog a t.adászegylet.tel történt meg. 

--=- Az aradi kir. törvényszék tegnap 
Mlelt\tt tartott végtár~yalást V a r ll a Igná.cz 
és V a r g a. Vaszilie zimándi lakosok lopási 
bUnUgyfÍben. A. kir. törvényszék a következó
leg alakult. Elnök : O t t r u b a y Károly. bi· 
rók : K o v á cs János ~s F i sc h e r Mildós, 
je!Zyzó : S e b o l m ás c h y Adolf. A kir. 
ügyészaéget St i p l Károly dr. aiU~yész kép
viselte, ki szabadság idf:'jét betöltve, haza ér
kezett. A tényállás a következő : V a r g a lg
uáez és Varga V aszilie Zi mándon 1881. d e
czem ber 2ij én karácsony elsó napján betör
tek A r g y e l á n Tódor bllkf:'ritett k~rtjébe 
és onnan egy edény mézet loptak el, a mit 
K o s z t e Tódor és J a k a b Tódor lakisára 
vitték. Itt neki állott az egész kompánia és a 
mézet elfogyasztotta. A r~ y e l á n Tódor az 
esetet má..'ln~p feljelentette a. községi elöljé.ró
ságnál. A nyomozás megindíttatott ez ll~'Yben. 
B l i d a Mitru, T am ás 'ródor és P i l i· 
m o n Tódor éjjeli örök rájöttek a lopás 
elkövetőjére éli feldAritést tettek azonban a 
községi biróoál, ki az elkövetett betöréses lo· 
pásról jelentést tett a borosjenői járál!biróság
na.k. A vizsgálat befejezése után áttétetett a 
bűnUgy az aradi kir. törvényszP.khez, hol a vég
tárgyalás tegn!\p tartatott meg. V a r g & 

lgnáez és V a r g a V11szilie a betöréses lopás 
büntettebeo vétkese~nAk mondattak ki és 14 
napi fogságra ítéltettek. K os z l e Tódor és 
J a. ka b Tódor az orgazdaeiigban mondották 
ki vétkeseknek és 8 napi fogsli.gra ítéltetett. 
A felek az itéletben megoyugodtnk. 

- Egy aradi asztaltársaság ~yojtés 
folytán 6 frLot adományozott az árvabáz-alap 
javára. 

- Köröz~s. K l e i n Jakab lopással 
vádolt egyént a.z aradi kir. törvényszék or
szágszerte körözteti. 

- Szabadságolás. N a s z á d y Iván 
~s B i l k e y Pap Mihály aradi kir. tör
vényszaki birók n~gy heti szabadság-idejöket 
igénybe vették. l 

- Országos sörárpa-kiállitb Budapes
ten. Az országos magya.r gazdasági egyesület l 
augusztus l·től október 31-ig köztelki helyi- i 
ségében sörárpa-kiállítlist rendez. melynek 
hármas czélja van : 1-ször : a sörirpa terme
lés, 2-szor: a. magnemesítés eliímozditása. és 
3-szor a sörárpatPrmelés minél jobban való 
értékesitésP. A sörarpának minél jobb értéke· 
sitese végett a kiállitott árpákra árpafogyasztó 
gyárosaink és figyelme feltlivatik, mi altal 3 

termelő és vevó között a. közvetlen érintkezés 
utja elókészittetik. A k i á l l i t á. s o u 
részt rehe& aioden IDa-
g y a r o r s z á ~ i t e r m e l ö, de 
csak 1887. évbf:'n termelt árpával. Az árpa
mintá.k 4. 75 kilogramm zsákvászon zaeskók
ban f. évi szeptemb~r 30-ig okvetlen bekül
dt'lndök. 

- Tü:.t Román-Pécskán. TAgnapelőtt 
Romáo-Peeskán egy kisebb épület leégett. A 
tnz kelPtkez~s~nek oka. ismeretlen. 

- A kereskedö ifjak Kolozsvárott. A 
Kolozsvárott tartandó országos eon/l{ressuson 
Andról is szép számmal fog résztvenni a ke
r€'flkadö ifjuság. Eddtg már számosan jelent
keztek, kik részt óha.jta.nak venni a congres
soson és a1 ez alkalommal tervezett szép ki· 
ránduláson. Az aradi külön Yonat Aladról 
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indul augusztus 18-án esti 7 óra 20 pPrrz. 
kor és Kolozsv!lrra érkf:'zik 14-én reggf:'l 6 
óra 20 perezk~. hol a vendelleket ünnepélye
sen fogadja a rendezó-bizottság é!l szállá
t\olja el. 

- Bűnügyl tárgyalás. Az aradi kir. 
törvényszék btioüiZyi osztálya augusztus l J -Pu 
tart végtárgyalást Deák Juoo és társai. buty
tyini lakosok bünllgyében. E bünllgyben 3.2 
egyén van megidézve. 

- Kitiltott hírlap. A Belgrádban szerb 
nyelven megjelenő "B r ka" czimU birlaptúl 
a. J)t)Stai szállítás kedvezménye a magya•· szeut 
ko1ooa egész területére nézve megronatott. 

- Bitana tehén. Simandlio Petru, mác~ai guly!\s 
egy bitang tehenet talált a szentmártoni határban. Tu
lajdono&a kelló iga.zolá.s mallett átveheti. 

- Kinevezés. G r o s s Károly tanárje
löltet a vallás és közoktatásilitYi miniszter az 
aradi állami íGreáliskolához egyelóre ideigle· 
nea minősé~ben 8 latin nyelv rendkivüli ta
nárává nevezte ki. 

- Haláleset. V e r m e s Alfred, M.
Bodzás község derék jegyzőjét és csalé.djat 
fájdalmas csapás érte. Kis fia Gyula hunyt +>1. 
A kis angyal nyu~rodjék békévPI. 

- A Markel-féle amerikai czirkusz 
nem eslitörtököo, mint jelezve volt, hanem 
pénteken, f. hó 5-én tartja slsó elóadft.sat. 
A nagy diszroaneL a városban azorobaton d. 
u. 2 órakor lesz. 

Hazéak ~8 a ft\vAror~. 
- ld6jirit. H a zá nk ba n : Keleties, kis rész

ben északi és délie~. gyenge szelek mellett. a bőség 
kPvéssel még nagy11bb lett, a légnyomás általában k:P· 
véssei változott. Az idő többnyire deríllt, &záraz, rend· 
kivül W!!leg. Cs~kély eső Nagy-Szebenben és l:ngvs· 
ron mutatkozott. - Kilátis a jö>llidűre : H a z 8 n k
b a o: Többnyire csendes, derül~ nagyon meleg idót 
vár hatni. 

- Tisza Kálmán miniszterelnök bétf6n 
reggel Gesztról Budap!!s:tre érkezett. hol hit
rom hetet tölt, mielótt Ostendébe utazna. 

- Rövid hirek. H o r v á t o r s z á g· 
b ól felszólalás hangzik, hogy kellene teuni 
valamit az o~t levő sok magyar gyermek ma
gyaros oktatása érdekében; IH80- ban Horvli.t
Slavonorszá.gbao 42000 magyar volt, most be· 
telepedések és szaporodás utján van 52000-a~l 
is több ; de ba. ezek gyermekei nem részesül
betnek magyar iskoláztatásban, rövid idón sok 
lesz a veszteség. - S z a b a d k á n V a.rga 
Károly és tánJai feljelentését, választási vissza
élések megtortása vt>gett, a királyi ügyészs~g-, 
mint teljesen alaptalant, visszautasittatni indit
v&nyozta. - K e cs k e m é t e n volt a wult 
napokban gróf Peja.csevics Miklós hadtestpa
rancsnok csapatszt>mle végett. megnézte az 
épülő lovas kaszárnyát s töhb kifogást tl"tt. -
F i u m é b a n egy dühös bátkás. a 40 é\"Nl 
Gerbar JÓzsef megleste a tőle villongások miatt 
rendórileg elkiilönitett takaritónót s kéeévt>l 
kétszer szurt a millébe, ngy, hogy a nö m(•g 
is baU a korházban, maga iB meghalhatott 
azóta, mert szintén halálos sebekkel vitt~k be, 
üldiizés közben háromszor döfve a saját lllt.>l
lébe s nagy metszést ejtve nyakán is. 

Balázs Sándor Önl(yilkoM• 
sága. 

