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K:éziratokat viii8Za nem ktlldilnk. 

Klad6hivatal: 
Kazln·)IJ·uteza l. ezám, fóldtoaint, 

balra. 

HlrdetPSI.'!k díjszabál nerint . 
Eg~ es sr.ám 6 lrr. ünnep- ée nsácna.p 

Dtin: IDw 3 D· 

. J.A l.i t_ o eae sa 3.0$..1$ .. 3 e& c .z. o;~" .. ww.a_; 
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' l 
POUTilW, 'l'ÁnSADAIJa es ltÖZGAZDASÁGI NAPI W. 

Találgatások. 1 :ni vel ez nem történt meg azonnal, 1 Kossuth a Zsilinszky bukásáról. A s- : ki Ogyvéd gyakornok, rézmetsző inas, adó-
. . _ Ilegott kész is volt a bizalmatlanság a b o t h Jenő ur felkért annak kijelentésére, ~zedő, tolv.aj, papnörendék, ~nész és hangj· 

. . Ara .. d. JU.has 2 ~>· bolga'ro.któl kezdve a legkevébb_é ét·de- bogv téves a hir moly szerint Kossuth La· Jegymásolo foglalkozásokat nzott, elót~~..-~~-
. · ' . . . . ugyan egy tüneménj, s olvasya. Emiljenek öt 

M1kor B1sm~~ck el6szor ktm~í~dta, j k~lt ~éhg - Cob~rg herezeg .'ránt, a JOS, az S otllétekor, Zs1hnazky M1haly \olt l könyvét es~k nehezen vagyok képes rájönni 
hogy a nagypohtlkát nem alteralJa a i kt állitólag haboztk, orosz b1ztatásra képviselö bukása felett .sajn&lkozás~t fpjezte minl tudott oly vé)!zetP.s és nagy rések~t üt~i 
journalistica, akkor az általános poli- j vár, mely nélkül nem mer Ticnovába volna ki. Kossuth ugyaDis egy szoval sem az állam és a társadalom testén, s mmt 81· 
tikaí ,"helyzetról éppen olyan kevés va- 'l menni. emlékezett meg ó előtte ZsilinszkyróL került ~ajdnP.m egy félvilágot sarkaiból ki-

. . . . .. . . forgatn1? 
Jóságot tudott a kőzvélemény, mmt i Ezekre vonatkozólag már megtet- M1dőn e helyre1gaz1tAst közol,Jü!\, tarto- Es mégis oly szerete_ttel esüggök rajt&, 
ma. És a mikor igy, nyiltan érte már · tük megjegyzéseinket és kifejtettük, zunk •nnak a ktjelent&s~vel, hol('y a kérdPses oly kedvteléssei éa lelki gyönyörrel át-meg 
a satyra azt a helyzetet, melyben a hogy itt csak oly időbeli különbségről közleményt a Békésmegyei Közlöny"-böl vet- átoirasom mllvét, hogy gyöngyszemeiért -
diplomatia titkaival szemben áll az a van sr.ó, melyre a diplomatiának van tük át " melyek ugyan bó~en kinálkoznak iratában 
nagy közönség, mely tulajdonképe~ szüksége, hogy a bolgár f<!jedelem-vá- · - majdnem felejteni ldtszom a fáradságot 
első sorban .van érdekelve, hogy mtt lasztás ügyét törvényes alapokon ren- A balázsfalvi rom6A gymnáziumot meg- és vesz,;Jyt, mely olvasás közben körülvesz. · 

é k t. l k" t é k'" j d támadta a .Tr1'bun" ", hoay a tanári kar ma· A z ő eszm~nyképe a természet. Téves v gezne sorsa e ett ozve ve s oz- ezze. .. n o ... • •• 'l . d l . ~- bb h 
1 h gyarul tanácskozik s magyarul vezeti ti(j\sei ~r~emJssaoo ID u t, ':fil ter!Dt'l!Zetese. · ogy 

vetlen ül, akkor sehogy se e et azon j Kétségtelen igazunkra szolgál most je,eyzőköoyveit, szóval,_ mióta a~. i~kola álla-

1 

o •. s helytelen deductwkra JUtott. Mmden do· 
csodálkozni, ha a találgatások hova- 1 egy - lapunk tegnapi számában kö- min} változott é.t, a. S?.JO~et eathoheus 8 nem lo~na.k. alphá.1a ~s omegá.Ja a~ Isten .. ~ Jove 
tovább nagyobb szerepet játszanak 1 zölt és a késő éjjel vett- sürgöny, mely- román. Vancea metropolita nem Sulucz. Az prm~lpJUm. Ha Rost1eau ebből ered ve lrJa meg 
olyan pillanatokban, mikor a tulajdon- i szerint a porta kölcsönös tárgyalásokat ember szinte azt gondolta e támadásra, hogy l mü\·et, U~Y. hiszem, nem lenne tanterem. a 
képpeni Európa egy ujabb politikai ~ inditott meg a végból, hogy a berlini, nem a balázsfalvi mezön világit kt "z ifjuság l h~l ~ kawszerüleg .nem . &dlltna elő,. \cezeJ~k 

lé ~,.... .k l b . 6 . d . b' kk l máJ·us 15-en. Am korai öröm. A balázsfalvi t. kOodz·t JO~~an Dforgatnd~k. mmt Hod~~~tlhSássáttees 
actusban direct értes ü sre V "'6ft •. 1 écst, r mat és- Ion om ca mete e gym. i!lllzgatósága is indíttatva_. ille~~e kén y- 1 J sse~J~t, ante IVJDII. come U>J~>, ocra s 

Sajátságos természete is az állam- egyetértöleg oda hasson, hogy Orosz- szf'rlilve ér7i magát. hogy m&g.JehmJek a Sf.l'- ApologtaJát,. Plutarc h. ~oph?kle~. Horác~ Xe
intézői hatalom korlátlanságának, hogy ország reábirassék Coburg herezeg beni ujságlap itélöszt>ke előtt és mos~<koil.jék. nop.~o~, Tac1tus és l:lgye? roma1 és hellen re
a felelösséget többnyire csak bevégzett megválasztásának elismeré&ére. Nyo- Nyilatkozatából mt>gtudjuk. hogy a fenti vá- m~kt~ok müve.Jt.. A leg-btresebb paedag~gusok 
dolgokkal szemben hozza előtérbe. mon követi ezt egy másik hir, mely dak egyike sem I!Z&Z, sét U~?yancsall: dolgoz- mmt. _Pestalo.zJ, Feoelon, He_rker, liróbel, 

r "k' k nak a növeJJdPkek pra~>parálásán. A ÍP!!J• Comemus, L?cke, ~alzmann, DJesterweg ele: 
A népek nevében üzött po tb ana azt igyekszik er6siteni, hogy Coburg zókönyvet egyszerUen e.:ak lefo r dH Ják ma- e~észen elto~piilnenell: mel_lette. Ragyogo 

azonban ez az alapfeltétele, mert a herezeg és a regensség közt megegye- gyarra, midön 8 karmany abból másolatot kö- nalyu tolla, lange~ze,. nem kellem, b~gy ba
diplomatia sok olyan részletek birtoká- zés jött létre, s az uj fejedelem bizo- vete!, ma,za a románnyelv pedig második tan- ~_vott volna valami d~fieu~tást:· ez álht&som~~ot 
ban végzi feladatát, melyeknek a köz- nyos időn belől feltétlenül lemegy Tir- tárgvok. (Első bizonvára a vallástan.) Szóval liletől t>~. lg~~. hogy 0 • kl ~mt 8 subadgo~-
vélemény előtt ismeretleniil kell ma- novába az esküt letenni. nines mil;rt a ,.'l'ribuná"-nak kétségbeesni s ~olkodas eros embere 8.11 ~lottünk. ~ materta-

. d' 1 nincs miPrt nekü•·k örHndeni: az igazgató· hsmus elkes~re~e~t ellenseg_~ volt, es sok be-
radni, mert különben maga a 1p o- Mi kezdettól fogva, reméltük ezt a ság tiszta, 8 az állam nyelvének haszmi.la.ta ly_ült ~z. erkolcs1seget megd~n~.het_len érvekk~l 
matia, mint ilyen. egy óráig sem érez- véget és nem voltunk hajlandók a ta- ellen büszkén tilbkozik. h1rdett 111, h1tetlen. vagy . kozonyös tanác.saJ· 
hetné magát erősnek. lálgatások szóvivói közé szegődni, s val azonban kesőboen mmdent halomra donl 

És éppen ezen erősség~. az. álla~- örömünkre szolgál, hogy az események A rPgi bölcsészek "ars artiam~ kifeje-
hatalomnak, képezné a poltbkat savOlr lassu lépést tartva bár, nekünk adnak T A N u· G Y. zéssel illetik a n&velé&i. Maga Rousseau is azt 

r.lJ bb é · mondja: a nevelés a müvi>szet e~y ~át tevén, 
vivrec gyengeségét, ha It: tette s a tgazat. majdnt>m lehetetlen, hogy az teljesen sikerül-
nyilvánosságra még éretlen titkai, mind- De ha e tekintetben ki is lépünk Rouaaeau neveléli elvel. _ jön, mintlwgy az erre szükséges öszh .. n~?z&t 
untalan a köztudatba mennének át. könynyen az optimistákénak nevezhető nem töltink függ.') ú ki korának legimádot-

A mit a népek akarnak, azt na- áll.lspontunkból, e két uj combínati6- A való-efviség (rP&Iismus) legte\'eken):ehb tabb nev~>löje volt, annyira irtózott elveit gya-
gyon gyakran a dívlomatia is a_karja., tól )ehetetlen megtagadni a fontosságot. előharczoRa fis ugyszólva f~Letora, ..:__ kmek korlatilag bemuU\tni, miszerint gyermekeit le-

. 'k, b ham\·lli jelenleg a faranezia Pautheonban leuc:r.házha küldé, sót annyival sem törődött, 
csak hogy a nagy pohtJ a an nmcsen Bulgáriából tudvalevuleg hírek ér- nyugszanak, .,.... Rousst>au JánOC! Jak11b volt. hogy a1ok nevet kapjanak, a mennliben csak 
ugrás, hanem szigoru következetesség· keztek, melyek a kö1.társaság kikiáltá- Az ó EmiljP,nek fePépÁt~!Íivel a paPdagogusok az tllsönek adolt valami nevet, annak is csak 
gel !{ell mindent azokon a pmtiti6kon sáról. Battenberg királyságáról és a közt oly felbomlást és szaliitt\st idézett eiG, ~ppen azért hogy kesöbben ráismerjen. 

202-d.ik szám. 

.Hegjelta IMtf&t " IJmepek .. la. 

ElöbeUil •n&.: 
Helyben h~azhoz hordva : 

Egé•z évre • . . • : :e fn. 
l<'él évre • . . . • 6· t. 
Negyed éne . . . . 3 frt. 
Egy hól1l • • • • 1 frt. 

Vldékl'f' po11U0 kOidYe: 

Egél~ évre . . . U fn - kr. 
Fél evre • . • • 1 frt - kr. 
Nagyed me. . . 3 frt iO kr. 
Egy hól1l • • • l hi 30 kr. 

HirdeWeek helybee bet.d6k. 

mekmüvet állit elő, melyben lsten és embe
rek szemei gyönyörködnek. "1 ) 

Lássuk azonban röviden az 6 destruetiv 
föbb elveit, melyek veres fonálként hozódnak 
v*'fl:ig emlitett nagy müv~nek öt könyvén, a 
mely elveket akár csak u Eneyelopaedisták 
közül Voltair, D'Alambert ugy DideroUól 
hallanám. 

A neveiPsnek természetszernnek ~ell 
lenni. Testi és szellemi tehetségeit a ner
roeknek olyaténképeo kell nevelnünk, hogy 
az egyik ne a másile rovásár& fejlődhessék. 
Erzt>ki tehetsége ugyanis az értelemnek, az 
értelem az észnek, az ész a szabai akarat
nak, a szabad akarat pedig lsten akaratjának 
legyen al&vetve. Igen, gátat vethetünk a te.r
mészetnek, de majd jó egy alkalom, egy pil
lanat,. a midón a megbékózott természet, ok
vetlenül megboszulja magát, mert mint Dies· 
terweg mondja : ,,a természet örök bare:.ot 
viv az ellen. mi vele ellenkezik, s végre 
győz, mint egy Ie~ryőzbetlen ba.talom." A 
keresztény nevelő ki nem kontárkodásból, 
hanem hivatásból lett azzá, a mi szem elótt 
tartva ezeket, ily uton fog baladni mUködesi 
pályáján, s a reábizott növendéket igy fo~rja 
fokról-fokra az erény~s önálló életszabályok
hoz szoktatni, mert keb!Pben önzetlen, igaú 
szeretet dobog. Nihil est amabílius virtute. 
Bármily állapotu és fogyatkozáau is legyen 
növendéke, a keresztény szerelett hatása alatt 
tud ö eszkö1.öket alkalmazni arra nézve, mint 
kelljen hivatását betöltenie mindegyikkel 
szemben. 

keresztül vinni, melyek a külömböző hadsereg nrugtalam;ágáról beszélnek. hogy ll ti~ennyoteza!lik S?.ázadban keletkpzeU Ha Rousseau tiszta lelkiismerettel, tele 
~. -élii!WI'I'6ft 4i1'1oftlatiai-..örállásait képezik. Ezek mind oly végzetessé válható uj nAvelési tlszrnt>k_mitt~: a·wk ('Sakugy;m so- hén'IÜ és sz.eret;)ttel írja meg Emil.il't, n'.'m 

Ez okozza aztán azt a bizonyos idő- J'elenséaek, a legna!Zvobb hatása le- káig megrrmnlve szemlélt~k mun~áS&_íl!'uk tagadva meg hitét, visszakPpzelvén magát 

Mily ferde nézetekkel Jár elő e tekintet
beo Rousseau : "En még akkor sem vállalnék 
t>l beteges növendGket - mondja ó,- ha 
mindjárt biztos volnék felőle, hogy 80 évig fog 
élni.Nem kell nekern oly növendék, ki folyton ön
maga és mások terhére van. Hadd bajlódjék vf'le 
más, a kinék e féle kegyelet gyakorláSlÍra 
több t"hetsége van. 3) Ime, Kevés híján, ll ogy 
majdnem ugy fejezi ki msgát, mint a ke
gyetlen spartai Lykurgu~, ki elrendelte, hogy 
a ~yenge ,zyermell:ek 'faygetos-llegy ~ély
sé~~:eibb dob~~>Silnak wartalékul az erde~ sa
sok és keselynknek. Sebogy sem tudom ezt 
összebasonlit~mi. a második könyvében szépen 
fejtegetett mondásával : ~F~mberek, lt:ogyetek 
embeNzeretök ! ez legelsö kötelességetek 
minden rend, minden korbeliek éa minden 
iráut. mi ~z emberisrggel közel viszonyban 
áll."') Es midón mások, mOvét 6sszee mód· 
szertaui, - nevelési elveink bölcaője, a pae
dagogia biblilijának tartják, én a keresz
ténység magasztos tanainak behatása ai&U ta· 
gadólag iutlletek. 

"" uJ erednuin_,•él a politikHi és társadalmi t~r.Pn, ue'sz"D a poga' n ok .-Oeti.S". ko··zt akkor" ne beli különbséget, melyPek kétséetelen het ezekre a porta UJ. kezdemén)'e- J lk 1 1 e,_ ' .. Y 1
, "'1 ' .. • 

~ mPiy az 1 789-ki nagy torradalom a ~ mlwa velesi mün\szet titkainak elsajátitásálw1. köze-
példája a Coburg herezeg fejedelemmé zésének A legjótékonyabb hatása arra nvilvánnlt. De bát nem is lehet az maskrpeu !ebb .iutvs, az emberiség boldogitása körüli 
való választásában nyilatkozott ujabban. nézve, hogy Bulg4riában valami eJha- Mert bs i~az PID& mond~H : mii\·éról ismered r'rdemei elvitázhatlanok volnának, mert: "Nincs 

Mind az a rokonszenv, mely a fia- markodott határolat ne tegye tönkre a OJPstert, ugy t.agadhallan, hogy ]I'Jkiismeret- felségesebb mlivészet a nevelés mÜ\'éazeténél, 
- IP-n nert>lók csak il v tényt~ket produt•álhatnak, _,. h· k k ,.. .• e t' tal herczea megválasztása óta pnlitiká- é\•ekre azoknak a reményét, a kik az · - monnJS egy azun ns egy 1•lCSu sz n JA. 

h ho~y oly t>lözm~nyek után csak is ily gyászos - a festők és szobrá.szok csak élettelen ala-

Rollssseau az emberiséget visszakarja ta-
szitani az őskorbeli állapotokhoz és nemzeté-

ban és közvéleményben mellette tá- ország rendes körűlmények közé jutá- köfetkt-zmények fejlődbettok. kokat teremtenek. de at okos ne,·eló éló re-
madt, azt az ohait fejezte ki, hogy sát már a közel jövőben látják. Ama Rousseau kiben biányzutt a példis 1) Cbrysost. hom. 60 in Math. 

megválasztása factummá váljék. De erkölesi élet. a nevelessel párosult llgye'>Ség, 

Az"ARADI KOZLONY(f tározája. 
(Julius 26.) 

