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Vörös László.
Nem is jó elgondolni, hol volt ez-

elött harmincz esztendövel a magyar
közlekedésügy. Csak a szó volt meg rá,
mint manapság a drámairodalomra és
nöemanczipáczióra. Vagy még annyi se.
De akkor egyszerre meghozta a jósze-
rencse Vörös Lászlót, aki ennek a szó-
nak tartalmat is adjon. Az államositáso-
kat, a zónát még Barossal együtt csinálta,
a többit jóformán maga. Még utmutatója,
kalauza se volt az utazónak, amig Vörös
László meg nem csinálta. S mi minden
van most? A magyar vasutak a legjob-
bak közül valók, a legbiztosabbak és
legolcsóbbak. Vörös Lászlónak az érdeme.
A sinhálózat megnött, erös lett és hatal-
mas, csecsemöböl óriássá fejlödött. Ez
is Vörös László érdeme. Bécsben még
ma is nyomoruságos tramwayken járnak
és rozoga omnibuszokon. Budapesten
sebesen sikló villamosokon és a föld
alatt. Ezt is Vörös László csinálta.

Csak akkor tudjuk meg igazán, mi-
lyen szegények leszünk utána, ha elgon-
doljuk, milyen szegények voltunk elötte.
Szinte meseszerü, de szent igaz, hogy
Magyarországon Vörös László elött
se gondolt arra, hogy olyan nagy intéz-
ményekhez, mint amilyen a vasut a
posta, a táviró, avatott, képzett emberek
kellenek. Ha ö meg nem szervezi, meg
nem alapitja, talán még ma sincs Ma-
gyarországon vasuti, meg postai tisztképzö
intézet. Osztálytanácsos volt még akkori-
ban, amikor megtervezte és megcsinálta

ezeket az intézeteket. Lesz vagy tizen-
nyolcz esztendeje. S ez a tizennyolcz
esztendö legalább ötvenezer hozzáértö,
avatott tisztviselöt adott a vasutnak, postá-
nak, telegráfnak, s ami ennél is több, ötven-
ezer embernek adott becsületes kenyeret,
tisztes foglalkozást, rendes keresetet.

De a dolog kölcsönbe ment. Ö
kenyeret adott az embereinek, azok meg
neki munkaeröt és módot, hogy mindazt
sikerrel csinálhassa meg, amit erre az
országra nézve jónak, s ami fontosabb,
szükségesnek tartott. Igy aztán össze is
szoktak munkában és szokásokban. Mint
a generális az ö hadseregével, amelyet
a maga képére formált s a maga ideái-
hoz szoktatott.

S most megtörténik a világ rendjé-
ben természetes dolog. A sereg megma-
rad, a vezér elvonul. S a derék, jól
megteremtett sereg gyözni fog ezentul is,
diadalmas lesz ujabb csatákon is. De ne
higyje senki, hogy az uj vezéré a diadal.
Nem. A régi seregé.

Ahogy lapozgatjuk, olvasgatjuk a
közelmult napok krónikáit, az ujsá-
gokat, nincs oldal, ahol n e ' talál-
junk valamit a kereskedelmi miniszter
gondos, szeretetteljes, körültekintö intéz-
kedéseiröl. Mintha egy esztendö; mun-
kásságát akarta volna néhány napra kon-
denzálni. Ezer intézkedés egy-két héten
s valamennyi dicséretes cselekedet. Ha
nem tudtuk volna különben is, ez meg-
mondta volna magától, hogy Vörös
László megy, hogy Vörös László a vég-
rendeletét csinálja. És végezte a szeretet

tettével. Az utolsó akta, amelyet aláirt,
segedelem a jégvihar károsultjainak.

Ma bucsuzott Vörös László a ke-
reskedelmi minisztériumból. "Egyelöre,
ideiglenesen jogom, igényem, szükségem
van a hosszabb pihenésre." Ezt mon-
dotta bucsuzó beszédében. Fájlaljuk,
hogy szüksége van a pihenésre, noha az
ö tevékenysége után nem csodáljuk. El-
ismerjük az igényeit is, a jogát is, de
mindezt csak kautálékkal. Ugyanazokkal,
amelyeket ö is emlitett, csak: e g y e -
l ö r e , i d e i g l e n e s e n . Mert neki
szüksége lehet a pihenésre, de nekünk
szükségünk van rá. S ö vissza fog jönni,
mert mi vissza fogjuk követelni. Sokkal
hamarabb, mint hinné.

Most, hogy Vörös László megy, ma-
gával viszi pihenö utjára a király, a kor-
mány, a minisztere köszönetét és elis-
merését és minden tisztviselöje ragasz-
kodását és szeretetét. Könyeket is visz
magával: azt az egyet, amely az ö sze-
mébe szökött a bucsuzáskor, s azt a
sokat, amit érte és utána hullattak.