B a Iá i s S.ándor, ~a ln-ag_j_'a._r__,s-ze'piroda:
lom egyik számottevő muaká.sa bétfőn méreg
gel véget vetett életének. Y égzetes tettt> sztu
belyéül a. kerepeBi·uti sh·kertbeo, ,~ryennúko
rában elbalt leánya sirdombjM választotta. -
Délután 5 óra tájban jelPnt meg a temetőben 
s a temetőöröktől tudakozódott a sirhalom 
után. Megmutatták neki, a mire Balázs még 
az örök jelenlétéban a sirdomb mellé t~rdelt 
és imádkozni kezdett. Ali, távoztali: pár lépés
nyire az örök, a midőn egy erütleo kiáltás 
\'Onta figyelmiiket magára. A mikorra vissza· 
fordultak, Balázs egy kis ü rege.'!évE~l a 
jobb kezében kioos hörgés között ösz
szerJgyott. - Az örök: felem:Jlték, kér
dezték:, a nélktl.l azonban, hogy kérdésükre vá
laszt nyertek volna. Egyikük ezutti.o véletlenül 
látta a fuldokló kezében ll görcsösen szoron
gatott tlvegcsét, a miröl tudták, hogy öngyil
kossal van dolguk. Azonnal jelezték az esetet 
az önkéntes mentőtársulatnál, a melynek tag-
j· i pár perez multáo odaérkezve, még életben, 
de már a halállal kllzdve találták a szancsét
len irót. Mentókocsira. helyeztijk s a Rókus
kórbti.zba indultak vele ; mielött azonban oda 
értek s a kellö segélyben részesíthették volna, 
borzasztó kínok közölt Iriszanvedett A halot
tlis kamriban helyezték el s holttestet holnap 
délelőtt feJ fogják bonczolni. Tettének okát 
bizonyosan oem tudják még. Azt mondják, 
hogy gyógyithatlan bet~gséggel knzdöU már 
évek óta s e miatt határozta volna el magát 
a végzetes lépésre. Maga erre vona:kozólag 
mit sem irt. Egy szeletke pepirt talllltak oala 
mindössze s rajta e p'lr szót: • Utolsó üdvöz
let - szerelmam tied." 

Balázs Sándor 1830. deczember 30-an 
szllletett Kolozsvárott. Mint iró évtizedeken 
át folytatott munká.sságával irodalmunkban 
számot k>vó helyet vivott ki mal_l:ándk. - A 
szépirodalomnak majd minden a.gában mü
ködött ; légnagyobb sikereit azonban mint 
beszelyiró aratta. Rajzai .>s genreképei közül 
többet német forditáaban is elismerést vivott 
kt magának. A fővárosi felolvasó matinéek és 
so1réek egyik legkeresettebb és szivesen hall
gatott felolvasója volt. Mint ilyen, ktilönös~n 
a Petőfi és Kisfaludy tarsaságok ülésein ara
tott sok tapsot. Regényt is löbbet irt s ezek 
közül a "Vissza tért fecske" keltett feltUoést.. 
Szindarabjai kö~ül az "Eg ben" ezimii, mely
lyel pályadíjat nyert, ma is repertoraron 
tan a nemzeti szioházbao. A "Boldogult," a 
"Pesti vízvezeték" és .A kit! árva~ czimü 
vigjátékai sokszor mt>gnevettették a fófáros 
közönsegét •• satiricua elük nem tévesz
tette el hatáaál Szigligeti, a nemzeti azinh.iz 
igazgatója nagyon szerette, biZ~~lmával nem 
egy ízben kitnotette, amit az is bizonyit, 
hogy közösen írta meg vele a .Stnke" czimU 
népies sziomüt, maly évek hosszu során át 
nagy vonzó erSt gyakorc.lt a fővárosi kiizön
ségre a még ezelóu két énel is, mikor l<'e· 
leki Miklós \ársulata a gyapju utezai szinház
ban szinre hozta, zsufolt házakat e,;iuált. A 
szinházi körökkel mindvégi,r összeilöttetésben 
állott, bár az utóbbi idöben a viszony kissé 
mep:laznlt köztllk. Sok szál filzte a nemz~ti 
szioházhoz : darabjai, melyeket folyton adtak ; 
Szigligeii barátsága_ mely az elhuny~ igaz
gató hbhí.Jáig sohaeem csorbult meg ; neje 
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szaletett Bognár Vilma, ki a __ nemzeti szinbáz 
opení.jának ilnnepelt énekesnoJe volt, s a ktvel 
HH:>O:ban lflpett házassligra; s \·égre hivatala 
is, mert 187!:1-iktól keLdve egész haláláig 

·a nemzeti szinháznál főkönyvtárnoki tisztet 
viselt. 

De Balázs Sándor irodalmi tevékenysé
gtit nem me~itettük. k~ elbeszél?i , és d~ámai 
muni!Rmak t<: l em htesevel : tagJa ea ~vekeny 
munklisa volt a hírlapirodalomnak is. Miat 
tárrzairó egyike volt a legket·esettebbelmek. 
Annak ideJén a "Pesti Napló", utóbb pedig 
a Toldy Pista által szerkesztelt ,,Nemzeti 
H 1rlap" rendes heti tárczairója volt. Mulatti• 
tóan tudott esevegfli a napi kérdésekről, de 
nem hiányzott soha belólP a satyrai él. .Min
den tárczáj& csattanósan v~gzódött B mmd1g 
od& ütött, aho\·á czélzott. 

A hatvanas években az "Ot·szág Tükre" 
czimll képes lapot szerkeszlette, n:ely az a.k· 
kori forrongó időben a közönsé.g Jgaz . bar~t
jává nótte ki magát s hat~a 1rod~h~u, ~zm
vonaláoak magasságában e~ mPggyozod~sene~ 
igaz.ságáb&n culmiua.lt.. TagJa ~olt a L1~~nya1 
és Tóth Kálmáu-féle ~rodalm1 compamanak, 
vagvis 11nnak az írói társaságnak, mely a 
PetŐfi és kortársai után és a .. Kávéforrás" 
előtt az irodalmi világban domináló sz.erepet 
játszott. v tó bb az .,Ország 'fUkre''-ból a "Ma
'gyarorszá.g és a Nagyvilág" czi~U jelt>s képes 
folyóirat fejlóciölt ki, mely sok VIszontagságon 
ment át s csak nem régiben szont meg. Je
le-ntékeny réRz jutott neki a Petőfi-társaság 
megállapításában is. 

Házassága Bognár Vilmával - irja 
"Nemzet" eleintén igen boldog volt. Az Un· 
nepelt író és az llnnepelt milvésznö szövetsége 
vala e frigy, malynek oltárán a boldogság 
melegét sokáig tudták szitani. Csak mikor 
8-9 éves kis Jeányktl.jnk, szemük lenye, éle_
tuk me~éd~sitője megha!t, csak akkor hült kl 
kt>blilkuől a remény, rs~k akkor csorbult meg 
örömük teljessége. Az élet rideg küzdelme, 
vásári zaja és sivárs!W;s zavsrtalan11l dulhatott 
esll]ádi tiizht>lyükún, ne1n volt, a ki apró ka.
rsóival It simi tsa arrzukról a redöket és ba
r{w.dakat. Ettöl az időtól kezdődik Balázs iro
dalmi pályáján is a visszaesés, amely ~zon
ban nem ment annyira, hogy esak multjáról 
beszélhein~nk. Jelenét sem játszotta el. Er· 
deke-snek tartjuk felemliteni, hogy egyik 
utolsó fe lolvas~sa, melyet ezelőtt két évvél a 
Kislaludy-táreasá.J.l'ban tartott, egy tréfás e~· 
ueszélés volt, a malyben azt mondta el, m1t 
érzett, midön felakasztotta magát. Akkor so
kat nevettek sz elbeszélésen, mert a vég~n 
nem mulasztotta el megjegyezni, bogy akazz
L{lsi historia esak álom volt, m~rt esze ágá· 
ban sincs, hogy öngyikos legyen. Es még is 
az lett. Megmerp:ezte magát és svkat hanya· 
tott élete kiszenvt'dett. 