Egy leendő anyós. 
(Genre.) 

- .h • .t. r • d l l[ o • l & a J" • redell "-<1141&. -

A napokban na.,;y meglepetésemre be
állit hozzám a.z én kis Géza barátom, a kit 
már nyolc~ év óta nem láttam. Valami fel. 
szél hozta errefel&. Egy tót helységben dok
tork.odott, a h'.lnnan ~ak egyszer tudtam 
egy tourista elbe~zéléséből a hirét venni. 

- Találd ki, mi járatban vagyok? fo· 
gott ó a bl'lyzet megvihlgitásához. 

- A hang után itélve : leánynézóben. 
- Eltaláltad. Mé~ nem ism11rem a ki-

csikfÍt, de máris fillhegyig sterelmes vagyok 
belA. Tudod, mikor valakinek komoly szán
df\ka a nö!!ülés, mikor e miatt 24 órai utat 
tesz vasuton egy nw·ben, - szivesen elóle
~ezi a szUks~p;es énelmeket. Egészen el 
vagyok fogód~a.. ba az első találkozásra gon
dolok. 

- TermészetE~snek rogod találni, hogy 
kivll.ncsi vagyok. 

- Igaz. biszen te már előre megismertet
hetsz vele .. Remélem, hogy ószinte, bü képet 
fogsz adni felőle. 

· - Amennyiben kellöleg ismerPm. Tehát 
a nevét? 

- Erd6ssy Giza. 
-Hm, hm. 
- Ismered? 
- Egy kissé. És neked komoly a szán-

d~kod? . 
- Emb.,r, mit jelentsen e kJrdés ? 
- Pardon, te már szerelmPs vagy bele. 

Nos igen, mikor as ember 24 órai utat tesz 
vasuton egy végben Ne · is szóljunk erről 

többé. M i ujság 1'úróezban? 
- De szólni fogsz l Neked skrupulusaid 

vannak. Neked nem tetszik a l&ány .... 
- Sőt igen. Hanem •.. 
- Nos? .Tud ui akarok mindent. Elő vele! 

Egy kissé bibás termetű, ugy-e? 

Oh, szel•bet kivánni nem lehet. kányalakot képzelned. Még egészen javabeli, 
- Nem eiÁ~~é kedves. szellemes? piros pozsgás arczczal, a ki első láttatra még 
- E tekintetben is meg IPht>tsz elégedve. nagyon ellenRzenvesnek sem fog tetszeni előt-
'- Tehát a hire ? ugy-e, a hire ? ted. A megismerkedlés napjától eg&sz az el-
- Kifogástalan. jPgyzPiiig,_ valósággal olvadoztam a boldogság-
- A mi a dolcg financiális részét illeti, tól, lt'l.t\·a, hogy milyen pompás kis a n Y 6-

az iránt meg én ragyok teljesen tisztában. s. o m lesz nekem. 
De hát a manóba is, mért rázod m~g mindig M!\ga volt a megtestesült nyájaasá.g Ps 
a fejedet? Mí DAm tetszik neked abb"a a a mi kész paradicsommal ~ecsegtetPtt : maga 
leányban ? volt a megteste.,.ult szótlanság. Barátom, ha 

- Az anyja. elgondoltam, milyen ba{lyományos vélemény 
-.Oh bolondság l Mit törödöm én az nr1lkodik általábl\n az anyósok baszédessége 

anyjával ? furia, vadállat, sárkány? Meg fo- felől, én a legiri~ylésre méltóbb embt•rnek 
gom szelidíteni. Praxisom van nekem ebben. tudt&.m magam. Az elsó nap('kban a vö urak 

- Hm. Én is ezt moadtam. mintaképül mutogathatták volna ádáz termé-
- Hogyan ? l szetil anyósaiknak. De es~k az elsö napokban 
- En voltam a lo kiesik~dnf'k a m á- A.z édes mámorból kezdtem mindinkább ki· 

s o d i k v ő l e g é n y e. JÓzanod ni. Előbb esak mint szem .S~q fültanu 
- Mennyltőbe, ezt már aztán ugumen- szerepeltem. Egy rögtönzött konyba-proces-

tum. De vajjon nem tréfálsz e? suson kezdödött a dolog, mely nem mindl"n 
- Itt van az ujsá.g, mely a hymenhi esattanósság nélkül végződött. Aztán követke-

rtlnket hozta. Pár nap előtt még ugyanesak zett egy épületes tete-á-tete az anyós és az 
diesértem az ajka. mézet, ami persze batáro- embersé~es férjemuram között. Vádanyag : 
zott plágium volt. Már előttem is zengedeztek sáros czipótalp; változott szinht!ly : az utcza 
erről. Azonban távol l~>gyen tölem, hogy el- kövt'zete. Elképzelheted, hogy nem sz asz
rontsam a kedvedet.[ Jut még számodra. is ab- szony volt a vesztes fél. Majd az ara-kisasz
ból a mézböl elég. uony volt elég me!!'gondolatlan ábrándozás 

- De én nem szeretek ily dolgokban közben az ujdonatuj na. pernyójét el ejteni .. -
elődökkel dicsekedni. ! Nosza, volt az anyósnak gondja rá, hogy • 

- Ne busulj, lesznek még nt6daid is kisasszonynak örökre elmenjen a kedve !lZ 

iate1.1 segedelmével és nem k~pzelem, hogy ábrándozástóL Mindezek a kedves seenák 
abban a házban valaha. is befejezést nyerjen : nem sok jót i g értek. - Nemsokár\\ azonban 
a vőleg~oyek genealogiája. Mindig fog talál- 1 sorra kerültem én is. Ki lőn sütve, hog.y 
kozni, a kinek az az ötlete támadjon, hogy azt ; ilyen, me~ olyan ember vagyok. He 16n bt
a szép leányt a feleségévé tegye, de nem ! zonyitva, hogy 1878. augusztus U-én pityó
fogja e tervet ser.ki megvalósíthatni az anyja ! kos állapotban kerü!tem baza. Documentálva 
miatt. Oh milyen asszony ez. barátom ! A ; Jón, hogy diákkoromban az órámat elzálogo· 
Rongon-Macquart-ciklusban oem találsz hozzá ~ sitottsn1. Constatálva lőn, hogy a közönsé
foghat6t. Xaotippe jósá.gos angyali lélek volt 1 gesnél hájasabb vagyok, a mi nyilván ázsiai 
hozaá képeat. Ez egy ismeretlen genre, ami- í tunyaságomnak a jele. Eszlelve lón, hogy a 
oot századok szülnek egyet és 8 kit az anyó-l jobb fülem tövén egy abnormális pattanás 
sok hó salakjai közölt kulön fekete könyvoen , jelentkezett, a mi csakis mártéktelen kicsa
fognak megénekeisi egykor. ) pong ásnak lehel a következménye. De mint 

No, te ugyanesak tílénk szinekkel j tudnám én elosorolni böneimnek véghetetlen 
festea1. Kezdek érdeklődni az - anyós 1 lajstromát l - Mint tudnám én biven visz
iránt. j szaadni mind azokat az anyősi nldáso-

Nt>m szükséges valami ijeszt6 boszor- ka~, melyek napról - napra ruind 

'} J. könyv 6 lap. 
') J. könyY. 27. lap. 
') n. Könyv. 68. lap. 

ékesebb variá.tiókban hullottak árva fejemre ·. 
Jljg mindez ellen vedelemról szó sem ltlbetett
Kisérletet tettem erEIIylyel és bEiketi1r~seh 

kérleltem és fenyegetőztem. - nem használt 
semmit. Utóbb is nekem kellett feladni a 

- Ho~yan ? biszen te akkor • • • 
- A azép Gizit eljegyeztem. 
- Lehetetlen l . . . bocaáss meg . • 

üdvözöllek ... 
- Hm, hm r 

kétségbeesett küzdelmet ; harczképtelenoé ,á). _ Nos? 
tam, ide~essé lettem. Már 6rá.kkal a megsza- _ Már vissza is léptem. 
bott találkozás idflje előtt önkénytelen nyug- _ Az már más. 
talansáp;, zavar vett erőt rajtam. Borzongást, _ Az anyós nem egészen olyan, a mi-
halálmegvetés( éreztem, ba ad az asszonyt nónek kezdetben mutatta magát. Egy szeren
mllgpillantottam. Bete!! voltam testben és lé- esés véletlennek kellett közbe jönni, hogy 
!ekben. Tégy kísérletet, neked is ki fo~ jutni rnindent tisztán lássak. Figyelj esak. A ese
ehból az ismeretlen nyavalyából és orvos lé- Jéd bnsitőt szerviro~ott, miközben a sz6nyegre 
tedre el fogod nevezni "socrumania"-nak. Ha loMesantott nehány csepp 'Vlzet. Támadt erre 
még egy hétig tari, azt hiszem, behl halok. olyan éktelen zsivaj, hogy minden ép é~ékO 
Mji~ ~ak annyi önakarattal rendelkeztem• ember megriadt volna, csak éa nem. Aikal
hogy nyalábra ar.edjem a ezókmókom~t. el- mazá.sha vettem a próbált metbo.:iu~<on•at. A 
utazzam ötven mártföldnyire és onnan lrJam legfokozottabb izgalmak közepette elszántan 
meg a szerewtt anyósnak, hogy nem kérek rohautam u anyóshoz és aflopathiee egy 
többet a esaládi boldogiágt\ból. Ettöl aztán esillapit.ó kézesókot alkalmaztam. Nem hasz
ujjP.szülcttem. Hogy többet ne mondjak, val- nált. _ A heveny oly mérges alakot öltött, 
lá.sos ember lettem. Buzgón hányom ma· hogy legott azon vettem magamat ésue, mi
gamra a keresztet, valahányszor felti1nedezik ként egy erőteljes tuzitá.s következtében a 
előttP.m az anyós szellem-alakja, miközben pamlagon beverek. Megkisérlettem tebli.t a 
esendes áhitattal morzsolgatom magamban a bomeopathikua módszert és neRAny ezélu
"miatyánk"-at. .• · tosan alkalmazotl hnrsá.ny s1Óval igyekeztem 

Az a kis doktor barátom nem köZÖnsé· tuldörögnia fékevemett orkán t. Et még keYésbé 
ges idegzetú ember volt és elbeszélésem épen- sikerült, - mert a következő pillanatban 
sliggel nem volt képes viss:a.ijeszteni attól, már az otromba férfinemre, sót &Z egész em
hogy E r d 6 s s y é k e t meglátogassa. A heriség-re is kiterjeszkedeti a kérlelhetlen 
!Jag)' praxisával dicsekedett, hős Petrucchiot, anyósi birálat. Három ajtó vezetett .ki a szo• 
emlegette és vll.ltig azon bizonykodott,- pából. Az efl'yiket a ferj, másikat az én voli 
ho(Zy megpuhítja l'í azt sz anyóst, ha maga a meny&B8zonyom foglalta Je A maga részére : 
mesebeli sárkány legyen is. b." kellett tehát érnem a harmadikkal.. Al-

Abban állapodtunk meg, hogy a látoga- dom az istenemet, hogy !Ip kéz láb kerültem 
tás tElgeztével majd a vacsoránál találko~unk. ide hozzád •.• Most már nines más bátra 
Már messziről megpillantottam Gézát, amint fe- kedves eollega, minthogy kölesönöeeo Odvö
lém tartott ; sz arozáról semmi bizonyosat ZÖijük egymást és megalakitsuk szevetségOn-
nem tudtam leolvasni. ket a szjlp Giza exvölegényeiból. Nagy 

- Nos? - kérdém kivá.ncsian. jövő áll előttünk. Hozú.nk fog sereg~lni a 
- Angyal, ba1átom, valóságos angyal! nyugalomba térő· a.<~piransok elégült serege, 
- Kicsoda at angyal ? kik mindenlror meggyör.ődé81!81 fogják val-
- A leány. Ja.ni szövetségllnk apodieticus jl'lszavít : "Nézd 

. - Eh, meghaladott álláspont. Leányné· meg az &nyját, - ne Tedd el a lányát." 
zöben lenni és a leányról beszélni! Vajjon l ttt l 
milyenek találtad az an Jóst? 

- Maga volt a megtestesült jámborsag. f 
Flamingo, 
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nek sarjadekait Ms spa.rta.ia'kká óhajtja ne- Pedig a vallástan tanításávall ehet Jegkönnyeb-
ve Ini. A gyermekeL - mint azok - egé- ben hozzá férni a gyermek szirMlPZ, mely 
szeo & természetre bízza i ez ama könyv, olyan miut a mag, mely m&gáhan hordja 
melyet 6 növl!ndéke előtt minduntalan fel- ug_van termöerejét, de hogy az elne fajuljon 
nyit, ebből tanittatja szUietéshelyének föld· és ne fattyu bajtásokat nöresszen, szüks~ges 
rajzát, a természetr&jzt, pbisikát, CBillagászat- a bitolajá~rát bele oltani. Ez ama napsugár 
tant, á.mbátor kis nebulójs még 12 éves ko- mely kedélyvilágát folyton melegíti, hogy ri-
riig nem tnd olvasni, sem irni, és alig tudja. deg, vagy közönyös vallMu emberré ne válhas-
még mire való a könyv .• Soha nem sikertl- son. lgeo, - mellózve a könyvet, - a ter
Iend bölcset nevelned, ba nem akars~ előbb 1 mést.tJt titkai és esodála.tos tüneméuyei is a.l
aemmirekellöt nevelni. Ebből az elvból in- 1 kahnatúsa.k arra, hoi!'Y a gyermekben a val
dulva, növendékéről nem bánn!\., ba eltudná. /lásos t?rzelmeket felkeltslik hogyha azokat 
mt\.8 ebédét orozni, és örül ama ifju tettén, alkotójára vezetjük viss2s, söt a termész~>t e 
a ki ehudta a rókát lopni s köntöse ~Jatt el- l tekintetben a legkitünőbb szónov, a menuyi
reiteni, karmaival és fogával nagy sebeket 1 bPn Isten - irva va~yon - nemcsak a köuy
basitva testéo. Iga.z, hogy a nyelves atheneiek vekben, hanem fensél!'es neve ott tíínd6kül az 
ép anynyira remelltek szavaiktól, mint ret- égen meg a földön is, min~ a zsoltáros mondja : 
t~mtő csap~aiktól. A nemzet azért esak pusz- Oh Isten. mtheid mily s7.1\pek 4s nagyok ! 
talásllak indult. A sophiaták mindeot elron- .Minden bölcs szellemed s jóságodban ragyog. 
tottalr. Vallásukat elhagyva, az erényes és Quum coeium contemplamur, Dei mag-
barczias életmódtól elszokt&k, - szinházakat nitudmem admiramur9) 

és betaerákat látogattak s nem csoda, hogy A gyermeket nemcsak neveloi kell, ami-
még Sokrates követőiból sem lettek némi tlrt is oemcsak eszét, értelmét kell fejleszt~ni, 
kiváló egyének. A mDvészeUs modern korunk de a sziv érzelmeit is ~tell ápolgatnunk. 
tadom&nyos esa.rnok·,iban csak a müveltség Dupanloup, korának legnagyobb ne,·elője, 
romjaira akadunk jelenleg, mert miot Cleveland, Del' !l~ducatiou ezimn muvében négy hathatós 
az agyesiill államok elnöke mondja :'' a vallá- eszközt említ, mely11k segitségével a oerelési 
sos hit követői jobban vannak, mint bárki tért biztos sikerrel lehet müvelni, etek : a 
más minösitve arra, hogy jó polgárok és lel· tanítás, fegyelem, vallás és testi ápolás. A ta-
kas batafiak legyenek.'' 0) Ime, balga fellépé· nitás által az észt kell teileszteni; fegyelern-
sével mintegy öntudatlanul mint legkitünőbb mel a.z akaratot és jellemet szilárditjuk meg ; 
,hazafi önmaga erőlködik sirt ásni uen12;ete di· a vallás st>gitségevel a szivet és ennek folytán 
esöség~n_ek. a lelkiismeretet s véglll testi ápolás, testgya-