Ugyan mit tehetnénk mi még ehhez ?
Talán még egy kis elismerést és köszö-
netet? Vagy esetleg még egy könyet?
Hiszen igaz, rászolgált ö erre is, a sajtó
elismerésére és köszönetére is. De hiába
tartja a szokásmondás, hogy nem lesz
a rakott szekér nehezebb, ha még egy
villányit ráteszünk. Bizony nehezebb lesz.
Még (igy szállal is. Ne nehezitsük hát a
válást, csak maradjunk meg az ö sza-
vainál: "egyelöre, ideiglenesen." És vár-
juk vissza . . .

Tarján Tamás.
Egészséges, életerös ember volt Tarján

Tamás még az ötvennyolczadik születésnapjá-
nak delelöjén is, amikor tudvalevöleg estvére
megütötte a szél. Alaposan megütötte. Roska-
tag aggastyán lett azalatt a két hét alatt, mely
után az orvosok megengedték, hogy fölkelhes-
sen az ágyból, ha ugyan fölkelésnek lehet ne-
vezni azt, mikor az embert a béresei emelik
föl es ültetik le az ócska karosszékbe.

És akkor diadallal mutatták meg az öreg
asszonynak. Tarján Tamásnénak, ezt a folyton
remegö, mulatságosan eltorzult arczu hustö-
meget, kit sikerült visszaadni az életnek, ha
félig meghalva is.

Az öreg, ránczos arczu, fehér haju mat-
rona zokogva borult a tönkrement férfi lábai elé.

— Édes, édes férjem ! Mivé lettél, mivé
lettél!

Tarján Tamás akkor szólalt meg legelö-
ször a betegsége alatt. Vigasztalni akarta pár-
ját, azt az édes, jó öregasszonyt, ki a zoko-
gástól fuldokolva fetrengett elötte.

— Édes Matildom ! Vigasztalódjál, le-
gyen eröd. Nézd, hiszen én is mosolygok. Nem
fáj, becsületemre nem fáj.

De a beszédre nyiló ajakak nem adták
ki a hangot.

— Tetete. tototo, tört ki az eltorzult
tüdö lélegzetrohama.

De azért késöbb mégis megértették egy-
mást Tarján Tamás csak hunyorgatott a sze-
meivel és az öreg anyóka, aki meredten figyelt

a szempillák rebegésére, fölfogta azoknak ér-
telmét.

— Vizet akarsz apukám?
A tehetetlen agg lezárta szemeit es mo-

solygott. Mert az arczizmok görcsös összerán-
ditásával a megelégedettség mosolyát akarta
kifejezni.

— Igen, igen, szomjas vagyok, anyóka!
A öreg asszony tipegve sietett a szu-

ette almáriumhoz és reszketö kezekkel kereste
elö a poharat. Kihuzta az alsó fiókot is, ahol
a czukor és czitrom állottak és müértö gon-
dossággal készitette el a hüsitö nedvet. -

— Igyál apukám, jól fog tenni neked.
- És Tarján János mosolygott és mosolygott

ugy, hogy az ép testü embernek könny szö-
kött a szemébe ennek a mosolynak láttára.

— Köszönöm anyóka. Tetete, tototo.
A fehér haju matrona helyére rakta a

poharat és odaült az öreg ember lábai elé, a
nagyanyjáról maradt alacsony karosszékbe.
Nagyanyától — nagyanyának. Mert már Tar-
ján Tamásné is nagymama volt és nyaranta
döngve visszhangzott az ócska kuria az uno-
kák vidám kaczajától. De az öreg karosszék
csak nem akart elenyészni.

Tarján Tamás ismét csak hunyorgatott a
szemeivel.

— Mesélj már anyókám, mesélj valamit.
Öreg anyó mosolygott és mesélni kezdett

Nem tudott már többet annál az egy mesénél,
amelyik ugy kezdödött:

— Volt egyszer, hol nem volt, Nagy-

Magyarországban, Szatmár vármegyében egy
öreg-öreg ember, aki valaha fiatal is volt és
Tarján Tamásnak hivták.

A kis unokák is meghallgatták néhány-
szor a regét, de, azután, hogy nagyanyó csak
nem tudott sehogysem másat mesélni, ungor-
kodva kiáltottak közébe.

— Ezt már hallottuk nagyanyó, mondjon
más mesét, mondjon uj mesét.

Nagyanyó mosolygott és uj mesébe
kezdett

— Volt egyszer, hol nem volt, Nagy-
Magyarországban, Szatmár vármegyében egy
öreg-öreg ember, aki valaha fiatal is volt és
Tarján Tamásnak hivták.