Balázs Simdor halála - annak daczára, 
hogy élete utolsó éveiben viszonylag kevés
szer volt róla szó az irodalomban - igazi 
nagy tehetség végét jeleati, oly tehetséget, 
ki szerenrsf'serb vi5zouyok között i11:a1.án nagy 
alkotásokra lett vvlna hivatva. Volt egyéui· 
sép:ében valami, a mí ig~zán a nagy szelle
mekre emlékeztetett: kedélyének kesernyés, 
maró humora egészen sajátÖs volt, minden 
ut.z&u~~~L 1.~t. s ruidön ezt a saj~t.;ágot 

'' '' érvényesiteni tudta, néha egy apró el beszé· 
lésben, egy rajzbaB annyi eredeti8é~P.t, an_nyi 
önállóságot fejtett ki, hop:y a legJobb IIY· 
nemíi hazai és külföldi termékekkel bizv&<~t 
egy szinvonalra. lillithatták. De ez a páratlan 
i rói tehetsE.Ígmár hosszu évek óta meg volt Lörve, 
mt>g volt bénítva. Alig szanved kétséget, hogy 
az a vé~r. me ly Balázst érte, annak a hosszu, ki no~ 
kllzdésnek volt a megrázó befej.•zése, melyet 
Bal!~zs az anyagi gondokkal folytatott. MerL a 
milyen jele-s író. olyan szerenceétlen ember 
volt, s minden kisérlet, a melyhez fogott, 
hog-y tehetség-éhoz képest mindig kedvezőtlen 
belyzetéb5l kikll1.dje magát, b6lul végződött s 
ez Balázsnak nem rsak anysp;i >i.:.zonyait tette 
f(lkonkint mind roJSzabbakká., hanem rontotta 
kt-délyt't ís. igazi munkabilásat is s lassan
lassan megbontotta rsaJádi életét majd -
mint szomoru vé,rze mutatja- meghasoulásba 
hozta az élettel is. A ki ót ismerte - s alig 
,-an a mallyar irodalomban t>~ birlapirollalom· 
ban ember. aki ne ismerte volna - az 111ind 
tudja, hogy ez a ktlzdés vette igénybe élete 
két utolsó tizedének szinte miuden idejét, s 
hof!y az, amit ez időben prodncá.lt, nem tel
jeos - pedig i~azán csak e korban izmos -
teh~tségének erPdméoye volt immár, h"
nflm csak annak az erőn~-k a mnve, a 
mi ama küzdés után fennmaradt. Nem rész
letezzük szerencsétlen s jobb sorsra érde
mes írótársunk életepályiljáoak ezt az oldalát. 
J;'elemlitésérs is esak: az késztetett, mert szo
moru balalának ez a valószinU magyarázata. 
e mllrt fllrös hitünk, hogy egyÁniséj1;ének Jro· 
dalmi jelentősége e kllzdések nélküli meszsze 
nagyobb leendett. Igy elvonta pályájától, az 
itodalomtól, egyszflr-egyszt>r egy hivatal (az 
áilamvasutaknál is voll alkalmazva), egyszer
egys~er egy kalandos terv, a melytól sorsa 
gyors jobbraforduláslit vlirta, s vflgtére mág 
- a malytól különben mindig távol ma
radt - a politika is. (Az utolsó vAlasz
tásoknál antisemita jelölt volt Mohácson.) 
Miudezen küzdéseknek, mindezen es11ódá
so".nak ad nyugalmat az a sir, a melyet a 
magyar irodalom e férfia maga választolt ki 
mag{mak. Gyászolva gondolunk reá., s őszinte 
érzéssel fájisijuk végzetét s részvélünk épp 
ngy szól az irónak, kinek elköltözése igazán 
n"II:Y veszteség, mint a szerenesétleu ember
nPk, ki sokut ktlzdött, sokat szenvedett, s 
jobb :.orRot érdProeit volna a gond,·iseléstól. 
NyngodjEik békével. 

A. nagy v Uá.K· 
Vilmos császár ~~ a magyar igaz

ságügymlniszter. 14'abinyi Taophil igazság· 
Ugyminiszter Gaateinból hétfőn a legjobb 
egt>szs~~ben vissz~Prkezett a fövt\rosba. Gas
teinban Vilmos császár ebédr~ bh-ta az igaz
sá.gilg,vminisztert és öt bosszabb megszóli
tássa.l tilntette ki, a. mely atkalommal az a~Zg 

uralkodó igazságllgyminiszterllak legkelleme
sebb meglepetéeére a kettőjük közt tavaly le
folyt bcszélgetésröl is mt>geml~kezett. 

- Katkov meghalt. Az tJtóbbi időben 
oly sokat emlegetett nagy panszláv pubhezists, 
Ka tk o v tegnspelótt meghalt. Ka t ko v 
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Mihály Nikiforovica orosz publicista született 
Moszkvában ·1820-ban. Hégi nemes családból 
származik. Tanulmányait a moszkrai közepis· 
kolákb11.n s az ottsui egyetemen végezt~. majd 
Königsbergbe és Berlinbe ment hol Schelling 
egJili legbuzgóbb tanit\'ánya volt. Oroszor
sz·\gba 1·isszatérve, a ruoszkvsi egyetemre a 
philosophia lanár~vá neveztetett ki, mely állá
sától 1H4fl-b&n lemondott, mivel Miklós czár
n"k az academiai tanszabadság korlátozása tár
g)·áball kiadott ukázt sérelmesnek találta. 
Mát- r~gebbben lrogatott a lapokba, e tulaj
donképeni journalisticai tPvékenysé!l;e csak 
1856-ban kezdódik, a mikor a "Huszky Wjest
nik" czimü birlap kiadó tulajdonosá\'IÍ. vált. A 
modern liberalizmus elveit lejlegette s külö· 
nösen az angol öazkormányzati rendszer mel
lett kardoskodott, mivel hazájában rendkivüli 
feltünEist keltett. Czikhit éles han~ jelllemzi, 
vitliihan sokszor kérlelhetetlen volt, a minek 
sulylit leginkább a radikálisok és a szoczia.lis
ták érezttik meg. mert ezekkel szemben foly
ton elle-nzéki állál<t foglalt. A lengyel felkelés, 
a lázas forrongás, mely 1861-ben az egész 
oros~ birodalmat áthatott a, Katkov ,politikai 
magatartását is is me,zváltoztatta. Atvette a 
,.Moskauer Zeitung~ szerkesztését ~s ebben az 
orosz nPmzeti párt mellett harczolt. Az ó mü
ködésének lehet tulajdonitani, hogy Muravijev 
táboruokot Vilnába küldték tls hogy Virlo
polszky n.&rqis·t állásától elmozditották.. Sike
rei nagy befolyást biztositottak számára hazá
jában. Az ö tevékenységére vezetiletö vissza 
az orosz kormány abbeli kísérlete, hogy Len
gyelországot, ha· kell, erószakkal is oroszszá 
vi\ltoz\asss. Neki tulajdonitható a német elem
nek Oroszországban, valamint ~ Kllleti-tenger 
partján fekv~, nagyobbára német lakosstl.gu 
városok királtsagos jogának elnyomás'i. 

- Rövid hirek. A b e r l i n i hivatalos 
lap a "Sta.atsaozeiger" közli, hogy R u d o l f 
trónörökösnek a Hohenzollern házirend nagy 
keresztje adományoztatott. - P r á g á b a n 
több vászonkereskedőt, kik a népfölkelöket gu· 
nyol6 kép~kkel ellátott zsebkendőket bocsátottak 
áruba, a törvényszék péozbirsagra itélte s az 
összes késztetet elkobozta. - K é t t ii z é r-
8 z á z a d os, Stipsícs Fereocz Zárában és 
Kramer Csttaróban. agyon lótték magukat. -
C o q n e l i u legközelebb miiv~szi kiirutra in· 
dul Oroszországba és a Keletre ; Oroszország
ban 5000, a Keleten pedig l ó-20000 frankot 
kap egy-egy fellépésért. -- S a r a. h Bern
hardtról, ki most Londonban vendégszerepel, 
azt állitják a londoni lapok, hugy müvészete 
most van delelőjén. 

TÖRVENYSZEKI CSARNOK. 
Vádhatárosat a. Walder-S<•her

ba.u ügybe11.. -
Az aradi kir. törvényszék az ismert 

W alder-Scberban Ugyben a köve tkezö vád
határozatot hozta : 

ó fp)sége a király nevéb't'ln ! 
.Az aradi kir. törvényszék, miot büntetö 

biróság az alulirt 'napon és helyen tartott 
nyil ván os ülésben W a l d e r Gyula magán 
vádló és sértett által magán lak megsért~s, 
becsDletsért~s és sulyos testi sértés vétségei
vel s abbani banrészesség és st>gMkezés.;;el 
vádolt S c h e r b á n Szilárd, N i ll: o l i t 8 
Döme, O t t l i k Péter és V i z e r Lajos 
elleni btlnfenyitö ügyben, a befejezett vizsga· 
lat alapján s a kir. ügyésznek 1887. évi jun. 
21-én 2910. szám alatt kelt inditványa foly
tán következő 

batarazatot hozott: 
Jelen panaszos Ugyben az aradi kil·. tör

vényszék illetékessége ml'gállapittatik s l. 
rendü vádlott Seherhan Szilárd lippai lakos 
kereskedö a btkv. 3;~2. §-ába ütköző magán
lak megsértése s a btkv. 301. és ~02. ~siba 
ütköző sulyos testi sértés vétség~>. mi'\tt, 

II. rendü vádlott Nikolits Döme uadi 
lakos, ügyvéd a fentebb hivatkozott két vét
sÁgért a btkv. 69. §-ának 2-dik pontjaszerint 
minösül~ bünsegédkt>tés miall ; és 

III. rendU vádlott Ottlik Péter iltyói la
~os, fóldbirtokos, a magaBlak megsértésének 
vétRége miatt, miot a blkv. 70-ik §·a értel
mébeni együttes és közös tettes, és a sulyos 
testisértés vétségeért mint a btkv. 69. §-ának 
2-ik pontJa szerinti bünseg?d vád alá helyez
telnek. 