"Mtt gondoltnk" - szól RouSBesu h1u- korlatole által • gy11rmek teat~t edzük és erő· 
harmadile könyve végén, - "ba egy gyer- sitjllk, azon elv alapján, hogy "mens sana in 
mek tizenöt é vet töltött e módon, hasztalanul corpore san o." 
élt·e az ?" Ó ugyanis, midön növendékéból Rousseau elveibill hiányzik a vallás, me· 
kitnn6 játékost, futót é.8 jó uszót mesterkélt, lyet lcigunyol, avagy kénye-kedve titerint el
azon vak hiedelemben ringatóúk, hogy ne- tor!it, nem csoda tehát, bogy ily nagy bot
velésével sikerült a növendék fogékony -sziv~t láBaival honának vesztére dol~~:ozott, mert va-
kiel~giteni~ és a boldogság révpartjárs kalau· Iamint aer pabulum vitae est," épp oly táp-
zoJnt. Ped1g ö. ter~é~zetes _embert nevelve, a láléka a szivnek, "' lél.Jknek a vallás, mely 
St.IV. vagy kedelykl'pzest tel~esen elbanyaflolta. nélkül e földön még nemzet nem élt. 
Az Ily gyermekekről mondJa Madame de Sé· Kilianösen az elemi oktatá.•mál megki-
vigné, hogy "tizenötéves korukban kis esodak vántatik, hogy a nevelés mélyeo vallásos és 
és egész éll'tökben töktejek. • Mert nemes ér- érzete habitualiter eleven le~eyen. Harctolbat-
zelmeket istápolni és fejleszteni, a nemtelen nak sok helyütt vérig a vallásos oktatás el
érzelmektől megóvni a gyt>rmekeket esak ugy leo, mart ha sikertil ama harcz, az erette 
birbatjuk, ba benne vallásos érzelmeket, a szép kiontott vér tt•ogerár tzyaná.nt fog fejök felett 
irá.nti érzéket, a jbaág, ···• igazság, - becsu- összel'sapni, és a ~yöztesek diadala örökre el
leténetét moveljük és ez által szeliditbat- némul. "Tudomány még nem alapitott hazát, 
jük k~tör6 veszélyes indulatait, meg szenve- nem is volt annak fentartó oszlopa, de igen 
délye1t. a vallás," - mondja Balmez. Plus \'&lent honi 

De ime, Roussean Emilje elhaladva a ti- mores, quam bonae legee. 
zenötödik évét, kiveZAttetik, mint eddig, szám- Rousseau egyoldalu tanitása - a meny-
talanszor a szab~d. termeszetbe. a vallástanból nyiben ö a vallás és aesthetikai képzésre 
adatnak elo neki altalános elvek. rnit sem ád, - nem vezethet a nevelés ezél-

Mity_ szörnyn~g f "lst~n mindenütt van" jához. Isten Uj!'yanis megaidotta az embert 
:- mon~Ja nevelője, "~e b1szen 8 levejlőről többféle tehels!ifZ:ekkel, melyek közUI egyiket 
18 azt bJsszilk, hogy mmdenütt van, legalább sem sZ11bad a másik rovására ápolni. Mit ér 
a légkörön ~el1l.l.~') . a lángész egy gyenge rosk!Uló testben, mt~ly 

Igy tan1t ~z 1stenseg fogalmáról. . Nem a sir s2élén áll? Avagy mit ér egy Góliáth
esoda, hogy romduntalan aztán borzaszto té- féle erős, izmos. óriás test, ha az elme ah
Tedésekbe és ellenmondásokba elegyedik. Nö- ban korlátolt? Valamint a tl!st és !.>lAk közt 
vendékéböJ kiölve a hit&t, az tlres szivvel tér azoros ö..;szefüggés van, épen ugy az értelem, 
haza, é8 ~em. hu1~t>m, hogy életébeo vagy kedély, jellem, akarat, víszonylágos hatással 
egyszer Js ~mara összekulcsolt lrezekklll vannnk egyike a. másikára. A nevelésnél a 
meggy6ződ@sböl áldozott volna a nagy Is- lrÖZép arany11tat tartjuk szemunk elött At 
ten. oltárára. - S~erinte :. a catheeizmus- ész, kedély és akarat ~.>rö tebt>tségeit össz· 
~~~ feleletek egytol eiQ'Jg ellenkeznek a hangzatosan kell müvelnünk, a nélkül, hO!lY 
;ózan e.szszel ... •· De rn~g többet rnondok; egyik előtérbe jöjjön, vs,.y a másik háttérbe 
ezeretném látni azon értelmes embert, ki ne szoruljon. 
hatudnék, midön catbecízmusát felmondja." 1) E,.y közép tehetségn növendéket miudép: 
Nem tu~om - irja megint egy másik be- többre bee~ülök egy Jángesziíntll, va~y egy 
~ye~, m1~ eredméoyezutlk vallástani könyveink csoda gyermeknél. - A termtiszathen nmcs 
mkabb, ~stenteleneéger-e vagy vakbnt.!(ósá~ot, sem ugrás, sem visszamaradás. Ep igy rnun-
de azt b1zonyossn tudom, hogy elkerlilhetle- kálkodjunk a nevelésnél is, mert hll szabad 
ntU vagy egyikre, Jagy másikra VPtetnek. "8) volna egyik tehetséget a másik rovására. fej

5) Religio. 1887. 159. lap. 
") Emil. 282. lap. 
') Emil. 443 lap. 
") Emil «2 lap. 

lesztenünk, akkor növendékünket szeme·világá
tól ia azabad volna megfosztani, mert 

') Cic. Oli'. 3.18.74. 

bisz' tudvaJeyÖ doloj!, hogy a fakoknál 
a tapintási érzék rendkivüli módou van 
kifejlődve. Majd ba az a növendék elérte 
azt az idöpontot, a midöo : "QuiAque fortuoae 
suae fabPr", fol!. ó magán uton is mOvefödui 
s egyik vagy másik tehetségére! kitlinni. Igy 
le~tl a nevelés általános, melynek elveivel szi
lárd jellemü és nem ingatag lelkületü embert 
képeztink, ki meg fog tudni élni a sors bár· 
mily viszontagságai közepette : ~Si tractus 
illaba.tnr orbis, imparidum ferient ruinae." 
(Hor.) 

Emil néjlykönyv.>n keresztül domináló 
fóhb és téres vezérelvekre refleetaltam csak 
futólagosan. Ötödik könyvében Zsófia szemé
lvéhen a nónerelést tárgyalja, a hol fejtege
tilseiben sokkal szerencsé1;ebh és e részd -
levonva a vslhi.s elleni ragalmait - valóban 
dicsértlt illeti. 

Az 6 mUve tenged gyöni!'Y· malyhez C$ak 
életveszélyfyel lehet hozzá lérni. Hosszasah
ba.n azt cz.Molgatni felesleges. Qualis rex, ta
hs grex. Le~eelatánsabb ezilfolatát képezilc: 
azok a romlá.Sok, malyeket elJidézett. 

Pituk Béla. 

•• •• KULFOLD. 
Fr&Dczi&ország & méltóságáért. 

A hadfig;"minister szomhston meglatogatta a 
sa.int-cyri badapród iskoláját és beszédet in
tézett a nöreodékl:'knez, melyben meggyőzó
déset fejezte ki, bogy ez iskolából a legkö
zelebb és a jövóbeo tibztekként kil~pó növen
dék<lk méltók lesznek elódjeikhez. Igeu szük
sé~ea, - ugymond tovább a. hadügyminiszter, 
- ho!i!Y tol a b~~otárokon tudomására juss&nak 
annak, hogy a franczia nemzet nem koreao
suJt el. bOI!Y nem kimél fáradság-út és hogy l 
mioden áldozatra kész, azért, hogy méltósá-
gát és hPesületét mi'I!'Ó•ja. l 

A Victoria királyné jubileuma. : 
alkalmából n•ndezett ünnepélyesSt>j1;6k szom- · 
baton értek véget uagy hsdihajórt~-j szemlével, 
melv Spithel\d me.lett tartatott meg. A szem· 
Jén· részt rett 130 angol hadihajó. Délután 3 
órako1· a. kil'á.lvné elhagyta Corvezt a "Yik
tol"ia and Albert" y~~ocbton, a melyen a ki
rályi család ta.gjai is helyet foglaltak. A wa
lesi herezeg sz ~ Osborne" nevü y Ae h ton, kö
vette a királynét. A királyné ki a külföldi ha
jók által nagy lelkesüilséggel üdvözöltetett 
megérkezése után szAmlét tartott e három· 
sorban felállitott hajóraj felett. Az egész dip
lomatisi kar, az orsza~~yülés szamos tagja 
és sok ezer főből álló ki'lzönség volt a szál
lító- €s harlibajókon szemtanuja e fontos szem
Jenek . .A kirilyné utja a fa!H.Ilitott sorok men· 
t"n három óráig tartott. A leggyönyörtibb idő 
kedvezett a szemfénP.k. Az ünnepély nem 
folyt le az<>nhsn t>gész simán. - A .Kite" 
ne•!i ágyunaRzádon ug~snis l_öporrobban~ 
történt, melynek követhzt•'ben n e g y e g y en 
sulyo·an megsebesült; 

LEGUJABB POSTA. 
- Coburg heroseg Tirnovában. 

E!Zyik budapesti lap táviratoztatja magáno.lc 
Prágáhól a következőket: lU senzatiós hir van 
elterjedn, hogy C o b u r g Ferdinand her
ezeg és a nagy szobrauje küldöttsége között 
t e l j a s rn e g 8 l l a d á s tört,int s a bl"lr· 
czeg, mPghatározott id ö alatt, l e u t a z i k 
T i r n ov á b a. A jelenlegi látszólagos szaka· 
dás csak arra szolgál, hogy a dolgok fejlődé. 
sének eddigi stadilimát elleplezz&. 

Egy idegen a városban. meg Dengelegi felól s a legnagyebb r~jongói - Tudja jól, ho~y a mi viszonyunk 
közlll is a.kad már olyRn, a ki gyanusifja természete ilresmit nem Hir meg l 

- Eredeti regány egy kötetben. -
[6. Folyt.] (XJDaa J.,. t-a.) 

1rta: 'l'öriJa Th adar. 
v. 

Margit. 
- Lopva jöttem, - szólt balkan ez ér

dekes areza, de inkább férfias batArozotlságá
val imponáló, barna fiatal ember, ki hévvel 
tart& magáho~ ölelve Margitot, kit az életben 
eiÖ8%.ör és ep-y ed ül ezeretett 

- Köszönöm, - suttogt\ bizalmasan 
hozza simolva Margit, ki még míndig a m~ 

lepetés hatása alatt res?ketett. Ez azonban 
csak az izgalom kifejezője volt, mert mind
ketten szerelmük mely hüségében olyan ön
tudatos nyugod~got ére~tek, mint a mikor 
ké~ lélek teljes erejéből meg van győződve, 
hogy életük egymál! nélkül nem folyhat Je. 
Es et a meggyőződés olyan erő, mely engedali 
nem, eaak daczolni tud. 

- Mindent tudok l - folytatá Károly, 
@,öngéden esólrolgatva Margit kezeit, .,.... de 
bátorság, d~a Margit 1 

- Oh, hiszen eddig rég válnunk kel
lett folna, ha gyönge, vagy gyáva lettem 

- volna. 
- Igy, ~J - ~zólt lelkesen Károly, 

az utolsó k 1sérlet b&tra van. Ez ·azon ban 
titok l 

- Nekem sem nabad tudni, - kérdé 
ellenállhatlan moaolylyal Margit. - Károly 
megindulva bomlokon esókolá és a köteli 
pamlaghoz vezetve, némi izével a tréfana.k 
mondá.: 

- Még férfiairnak sem l . . . De még 
e~ry azót, egy kérdést gyorsan, mert a szom
sséd szobában nemsokára kPvesebben lesznek 
és akkor nekem távozni kell. - Volt ml\r itt 
még egys2er Dengelegi? 

- MtSg nem l - mondá bizonyos un-
dorral Margit. 

- Levelet sem irt ? 

egész existentiáját. Adél kisasszony is esodá· - Tudom. 
latos mi>don veszit nymbnsából. A sok kiko- - Nos és mégis hallgatni fog? 
sarazott udvarló kezd ideges leoni és az ilyen Adél végig döll a kereveten 11 finom ár-
embereknek a nyelve nagyon éles azokott nyalásu szemöldökeit összAbuzva, t.z<>n lát
lenni , . . szott gondo)kozni, Uogy liieszéljen-A nyiltan, 

- De mit használ ez nekünk, - szólt vagy hagyja ott magára Den~relegit. Arcza 
maga elé nézve Margit. hideg, s büszke szepségében parancsoló volt. 

- Semmit és sokat drágám ! Ha Den- Deugelegi alig merte ismP.t slirgetni Adélt. 
gelegi félig találvt. lesz a rosz hirektöl, ak- Ez aejtetni engedte. hogy a. köztük lévö vi
kor talán a mama sem erőlteti ogy öut hozzá szonyban nem Adél játsza az alantaaabb sze-
8 egy napon ön is bátrabb lesz az; utolsó, repet. 
erós szór&. - De most ugy látszik menekül- V r gre is Dengelej!i, mint a. ki fél attól, 
nöm kell, - szólt gyorsan felállva. Károly. A hogy e balliZatás legshl.bh rövid .1dó~e oly 
ezomszM szobábsn a Dengelegi-kastély fel- hidegsé~~:et tAmaszt köztük, mely k1zá1Jll azt, 
ügyelőj~ mintha köszönt volna. Bizonyára itt hogy késóbb bizalmas hangon beszélhesse
roegy keresztül. Sokat vet~zitoénk ba itt ta- nek, - felkelt súkéröl és A?éliJoz érve, 
lálnána.k. - Isten önne) Margit l fP.Ié bajolt és gyöngéden mt!gcsokolta hom-
. - Isten veled l - szólt .önkénytt>lenül !okát. Adél összerezzent e csókra s loh11nyta 

a leány, de a másik pillanatban kipirult ar- szemeit. 
czát a fiatal ember mellére rejté. - Kedvesem, - szólt hozzá Dengelegi, 

- Bánja ezt t. szót, - kPrdé balkan haragszik reám? 
felé bajolva ez, 8 mint átölelte. - Nem, - volt az alig hallható válast. 

- Nem .. , .• de ön nem mondja - Vagy talán más valakire? 
vissz.a . . . - Senkire. 

- Isten veled l Károly csaknem kiáltá j - Baja. volt valakivel l Szóljoo. Tudj~ 
e szavakat, de az utánna következő, tiszta, jól, hogy megtadom boszulni. 
önfeledt esók meggyőzte mind a kettöt, hogy l - Azon nem fo~ a boszu. 
minden u.i gondolatuk lrözelebb hozza egy- - Hogy értsem ezt? - k~rdé élénken 
máshoz öket. Deogelegi s félkönyökével a kerevet párká-

VI. nyára dólt, mintha onnan fel sem akama 
emelkedni, a mil!" v~<lami fontosat meg nem 
tud. Adél a~onban ba.llgatásra szánts magát, 
s ellotta a Dengelegi kezft, melylyel az illatos 
haját simogatta. Dengelegi E~rre hátl-a lép~tt. 
majd szembe állt Adéllal és ltVillöl.~tes pillan
tilat vetve a szépség arczilrJl, indulatosan kérdé: 

Dengelegi és Adél. 

Adél nem ota1.ott el, hanem a~ erre ki
tűzött napon mejljelent a kastélyban. 

Den~elegi nagy meglepetéssel fogadta. 
- Ön itt, Adél ? kérdé. - Mi tör

tént? 
- Semmi felelt szárazon a szép leány s 

hanyagul veté magát egy kerevetre. 
- De hát valami bkának csak tell lenni, 

hogy nem utazott el ? 
- Alig. Nem utazhattam ell Ennyi 

e.z egés~ 

- Végezni akar velem? l 
-Talán ... 
- Mivel bántottam meg? .. 
- En istenem l - vágott vissza Adél, 

hogy bil.ntott volna meg l 
- Minek tulajdonitsam tehát e kUiönös 

viseletet? 
- A véletlennek, a mi közbejött. 

TÁVIRATOK. 
- A pápa nyilatkozata. 

Róma, julius 25. (A z »A r a d i 
Közlör.y« eredeti távirata.) 
A ,. Moniteul' de Rotnec a szentszék 
hivatalo:; közlönye köz!i XIII. Leo pá
pájának az uj államtitkárhoz R a m · 
p o l l a biborookhoz az egyházi kor
mánJí~at alapelveiről intézett levelét, 
melyben kijelenti, hogy magára vállalta 
feladatát, miszerint a pápaságot a 
népekkel és kormányokkal ismét kibé
kítse. - Olaszországról szólva kijelenti 
a pápa, hogy a kibékülés egyerlüli fel· 
tételét a pápának területi souverainitása 
képe,i, s más megoldási tetvezet nem 
fogadható el. mert csakis a területi 
souverainitás szelgálhat kellő garan
tiául a stentszék szabadságára .nézve ; 
különben is az ily megoldásból csak 
Olaszországnak jutnának a legbecsesebb 
előnyök. 

- Zalewszki póstasikkasztó elfogatása. 
Bécs, jul. 25. (Az ,,A r a d i K ö z

l ö n y" eredeti távirata.) Zalewszki postasik· 
ka!izt6t, ki a béCBi postán 151.000 frtot elsik
kt~sztott, tegnapelőtt N e w. Yorkban at osztrák· 
magyar consnlá.tus közbenjárásával elfogták, s 
még ezáze1;er forintot tal~ltak nála. Bécsböl, 
hol a sikkasztás után még két bónapi5 tartóz
kodott, kedvesével női rubába.n menekUlt el 

NAP 'l' ÁR. 
Julius 26. Kedd. Róm. catb. naptá.r: Anna ll. A. 

anyja. Prot. nsptá.r: Anna, Görög orosz napt&r: (Ju
lius 14.) Aquilina ap. Nap kél i óra 28 perczkor. 
Nap nyugszik 7 óra 3~ perczkor. 

HIREK. 
A,:rad ~s Yldéke. 

- Arad város scontralis széke F á
b i 8. n László iöispáo elnöklete 11latt ma. 
fogja rnegvizsgálni az összes közigazgatási hi
vat.il.okat 

- Ormos Péter alispán nehány napra 
családi körtibe Tauezra utazott. 

- Az Irók és müvészek társasága Ara
don. Már említettük lapuokban hogy az irók 
és m1ivészek társaságának miniegy szái. tagja 
a társaság angasztusi körutjáhan .Aradot is 
érinteni fogja. A kirándulók jövo hó 21·én 
délután a rendes budapesti személyvonatta.l 4 
ór& 10 perezkor érkeznek meg. Az &Italuk 
megll.llapitott programm ezerint az elsz&Hásolág 
után a város megtekintése kö\·elkezik, este 8 
ÓJ"akor pedig irodalmi és müvészeti előadás 
lel'nd a szinhá.zban ezután pedig ismerkedési 
estély és tánczmulataág. A fogadtatás és a pro
gramm részleteinek rendezéRére egy ki)rUII.telu140 
l~gu rendezö-bizottság a.lakittatolt Aradon, mely· 
n~>k tagjait S a l a e z Gyula polgármester ma 
Mlután 1/~ 5-re értekedetre hivta össze. 

semmi ag~odalomra oka, e.sak - n~>k~>m. 
Mikol· ön engem pár i\vvel e7.elótt magll.h.oz 
~ett, nagyou szegény voltam, ad tudja. Ou 
jó volt es oem volt okom panaszra. Minél 
inkább hozzá swktam azonban a jóléthez, 
fényhez, annál inkább előtérbe lépett bennem 
a nő és követelte a maga jogát : nagyon llres
nek érettem a szivemet ••... De ismer 
11léggé - mosolygott gúny{lsan Adél, -
sem hogy ne sejtené, hol!y sokáig ,ryerekes 
vágynak, átlfándnak ue tekintettem volna ezt 
az uj, alulmatlan érzést. Nem is vett erőt 
rajlam sokáig . .a. mig ide uem jöttünk. Itt 
talt'.lko ~tam egy férfival, a ki egészilo más 
hangon szólt hozzám, 8 el!:észen más modora 
volt mint a többinek. Nem a lt>áoyna.~. hanem 
a nőnek ak8rt tetszeni, s eszembe hozta, hogy 
a mint minden nöuek meg van a saját ér
ték!'~, ug_v van joga is arra., hllgy enD!lk meg
felelő módon legyen ura a szivenek. Ura, -
érti ön? Ura, a mi eddig elöltem ismeretlen 
volt. Most azonban tudstára ébredtem és •. 

- Es ? ! - kiáltott közbe különösen ag· 
godalmas h~ngon Dengelegi. 

-- Szerelmea vagyok, uram •.. Den
gelegi az elsö pilla.natban megkövülni láts2ott, 
de birtell'n eröt vett magán és nyugodtan 
felállott. Elpalástolt izgatottságának ldegessé
g~vel hangjában, de hozza meg végit'len 
gunynyal!. eaak ennyit kérdett : 

- On, szerelmes ? 
- Az, '<igyóiCyitbatlanul! - mondá 

s'!.envedélylyel Adoíl s olyan határozott ban
gon, miböl kiérzett, hogy nagyon érzék~ny 
lenne minden további gunyért és megtudna 
boszulni is bármilyen kihivó azót. - Denge
legi fel- s alá sétált a sslonha.o, Adf.l pedig, 
miut a kiullk már semmi oka. nincs a mal·a
dásra felállott a kerevetről, párszor igazitott 
elegans toilette-jén és indulni késr.ült, 

- Csak még egy szót l - mondá ko
moran Dengelegi. - N em mondja meg ne
kem, hoflY ki az a férfi ? 

- Hogy tönkre tegye ? l 
- Eszem tigáb11n sincs! 

- Nem. Legalább nelrem nem. 
- Igy jól van. Ee 6 nagyságt' ? 
~- A mama ugy tesz, mintha engem soh

sem szeretett volna és önt gyülölné, mert 
milldennap kényszerít, hogy meghivjam Den-
gelegit. · 

- Ah, -dobbant fel=kissé Károly, -
egy ilyen ember éli ön ? 

Margit 11. Károly vállához hajolt és el
azántan mondá : Történj@ll bármi, én sohse 

Dengelegi külöoös tekintetflt vatett A déira. 
Bosszuság és némi hideg súgor vol~ ebben a 
tekintetben. - Ilyesmikhez, - azólt ajkába 
harapva, -eddig oem voltam szokva, s ter· 
mészetesnek tt-lálhatjs, bogy ezt a választ na
gyon nevetségesnek: tartom. Nem utazhatott 
el? De hát, miért? Csak szahad tudnom ? 

.Adél hallgatott s apró lába.eskái,·al lök
döste az előtte álló asztal alsó eziradáit. 

- Ön nem felel ? 

- Hát olyan .semmi vagyok én ön 
!'lőtt, - kiáltá dühvili Deogelelli, - hogy a 
véletlenért is képes engem feláldozni ? ! 

- Letryen nyugodt barátom és ne he
vesk!'djék. Üljön le, s balljrasson meg. 

Dengelegi izgatott kiváncsisággal ült 
vissza helyPre és Adél azzal a csábos bang· 
gal beszélni kezdett: 

- A z t ön tudja jól, hogy m1 eddig za-
most ·az vartalan éltünk e sok idegen között ... 

- Nem tudom hinni, -felelte megve-
tőleg Adél. - Eh r különben mitöl se tar· 
tok f - mondá tüzben égő SZf'mekkeJ, - és 
vigyazzon jól l Me~tudja a férti nevél, de arra 
PMküszöm, hogy irtózatos boszut állok, ba egy 
bajasZJilát is érinti. Most st.eretek élétemben 
először és érzem, hogy utoljfua, tehát nem 
könnyen válok meg tőle l Es anélktil, hogy 
a Dengelegi ismételt kérését bevárta volna, 
bizonyos ábrándos melegséggel mondá. : 

lebetek u övé. · 
- Köstönöm ! Meg fogom érdemelni e 

drága büséget. A városban sok bas:zéd jndult 

~ Nagyon nehezen menne 
egyszer ... 

- Tehát titka van elóttem ? 
- Igen. 

- Valami haj tebtí.t?! - szólt közbe 
idegesen Dengelegi. 

- Ne szakitson félbe; nines öonek 

- Ismeri ön FegyverneJcit 
- Azt a .scriblert"?! - felelt gyDiö-

letes hangon Dengelegi, -. ismerem, bajos 
volna nem. ismerni. Tehát ő az ? l 

- Mlchaelts Bálintot, a.z aradi tavh·ó 
hivatal derek fúnök~t, a közlekedési minisler 
soproni posta- és tavirda főnökké nevez;e ki. 
Az aradi közönség sajnálattal fogja birni venni 
tá.vo~áaát, mert at ö vezetéKe alatt a táviró 
hivatal mindeo tekintetben megfelelt ez élénk 
forgalmu város igényeinek, s a társadalmi 
érintkezésben ie közked\·eltsPgnek örYenliett· 

- Nápfelkeli)k összeirása. A'!. aradi ka
tollaü~yi _oszt~ly most v.an elfo1_dalva a ilép
felkolok osszt'lrása folytan szüks.;ges munká
~~~tt.kkal. Az 1866-74 évig llesorozJtt és ki
Szólgalt kRtonák tudvalevőlel! a népfelkeh\si 
törvény értelmében már felveendők az ö,z. 
szeit·ó lajstromba. A katonai H?yosztály most 
míuden egJesre nhve megállapítja az illetii
S~'gl kerdést, az idegen illető::rgüekre név.re 
pedig megtesti jelentését azok illetóstigi h~
lyér~ az elhal_takra vonatkozólag ped1g be
szer·u a haloth leveleket. .azok pedig kik fel 
nem lelhetök a lajstrom kifllggesz~se által 
fognak felhivatni a jelenthzésre. 

- Nagy vadászat volt vasárnap - mint 
előre jeleztuk - az aradi határban. A vadá
szaton elökeló sportkedw•lők vettek rt'>szt, 
többek között F á b i á n Lás,Jó fóispli.n I n-
8 t i t o r i s z Kálmán főjegrzö. F á b i á n 
Lajos aljitrásbiró, V i r á g h ·LaJoS főmérnök, 
S c h w o o b főP.rdész, M e s z l é n y i A n. 
tal, 8 o u o t a g h Gyula., . M a r x Adolf, 
D á l n o k y Nagy Lajos dr. főispá.n titkár 
stb. A társaság a kora reggeli órákban ill
dult nwg s a vadfu!zaton szép zsákmányt ej
tett. Két csapatban folyt a vadászllt, mely 
több kaesá.t. szalonkát és fürj~t ejtett áldoza
tul. Délben az erdőben étkeztek este peiig 
visszatért.ek a varoi<ba. 

- Az aradi árucsarnok építése i!len 
azépen halad előre. Száz meg Stáz muuk:ás
kéz dolgozik serényen rajta, hogy az imposan11 
(piil{,t roielőbb teljeseu k!\szen legyen. 

- A budaposti iparkiállitás megnyitá
sáról boztunk tegnap egy támatot, holott az 
a nagyváradira vonatkozott . .A tévedés~ & táv
irat szövege okozta, melybe11 csupán a ,,Bu
dapest'' keltezés alJott a "nagyvándi" jelző 
nélkül. 

- Degenfeld Schomburg gróf lof&ssági 
t&bornok tegnap dt>lelőtt tartotta meg a nagy 
stemlét sz aradi vár helyőrsége fp,Jett, é8 az 
eredménnJnyel igen meg volt elégedve. A 
délutá.nt a hadtestparancsnok lakástm tölté s 
Arsdot holnap hagyja el kiséretével. 

- .,Elhárított vasuti szerencsétlenség·• 
czimU lapunk tegnapi szamaban :ne!!_jelent bi
rünkre vonatkozólag az állammsutak í~azga
tósága részéről a következök közl.:sérA kt>ret
tllnk fel : .,Becs~s lapj11 f. év juliua 25-en 
me~jelent 201. számá.ban ,,Elhárított \'asuti 
szerl)ncsétleuség'' ezi lll alatt az ujdon~>ági ro
vatban megjelent kötJemény helrrei_g~t.ilásR. 
C7.~ljából értesiljük, bo!Z'J a kérdP~es esetn~l 
baleset vagy 87.erenesétlenségról t!ZÓ sem le
ht>t, m11rt esakis azon mindennapi eset for
dult elő, bog_v a 470. sz. telwrronat Gvorok 
állomáson több koe.Ji ott ha~yá.sa pz.>ij{,ból 
tolat<'t~. s a 411. sz. ve~.ves vonat ~rlwtrsi 
ideje közeledrén, ez a szabályok flrtelmflbt'll 
a védjelző li.ltal kellő idöben f0ltartatott ~s 
biztosíttatott. A r~don, 1btí7. julius 25 {ou. p.,_ 
kár Károly, Uzletvezetö. 

- Fegyelmi -vizsgálat. Olvasóink még 
bizonyára emlékeznek arra, hogy Aradm11p:ye 
közigez.gatási bizottsága E h r l i o g lftonárd 
eleki tanit6 l'ilen, ki az ottani iskolaszékkel 
s~>hogy~em tudolt magféroi, ft>gyelmi vi~sgá

latot rendelt el s annak vezetésére S z a t h-

- Igen. ö l A legférfiasabb P.mbllr az 
· egés7. •ároson. Minden szava e.gy okos em

ber szellemét mutaija, 8 felvilágosodottabb 
valamenoyinél, a Iriket önök érdekból töm
jéneznek. 

- TömJt:mezne o is, csak volna aki fi
zesse a füstjét l -Szegény, mint egy koldus ; 
nevetséges. 

- Miért nem kisértetta ön meg. ennPk 
a flistnek a.z árát kifhelni? Miért nf'm ma
gasztalta önt lapjában három ev óta~, - mi
óta ilt \·an, egyetlen <'g.vszer sem ? Azért, 
me rt ön nem akarta, 'agy mert ó nem akar
ts ? Eu jól tudom, bogy ön akart hozzá kö
zeledni, meg aztán van önnek: ~ ftistre" va· 
lóJa is bőven. Miert n~m sikerült tAltal,, kli· 
lönötien akkor, a mikor a m~ik lap éml'l.Y
gós szarait, a miket önre szórt, már mirl
denki unja és talán gyanusnak talá.l.ia. Ob., 
- fvlytatl\ Adél egész letkesult'lég,gt>l, 
Fogyverneky egy jellem, egy emhel·ismt-ró 
férfi, a ki aligt1a oinesen tisztában már ís 
önne! és azzal, hogy . . . Itt elakadt Adél 
hangja és szeme' megteltek könyekkel. 

- Nos, - kérdé Dengelegi ra.vasz ne
vetése közben, - és kivel van még tisztában 
ez a bölcs szerkesztö ? 

Adél szemeitu~z emelte 'l.Sebkendöjét és 
a követkazó pillanatban fuldokló zokogiÍS 
hangja töltötle be a sslúnt. Dengelegi váll~t 
vont, vette kalapját js ma~ára hagyta a zo
kogó azép nöt. A-.~ utóbbi ezt nem vette észre, 
de m időn f.,]s7á.ritva könyeit látta, hogy 
magára tt~-n, szinte jól esett abban a percz
ben ~~ az egyedüliség. Olyan gondolatai ~ol
tak és olyan érzések gyötürték, hogy nPm 
igen tudta volna magát mérsékelni .Deng<>le· 
gi\·el szemben. 

az életben elóször sr.eretni, a Iegk:é~ye
sebb, de egészen elragadó érzés anyny1ra, 
holly féktelen gjillöletre képes a leggjöngé
dehb teremtés is az iránt, ki azt b1iutja, kit 
ekkor és igy szeretunk. Men)'nyivel inkább 
411ott ez ?rzés ura.lma alatt Adél. ki most 
azal érzé sulyosbilva helyzel.ét, hogy lép
ten-nyomon támadt eléje a ktirdés: Méltó 
vagy-e arra, a kit ngy azAretsz! 

Es az a bgrettl:'nett•sebb kétsé/Z', melybe 
eshetünk, ha szeretünk. !<.:z jobban lerombol 
minden reményt, miut a bittos ~udata annak, 
hogy nem vagyunk viezon t. szerl:'tve. Min i~ n 
percz, melyben ilyenkor e kérdes jut eszünkbe 
az örökre ta.rtó s1akitás tájdalmát szenvedteti 
vel1luk. · 

Adélnak teh::\t volt oka. könyezni, mikor 
eszébe jutott, hogy Den/lelegin kívlil ki &~, a 
kivel tisztában van Fegyverneky ? 

{Folytatása kövelkezík.) · 
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m á r y Gyula megyei föjegyzót küldte ki. A sz Un etekben a fiatalság dalköre több m~gán- l oltó !karral "~gyest\lt uj-~ rad-zsigmondházi f Antal gróf elnöki megnyitó beszédje képezte 
föjegyzó ur 3o napokban járt kllnn a helyszi· dalt éneket,. ll?elyet a hallgatóság zaJosan önkéntes tilzoltoep;.~l~t~ ~ ez 1m ala~l leeodii i ~az erdélyi történet és történelirás jelentősé· 
nén 8 a vizsgálato' befejezte. Jelentését a me· megta~solt es Ismételtetett. A szünóra alatt egyesült>se, .a t·. evt J~hus ~a~a ~4-en ~al tott j gér61," A taoulmányszerü mP.gnyitó szép sza· 

több ~1kerlllt pohárkoszöntö mondatott a de- vfllasztmányt üles h!\tarozatahol. Kt>lt UJ-Ara- : \·akkal ecsetelte Erdély nagy törtEinelmi mis-
gyei közigazgatási bizottság jövő havi ülése rék eg_vletre és annak llgybuzgó vezetőire, don, 18tH. juJ. 26-án. Ternajgó Csesár fópa· siójat s rövid áttekintést nyujtott f~n.vest>bb 
elé fogja terjeszteni. kik a fiatalság egyletét Aradon me~alakulá- ranesook. Ksrátsonyi Lukács· egyJeti titkár. korszakairóL Erdély tórténetének, ugymond. 