IV-ed rendü vádlott Vizer L•jos aradi 
lakos tig-yvéd ellen a btkv 69. és 70. §-aiban 
minősllló közös tettesség és bilosegédkezés 
miatt emelt jelen panaazos Ugyben - a to
vábiJi bümádi eljár!l.s megszüutettetik. 

WaldAr Gyula panaszos által, Scherban 
SzilH.rd 1-só rendü vádlott ellen a btkv 261. 
§-á.ban minöslllö, azonban sajtó utján elköve
tett becsületsértés tárgyában a további eijárá.s 
ezen az uton szintÁn megszüntettetik, s ma
l'áD vádló panaszának ezen részével az ill.,. 
tékes sajtóbirósaghoz utssittatik. 

Jelen vád ala helyezési határozat folytán 
ezen bünügyben me~tartandó végtárgyalásra 
határidőill 1887. szept. 16-ik napJj\nak d. e. 
9 órája az aradi kir. törvényszék épületében 
lévó l, sz. tárgyalási terembe kitlizetik. mely 
határnapra magá.nv!\dló, illetv!! sértett Walder 
Gyula azzal idéztetik, hogy igazolatlan elma
r<ldáss esetén a magánlak megsértésének vét
sége, ílletóle~ vádja, visszavontnak fog tekin
tetui : Scherban Szilárd, Nikolits Döme és 
Ottlilí PPter vádlottak pedig jeleu határozat 
kézbesités~vel a. vfl~rtá.rgyalá.st határidőre azon 
figyelmeztetPssel idéztetnek, hogy igazolatlan 
Almaradás eset~n. elövezettetésük fog e.rendel
telni. - Vadlottak ezzel eg.videjtlleg értes•t
tetnek, hogy jogukban áll védő ügyvéd~t v&
la.sztan i. 

Ezen v~gtárgyaláshoz a kir. flgy~sz in
llih•ányának elfogadüsával Wagner Frigy~>s 
tanu, 'fraitler Antal, Probszt Ferenez és Ma
resch Gyula aradi lakos tanuk megidéztetnek. 

Jelen vád alá helye1.~si határozst Niko
lits Döme mint az aradi ügyvédi kömaránál 
bej~IZ'yzett ~akorló íigyv~dre- vonatkozólai(' -
az aradi Ogyrédi kamsrának magküldetoi ren
deltetik. 

lndokok: 

MindenAk elott jelen llgy elbírálására az 
aradi kn·. törvényszék illetékessége kimondandó 
volt, mert jóllehel az 18SO. évi 37 tez. 40-ik 
§-ának 4-ik pontja. a btkv. 302. §-ában minÖ· 
aite&, aulyoa k!stisért.éa vétsége~ általában a 
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járáabiróságok h~tásköré?e utalja, --: de ann~k 
végbefejező részebeo h~tarozotlan k1monda!Jk 
az is, hogy CBil~ a.~ny1b~.n. nt~l~at.nak a ~ulv?R 
testi sértlis v~tse~e1 a Jarll.sbJrosagok tlleto
sége alá, a mennyiben hat havi időtartaroot 
meghaladó fogházbüntetés alkalmaz!I.BH.nuk 
esete fen nem foro~!, mert ez esetbP-n az el
birálásra az l 88C. 6 v i 3 i. t<' z. S9-ik §-ának 
2-ik pontja értelmében a törvény~:~zékek il
letékt:lsek. 

Mát· pedig jelen panaszos ugyben- te
kintP-ttel a vádbeli cselekmények halmazatát ; 
azok beszámitanilós~g{m · k nem kozönséges 
sulyát ; a tényeket elkövetett egyéneknek 
magasabb t.á.rs<~.clalmi miveltségi fokát; az el
kön•tésnek sulyosahh bPszámitás alá esó mód
ját ás az enyhitó körülmenyek teljes hiányát 
- ba btkv. 302. §-ban előirt büntetésnek 
legmagasabb mPrfékei nem is alkalmaztatná.· 
nak, de azok megközelitése s igy a hat hfwi 
foll:házat meghaladó bllntetés vehető kilá
tásba. 

De még ezen feltll az 1880. évi Si. t. 
ez. 40. §·a 4:-ík pontjának rendelkezéséból 
nem azon következtelés vonllndo la, hogy ál
tala a törvény székek hatásköre, hanem igen, 
hogy a já.rásbirós!\g(lk hatásköre czéloztatott 
mPgszorittatni akként, hogy amennyiben az 
előttük folyamatba tett ily U,llyekben, hat havi 
fogházbüntetés kiszabása látszanék alkalma
zandónak, azok elbirálás végett a törvényszP.
kek hatásll:örP.be utaltattak &ly czélból, hogy 
ezen fontosabb termflszetü s már msgasahb 
b ü ntf'tést maguk után vonó ('Selekmények a 
törvényszékek mint társasbirósá.gok által intéz
tettessenP-k el. 

A törvény ekként szövegezett értelmé· 
ból oem vonható Je I. rendll vádlott által be 
adott kérvényében hangoztatott ama. következ
tetése, hogy a törvényszék illetekessé~P.nek 
megállapitása törvénys~rtést foglal magaban, 
mert ha a tőnényszékek bat~skőre ily ha
sonló ügyekben megszorittatni czéloztatott 
volna, ugy ama rendelkezésnek a törveny 
§§-aiban hatarozott kifejezés is adatott volna, 
már pedig az életbeléptetési törvényben ily 
rendelkezés egvá.ltalában nem foglaltatik. 

Mindezekoél togva az 1880. évi 37. t. 
ez. 40. §-a 4-ik pontja alapján a törvényszé· 
kek illetékessege megállapítandó volt. 

A eselekrő személyekre von&tkozólag I. 
rendü vádlott Seherbán Szilárd, saJát beismeró 
vallomása ezerint oly cselekményekel követett 
el, melyek mint a btkv. rendelkezégeibe _ot
közók. büntetést vonnak maguk után, s 1gy 
kétségtelen bünössége folytán vád alá helye
zendő volt. 

II. rendu v~dlott Nikolics Döme a vád tár
gyát képező bűncselekmények kivitef(inél nem 
volt ugyan jelen, de mint azok hatM;os elő· 
segitöje, azokban télre ismerhetetlenfil szere· 
pel, mert nélküld, - leg-alább az adott he
lyen és időben - azon büncsalekn1ények el
követketók nem Jettek volna., mert ó volt az, 
ki Walder Gyula panaszost levélileg ennek 
lakására hivatta meg határozott időre s val
lomása szerint, békitö közvetitóként kivánt 
vele érintkezni, de ezen szándékától nem 
elég-gé indokolt módon, elállvs, áteugedi a 
müköMsi teret - előkészltés után - sógorá· 
nak Scherban Szilárclnak, sót segit a büntár
sak keresésében, akkor; 1t11'1fkor hatahttt'l.ban 
állott egy intézkedésfÍvel az egész megtörtént 
eseményeket meg nem történtté tenm, egy 
egyszerU s a találké.t visi!ZIWOnÓ levélnek vagy 
izenetnek W al der Gyulához leendett juttatása 
által. E helyett azonban folytonos együttlét· 
ben és elökészitö müködésben találjuk a két 
sógor vádlottat : együtt mennek a Nikolits 
Döme ugyvéd irodájiiból a Zempl~nyi káv~
ház felé - utközben Scharban Sztlárd beter 
Maresch Gyula 1\zletébe a ott korbácsot vá
sárol ezéibavett terrének kivltelére, mely vá.
sárlá.sról Nikolits Dömének állitólag tudomása 
nem lett volna, - ezután ismét egyiitt van
nak a ká\·éházban, hol Nikolits Döme in· 
tézkedtiseket tesz Vizer LsjoM odahivására., 
eszközli a bemutatásokat s fels7,ólltja Vi
zer Lajost, hogy ez sógora Scherbán Szi
lárdnak segédknzzék, a már előleges meg
beszélés folytán szintén ott jelen volt 
Ottlik Péterrel együtt. - A most előadott 
előkészületek után SchArbán Szilárd két se
gédével elvá.lik Nikolits Dömétól a.1on meg
állapod~ssal, hogy a Wittmann-féle sörházban 
fog reájuk tárakozni, hol ez utóbbi TraitJer 
Antal panMzos sógorával volt el(yUtt, midőn 
Scherbán Szilárd két s~gédével oda megérke
zett a sértések elkövetése ntán 8 a llPlkül. 
hogy Nikolita Döme a történteket kérdezte 
volna az érkezöktól, csak egy szót intézett 
kérdőleg sogorához Scherbán Szilárdboz: 
"megtörténty 1 mely által mmdeo esetre a 
közö.•eD megállapitott és ezéiba Yett cselek
mény végrebaJtását értette, - mely kérdésre 
Srherbán Szilárd a papirosba göngyölt kor· 
bácsot TraitJer Antal elé dobta eme szavak 
kiséretében .itt van a sógorod keresztapja. • 

1\ most elósdott tények, az azokat meg
előzött értekezések, az eredmény s annak íly 
behnrkolt módon tett kérdése és nyilatkozat
bóli megértése Nikolits Döme részéről oly oko
zati összefilggésben állanak, mPiyek hi~gadt 
mérlegeléséböl f~lreismerhetlenül előtünik Ni
kolíts Döme vádlott büuös volta., s mint ilyen 
az alóadottak alapján vád P lá helyezendő volt. 

Ottlile Péter III-ad rendli vádlottra fe· 
lette terheló am!!. körülmény, hogy kü: 
löuös véletlen folytán, mint nem 
amdi lakos - éppen az napra uta-
zott Aradra, s hogy a Zemplényi ká· 
véházbeli találkanak meg-állapitás6ról elö
zöleg már t:Jdomással kellett bírnia, mivel 
azon a rendes idöben megjelent; tudta a he
lyet bova. ; ismerte a szemelyt a kihez a az 
indokokat a mi~rt Seherbán Szilárd és Vizer 
Lajos társa.ságá.ba.n mennek. - Hogy pedig 
Scherbú.n Szilárd I. rendll vádlott ezéiba vett 
tettlP.gt>sségéröl is már előzőleg tudomássa.l 
kellett bírnia, igazol.ia azon körulm~ny, hogy 
a bOnjelként szolgáló korbúesot ó vitte fel a 
lépcsön s bent a müköJési téren a szobáhan 
l. r, vádlott felt1ivására kL.szséli(esen nyujtotta 
ennek át. - Azon mentségf', hogy neki 
nem volt tudomása arról, hogy mit visz 
fel kezébPn a lépcsón, lélektanilag lehetetlen~ 
nek látszik, oly egyén részéról, ki az 
ü~tyben mi11t l. rendll vádlotthoz it:ötel 
álló, annak miudt>n mozzsnatáról tudomással 
birt a lehetetlen, hogy legalább kérdést ne 
int~zett volna. a~ iránt, hogy mit visz ö azon 
egytíubez, .kitól elégtételt maonek követelni. 

Ezen mentsége tehát alaptalan levén, a ter
hére rótt bűncselekmények miatt szinten vád 
alá hPiyezendö volt. 

IV. rendll vádlott Vizer Lajossal szem
ben az összes vallomások alapján kétségte
lenné van téve ama körülmény, hogy előzö
leg sz egész ügyről mi tudomása sem volt, 
mert hordár által az utezá-ról hivatott a 7-em
plenyi kávéházba Nikolits Döme által, kevés
sel a bllntetendö cselekmények elkövetése előtt 
s Itt K ikolits által kéretett fel ef!y lovag-ias 
ügy elintPzéséoél való segédkezésre Scherlum 
Szilard vádlott mellett s ugyanakkor mutatha· 
tott be mind addig ismerP-tlen ug-y Scherbán 
Szilárd. valamint Ottlik Péternek, tellat eme 
körtllméayek kizárják azt, hogy az előzmé
nyekról tudomással birt volna. - Most már 
csak az lenae tisztázandó, ha valljon birt e 
e-zen vádlott tudomással a ezéiba vett s Plki:íl
vetett caelekményekröl, s birt-e előzőleg tudo
m!i.ssal a bünjelként Rzolgáló korbács jelenlé
téről? 

Tekintve nzt, hogy erre nt>zve Vizer La
jos határozott tagadásban van : tekintve, hogy 
a korbács vételeóen tényleges azerepet nem 
viselt; nagyon könnyen megengedhetö, hogy 
a ezéiba vett cselekményekről <>s a kor
bács jelenlétéról mit sem tudott, mely 
tudomás hiány határozott megerősítést nyer, 
a panaszle\·élhez mellékelt birlapi példányok 
által, melyek szerint mag-l L rendli vádlott 
a tény elkövetése utáni napon nyilatkozato
kat tett közzé, melyek világos tartalma szerint 
Vizer LajoA elözóleg sem a becsületbeli ügy 
miben állásá.ról, sem pedig az esetleges tett
legességról tudomással oem birt. - Ezen 
nyilatkozat tartalma valóna!. elfogadható, mert 
sem az előzmények a következményekkel, sem 
az ok sz okozattal Yizer LBjos szemályét il
letóleg niucsenek oly lélekta.llÍ és solid&ris 
összeköttetésben, melyekböl ennek btlnössé
g~re még csa.k alapos következtetést is le
vonni lehetne. 

Ily körülméuyekkel szemben, minthogy 
a vád alá. helyeúsi alap teljesen hil\nyzik, az 
ügyészi indítvány ide vonatkozó részének mel
lözésével, Yizer Lajos ellenében a toni.bbi el
járás megszünletendö volt. 

A sajtó utján elkövetett becsület sértés 
miatt emelt pllnaszával W al der Gyula ma
gán vá-ltó az l8l'l0. évi 37. t. r z. 39. ~-a 
alapján az illetékes sajtóbirósághoz utasí
tandó volt. 

V égüJ jelen Vad aJá helyAzési határozat
nak az aradi ügyvédi kamaraval leendő köz
lése az 187 4. évi :35. t. ez. 103-ik § ában ta· 
lálja indokolását. 

Miról sz érdekeltek értesittetoek. 
Aradon, rs. kir. bftó törrényszéknek 

188i. éri julius hó 25-én tartott llléséból, 
Popo1·its I·Wer, OUrubay Károly. 

tanilcsjegyzó. kir. törvényszéki elnök. 

CSARNOK. 
Egy levél. 
Carmen Sylvától. 

Az "Ara<li Kiidüny" szám~ra rom(mhól forditott:>:. 
[3. Folyt.] Papp Hermin. 

Javulásom hosszu és csendes ide-ji' alatt 
nt>m láttam senkit orvosom és leanykám daj
káján kivül. Elküldtem cselédeinket. Pérjem
ről mindig ugyahazon rosz hireket hallottam. 
s azon szándékom, bo~y meglátogatom, erély
lyel volt megtiltvs. Jó orvosom gyakran mondta, 
bogy szórakozz.am j én, leánykámra gondol
igm s mondtsm : "Ez az én legkellPmessebb 
szórakozásom." 

~N é hány hónapra láttam, hogy ö kOI~
nösen vizsgálja llennyt és fejét csoní.lja. En 
persze met?:ijedtem, és tudni akartam, miért 
telte ut. O azonban &bt felelte. hof!Y nekem 
sz csak ugy tetszett. ö csak a leánykára ha
jolt. En nem aggodtam azért, hogy ó nem kí
sérelt mozogni, mert még oem láttam má.s 
gyermeket. A z ö isteni szemei kielt>gitettl•k . 
Azok malegen tekintettek reám, mintha a kis 
lényben csupa szelleml:lsség s élet rejtene a 
mi az én egyetlen vigaszom, örö111em." 

"MegigérLt>d, hogy segiteni fogsz és türe
lemre, részvéttel fogsz irántam viseltetni ös 
mint egy tapasztaltabb anys, tudni fogod, 
hogy gyermekeinkról beszélni nem szü
nünk 91eg. 

Es mégis l és mégis! jobb volna ha fél
bP. szakita.nám. 

Egy orvos azt mondta, hogy a ház tulaj· 
do nos óüajtja magát 11álam bemutal ni ! ő kéri 
a meP,tisztetetést, holly elfogadjnm, s mrkor 
visszautasitani ak:t.rtam, az orvos szomoru lett 
és mondta, hogy ne lef!yek oly kimélet Ion ! 
A~ én magányomban elfelejtek minden világi 
szoká.st. 