_ Gyászrovat Oszinte részféttel érte- sától fogva oly lelkiismeretesén veu•tik, hogy - A kis·tiszai zsilipszakadás ügye. Az e~Z,vik jellemző vonása, hogy bármennyiszer 
sültlnk, hogy az Aradon is közbecsülésben a t(m;adalom érrleklódlisét és rokooszf'nvét Alföldet ért nagy árvizkatastropba folytan az boritották is el fóldjt>t a világesemt>nyek átjai, 
{dió w i t t m a n n családot fájdalmas csapá.s maguk iránt mitr is nagy mérvbt>u me~nyer- ottani ármentf'sitö társulat mindszent-apKtfalfi a népfándorláS homályos P.vszalíai kivete!él'el, 
~e. w i t t m 8 n 0 Ferenez orsz. statiszti· ték. - A kitünöen sikernit tánrzmulatsál!nak szakaszigazgatóságának több elökelö 1'tisztvise- majdnem soha sem mt>rOlt el teljeseu azok· 
kai segéj-fogalmazóuak elhunyta által. A I'Sa- csak a pirlíadó bajnal vetett vtiget. A részh·ett lójét a közlelLedési miniszter tudvalevöleg ál- nak habJai alatt. Majd végig futva Erdély tör-
lád által kiadott gyászjelentés a kövelkezólag nat al és szrp tánezosnök névsüra a követkrzó: hi.sától felfüggesztette. Mikor Baross miniszter tfinetén pádwza.mot von Magy~rországés Erdély 
hangzik : Ereky Wittmann Alfonz saját, ugy EngPlhardt nóv~rek, Schwfl.rtz Toncsi, Huf!llk a szerencs(•tJenUI jilrl vidrkPt beutazta, az a sorsa közütt. Mig az anyaot·szág agy nagy részé-
testvérei Agoston, Ish'án, Károly, .József, Já- DÖ\·~rek, Szellt> növérek, EberJein MHnska, hir járt szájról·szájra, hogy a kis-tiszai zsilip· ben a török hóditas ~s uralom történelmi ort ha-
nos és Paulin, sógornői Wittmann Agostonné Tessényi nővérek, Loncsarica Stefánia, Grosz- szakadás ii~?-yét a miniszter maga veszi a kezé- gyott maga után, malyben virágzó városok és 
szül. Bozsoki Karácsony Emma, Wittmann mann Hermin, Helyi Irma. Porczán Paula, be, vagyis: hogy a vizsgálatot ö maga vezeLi. helys~g-ek, tekintélyes és fényes családok birto· 
r~tf(~nué szül. -Dukai ;l'akátsy Vero n ka és Kaucsics Tini, Pe lz nővérek, Ek es nüvérek, Ke~őbb a könyomatosok után azt nozták a kaikk&l és hagyományaikkal nyomtalanul el-
Wittmann K~rolvnÁ sziiL Schw&b Juliska., Schwartz Ozeczilia, Pölzl .Jozefin, Paposdi lapok, hogy a minis1ter rsa.k az árviz lefo- enyésztek, vagy az ország más részeiben voltak 
unoka öcscsei Guszti, Pista, Károly As Jenó, Bertha, Szlofkovits N ina, W einberj!er nvn~ lyása után fejt>?: heti be Ptajd a vizs~álatot, kénytelenek menedt,ket keresni és uj alapokra 
valamint számos más rokonai nevében is mély t·ek, Stiiger Erzsóbet, Morvay Francziska, mert akkor lehet csak ott a szükséges hely- épiteni létOket - és igy sok esetben a tör· 
fájdalommal tudatja forrón s~eretett s f!llejt- Brucker nővérek, Nyiga Mariska, Hudetz. Gi- szilli sZPmlét megtartani Ugy látszik azon- tén411mi összeköltillés és egyt>nesités fonala 
h"'tlen testvl>rök, illetőleg sóg&r, nagybátya és za, SpJtzer ~llgí\nia, Piláty Hermin, R·'tz~a ban, a vizsgálat befejezésPre oem volt ennyi végkép megszakadt, vagy legalább esak nagy 
rokon w i t t ma n n Ferencz, orsz. slstisz· ll ka, 'fhP-isz Mariska, Müller nóv~rek, Pölzl idöre szllksé/Z. mí\rt, mint ef!.y ma érkezett nehezen füzhető ujra össze: Erdélybt>n, min· 
ti kai sPgéd-fogalmazÓilek, folyó év julius hó Miksáné, Bayer né, BnJá né, Michlné, Weisz- s~.entesi lap jelenti, a minis1.ter Pokom{mdy den vérengzések, belhábornic és dultí.sok d"-
24-tln, déli 1 órakor, életének 31-ik év,;ben manné, Theiszné, Ekesoé, N agy Sándorné, Istráu szakaszigazgató felfilggesztését hatályon czára a mult nyomai ily mértRkben soha el 
rövid szenvedés utan bekövetkezelt jobblétre Freihertné, J<~iuoerne stb. kivül helve1.te. nem t~pPttek és az erdélyi történelmi elemek 
szenrlerllltét. A kiszenvedett kedves balott - Uj iparvasut. Krassó-Szörénymegy?beu - Kinevezés. Gere kálmánt, & mak.ói zöme "megfogyva bár, de törvA nem," ritka 
hlllt tetPmei julius hó 2t)-án, d. u. 4 órakor M oe s o n y i nagybirt fakereskedési üzletének államépite~;zeti hiratalnál alkalmazott s. mér ru~ékonysággal, majdnem mindig képesnl:jk 
fok nal!: a vörös-kereszt "ErzsébN" kórhá?.ából előmozditása czéljából a battoi hegyekre fel ve- nököt a kö1.lekedésügyi miniszter a t~mesvári mutstko:;olt a vihar csillapultával ujra megál-
a bndai Kriszti 11 a-városi róm. kath. s1rkertben zetó tiz kilomf'.ter hosszu aczél sinehel elia- posta- és táviró-i~azgatósajlnak roliszaki osztá- lani helyét. Bármily kevéssé felelt meg légyen 
örök nyugalomra tétetni. Az en~~;esztelö gyász- tott ipan·áll~>lati vasutat épittet. A munkála- lyához po~ta- és távirótis1.tté nerezte ki. az nrszág régi közjogi szarvezete a modern Al-
mise áldozat Budán, a Krisztina-városi róm. tokat egyik derék aradi mérnökünk vezeti, - Egy aradi diszltöt a napokban hivtak mélet ip:ényeinek: a történelmi folytonosság 
kath. templomban és Aradon a főt. Minorita- a azok e~~:y pár nap mulva teljes .. n befejeztet- mPjl Ko.ozs\•árra, hogy a király fog-adtatás.i.ra megörzesénílk szempontjából a:;:on ritka érdllm-
aty{1k szentegyhár.ában jnhus 28·á.n, d. e. 9 nek és igy a közlt>kedés is m1elöbb tlnnepé- a fényes diszleteket, transparenteket mielöbb mf'! birt, midőn három nemzet Alismllrésével, 
órakor fog a Miodenh 11tónak bemutattatni. - lyesen megnyittatik. A csinos vasuti koesik elk~szitse. A király Ó telség-8 az alkotmímy a történelmi fejlödésen alapuló kisebb jog-
Béke poraira! Aldás emlékére! Arad, 1887. már mel(érkeztek a tót~·áradi vasuti indó· helyreállitása óta ez alkalommallátogatja meg k· röket alapitott és törvén_vs1.erllleg biztosított, 
juJ. 25. _ Leljen 8 sujtott család vigaszt 8 házhoz. elöször az erdélyrészek fövarosát Kolozsv<l.rt. a történeti szellemnek me/Zannyi velélkeóó 
mitldenünnen nyi!ránuló közrészvétben. - Degenfeld gróf Makón. Már rövid!'n A király fogadtatusára - minl tudjuk - Ko- őrei t hiv ta életbe. A mult szakadatlan össze· 

_ Néptanitók mint postamesterek. A érintettük, ho/Zy Degenf~ld Schonburg gróf lozsnirt IHII!Y előkészületeket tesznek. köttetésa érzetének a jelenne!, mely, ha. po-
. k k · · ·kk 1 r lovassági tábornok, a VII-ik hadtest parancs- - lparüg-yek. I p a r i g a z o l v á n y t l itikai jelentőségél nagyrészben elvesztette is, 

postamesieri állomaso na oeptalillo 'B va 0 noka pPnteken a •·eggeli vonattal Aradról nyertek le".llJ.abban A r a d o n : Tóth Irma l" té l "l d' · k 'J.! ól · betöltése nevében a k6zmun ka és köziHkedtisi "' a or oe em 1e 8 asa ma szem pontJ<> l meg 
m. kir. minÍsztet· 8 köretkezó rendeletet in- nagy katonai kiséreltel érkezett 1\lakóra. Itt Garai Károly llzletvllzetése meiiAtt sodrony- mindig ápolásra méltó. _ Az elnöknek tet-
tézte az iiss7.es postabivatalokhoz .• Hi\'atkozva a 14-ik cs. k. huszárezred két százada fe!Ptt szö~·ö gyámt. A r a d m e g y é b e u: Jó- széssel fogadolt megnyitó beszéde utAn To r ma 

t t - ·'ll " k b t"lt'se unyében l bebató nagy szemlÁt tartott, mely alkalommal száshelyen Brf·Y· er .F~t.rkas vendt>glös ipan·a. Károly a dácziai római emlékekről értf'ke-
a pos ames erJ n om .. so ~' 0 e l:' ta 1 k k"l" .. k'k · · " l tt B ' k é é b · B G 1· H ·d t M 'd 18~2 Jv· feb. & 29-én 2618;353. sz. a. kelt a pa~z.ta:ta , u .onose~ a t ~P~~'S Je e e . s ,me ll _v. e n. ··. yu an ~~ a zet. &J U a á n k y Dezső a Huoyadiakról, 1 

: • 
1 10 

r 'k t'á t r mihez adott k1valo megeJp,ged .. senek kifejezést. A Elek f•s Gvo>ár Janos korcsrna1parr&, ~~rdote- Sz á d e e z k y Lajos pedig az oláhok törté-
st Zllt~alyr~nd!trleét 1

4"!1 pon J r.11
' ettehn u y1 

a köz. szem le után a "Nemieti szálloda~ szép n vári leld G vu la· czuknlsziparra, B.-Csabáu Maolis DPiéból tartott felolvasást. A közg. yülést nagy 
RflUlVege resJemaczJme, og .. -hl'' 'b b'd It l ·. I>'Jt'.l' "k fl'll'tásJ. O é · · ··ök · · t 't 'k k' ebb · forgalnJU e ytsep:-e en n>~gy e e vo , me yen az egesz a eg a1-geto em~>ncze . e fl 1 .. ra. sa- társas ebrd követte, a melven tühb sikerült 8 f!,' J~l!ytz 1 kehs nep an1

1 0 
este 

15
kké "sak "Z tisztikar rPszt vett. n á d m e g y é b e n : Mak.)n Dán János toa~tot mondtak. Teanap · a hunv. admegyei 

posshJvaaoc;zposam re "·.. SI b'kb 'It' A~"ld' ·d'' · · H d "' · 
esetbPn nevezhetők ki. ha a nekik adományo- l' --: e ye~guko kevda l a~a. . .o tm~ve- cs!zmé ab Ja tpBarr~ e~ ,K . .,Ig~·e l\1" u. n y ka m e- tört,;nelmi és régészeti társulat tartotl& évi 
za n dó po~;tamesteri állomások elfogadására il- ~s-b.b tpalrOOOt>sf t ertesi eá e mJ tt mAIIlld!!Z ermr_n ~Y e n IIDJCzan em omz orcsma- rendes közgyillesét K a u n Géz!!. gróf elnök-
l ték k .. ?.- tási illelve iskolai felsöségllk UJa. an rt~ u a v n)'OZO · ra megye· lpstn. lele alatt. 
e es 0 .tga.z~a . ' . . . · ben a selyemgubok beváltására. - A kereskedő ifijak Kemény Gábor 
előleges eng-Pdelyet btrJak és e~tyszersmmd R ;t· 1 eit" é p 1 6 Im Q 18 H á k ir. ~It. á b· - 1 
magukat kötelezik, miszerint távollP.tük, ille- é -fi t leJ! e yes A udn s. . a cfs h' r1.2 e· .az. n oe8 a l.uV ros. aroná. A kereskedö ifjak országos congres· 
·1· ' ák l tt ·· k b' tt st ves a~ egeny ra on meg · 0 • n - A k'1rály Erde'lyben. A• erde'lyt' la- sussa nevében, a mely augusztus 14·én lesz to eg a tanor a a , a reaJU 1zo po a- "k"tt t 't"l 't t J 1 1 " 

hivatalt a postakl'zel~s'le szintén beava- megsz~ 0 . mes e~·~ 0 8 azo a ny?m a ann 3 • pok a )Pgllpróbb részletekig- kezlik azokat az megtArtva Kolozsvárt, három tagu küldöttség 
tandó hJtvestársuk, vagy legalabb 18 éves más tllJ

1
lt. Csulp abn any.Ja~a.k hahgyott haMtra eghy ~e1 : illtézked<>seket, melyllket Branko lovag, ud- kereste fel K e m é n Y Gábor bárót a gö-

esaládtagjuk IÍ.ltal fogják kezel telni. Ha a ve et1tmAfl Y end~zt trJdll:; é ogy at ~~ros ah 
1
° 1 vari szallásmester és más udvari hivatalnokok mö

1
rmegyei Ajnáe~kön. A küldötU!Pg tagjai 

k.. · k · é k kép v' ·el ti tt:~stületének mag,. · z ara 1 ren ors .g mos tj ve a va tesznek D í• ván ~s Kolozsvárott a király oda vo tak : N Y e g r u t z Tivadar, H i r sc h-
ozseg: v~gy ozs ge ·. 18 6 

• • körözi. f l d Ká l é 8 · d J' f. K é engedt'lye>t>l postamestert állomo.~ert folya- .. . . , utazása alknlmából. KözJünk ez udvartartási e ro Y s a n o r OZS!', em n Y 
modó közsPgi. illetve körjegyző kinevezése - Unnepnap a HegyaiJan. A boallott apróságokból néhányat mi is: Dé•án Branko Gábor bárói a congressus p~~ortfogójául kérték 
száud~koltatik, ehhez ej!:rsz€.rsmind az illető nagy meleg - mint az különben eléggé lát- (teljes nt:~fe M. Vukobrankovics de Vuko ~t fel, a ki azt örömroHI elfogadta s megigérte, 
meg-ye föispánjánltk a beleegyezése is szük- ható - az aradi társadalom egy nagy zömét Branko) lovag kivánatára Zeitler FrigyPs dÁ· hogy 8 megnyitás alhlmával Kolozsvárt lesz 
seges, mi végb öl forduljon at kir. póstaigaz- már kiinditotta a Hegyaljára nyaralni Az vai ptlkmt>ster klllönféle zsömléket sütött, A ktildött8ég- ezután, visszajövet, Sz é c h e n v i 
~~:a~óság az illetékes főispán hoz, hogv ez a . , j . melyeket az udvari szállt\smester megízlelt Pál gróf kereskedelmi minisztemél és Ma ·t-

, kilátásba vE't.t kine\·ezés iránt közigaigatá.si egyes promontormmokon valoságos eo omák és megvizsgált. A süteménynyel teljesPo meg l ek o v i ts Sándor államtitkárnál tisztelgett. 
... 8Zempontból fenforjlÓ ésuevételeit mejltebesse telepedtek meg, élvezve azt a levegöt, ll me! y volt elégedve, 8 igy legnagyobb valószinű· A congresSUli tiszteletbi!li elnöke s i gm o n d 

Néptanítóknak pedig ily elózetP.s euj!;edély maga az élet, és éhe a nyarat por nélkül, st>ggel az udvar itt tartózkodása alatt Zeit l er Dezs~ a. kolozsrári ?g~ik kerület országgyuléRi 
} m;>gadására. a) feltkezeti iskohíknál az isko- vidáman mulatva ét~ szórakoz~a. A legtöbb fogja a kenyérféléket S7.állitani. - Wund~>r- kepnselo s erd.,Jyres;:t szeszgyáros lesz, a kit 
~ laszé~ •. i~ll'tÖI~~ . az egy~1ázi ,t~n}1~tóság; b) család azonban nMktilözi _ fejét. Az urak baldingt>r, udvari ajtónálló a héten visszajött erre ugy11u e ktlldöttség kért fel. 
IIIIIÍ- · ~ozser1 t~kolaknal az 1RUH. XXX' III. t.-cz. ·.=~ • h' 

1 
. f 

1 
k"" .. D1\\·ára Seifmann Mór nd,·ari szállító P!l ~ze- - Tamássy bucsúja Eörytöl. V~gtele· 

... ~~~-ilii! 1.87B-·-XXVIII. t.·ez.. vég- h•e benn ttzadnak a .. tvata n~gy a a ·ozott gedi butorgyáros megbizottJál1'1\k kiséretében. uül megindító jelenet vol - uja a~ elbunyí 
, rPhajtít.sa. tát·IZyában a pohtári kör-Sélli iskola· s esak tlnnepnapon JUtnak hozzá, hogy a dol- kivel ism.>t fel>ették az ös~cs helyisél!eket. nagy müvész egyik szomszédja - Tamássy 

szE1kAk száml\ra kiadott utasítás 21. §-a. érte!- ~ozó hbátot felcseréljék, a kolua fogasaira melveket a királv és kis6J"ete szamára BRnkó József bucsuja Eőrytól. Tamássy tudvalevólag 
méb~n 11Z .. i~kulaszrk. ~·hé!eméoyes jelentése akasztott szellös vaszon zubbonynyaL Hunern lov;g lefol!lalt, s"zorgalmasnn fllljegyezve, hova. sulyos betegen fekszik uj pesti lakásán, mely 
alapJa!!.~ kozll{~zgatá.st tzotlság; c) végore ilyen llnnf'pmt.pún aztán Vlt.tl is dolga a vas- mi kell. A kinily és trónürökös számára a negyedik ház az elhunyt müvész~hez. Mik:or 
állami 1skolaknal a ~ondnoks~ vélemÁnyes . . . . · . Bildhauer·esalM lakosztályat rPndezik be. Eóry koszoruk és virágoktól boritott koporsóját 
jelenl . .>ae alapján t:~zintt>n a közigazj<atá.si. bi- ~t~a~. A fPrJ aJ~>t kJ, hol!~ egy napJ k?nn 'l'ni?.Ott a lapok azon nllitá~a. hogy a mPgren- a llflpszinház müvészei az udvarról kihozták az 
zottsáll \'an jogosit va." 1dozessel esetleg demonstrálla azt, hogy 1de- dAlés 80 szobára szól. A vármegye nagyobb ut(,zára s Rácz Pali zokogástól remegve, rázen· 

_ Halottak a bérkocsikban. Ily czim benn mindl'n rendben van a hogy nem el részben már kikültözött a rárosházába. A fö- ditette bandájával Eóry Gusztáv kedves nótáit : 
• k · t 1 · 1 1 k p h ispán a. tanfPillgyeiÖ!!égtOI hi~·a.talos használatra Tamássy kinyittatta ablakait, oda emeltette 

alatt lapunk egyik közelebbi számában meg- ma.sn.~ mtk~ . a ~ ln;~~ ua . ersz:, ogy az állami tiuskola hrlyiségeit. kérte Al. - A magát "' nyitott ablakhoz s hangos zokogásba 
jelent közleményünk, mint örömmel értl'sü- egj 1 yen 11'1\ndu á.s 8 ·~ ma.s arr.a, ogy az kolozsvári ellenzt;k irja : - Curiozum. Ha törve. intett csókokat a temető felé vonuló pá-
liink, annyira fillkeltette a városi tiszti orvosi asazo~y nyar~lását l~galahb 18 addJg m!:!~hosz- nem biztos helyról kaptuk volna. a hirt, ma- lyatárs koporsója után ; bénult nyelvével pedig 
hivatal figyrlmét, hogy ma már fo~lalkoznak szabbtlsa: J~l!t a nőt zene~ar és. orpheum rzuuk sem binulik. Pt'dig igy van. A király nf'm birván a fájdalomtól szólani, kezeivel mu-
is 8 kt>rdéssel. Megindíttatott e tárgyban az Aradon tdóz1k. - ~ost vaAill_'nap tS reng:teg lítogatása alkalmára ugyanis Brankó föszállás· tatott szi1üe, hogy mint fáj az neki. Mikor 

általunk .... !sorolt esetekre vonatkozólag a vizs- számban vonultak kt az arad1ak a HegyalJ ára. mrRter itt irlóztlse alatt egyf'bek közt 200 má- aztán visszafektették ágyába., balkan e2t mondá: 
1
' zsa jég bes~erz~se iránt is !Ppéseket tett. Mi .Isten velt>d Gusztikám, nem sokára visznek 

gáltl.t is, me! y nek folyamán ki derült, hog,v az a minek a .külmlevökön ~i v~! .. nagyon tenné- az isten csodáját csinálhat Braukó ur ezzel a engem is." · • . 
illető bérkocsisok a halottakat e~yik •agy má- szetesen meg .a vasutak ts l'rt~lnek. . töméntelen jéggel ? Tán a t. c. közönst>get is - Rövid hirek. V á g s e ll y e pusztu· 
sik kerületi orvos engedEÍiye mellett szállitot- - Tem.etes .. Boldogult S? l. t z ~yulá~e be akarja - hiiteni. )ása. Vasárnap délután azt a szomoru távirati 

T . k b ll . h 1 eshetö holt tetemelt legnap delutan k1sertek kt a ko· - József föherczeg a tüzoltó. A uép- birt kapta a .,Pesti Hírlap", hogy v á g 8 e 1-
tl\k. ud1u • ogy. ez 1 nem 18 e Y . ' zöns~g nagy reszvéte mellett az örök nyug11.- szeril magyar filherezeg nem tesz ugy, mint l y e óriási szélvész mellett lángokban áll B 

de szabályszertl eljárás, mert van Arad varos lom1·a.. Bf>ke hamvain ! az t>gyszPri ember, a ki tizet prédikál PS bort hogy egy negyedóra alatt 80 ház égett, ugy, 
törvényl:.atóságának egy szabályrendelete, mely- - Hirtelen rosszul lett. Ehben a rek- iszik, hanem tettleg is azon van, hogy a tnz. hogy ha a szél nem szüoik, irtózatos még gon-
nek egyik szakaszol azt moudja, hogy: "Ha- kenó ~ni~ulai m.elegségbPn. vasárnap dél~t~n oltó iutézménynek, a mennyire Je bet, jó pél- dolni is a eatastropha végére. - O r 0 8 z 
lot ta kat bPrkoesikon szállitani á l t a l á b a n egy un no, a mm.t az ara? J asphaJton \'~g1g dája által miuél több hiv et toborozzon. A na- kémnek nézték Mednyánszky László br. tájkép· 

. . . 1 haladt volna, a sz10ház elótt az Atzél Peter- pokban Bicskén, éjfélutAn egy órakor Freund irót, ki a szegedi vasuti töltésnél leülve raj· 
t 1.1 ° 8• KJs~edek koporsó.• azonba~ va ~m.e- ntcz.ában hirtel~>n rosszul lett t>s Prós görcsök Dávid fakereskedó háza kigyuladt. A n'J.gy zolgatott; szarencsére könnyü volt magát az 
ly1k kerülett orvos enged!!lye folytán, SZI\lht- környE'kezték. Szerencse. ho~y vele szemközt sz~>l messze bo1·dta a zsarát'1okot, a a ma· őt megszólitó rendór előtt igazolnia, mert zse-
hatók. • - Midón azonban ezeket tudomásul egy férfi Jsmt!róse jött, kinek karjaiba támasz.- gasra csapkodó lángok pirosra festették az bébeu volt a trónörökös levele. melyben a nagy 
vesszük és adjuk, esak: azt láthatjuk be, hogy kod?tt, különben ereje már-má~: elhagyta és égboltozatot. Az almukból felriadt békés pa- etnográphiai munka számára készitett rajzokat 
az illető btlrkorsisok 11 e 111 b ü 0 t e t h e t ó k kevesbe m~lt, hogy az utc~á~ ossze n~m e~ett rasztok - a ".Fehéná.ri Hírlap" azerint - köszöni a a:tok folytatását kéri. - C z e g 1 é· 

, k h -1 d· k 1 A beteg not a L u X Hugo-fo>le czukraszataba kétségbeesve nézték a \·eszedelmet, de men- d e n e hó 3l·kéig marad egy század huszár, 
m 6 g, de éppen nem vag J un 111 an ° 8 

• vittl'k he, hol az udvarias ezukrász a beteg t1;sre nem igen gondoltak. Azonb11.n egy pere z a mikor oda a 7 -dik huszárezred érkezik meg ; 
ösmerni, hogy ez a dolog helyesen van uót egy pohár kese1·U bor1·al kínálta meg és alaH szorgossá lett kezük alatt a munka, mert a vá10s egy napig sem lt~sz katonaság nélkül. 
igy és hogy a azabályéendelet · a ki- mire az orvos megérkezett, a nő mar egészen megérlce?ett a jó tárol i Alcsutbról J6zsef fő· - A h a r e z t é r i Petőfi-emfékre ujabban 
kivánalmaknak ·megfelel. Tekintettel arra. megkönnyebbülve ~rezte magát. Az urvos.con- bAJ'czeg, Libits Adolf, uradalmi tisztjével ~s 167 frt 41 kr folyt be a pénztárba, a mult 
hogy ez :. már többször emlitett abusus ~t~tálts, hogy .tulsngosan be volt illzve es ez tüzoltóival. A főberezeg erélyes szava nem hóban Székely-Ugvarhelytt rendezett bangver-

.. . tdezte eló a hirtelen rosszullétet hangzott el a pusztaban. Aki csak szerét seny jövedelme. - S z a t m á r városából 
~~hb hel.yP-n már szomoru koveotkezmenyekkel - Eljegyzés. H e n d l e r Adolf e hó tehette, a mentéshez fo~ott, e csak igy egy nagyobbb társaság augusztusban Lernbergbe 
J&rt, tekwtettel arra, hogy ép~n nem azüksé- 24-én tartotta eljegyzt>sét O o t t fr i e d N. sikernit a !lZomszédos házban lakó Frü- utazik az uj beszkidi vonalon. 
ges bAvároi azt, mig egy szomoru eset ná.- kisjenői regalebérló kedves leányával Josefin hauf Mór kerPskedöoek petroleummal meg-
lunk is előfordul, mart jobb & bajt megelőzni, kisasszony.n_ral. . . rakott pinezrhelyisé&nít a veszedelemtől meg-
roint orvosoini :-be fogja ösmerni mi 11denki, a . ~. Kmevezes. B 0 g n á r Pal, vol.t sz.ám- menteni. A fól1erczeg látva, hogy a viznek 
. . .. . . . . . tartósagi penztárnok, !1. temeo~vár1 penzugy- hiánya van, megparancsolta a pusztai tilzol-

Jn a .aros kozegeszsege Iriint ~rde~kel vts~l- igazgatós!Íg által az aradi kir. adóhivatalhoz tóknak, holly az égő kazalokat és a lángban 
tetik, hogy ezen a dolgoll segttem kell es IV. osztálvu adótisztté ue~·eztetetett ki. álló faanyagot földdel takarják be. Ez által 
hogy segiteni könnyen lehet. Hiuen ha már - H-aszonbérlet. Az aradi kir. jó"zl\g- elejét vette annak, ho,!Zy a sziporkák tovább 
a város nem is tart e_cúlra egy külön kocsit, igazgatóság aszapáry-li~Pti földrész.lfltet ~om- terjedhessenek. Ez intE'zkedés igen hasznosnak 
a mi klllömben - ha pénzügyileg is vesszük b á as. F~rencz, ~s neJe K, n r t l Tereznek is bizonyult, mert r~>ggel 7 órára minden ve-

. , . atHa k1 harom evt baszonbP.rbe. s 'l l It bá 't kö .. · ál 
a dolgot - I.Jfizetue maglit - akármelyik - Tu"zolto' "Zerek beszerzé.s" ze y e vo n \a s nagy zonseg agg Y 

" " v az aro.di n,;lkül mehetett munkt\jára. A tUz - ugy 
temetésrendező intézet is llajhndó volna erre· kir a~óhivatal részére. A temesvári pénzügyi Játszik _ boszu müve 8 az összes kár _ 
Es ba ez meg van, ugy a szabályrendelet mó- igazgatóság értesité az aradi k1r. adóhivat!>lt, lévén mind a k~t ház biztositva - .2() ezer 
dositása utján meg lehetne tíltani a bi>rkoeei- hogy a meunyibl'n szllkségesnek mutatkozik, frtra tehetó. Oltlis vtigével Balogh György 
soknak azt hogy halottakat szállítsanak és tüzoltószer~~3t . szerezzPn b~ az uj p~nzOgyi lelkész, szilvormmmal vendégelte mt!g a tü& 
. . .. .' . .. • . . . . palotába. KJvánJa. ho~ry e vagett te(!ye ma- zoltókat. Vinis .B'erenez plébános pedig József 
tgy a .ko~onsag kor~bol 18 azok, k~k tly mo- gát az a1óhivatal érintkezésbe a jószágil'!az- főberezegel fogl\dta reggelire, ki 8 órakor 
doll vegztk a. temetest, utalva lennent~k arra gatósá.ga!, mely a kincstári épület felügyele- hagyta el a várost, 8 nép éljenzései közt, de-
hogy csup1Í.D a.z e czélra rendelt kocsi, vagy tével vao. n;'eg_biz~a ~ annak. e1 edm~nyéröl a rék tllzoltóh·aJ. Mondják, hogy mikor 8 fö
koesikhoz forduljanak. A dolog windenesetre temesvá~t pen.zügyt tgazgatosa\gnaK azonnal herczegnek jelezték Bt tozet, azonnal fel kelt 
m;gfontolásra éJdemes és intézkedést kö~ tegyen JMelenht:st; A . U' A d . dhá. . s igy szólt: "Tudtam, hogy til z lesz, mert a 

1 - eg 1vas. z J-ara -zstgmon ZI csákóm repPratióban van. 
vete · önkentes torns-tüzoltó e~ylet tagjai tisztelettel - A magyar történelmi társulat, va-

- Iparos julialis. Az ara-li iparos ifju- felhíutnak, hogy a 18&7. évi julius ho 31-én sárnap tartf)tta Ileván víd€ki nagygyülését. 
ság egylete vasárnap este a váruslígeti ven- d~lelótt 10 órakor, az uj-aradi városhaza 8 z é c h e n Antal gróf elnöklete alaU. A 
.déglú nagytermében sikerült tánczestély t ren· nagytermében, az Uj-Arad kÖ7.ségi tl\zoltókllr gy ülésen Budapes~röl, Kolozsvárról s az ország 
de1.ett, melyen az önálló iparosok kö~;lll is tal!jaiv ,J közösen megtartandó közgyűlésre, egyéb részeihól is na.!!y számmal jelentEik meg 
csahidostól számusan vettek részt. Az első ohetlen meg-jelenni szivesek legyenek. Napi- a tl\gok. Igy Budapestről leutaztak Szinnyei 
négyest 80 pár tánetolta két colonéban, rend : az uj-arad-zsigmondházi öolréntes tüz- József, Szilágyi Sándor, Thalv Kálmá.ll stb. A 
N a g y Józsi pompás zenéje mellett. Táncz- titzoltó-egylet w-nek, az Uj-Arad közeégi tüz.. _ gyülés kiemelkedő mozzanatát Sz é c h e n 

A. D8f!:Y v Há". 
- Hirek a trónörökös párról. Gráez

ban az a hir ~erjedt el, hogy R u d o l f trón
örökös ez ősszel, táborszernagygyá előléptetve, 

átveszi a gráczi badtestparancsnokságot, mig 
Kuhn báró, eddigi hadtestparanesnokot, hasonló 
minóségben Lernbergbe helyezik át. - E hir, 
mint megbizható körökben állitják, teljesen 
alaptalan ; - s valószini\leg onnan eredhetett, 
hogy a trónörököspárnak remélt látogatására 
előkészületeket tettek. E látogatás csak: egy 
hétig fog tartani. - Franzenshadból irjálr a 
következőket : ~Egy idevaló péknek az az öt
lete támadt, hogy a S t e f á n i a trónörökösné 
számára száHitott süteményt 8 alakban készí
tette. Az eszme visszhangra talált a iurd6ven· 
dégeknél B az 8-kifli most igen keresett czikk. 
A trónörököené e kiflikb6l kis doboztal köldött 
Henriette belga királynénak. 

- Augusta császárné mint háziasszony. 
Hogy mily figyelemmel kiséri a német csá
szárné a háztartás körebe vágó ujitásokat, Pt'
dekesen illustr: lja a következő, nem rég köz
tudomásra jutott eset. Egy oói lapban valami 
uj szert ajánlgattak a molyok ellen. A csá-

szárné udvarhölgye által. megbozatta magá.· 
nak a s~ert. :És midőn jónak találta, leányá
nak, a badeni nagyllerczegnönek is ajánlá, a 
ki szintén meghozatta azt. 

- A legujabb bolgár trónjelölt A 
.Post" párisi tudósitása ezerint a bolgár re· 
gensség A. l e n g o n herczegnek akarja fel· 
ajánlani a bolgár trónt. Erdekes volna, h& a 
franczia köztársaság a Rajnán háborut kezdene 
~~ kivivná azt, hogy az Orleans-család egy 
tagja elfoglalja Bulgáriát - az orosz czár 
számára. 

- Magyar czigányzenekarok Párisban. 
A Ohateau de A'ladridban, a napokban R o a
v i e r miniszterelnök és Fl o q u e t a kamara 
elnöke huzatták 'l' ó t b Ferkó bandá.já\·al a 
• Marseillaiset" és a "Rákóczit" A O liatea u 
de Madrid Páris legelökelóbb nyári kiránduló 
helye tls ott folytonos kitüntetésben részeslll
nek barna hegedoseink Közelebbröl D o n 
P e d r o a braziliai császár elött jáU!ztak. Tóth 
Ferkó, kit a czígá.nyok agymást közt "Csili· 
kös" -nek hi nak, éveken át volt a Ráez Pali 
és a Berkes bandlljában második primás. Ma
gyar nótákban ritkítja párját és gyalcnn meg
rikatja a francziákat melabus jó magyar nó
táival, 

- Rövid hirek. A z o r t o c h i u s i 
vasut egy alagutjában egy olasz keres
kedő : Marcobruno fiatal neje, gonoszságnak esett 
áldozatul ; férje, ki rosszul bánt vele a mást 
akart nóül venni, kidobta. a vaggonb61, a azt 
állitá. hogy maga 11grott ki ; a ezereneséllent 
baldokolva vitték be a kórházba. - A b e r
l i n i "V o s s i s c b e Ztg• az pletylr6-lja, 
hogy Munkáesy Mihály anyagi bajok miatt tá
vozott volna el Páriaból ; mPnde-monda lesz 
az Pg~sz. - S i c i l i á b a n több helyen el
hala.szták a hadgyakorlatokat a cholera miatt, 
noha a járvány már nem terjed a aránylag 
enyhe jellegü. 