Öltözködnöm kellett, és oly ideges vol· 
tam, éppen oly ideges voltam mint most, ba 
embtlrt kellt>ue látnom. A tükörben tekintet
tem l Hajam ismét dúsan kezdett nöni, de so· 
ványa.bb lettem oly, oly sovány l A leá.nykát 
a ró~saszit1 bölcsőbe helyeztem, a sz.ékelll 
mell~, de eppen 11gy, hogy az idegen tör~ ' 
t~netesen megbárnulhassa. Akkor jutott eszem
be, hogy elfelejteLtem a uevét kérdezm, és oly 
n~y zavarban voltam. Mily vereslett arczom, 
midón ó végre az ajtón kopogott ! Es ki lé
pett be,.? Herbert Krause l 

"On az? mondám ,,nem t11dom." Ó cso
dálkozva nézett, oly együgyű és ügyetlennek 
kellett hogy h•gyek azon pillanatbiin, mint 
még 110ha életemben. Most oly különösnek 
telSzik, ba eszembe jut. Oly kellemessen s egy
szermind kellemetlenül én~ztern magam : mE-g
ölelni akartam, s egyuttal valami gorombasá.
got mondani neki : persze, hogy butaságomban 
oem tudtam mit>rt . .Ez csak olyan ef!y érzés 
volt. Ö nem hagyott idót a gondolkozasra, csak 
kezdett oly kellemesen beszélni, mint Ci;ak 
egy beteggel szoktak, egész vig dolgokról éa 
mi11dent oly szépen mondott. Ó régen jött, s 
még egy pillsnatot sem vetett a bölcsőre. 
Egyszerre llenny kinyitá szemeit és ugy_ te
kintt•tt reá, mil1tha meg akarná igéz.ni. O na
gyon nyugtalan kezdett lenni és arra felé te
tekintet~. Bennem felébredt a büszkeség hog-y 
senki sem maradhat, hogy ne ve~ye t>szre 
llennyt mély tekintetével ; végre telkelt Her
bert, a leányka felé közeledett, meg!limogatta 
arezát, és aztán elbucsuzott, aouélkül hogy 
valarui megjegyzést tegyen. Majdnem sértve 

éreztem magam. De reméltem, hogy még el
jön, és ö el -is jött, eleiotP heteakiat egyszer, 
~ztán kétszer és végre minden nap. 

"De nekern keresebb okom \·olt mint 
más asszonynak, gyermekéról lebeszélni, mert 
Almnit eg-y év és majdoem a mli.sik is, és 
Ileuny semmi kisérletet nem tett hogy járjon, 
avagy beszéljen ! 

~N em is gondoltam erre, mert alig lát
tam más gyermeket, mig egy nap es~embe 
jutott. hogy kérdezzem a kapus nejét, mily 
nagy az ó gyermeke mirel egt\szen jól tudott 
járuL s tisztán monclta ki akárki nevét, ha.
~ár fiatalabu volt rnint Ilenny •• ~lásfél éves• 
felelé az asszonv büszkén tekintve kis tömött 
gyermekére. Mintha a szivembe döftek volua. 
Irtam azonnal az orvosnak, hogy fontos be
szédem un vele. Ah l ö nem hozott semmi 
vigaszt számomra. 

Belépvén az orvos megfogtam karját. 
"Orros, az én gyermekem nem oly&n, 

mint a többi !" 
Ö hallgatott és részvéttel tekintett rám, 

én elkezdtem !;Írni, először az év folyamán, 
mely tele volt sz~nvedéssel, tie sirtam ·minth!l 
soha sem tudnék megszünni ! Ohajtottam még 
azután. hol!y ugy tudjak sírni mint ab.kor l 
tigy képzeltem, mintb& u•stem szétszakadna, 
ugy. hof!y az nem lehetsét?:es többé. misze
rint még éljek. A jó orvos csak hallgatott és 
egy szót s~m szólt, rnig nem kérdeztem : 

"Nincs semmi remény, orvos?" 
"Ezt nPm lehet oly biztosan mondani." 
"Mióta tudja ezt?" 
"Másfél év óta, még talé.n régebben. • 
"És nekem nem alólott semmit ? Mily 

iszonyu, mily iszonyu l" 
".Jobb lett volna-e bogy elrontsam ezt rö· 

vid örömet is? Én hiszem hog-y nem!" 
"De én nem vagyok képes ezt elttimi, 

ezt elviselni." 
"Kegyed mindig oly erós volt : legyen 

most ujra ! Kegyed egyedüli támasza két gyá
moltalan lénynek."' 

Könyeim folytak ; 
"De mint lehetséges az orvos, hogy oly 

csodálatos szemei legyenek, és a homloka 
tele eszmékkeL Tenger gondolatja le~et, nem 
agy van ?" . 

,,Igen. mélyek mint & tenger; szemel 
tisztak, miut sz ég, de hogy lehet ez ; az 
titok." 

,.No mondja ezt ! Ne11 birom, nem bi
rom elviselni l Ah ! miért nem hagyott mPg
hslnom, ha tuita, mily szarencsétlen \'8-

gyok ?'' 
"Mert nem szabad meghalnia. Ki 

tudja, mit kell még kPp:yedtól kö\-etelni." 
,.Egyedül kell maradnom két balott közt? 

De orvos, nekern van szivem testemben 
és ereimben vér és soha. de soha ne halljak 
egy szareletteljes szót sem minden szerete
temért. N em birom ! 

••• :N em al) ban az órában nem voltam 
hösnö, fellázadtam az Pg ellen, me ly oly köz
vetlenlll sujtott. f.izomoru voltam PS duzzog
tam j i(juságom erejéból mit ~irt~m- m~~? 
Mily gyskran a kelybet, eidohm. mtelott f~ilg 
kiúritettük, s jó az hogy nem tudJuk, bogy an
nál keserübb, minél k6zelehb jutunk a fenék
hez. De egy láthatatlan kéz ajkunkra nyomja 
és u~m 11~git sew az Q.llllalatos:!g és senuni : 
amit kétségbeesésnek nevezzük, nem más az 
mint türelmetlenség. Ah l tUrelmetlen voltam, 
de nem sokátg. 

(F'olyt. köv.) 

' KÖZGAZDASAG. 
V 4"gyes közl4':m~nyek. 
- A magyar államvasutak Igazgató

sága közhirré lMzi, hogy az A) B) és C) 
osztályba, vala.mint az l. . külön dijszabásba 
sorozott áruk után, melyek Budapest-dunaparti 
teherpályaudvar állomásra érkeznek és ott le· 
rakatnak. utólagos rendelkezés folytán azonban 
a SzigetvágímHa szállítandók, 1S87. évi au
guszttis hó l-tól kezd ve, k11zelési és tolatá.s i 
költsrgl'k frjéhen - t~>kintet nélkiil a sz:llllt· 
mánJok sulyárs - kocsinként 4 frtnyi átszál· 
lítási íllrt~k szedetik be. 

- M átrai helyi érdekü vasut. A ma
gyar királyi államvasutak ijlaZ!latóságától ~Ptt 
értesülés szerint, az llltala üzemhe vett Matra 
helyi érdekü vMnt 1 :G6.8 km. ho~zn kis-te· 
renne·kaal· kápolna.i kisnjszíLllásí ron als, az ösz• 
szes for1~-alomra berendezett Balla-Parád Ver
pelét. Erdőtelek,• Heves, Totna-Szent-Miklós. 
Szalúk-Taskony, Kun-Hegyes és Kenderes ál
lomáRokkal. to\'ábhá a szemPiy. podgyász és 
kocsirakományu teheráru forgalomra berende
zett Mindszent állomással s vl>gre a személy 
és podg:y<ísz közvetítésére szolgáló Kis- K\ire 
megálló és rakodóhelylyel folyó ~vi julius bó 
31-én a nyil"nínos fordalomnak átadatott. -
A szemr!y,szállitásrs berendezett vonatok, me· 
lyek I. II. és Ill. osztályn utasokat továbhí· 
ta.nak, a már küzzétett menctrend szerint · fog· 
nak közlekedni. 

Bsees ilslet. 
(Augusztu& 2.) 

(B.) Az üzlet szilárfl. K~szÍLru nagyban 
27.25-27.50, kicsinyben 2':' .7 5, hordó nélkül 
per l OU liter . 

Budapesti gabnatösade. 
(Augusztus 2.) 

Szorult kínálat, tartózkodó vételkedv, irány· 
zat lanvha, 12.000 mm. forgalom, l 0-20 
krral óirsúbb. Tavaszi buza i .51-7.52, Öszi 
buza 6,!1B-7.-, rszi zab 5.5B-5.51, tav11sz 
i zab 5,1;:;-5.89, tengeri augusztus-szep
tembeJ-re 5.57-5.:-;9, tavaszi tengeri 5.57-
5.59, káposzta-repeze ll.ü2-11.75. 

IDEGESEK. N~VSOR.\.. 
(A u gusztus 2.) 

Fehérkereszt.•!ldlló. Galiszter A .. birt., TPmes
vár, BogdiÍn Jó1.sef, ügyvédjelült Zsombolya. HaYas 
1Biksl\. tanár. Poz••my. Ezeky Alfonz, tanir. Sz,lkPs· 
fehérvár. Nyirit N .. birt., és leánya, Kereszte&. Delhu
rod !<'., Kolban Zsigmond, Lidohofer lsw&n, uwók, 
B pest 

NádONizálló. Rteinhardl N., kerP~k., N.-Bee~~ke
rek. HNwan R. es, kir. hadnagy, Székolyhid. 