Szerkesztöl üzeaetek. 
- D-1. urnak Aradon. CzikHt inkább viliamely 

ifjnsági Iapnak küldhetné be, mert a mi tapunk olrasó
közönsége körül-belül meg van már ~tyóződve u. ön
kép~és hasznáról. A kéziratot egy hétig rendelkezésére 
tartjuk. 

- V. urnak Battonyán. A battonyai viszonyokkal 
iamerósök mind azt allitjlik, hogy az ön tárczAja ott 
éló egyénekre vonatkozik, a igy. csakugyan nem kö· 
zölhetjük . 

KÜZGAZDAR.ÁG. 
TGrvényjavaalat a mezögasdat&gi 

rend tarté.sr()l. 
(Vége.) 

95. §. Kihágást követ el és 50 frti~ ter· 
jediletö pénzbüntetéssel büntetendő. l. A ki 
a batátjelek telállitása és fentartása iránt a 8. 
§-ban toglalt intézkedéseket nem tarlja ; a ki 
az állatokat a 14. §. határozmányától eltóró
leg felügyelet nélkül legelteti: 3. a ki a le
geltetés megkezdésére ~s befejezésére nézve 
mel!állapitolt batáridót meg oem tartja (15. 
§.) 4. a ki az álll\tokat napkelte előtt a Ieile
Ióre kibajtja, vagy napnyugta után egy órával 
haza nem hajtja (16. §.); 5. a ki a batárkö
•ekPt és egyéb jelzőket megsérti van rongálja; 
6. a. ki az utak és mesgyi>k mellett lévó, ugy 
nemkiilönben másnak tulajdonát képező fá.kat 
és osemetéket rongalja és kitördeli, azokról 
galy d, lombot vagy gyümölcsöt SZ'Id ; 7. aki 
az utak és ösvények jók~rban tartása iróni 
megállapitott kötelezettség-eknek meg nem fe
lel (22. §.) 8. a ki a batóoág által betiltott 
rnezei utat és ösvényt basznál (25. §.) aki a 
birtokr~s1.ek határain, a megengedett távolsá
goktól eltérőle.g fákat Ul tet (27. §) vagy az 
idegflo területre átnyuló ágakat és gyöke
reket a szomszéd felszólilására nem távolítja 
el (28. §.); 10. a ki jogoe zálogohist meg
hiusitani törekszik, vagy a ki jogtalan zálogo
láat ejt meg. 

96. §. Kihágást követ el a 25 forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel bOntetendó : l. a 
ki r. tulajdonos engedélye nélkül tilalmi jel
zélisei ellátott idegen tarületre behatol ; 2. a 
ki mtí.snak tulajdonát képező, müve-lés alá vett 
földeken a tulajdonos engedélye nélkül átjár, 
lovagol vagy szeke1·ész abban az esetben, ha 
a vadászati (1880: XX.) törvény által erra 
feljogosítva sincs : 8. a ki másnak tulajdonát 
képező, mllvPlés alá vett foldeken vigyázat
lanságból le~eltet, vagy az állatokat gondat
lanságból ilyan területre nemenni engedi ; 4:. 
a ki másnak földjére a tulajdonos engedélye 
nélkUI trágyát, csontot, dnglött állatot. követ 
cserepet és szemetet dob, illetőleg elás ; 5. a 
ki masnak földjén a tulajdonos engedélye nél· 
kül jitödröt ás, vásznal fehérit. vagy rubá.t szá.· 
rit; 6. a ki a berllyók és cserebogarakaL (84. 
~.) valamiul a káros növé11yek irtása (39-40 
§§. és a káros állatok pusztltása (42. §.) te
kintetében előirt törvényes intézkedéseket nem 
teljesiti ; i'. a ki bomok-. kö- és mészJtödrö
ket bekeriteni elmulasztja ; 8. a ki bárminemo 
döglött állatot elástan hagy. 

97. §. A tulajdonos >1\fl.Y hoszonbérlö és 
a mezei rendórök, ugy nemkülömben. a köz
rend feotart9.sára hivatott közefi!ek jogosil va 
vannak mindenkit, kit kihágá.son kapnak, ha 
ma~át fel nem ismerbetövé tette, nevét elta
gadta, vagy állandó lak helye ismeretlen, a 
legközelebbi községi hatósághoz kisérni, hogy 
ott kiléte ki derittessék. 

98. §. A mezei rendöri kibá!rásoktól be-

l 
folyó pénzbllnletések felerészében awn or
szágos közgazdasági alap javara, fP!ereszében 
pedig azon község javára forditandók, maly-
nek .terUletén a kihágás eU,övettetPtt. . 

99. §. A jt>len tőnény szerint bonte
tondó cselekményekre a kihágásokról szóló 
btintetó törvénykönyv általános hetározati ér
vényesek. 

;xn. Fejezel 

Kártéritési úgyekról. 

l 00. §. A kíhágtí.sok alkalmából elköve· 
tett károkért a kártevő kárpótlással tartozik. 
J!: végre megkivilntattlc, ho!};y a kár községi 
elől~áróságnak, a kár elkövetelésétöl számitandó 
8 nap alatt, feln,betés czéljából bejeleutessék. 
A vetése',ben okozott kárnak beeBiase mindig 
oly idöben eszközlendö, midón a termékmeny
nyiségben me~állapitható; a kár vagy termé
szetben vagy pénztirtékben teritbetö meg. 



105. §. A zálogo !6 a megejtett záloglás- tárgyára vonatkoznak és imnak határozstaitól 
r61 6 óra alatt a községi elöljáróságnál je- J eltt\rnek, hatályon ki,·UI helyeztetnek. 
lentést tenni. tart~ozik. Az elöljáróság az álla- , 10!:). §. ~elen tönény 188 ..•• év .... 
tok elh~lyez.A~e: ~lletöleg 8 ~ennyibAn a fe: j hó ... én lép életbe. 

$_ $, #4'#- ,.h.# .".::; 4if.O,Jii 44 Ot i4.;f\ 

tengeri sugusztus-szepfem berre 5. 54-5.55, 
tavaszi tengeri 5.50-5.51, kaposzta-repcze 
11.62-11.7:3. 

20 frankos arany (N&poleond'or) 
Német birodalmi márka 
London •••• 
20 markos arany 

9.95 
6160 

. 125.70 
. 12.85 

1 O 1. §. Kihágásból származó kártéritési l 
követelések és &r. okozott költségek, a meny
nyiben e.z eljárás folvama alatt tá.mAsztatnsk, i 
rendszerint 8 feljelentés folytán hozott hatá- i 
f(lzatban döntendok el. Ha alapos megbirálá
suk bővebb bizonyitást igényelne és ezért a 
kihágás elkötettisa kérdésében a határozat
hozatalt késleltetné~ a káros, követelésével pol
gári perre utasítandó. 

lek a bmos1tasJ osszegre nez\·e megPI[rezm 

1

. ll 0 K J 1 tö · · 1 'tá á 1 
nem tudnak, a biztosíték nagysága iránt' m- "'ld . 1•• ~· • e en 1 nk·eny kv~>g1re la. J .~·v~ 8 
t • k d'k Ak .. · · J•l'.{ 6 · bb 1. ·t' k •O .m1ve~>s-, 1par- .-s eres edeemugjl, es a ez e 1 . ozseg1 e o Jnr sng e e 1 m t>z P- . .b ··· , · . 11. 'k 
dése feiebbezés tárgyát nem Képezheti. A köz- el ugy romlszter Iza u meg. 
s~~i elöljáróság azoniJan kötelt~s az t>kk~ut 
felmerllló tartási és egyéb költségek iránt, a 
hatóst1gnak jelent~st leoni. 

Hi va tal os árfolyam 
a bndapf'sti áru· és t>rtt>ktihsot'n l HH7. ~v l 

IUEG_I~NEK N~V80R4. 
(Julius 25.) 

julius hó 25-éJt. 
. Feb~rlier~szt-azáll~. Staniemayer J., birtokos. 

Bow~a. John t:aruton, mernök, London. Marburg H., 
utnzo, Bécs. 

102. §. Legeltetési kibágások esetében a 
kár01mltnak jogában áll az okozott kár helyet a 
kárdij megfizetését kivánni, e.z esetben a kár 
bizonyitása nem szükséges. A kárdíj az elkö
vetés idejEitől számítva nt>gy hétig követelhető. 

103. §. A kárdíj kitesz : 

lllti. §, Ha a zálogb1U1 le\'Ó állatok tulaj-. 
donosa a közs"it- elt'\ljt\ró:n\.g mtt>zkedeséh)l l 
számítva két hét al .. tt nem jelentkezik. ,·agy 
más biztosítékot ne nyujtana, a zálogha. vett 

- A magyar államvasutak 29-ik heti 
b~n\t(')~inek kimnht.tása : 1:->87 jul. H1-22·ig: 
utasok száma 133450, áruk l :!642 7 tonna, 
bevét!'l 638032 frt. 18H6. hasonló szakál:.an 
()61.044 frt. ez iM n kevt>s!'bb 2íh) 12 forinttal ; 
188i. január 1-tól julius 22-ig : utM~ok száma 
3.251.629, áruk 3,42U.030 tonna, bevétel : 
17 .29t:i.3Hl frt, l88H. tiv haso u ló sznkában 
17.238,413 frt, ez id~u t ö b b 57,968 frttal. 

Ma~.tyu arnnyj~rad.'k 6 !IZ . 

M:t)!'y~r nranyjárad.!k 4 87.. 

~ll\gyar oapirj,S.rn,ltik 5 az. 
Magyar rasuti kölcsön 
Magyar keleti rasuti államköt\'éná l. kib .. 
Magyar keleti Vl\l!ttti á.llamkötvény i. kib. 
Magyar keleti vasuti államkötvény 8. kib 
Ma~ysr földtt>hermentesitési kötvény . . 
)lagyar földtehermenlesicé!P. kötv. záradék 
Temes-bánáti földtehermentesitési kötl'ény 
reml'R·bánáti fö)dtehermentesitési köt.zár. 
Erdélyi fóldteberwentesité~i köt~ény . 
Magyar szöl6dézsmaváltsági kötvény . 
Magyar nyeremény-sorsjegy-kölcsön 
Horvát-sztavon fóldteberwentesitési köt. 
l'iszMzabályozát!i és sz~gedi sorsjegy 
Osztrák j:í.radék papírban . . 

. 101-
. ~740 

161 26 
9775 

. N1\dor;szál~ó. Dr .. Hoor Venczel, ezredorvos, 
RP,•S. ~r .. ~ ogl ~ crer:c7:· foorvos, Bécs Kazac-av Jó
z~.{ memok. J\la~osv~sarhely. Goldman N., kereskedő. 
Bj·~st Schaltelesz Jozse_f. ~~resk . Nagylak. Bosen 
s:wnel. _ker:sk., Soborsm. E1sem!iidter Béla, ken•sk., 
N .-llecskerek. l ob szarvasmarháert 50 krt, l drb 

ke~skéért 1 r. kr, l db juhért 5 krt, 1 drb 
Jóért, öszvérért szamárért 40 kr, l drb ser
tésért 20 krt, 1 drb rsikóért 20 krajczárt, 
1 darab ludért 2 krt, l drb más baromfiért 
l krt. 

Aranykules-sdlló. Fiadrak -K., utazó, B:.cs. 
Ackermau János, lakatos, Uj-8zt.-Anna. 

Közlek edéi. 
Ha a legeltetés bevetett, vagy beültetett 

földeken, réteken, kertekben, faiskolákban vaf!y 
szólökben továbbá gátakon és töltéseken, utak 
árkaiu történt a kárdíj háromszoros összege ál
lapítható meg. 

á llatolr kiizhirré tétele után, a nyih·ános árv e
ré~ utján elsdandók s a .befolyt pPnz ez első 
sorban a hajtópénz és sz eljárási költsé~ek 
fedezésére, azután a kárdíjak illető!Pg károk . 
megtérit~sére forditandc~. Az esetleg fennma- l 
radó összeg az elmarasztaltnak visszaadandó, 
ha. pedig ez 3 bó alatt nem jelentkezuék, a.z 
országos gazdssl\gi alap részére szállitandó be. B••••llslet. 

127.50 
. 115.50 
. 10-l.25 
. 104 25 
. 10426 
. 104.25 
. 10U5 
. 100.
. 124.-

.A. VQne.t 

104. §. A tilosban talált állatok a tulaj
donosok illeHlleg a béri~, a csáJádjukhoz tar
tozók és cseléJjeik, valamint a mezei rend
örök által behajthatók, a behajtott állatok &Z 

okozott ká.rok, illetőlAg 8 kárdijak, hajtópén
zek és egyéb költségek biztositékaul szolgál
nak. Ha azonban az állatok tulajdonosa az oko
zott kár és költségeknek megfelelö biztosí
tékot nyujt, 8 behajtott állatok azonnal ki
adandók. 

l 07. ~. A bajtópénz S7.nrvallmarhák, l o· 
vak. szsmarak és öszvérek uti\n 10 kr .. eg.veb 
gazdasági állat ut.áu pedi~ darabonkint 5 kr
ban állapittatik meg. - Ezen összeg a be
hajtót illeti s fizetésére a behajtott állatok tu
lajdonosaJ egyetemlegesen kötelezendók. 

(JnliW< 25.) 

(B.) Az tizlet szihird. Készáru nagy ban 
27.25-27.50, kiesinybt>n 2':'.75, hordó nelkUl 
per l OU liter. 

Budapesti gabnatözsde. 
Osztrák j:í.ra.dék ezüstben . . 
Osztrák j&ra.dék aranyban . . 

. 123-

. 81.25 

. 82.60 
. 113.-

ind. Aradról érk. AradTl! 
Csabai vegyesvonat •.. regg. 6 20 este 6.'2A 
Butlapesti személyvonat. d. u. 12.31 regg. 6.45 

• " . este 9.17 d. u. 4.10 
Erdélyi vegyes\'onat . . d. u. 4.30 d. e. 8.42 

" személyvonat . . regg. 6.- d. e. 11.39 
l'emesvári vegyesvonat • regg. 6.05 d. e. 9.27 

" " • d. u. 6.48 este 8.17 
XIII. feJezet. 

(Julius 25.1 
Zárhat.ároeatok. 

1860-iki osztrák állalllsorsjegy 
Osztrik-msgyar bankrészvény 

Borossehesi vonat . . . re gg. 6.25 reg g. 8. 38 
" " ••• d. u. 4.26 eRte 7.18 

Szegedi s"mélyvonat .• regg. 4.38 regg. 8.15 
108. §. J€'len törveny flletbt>léptPvel 

a mezörendörségröl szóló 1840. IX. tör
vényczikk, valamint által{Lban mindazon rt'n
deletek és szabályok, melyek jelen törvény 

Silány kivitel folytán az !any ha irányzat, 
12,000 mm. forgalom, változatlan áukkal. 
Tavaszi buza 7.'14-7.75. őszi buza 7.16-17, 
.-szi zab 5.52-5.53, tavaszi zab 5.91-5.92, 

Magyar hit~lbtu~ktészvény . . 
Osztrák hitelintezeti részvény 
Js. és kir. arany . 
Ezüst . . . . . . . . . 

137.
. 883.
. 287 50 
. ~8190 

5.90 
-.-

" . d. u. 2.66 d. u. 7.50 

Felelős szerkesztö és kiadó : 

H l N D Y Á R P Á D. 

Árverési hirdetn1énv. .. 
Arad szab. kir. v:íros tulajdonát képező 

pálinkamé-rés-í kiv. kisebb haszonvételi ( Re,qale) jog 
szabad kezelés me U ett való gyakorlás<i nak 188 7. 
évi november l-től 1893. évi október hó vé
végeig terjedő 6 évre bérbe adása h·~int f. évi 
augusztus 4-ik napján d. e. 10 órakor a váro~
ház földszinti termében árvrrést tart a gazda
sági szék. Kikiáltási ár egy évre: 60000 frt. 

Bánompénzül leteendő 6000 frt készp•:nz
ben, vagy elfogadható értékpapirokban. 

Az árverésheu részt lehet venni szóbeli és 
irásbeli ajánlatokkal. Az irásbeli ajánlatok le
zártan, az árveré~J napjnuak d. e. 9 órájáig 
nyujthatók be Parecz István urnál, a gazdasági 
sz.-k elnökénél és csak akkor vétetnek figy~
lembe, ba azokhoz a bánompénz mallékelve van 
s ha az ajánlatot tevő kijelenti, hogy az árver<:si 
feltételeket ismeri és elfogadja. Az árver~si fel
tételek előzőleg is Parec~ István urnál megte
kinthetők és a jelentkezőknek kívánatára pós
tán megküldetnek: 

""'\.Tarja say Lajos. aljegyző 

Felhivás •. 
Az 1883. évi XLIV. t. ez. 36. §-a b~kez

dése ~rtelmében közhírré tétetik, rniszerint az 
1887. évre kivetett összes adónemek a közadó 
főkönyvekben elöiratviÍk, felhivatik az adókö
teles közönség, hogy adókönyvecskéjét eliiirás, 
illetve ar.: esetenként előirt adók összesítése vé
gett legkésőbb f. évi augusztus 15-ig különbeni 
birság terhe alatt az adóügyi oszt1i lynál be
mutassa. 

A városi tanács. 

ooo~:e~§ 
sz6vetkezete 

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

l BRÜ.NNJ; KEtMÉKE'f . 

elegáns nyári öltözetre 
3.10 méteres szelvényekben. w- minden szelvén.v 4 bécsi rőf.--

4: Crt HO kr. igen finom, 
7 frt 7~ kr. legfinomabb, 

10 C.•t :iO kr. legeslegfinomabb 

valódi gy a pjuból, 
valaRlint cammgarn- és felsökabálkl'lm~ket. sima és 
selyt•mmel átszöviitt kammgarn-szo,·ereket. mosható 
szii.veteket, 1.!1 i és fiu öltii?.~tekre, mt:terjét 3 i> kraj
cuhjával szállit az iiszszeg ntáJn•(>tele IUellt•tt 
szilárd és jóhirünek ismert Jlosztl•gyári rakt.ár 

efY~~~T • 'lt'"lf/C )~tf:'~·V 
Q ,lf,~~~~M C~i~l~cA d.Il~)'U.oJC 

:SE'"Ö"l:'r::t;-::r:SE~. 
Magyarázat. Minden szelvény 3.1 O mtr. hosszu 

és l ~6. cm. t>zMes s ig-y teljesen elegendő egy tö
kéletes frirfi·öltö:tetre . .,..- A fónnehbi czég ismere
tes szilárdsága és jelenttikeny munkaképesst;l?:e kezes
kedik arról, hogy csak a legjobb áPl, pontosan a n\
lasztott ruinta szerint sznllittatik. - l\lintán JMSt Igen 
eok szédelgő t'zég ,. brünni áruk" kiipenye alatt ~a
rá7dtílkodik, ezek elleutillC'n a fönnebbi czJg mintákat l 
küld ingyen és bérmentve. 192-15.20 

9~3-1~87. pm. sz. 77. v. 1-1 

Hirdetmény. 
Ezennel közhirré tétetik, miszel'int a~ I88d. 

évre eskiidf.s.u;ki képP8S,~qgel birók nh:jer,yzéke 
1887. évi julius 23-től 27-ig a városház 
tanácstermében közszémlére kitétetik. 

gzen határidő alatt mindenkinek jogában 
áll a névjegyzéket megtekinteni s az ellen vagy 
a1.ért, mert bel ó le kimaradtak olyanok, kik tör
vényszabta képesRéggel hirnak, vagy azért, mert 
abba olyanok vétettok fel, kiknek törvényes 

---------------------------

képessége hiányzik, panaszt eme Ini s ezen pa-,12555-1887. Aradmegye alis~jától. 
naszt a tek. törvh. bizottság 9561-200. 1887. I • 
BY:. hat~rozatával ki.ren?elt, folyvást együtt ülő .lll'Verési hirdetmény. 
b1zottsaghoz benyuJtam. •. 

Arad, 1887. julius hó 22. A talpasi Kórös-hidon a vámszedést a köz-

S e. l, a C z. munka- és közlekedési miniszter ur ó nagy-
polgnrmestet·. élt, , , k 

18 
, • 

· m osagana 82. ev1 augusztus hó 26-án kelt 

~·=-»-,__~ Nátha ellen 1 ~~ 26454. számu kegyes intézményével engedélyez-· 

~ Az 1885. éd orsz{l.gos kiallitáson kitüntette- tetvi!n, ezen jog eddigelé bérbeadás utján gy a-

~:.. t. .. tt verseny és kiviü•lképességért, nagy- koroltatott 8 fog jövőre is gyakoroltatni. 
~ baut termt•lés és fontos javltásért. A b, b d i!í er ea ási határidő lejárUval ezen hid-

:.; ~ vámszedési jognak bérbeadása iránt folyó évi 
~ KellemetlPn idók alknlmáva.l igPn gyakon.'ak a. zon t h • • 
ITI llH'!'hiilé~ek, welyeknek n á t h a lesz a. kö,·et- augusz us o l-en, d. e. 10 órakor Aradmegye 

~ L- kezé~~· n:\th:lt töhbnyire nem is tarják hl'IPgség nlispáni irodájáb n zárt ajánlatok elfogadálla 
~ . 3/ ... nek; sőt felöle azon tr~ fás néz~>! \'an elterjed\'e mellett nyilvános árverési tárgyalás fog tartntni. 
~ · r"' lwgy ha gyógyitják fontlob tart, mintha nem 
~ '"+'' gyr>gyitják. . Ezen bérbeadás 1887. évi október hó l-én 

l 1 1 Azonban mindkét nézet té ... es. - Először is a veszi kezdetét 8 tart 3 évig, azaz 1890. évt' 
1 ~ nátha gyakran kiallhatatlnn ft>jfájá~s:•l. étYág~·talansá~-

gnl 9 kedély lcwertsf>g~el jár. és ('.Silk legenyluibh for- szeptember hó 30 áig. 
l a...,: mája az. a melr 11 takhártvák erós lobiáhom és azok 
~ tnl~ágoselválasztásában nyilatkozik.- Azonkivül gyak- Az évi bérösszeg 850 frtbau áHapittatik 

és szedhető vámtételek 
ran alapját képezi. ugr a rheumntismusnak. mint külö- A dél 
nüsen tíidi\bajoknak is. E szerint a. nátha gyógyih\.~át ~ meg. Z enge yezett 

c különös figyelmünkre kell méltatnunk, és semmi esetre g a következők : 
~ sem kPll hagyni :ut elhatalmasodni. - ~;1.t annviYal = 
a; is konnyebben megtehetjük, mert a dr. Hager által.kita- CD· ) E' b f, tt h 

lá l 
011 a gy ~ ogo nagy mar a után 3 kr. .It gyó~ymódszet oly biztos. togy l doboz dr. Hager-

féle natha labdacs elfogyasztása után : azaz három krajczár, b) minden szabadon haJ·-
a. n :i t h a b i z t os a n e l m u lik. 

A7.ért mind••n oly esetben, midón esti meghiilés :::s tot.t nagy dal'ab marha után 2 kr. azaz két 
nt:\n fpjiínk f:íjni kezd. éinig,nmk elmult, Ya;u to-rkunk k · , ) · 
száraz és ér~zziik a n:itha ,•Jiijrl<'it, azonn:ll vegyünk ~ ·,,•.' IaJCzar, C IDillden aprÓ marha után 1, azaz 
dr. Hag~r nátha PIIPni lahtlaesaíloól. és annak be1·étele egy kraJ' czár. 
után mind!'n bajtól megszahatlultunk. l 

!3iít Ita hánu~ly ll\l'ghülés után IloZonnal . A vá fi t' l'l' te k 
heVe8SZiik 1\ )abdal'ROk:Ü, AZ ah ból eTI'tlhetŐ ID j n d e n ffi ze eS a Q l men Be az árverési 
bajnak elejét \'ettük. feltételekben vannak felsorolva mely ekkénti 

EmlékezPihe h•nom még. hogy a dr. Vost által • ' 
Frankfurthól oly nagy hírre hozott "Katarhns labda- árverési tárgyalásra vállalkozni szándékozók J 0 
csok" csakiR a dr. HagPr-féle lahrlaesok u tán za t ai ~ , 1 'k · 
s mint mind~n n t á n z a t tennészelesen a~ eredetíve f!'j 1 szaza e ny1 bánompénzzel ellátva azzal hivat-
nám mérkőzhetik. • j k h ' ' · f, ] 

Ezen a nwghülés k:lros kiil'etkc7.ményei ellen oly ....: na me~, ~g~ az a~Ve~eSI , . ~ tételek addig is 
biztoshatásu tabdacsok kaphatók Aradon: ~l a megye1 foszamvevo nodaJaban. valamint a. 

lt61S1lY3VJ )~4t.VÍii • 'kisjenői járás főszolgabirájánál is megtekint-
""'3 ~·-"~.;;..;,. .. J -«J ~-..,J -~ 11e hetök. 

l 
~ • . . 

Szentháromsághoz" ez im. gyógyszertárában. ! Az árverés megkezdése előL t, t. i. 1887. 

En doboz ara l frt o. c. 49 ; aug. l-én, d. e. 9 óráig a kellő avadékkal el~ 
"w.D.-~ i uo ne zn 3f.-.O..~- látott zárt ajánlatok, melyekben ki teendő az, hogy 

árverelő a feltételeket it~meri s azoknak magát 

++++·;..f·+++++·;.+.;.++·;.•+++f·++++++++++++++ aláveti, a megye alispánjához terjesztendók be. 
(Heim-féle házban.) + i ' .-t + Aradon, l 887. J. uli us 14-én. 

Fehér "borok + ~~· -v~ e 1 .. s.·4 z J\' .;[/ or 1, -né .:.· ~~ + 72 ezentiliteres palarzkokban : , • . jllooOool 1\Z alisp1tn távol: 
Maa-yaráttl asztali bor . . . 20 kr. O S tl á G I 
Magyarádi asztali bor . . . :JO kr. § + za . lill ry JU a, 
Magyarádi bakator . . . . 4ö kr + ! legrégibb varrógép-raktár Aradon, főtér 27. sz. 7 -BŐ emelet, '~· + 512 3

_
3 főjegyző. 

Literes palarzkokban: +ll:, .... a. J:C. e g y e h á z z a. l á tellen "ben.. ..... . S + -~-
ANztall bor . . . . . . 22 kr. 8 +r r J.ffif".;o. ·~4..- ~ "7t~ ·~ _ ""~~ _ 
Magyarádi asztali bor . • . 2H kr. ro + ~ ~ ... L.~. ~A~ 
Maa-yarádi asztali t.or . . . 40 kr. + • • r r r ~ + 
::n~:·:y~~;~: ~~~::fr bor ·1,i,o ·m: t;o kr. ++.: ()~Ot la C~ llte;·i~ ,~aJ C)! . ro~~ ++ Uj szerkezetü 

paiaczkban •...... 28 kr. 28 ft , · s· 1· 1· · · SZ l• 'hlrl•·z' (SZC't)a) ""'\.Törös borok +... r egy egesz UJ . mger csa a< tVarrogep, szebényuyel, minden kés?.lettel, ~ro .1. ,, ; R , • 
1 

( 
72 ezentiliteres palaczkokban: + •• legjobb szerkezet, kir ünő, szép kiállit:ísban, :. ~ +,. 

Ménes-a-yorokl . • , 25 kr. 1: 35 frt egy egész UJ Singer Medium varrógép iparosok szám:\ra és női ruha 
M.-nes•gyorokl . . . !ló kr·. + ~ készitésre. Szép kiállitáRban és teljes felszereléssel. · gs + 
M.-ne«·gyoroki • . . 45 kr. , + Cl 44 frt. egy nagy Singer 4. számu legnagyobb varrógép, nehéz szabó, czi- , ~ + 
M.lmcsi szem.llt bor . . öö kr +... pesz- és ;;zürt>zabó-munkákra, egész uj éz mü1den készletekkeL lj + 

Hectollterenként bortlúkbun: + U ~ E.zen .ripek méter-mértt>kkel, hajócska ki·vető kés.züléJ.:kel, ön.qombolyitóval, 1,~ + 
M.-nes-.... ,,,.,.r,.,.kf fehe1• •· • t:"-1f frt.. kerékkiváltóval, km·ikrín járó állványokkett és mindcn a ,QP1Jtechnicában ~'eltalált lv""': 

Magyar"'á•H fehér bor 1L2c) frt.. + D1' ii8szes ujdonságokka.l van ellátva. ~ '' ·r-o + 
M~nt>s-Kyorokf ''örös . . 24 frt. + 38 frt egv nagy Howe C. ~· szá~u varrógép, e~ész uj, Huyfer na!!y ke- § + 
M..-nt>M•gyoroki vörös bor . 28 frt. + • r,·kkel, 111 mden készlettel. ~ + 
M~uesi vörös . . . . • 35-60 frt. + lA 6g f t J A N k · · 1 O VI I"J r egy nagy . uger ewyor varrogep, egnagyobb sza hó és szürszabó gép. rr. + 

Yldkl . megrendelések ponto~an teljesittelnek. "' · s· 7,_ e t •> 7 t h k l k C l.l-' lyek legczelsz.erübben postautalvány, vagy utánvét +"'Cl (\ 1r t'gy OJ. c m. osszn arra szer esztett ylinder Elastique n~tgy varrógép ~ + 

készitö g é p ek 

-- jutányos árakon 1111 
kaphat,'•k üzletemben, melyek nagy elónn' el 
birnak a - régibb szerkezetü gépek felett, a 
mennyíhen a szénsav alulról nyomul a vizen 
ker~aztiil és azzal gyorsabban és sokkal iobb,,n 
egyesül, miáltal a szikviz sokkal erősebb, gyor
sabban fejlődik, kevesebbe kerül (mivel keve
~:<ebb borkő és s2óda sziikségeltetik) a gép ke
Zl'léae nagyon egyszerű, költséges javiMaoknak 
nincsen kitéve. mell~~r::~~~Í·~~~é~~ek poetán (S öveg e. gy 6 kilós ++ -- 1 ;:c~ryengeyvP~:~tptr::8nykö!ig~~~r~lgl~p~1ajócskával és köröskörül varróképességgel: ~ ++ 

1 

Clj()JDag) bérmentve küldetnek 2 frt. 2 frt 20 kr. és 2 e-
irt 40 krért kiilönbözö boraíDkhcíl összeállitva üveg és +~Cl ' IS frt egy RhemáJt i a kézi varrógép, dupla-til zi) és vasalap z attai. ~ + : Az oly tiszta borkö és sz óda bl'carbon-
csomagolást be)e~rt .. e. ' .. '"""' 

~ ?or.ánk andi pinczénkhen hordó és palaczk + ... 
1
f · Singer gépt;khez ~aló tű!' dar, abja 3 kr •. '. Howe, Wheeler & Wilson, -. + l neból készült szikviz betegeknek, különösen 

ntllkul ertetnek, fizetendók Aradon. .Ki>ánatra hordó- C l nder es egyeb kh t k d b- z. k '-"" b t k k ' t ' ' k k 
k t k .. 1 .. d k . lí L Y • gepe ez u ara Ja .. r. , gyomor- e ege ne., m·n egeszsegese ne na-
a ~ cson a up , . az .at ve.• azonuan azokat egy hó + O U1 1 

~ef?rgasa Alatt. h~ztan. es bentJ!'ntve •is~zaküldeni, vagy • l )li n tlen gépalkatrész az etldigi árhoz képest f,()O!:o·lml olcsÓbb. N + : gyon ajánlható, külöuösen me leg idöszakban és 
arat megfizetm tarto1.1k. Palaezkért külön 10 kr. szá- +., 1 ~ + a hol az ivóviz nem tökéletesen egészséges. 
mlttatik, üreM palaczkok tisztelt megrendelőinknél darac ~· Ez,en feJtünő o.lc.~ó árak csakis abb1H az okból lehetségesek, hogy nem -· 
bonként 10 krban viss~avétetnek. 360-HJ* + ._... + E ' kk l · d · d 

::ao:ra.i:c.Ja: kapha.tól1:: + 
11

.. tartok drag~ bolthelpseget, sem ügynököt, sem utazót, mi temérrl(;k költsé- ~- Zt'n gepe e egys1.ersmm mm enuernü 
Bisztric,zky J. és uroda.. üuttmann Sawn, Schenk gekkel jár és készpénz fizetés meJlett mindt>n vesztes{·g is ki van zárva. ._... + hűsitő italokat, ugy~zintén nagyon jó magyar 

E. Hódel li:rntl, Dratsay bjos, Adler A .. Irsa ~1.. Do- OO + ' Hirelkép1 8 veYók, kö?.megállapodá.s urán csekély ártelemeléssel, rész- ~ + l pezsgő bort is fél6ra. alatt lehet elké-
:~nb~l<;~:!n~-u~~~~s~~~ós:~nál és fóraktáronk· 8 + törlesztés ntellett is vehetuek. 401-15.25 S + l! uiteni. . Tisztelettel 

~ A pinczénkblJI kikerO/t pa/aczkÖk ezé- + - · -- - - l ro + , ~~~'fl ~ ~ ~\fl~~~ 
su~!v~~::f1o,~n:~;:n17:;~~!~~e~~~i*.:i: t. o ++ Nagy gépjavitó mühely, le~olJo és leololcsúoo ~iszolgálással. 1 rt+ ! l l ff/ 

01 b +l 
ococcccooooocccccoo l +++++++*+·++*+·+·f.++++ +++++++++++++++-+·+t·+ ~7 -76-150 

Nyomtatja a •Széchenyi irodalmi intézetc Aradon. 

"tt· T· t> ·rirr7 t&br«l nt -- n r z-e· ·te:ct' ) tf'it;_ ·rt l --·&tie±m r nm·c:W'i· im'tftifdf#'5lr-··---.tÍ'sr· htr ,..-,., nt' ~-, . 
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