Arauykules-szálló. Erling Lenárd, tanilÓ, Elek. 
Markis Mojsza, lelkész, Vadli.sz. 
~"__,--_.._,.~r., .-,·-· ~-..-... ---~-~-·~.-.......-..___...,_,.._ ___ . __ ,_~---...•-·~~-,--..-..-

lt'ele l ös szerkesztő és kiadó : 

H l • D Y Á R P Á D. 
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13637-1887. _li_~~!~alispánj~!!_ · Egyébb feltételek, épitési tervezett és költ-

l
l .Irverési· hi·I .. d~tméntr, ségvetés addig is a gör. kel. plebániai hivatal-

R b J l b l .ll 'J J nál windenkor megtekinthetök. 

. OS e n e e r~I"Ye a~ {a l Kelt Ottlakán, 1887. évi aug. 1-én. 
'-.__JI' A talpasi Ki)rös-hidon a ' d • • • 1 Ottlakai gör. kel. román 

• , 
6

• k •• •• , , , V ams ze est JOg 1 548-2.2 egyházközség. 
urt es n l ulonlegessegek a r u h a z a közmunka- é~ közlekedési miniszter ur 5 nagy- l 

Aradon, Templom-utcza, Minorita-palota, máltóságának 1882. évi augusztus hó 26-ikán L ak ás ke r es t e t i k. 
kelt 26454. számu kegyes intézvényével enge-

Bátorkodom a n. é. közönségnek figyeimét felhivni a még raktáromon levó ösz
szes ezikkeimre, melyeket 

ha tározott szabott gyári árakon 
k:észpé::n.z fizetés :r.c.ellett 

elárusitok. 
Egyuttal hátorkodom becses tuflomására hozni, hogy a holti 

eladók: az üzlethelyiség kiadó, s az egész üzlet egyszerre is eladatik. 

Minél számosabb látogatásért esedez 

Tisztelettel 

~48'~~:00000000000000010:~!!~:!0~~~0~ 
A~ 

az6vetkezete 

borainak árjegyzéke. 
Aradon, Deák Ferencz-utcza 33-34 .. sz. 

(Heim-féle házban.) 

Feb.é:r 'borok 
72 ezentiliteres palaczkokbau : 

IllagyarAdi asztali bor . • . 20 kr· 
MagyarAdi asztali bor . • . :~o kr. 
MagyarAdi bakator . . • . 4-ó kr 

Literes palaezkokban : 
2~ kr. 
'2S kr. 
40 kr. 

· 00 kr. 

Asztali bor . . . . . . 
MagyarAdi asztali b(lr • • • 
Da,u·arádf asztali bor. • . 
Magyarádi bakator . . . . • 
Méues gyoroki asztali bor 14

/ 10 lit. 
palaczkban . . . . . . . 28 kr. 

-.:vörös 'borok 
72 ezentiliteres palaczkokban : 

M~neN-gyorokt . . . . . • '25 b. 
lftt>neN•gyoroki . . . . . . ;Já kr. 
Mt'Jiet~~•gyorokl • . . . . . 45 kr. 
Mt>neNI szemrtlt bor . . • • • őá kr. 

Hectoliterenk(lnt bordókban: 
Dénes-a-yoroki fehér • • l!J-li) frt. 
Maa-yarádi fehér bor 1g_20 frt. 
Mí-nei!JaJC:fOI"Okl vörös . . . 2-l frt. 
Mf.nett•uorokl Yöl'Ö8 bor . 2S frt. 
Mfoerd vörös • • • • • 35-60 frt. 

Vldkl megrendelések ponto~an teljesittetnek. tNS· 
ly~k legezélszerübben postautalvány, vagy utánvét 
mellett eszközöltetnPk. 

Prllbaküldemények postán (3 üveg egy 5 kilóe 
csomag) bérmentve l;üldetnek 2 frt. 2 frt 20 kr. és 2 
frt 40 krért különbözö borainkból összeállit>a üveg és 
e~~omagolást beleértve. ' 

~<bor-árak aradi pi_nezénkhen hor~ó h palaezk 
nélkül értetnek, fizetendok .Aradon. KIVlinatra hordó
kat k~lcsön adunk •. az. átve.vó azonba~ azokat egy b ó 
lef?rg&Sa alatt. tintan. es bermentve n8szakiíldeni, vag_y 
árat megfizetni tartozik. Palaezkrrt külön J O kr. sza
mlttatik, üres palaczkok tisztelt megrendelőinknél dara
bonként 10 krba.n visszavétetnek. 3ti0-:.!l• 

Boraink kaphatók 1 

B1aztriczky J. és utóda, Guttmann Samu, 
Seheok E., Höd~>l Emil, Dratsay Lajos, Adler 
A., lrsa M., Domonkos, Fabt.r A. kereskedő 
uraknál és föraktárunkbao Deák Ferencz-utcza 
33-ik szám. 

----------
..- A pinczénkbiJI kikerO/t palaczkok czé
gi1nk bélyegét a dugón beégelve viselik, míre t. 

vevliinket kOlönösen fl11felmeztetjOk . .._ 

5-9 o .. 1-3 _J_r_ad_I~g)·ei á~l!l!~rsi tö ~liizet. 

Meghivó. 
Az aradmegyei ármentesítŐ öblözetuek f. 

hó ll-én d e 10 órakor Erdőhegyen az öblöz•·t 
irodájában megtartHndó rendkivüli közgyűlé
sére az érdekeltség tisztelettel mllghivatik. 

Kis-Jenön, 1887. augusztus hó 1-én. 

Eleméry Jenö1 

öbl. titkár. 
A közgJ·iilfN tArgyHorozata. 

l. A nméltó~águ közmunka- és közleke
désügyi miniszteriumnak 23450-1887. sz. a. 
kelt rendeletének, mely szerint a vas ftx pon
toknak több pont "'ni felálli táMa, az összes gát
szakaszoknak puntos belejtezése s azoknak fel
vétele, a gátaknak a májusi nagy viz felett l 
méterrel magasabbra kiépítése, és az erre szük
l<léges költségnek kölcsön utjáni előleges be
szerzése, továbbá :1 gátfelügyelöknek szaporitása 
PS még egy mérnöknek ideiglenes alkalmazása 
elrendeltetik - relolvasása. 

2. Aradmagye alispánjának 10278-1887. 
sz. alatti intézményének, mely szerint az öblö
zet gátj~~inak felemelésére figyelmeztetik -tel
olvasása. 

3. A nméltóságu közmunka és közlekt~
désijgyi miniszterium 8644--1887. sz. a. ren
deletének felolvasása a védtöltések köl"ötti eló
térnek müvelési módja. a hullámtér megállapi
tása tárgyában. 

4. A nmélltóságu knzm. és közlakedéM
ügyi miniszteriumnak 48281-1886. sz. a. in
tézmény !fnek felolv1sás~, melyben a Csohos-ér 
árvédeimére költött 1698 frt 14 krnak megfi
zetése kivántatik az öblözettól. 

5. A nmP-ltóságu közm. és k "'y,].._;k ügyi 
miniszteriumnak a pogányéri zsilip-felépitési he
lyének próbafurások általi megállapitása iránt 
59-1887 sz. a. kiadott rendeletének felolvasása. 

6. A Fekete-Körö~ön, Belényes vidékén 
államköltségen eszközlendö vizmérték fellálitása 
s a magas vizállások távirati utoni jelzése végett 
távirdai összeköttetésnek létesitése végett a 

· n.-méltóságu közm. és közlek. ügyl miniszte
riumhoz beadandó kérelem iá;.ti megáll>~podás. 

7. Egyébb felmerülhetö ügyek és inditvá
nyak elintézése. 

Tisztelettel )elentem e város na~yúdemU közönségének, hogy jól ~zervezett m1ivész társulatommal 
legközele~b PffY eges1 külön vonattal megérkezem t>s néhány előadást nmdezek a magasabb mtilo-
vaglés, lótdómttás és tornázásban, valamint elövezettetese leend az idomitott · 

óriási elefántoknak, l púpu és 2 púpu tevéknek. 
A.z elöaclúl zen~t saját j61 Nzer,·ezett zenekarom uolgáltatja. 
Meg~rkez~sem esUtörtök reggel leend, mely után az óriasi lovarkör fl'llállitlisa azonnal kezdetét 

veendi ~ legkésöbb kH óra mulva leend felállítva. 
Az elsó elöadás még mea-~rkezf~te:m napján~ e1dl S 6rakor tartatik meg. Követ· 

hzó napokon 2 elóadás, az első delután 4: é11 tél órakor, a második este 8 órakor, egeszan uj müsorral, 
Következö nap fél 2 és fél 4 óra kö:i.l 11agyszerö ünnepélyes (li~zn•enet ren1ezte

tik, itt még nAm látott dis?.kot'sik, lova~ n ök rs lol·agok ünnt>pló dJszöltöny be u, óriási eletantok on, két és 
~'F.Y. púpu tevéken ; -- ugyancsak ez alkalommal láttiató az egytk kocsin egy kristályüvegból készílit ka-

htkaban lévő óriási kigyó s egy csoport braziliai majom. 
A tartalomdos müsorból ll ülünösen kiemelendők a következök : 

Mr. Pl<~ARSON Barnum lovardajából AmerikábóL a világ eM 1 Miss 1-:l'GKNlE. Anglia legelsli iskola- és parforce-lovarnlije. 
lovarja. Bamulatraméltó és utánozballan mutatványok nyer· Mi~s FLOHA. miilonrnó kitünő mutatrány~i lóháton. 
geletlPn lovon. l CAE~AR. ROMEO, TABOR és NINUS, keletporoszországi 

Mr. DOUOl,AS, nagyszerü Jégtornászati mntat\'&nya. a függő tarka disz berélt mének elővezetése és szabadon íllomi~ 
bambuszon. Miss ECGENIE által. 

Ifj. MER KEL Gyózó, kitiinó parforce-lova~~:l~tsi eló~dásai. Ballet Divertíssement nemzeti tánezok Ballet Pauionism en be· 
Mr. THALER, utánozhatlan feitornászati mutatvánYaí. l mutatása. 
Az ezermester: }fr. MELJLLO, nagyszerű mu1atvan~·aí lóháton. i ~iss Et: G EN lA, az iekolalovaglá5 terén egyetlen a maga ne-
M r í! I t:~ EP Pl'~. j~les, idomitott a garainak mutah·ányai, a p6- IDében. 

rist d'Eté lovardáhól. )liss :\"ELLY, az ó kedves és utánozhatlan mutatványai lóhá•on. 
Míss PEARSON, e Vren még soh~ Sfm látott érdr.·kes mu- i Miss M.ARINELLA, a kigyó királynó. a vílá.g csodtija, Euró-

tahányok ; előre é.s bátraugrások ez;~llagokon és abroncso· i _pában eT. alkalommal lép fel t'löször. 
l; on IÍt, lóháton. DlWYN AVEJ,. a felüimulhatlan iskola-lovaglónó. 

Jeles amerikai, angol éa franezia bobóezok fellépte. i WIL!'ON testvérek, a. világiürü nyujtó-tormiszok mutatványa. 
Helyár: Hönzék 2 trt, z6rtliizfk l frt ~O kr. I. hely l frt. II. hely 60, III. hely 30 kr. 

Gyermekek a délutáni előadásokon a belváraknak csak felét fizetik. 
Je~yek az elöadá.sra válthatók délelőtt 10-12 óráig, délután 2-6 óráig a lovarkör pénztáránáL 

délyeztetvén, ezen jog eddigelé és jövőre is bér
beadás utján gyakoroltatik. 

Ezen hidvámszedési jog bérbeadás · af. hó 
l-én eltartott Árverési tárgyalás alkalmával ked
vező eredményre nem vezetett1 miért is folyó 
évi augusztus hó 19-én d. e. 10 órakor Arad
megye alispáni irodájábau záros ajánlatok el
fogadása mellett nyilvános arverési tárgyalás , 
fog eltartatni l 

Ezen bérlet f. évi október hó l-én veszi 
kezdetét és tart 1890. évi szeptember 30-ig. 

Az évi haszonbér 850 frtban állapittarik meg. 
A szedhető vámtételek a következök : 
a) Egy befogott nagy marha u'án 3 kr., 

azaz három krajczár. 
b) Minden szabadon hajtott nagy marha 

után 2 kr., azaz két krajczár. 
c) Minden at>ró darab marha után l kr., 

azaz egy krajczár. 
A v..ímfizetés alóli mentesek az árverési 

fett,· telek ben vannak felsorolva. 
Mely ekkéuti árverési tárgyalásra vállal

kozni sz1lndék'1zók 1 O százalék bánompénzzel 
elliÍt a azzal hivatnak meg, hogy az árverési 
feltételek addig is a megyei főszámvevő és a 
kisjenői főszolgabirói irodájában tekinthetők meg. 

Az árverés megkezdése előtt, t. i. augusz
tus hó 19-én d. e. 9 órá i~ a kellő ovadékkal 
ellátott záros ajánlatok, malyekbe mogjegyzendö1 

hogy ajánlkozó a feltételeket ö>~meri s azoknak 
ma.g<ít aláveti, s melyekbe az ajánlott bérösz
szeg szám- és botűvel kiirandó, a megye alis
pánjához terjesztenJök be. 

Aradon, l~~ 7. augusztus 1-én. 
Az a1ispán távollétében: 

Szathmáry Gyula, 
551 1-3 főjegyző. 

November hó elsejétlil négy-hat 
szobábót álló, lehetőleg külön udvar 
-vagy kerttel biró lakás 

'~~,,~,~t~lr' t.'t~~t~tfk(l 
Szives ajánlatokat elfogad 

SZTANKÓCZY ~1IHÁLY 
' Zriuyi-utcza 3. szám. 2.3 644 

Batthyány-utcza 34;b. sz. alatti 

l1áz 6~7 2-3 

szabad kézből eladü. , 
Ertekrzhetni 

Dr. W eidenfeld István 
ügyvédi irodüjában Aradon, Y ür()s

marty-utcza 3 szám 

Az 1883. évi XLIV. t. ez. 36. §-a b':lkez
dése ~rtelmében közhírré tétetik, miszerint az 
188 7. éne kivetett összes adóne-mek a közadó 
főkönyvekben elöiratv1ík, felhivatik az adókö
teles közönség, hogy adókönyvecskéjét eWirási 
illetve a~ esetenként elöirt adók összesítése vé
gett legkésöbb f. évi au,qusztus 15-ig különben, 
birság terhe alatt a;~, adóügyi oszt.!i lynál be
mutassa. 

A városi tanács. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
+ ~+ :t W e isz ~I ó r-né ,g::t: 
4: 

11
,! leg rég ib b varrógép -raktár A radon, főtér 21. sz. 1-siJ emelet, !:1. :t: 

+l" l"' ..,.- a. :r.o. e g y e b. á. z z a. l á. te llen. 'ben... ..... S + + . - . ct> + 
+· l ' '. I' (Iq+ +.: ()~o• a es utegts va o! § + 
++ _.. 2(0 frt egy egész uj Singer családi varrógép, szekrényuye_l, minden készlettel, ~Í 

~) legjobb szerkezet, kit.ünő, szép kiállitllsban, ~ "'"T + •: 35 frt egy egész uj Singer Medium varrógép iparosok szám.íra és nói ruha , ffi' + + lll készitésre. Szép kiállításban és teljes felszereléssel. . ct> + + Cl . 44 frt egy nagy Singer 4. számu legnagyobb varrógép, nehéz szabó, czi- · p:t + + ... \ pész- és 14ZÜrt!Zabó·munkákra1 egész uj éz minden készletek kel. ~ + 
+ ., 

1

. ..- Ezen gépek méter-mértékkel, haj6cska kivető készülékkel, öngombolyitóval, ~ + 
+ 

W kerékkiváltóval, karikán járó állványokkal és minden a ,qéptechnicában feltalált S8 + ra összes ujdonságokkal van ellátva. -- o + j 38 frt egv nagy Howe C. 4. számu varrógép, egész uj 1 Huyfer nagy ke- ~ + + • rE'kkel1 minden készlettel. S + + U) 1 68 frt egy nagy J. Aug er Newyork varrógép, legnagyobb sza bó és s:t.ürszabó gép. oo + 
+~~~Cll 75 frt egy 37 ctm. hosszu karralszerkesztettCylinder Elastique nagy varró~ ép, ~ + 
+ / ( ugynevezett könyök-gép) álló hajócskával és kö1 öskörül varróképességgeL cr+ 

-

1 

13 rt egy Express kézi varrógép. ~ +:; 18 frt egy Rhemánia kézi varrógép, dupla-tiizi:S és vasalapzattaL ::S + 
+ Singer gépekbez való tük darabja 3 kr., Howe, Wheeler & Wilson, ct> ++ + ... Cylinder és egyéb gépekhez tük darabja 4 kr. 00 
+"0 Mlnden gépalkatrész az eddigi ál'l1oz képest 90°\0-kal olcsóbb. ~ + 
+--t Ezen feltünö olcRÓ árak csakis abból az okból lehetségesek, hogy nem o + + tartok drága bolthel)·iséget, sem ügynököt, sem utazót, mi temérdek költsé- N + + Ir, l.,.! gekkel jár és készpénz fi zet és mellett minden veszteség is ki van zárva. g + + 11

1 

Hitelképt-8 vevök, közmegállapodás ntán csekély árfelemeléssel1 rész• $"" + + törlesztés ntellett is vebetnek. 401-17 .~5 ~ + 
+ ~+ + NagJ gépjavitó mühely, leruot~ és legolcsóto kiszolgálással. r :t 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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