Az apróhad nem állta ki sokáig nagy-
anyó meséjét és kiszökött a kértbe, ahol olyan
szépen sárgállott már a földre hajló ágakon a
kajszin baraczk. De nagyapó sohasem unta
meg anyóka meséjét és olyan figyelemmel hall-
gatta nap-napután is, mintha nem maga élte
volna át az egész történetet Még mintha meg
is akarta volna magyarázni hunyorgató sze-
meivel anyókának:

•— Tudod anyókám, nem olyanok már
manapság a gyerekek sem, mint hajdantán
magunk voltunk. Uj kell, változatosság kell
nekik, nem mint nekünk, akik meg tudunk
maradni a régi mellett is.

Anyóka megértette ezt is, aminthogy min-
dent megértett, amit csak nagyapó mondani
akart

Tavasz volt. A fákon fütyörészve ugráltak
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POLITIKAI HlREK.
A helyzet. Napokkal ezelött megirtuk,

hogy Ischlben a király elnöklésével közös mi-
niszteri tanácskozás lesz. Kétségtelen, hogy e
tanácskozásig alig történhetik valami, ami a
helyzet képén változtatna. De azért egyes la-
pok folyton csinálják a helyzet-képeket, bár
ez inkább az ö helyzetüket illusztrálja, mint
a politikáét. A mai napon abból próbálnak
következtetéseket vonni, hogy a kormány, álli-
tólag, érdeklödik a szabadelvü párt néhány ki-
válóbb tagjának tartózkodási helye iránt Azt
hiszik belöle, hogy ezeket valaki meg akarja
hallgatni, És ki lehetne az más, mint a
király! Mivel pedig a király nincsen
Budapesten, Ischlbe pedig alig fogná öket
idézni, fogják magukat az illetö ujsá-
gok és kisütik, hogy a király Budapestre
lóg jönni. Igy aztán, szerintük, mégis változott
% helyzet, mert a király Budapestre jön. Föl-
téve ugyanis, hogy csakugyan meg akarja hall-
gatni a politikai elökelöségeket és ha a kor-
mány csakugyan ilyen okból érdeklödik az
elökelöségek tartózkodási helye iránt. De hátha
nem azért érdeklödik? És ha egyáltalán nem
érdeklödik? Akkor nyilván nincs helyzet. És
ez a helyzet

A pénzügyminiszter Budapesten. Dr. Lakács
László pénzügyminiszter — mint értesülünk —
visszatért a fövárosba

A mezögazdasági szocziálizmus ellen. Per-
czel Dezsö belügyminiszter a legutóbbi idöben
sorra elutasitja az uj földmives-egyesületeket, me-
lyek alapszabályaikat jóváhagyás végett felterjesz-
tik. Az elutasitó végzés indokolásában a miniszter
kereken kijelenti, hogy az ilyen egyesületeket léte-
siteni szándékozó munkások eddigi magatartása
minden kétséget kizáró módon igazolja, hogy az
üyen esetekben nem az alapszabályokban körülirt,
hanem egészen más czélra törekvö és más czélt
szolgáló egyesület létrehozására irányult leplezett
kisérlet forog fenn. Ilyen indokolással elutasitotta
a miniszter: a budafoki, a zentai, a dunaföldvári
és a hódmezövásárhelyi munkásképzö-egyesületek
alapszabályait.

A fiumei uj podeszta. Jelentettük már, hogy
gróf Szapáry László fiumei kormányzó a miniszter-
tanács által reáruházott kivételes felhatalmazás
alapján Valencsics Antal nyugalmazott miniszteri
tanácsost bizta meg a podesztai teendök elvégzé-
sével. A kormányzó ez intézkedése Fiume polgár-
ságára elég jó hatással volt. Valencsics alapos is-
meröje a fiumei viszonyoknak. Annak idején közre-
müködött a még gróf Zichy József kormányzása
alatt létrejött statutum szerkesztésénél és igy is-
meri Fiume közigazgatási szervezetének minden
csinját-binját. Valencsics kinevezésével egy dolog
egész világosan dokumentálódik, tudniillik az, hogy
a kormányzó még jóideig nem szándékozik a
rapprezentanza megalakitására az uj választásokat
kiirni, mert meggyözödött arról, hogy a kedélyek
még mindig nincsenek egészen megnyugtatva és
igy a választások nem vezetnének kellö ered-
ményre.

Bucsu és beköszöntö.
A kereskedelmi miniszteriumi államtitkár

válsága ma bevégzödött. Jóval a megtörtént
változás után ma hozta ugyanis a hivatalos
lap Vörös László fölmentését és utódjának ki-
nevezését.

Az elsö királyi kézirat igy hangzik:
Kereskedelemügyi magyar miniszterem elö-

terjesztésére farádi V ö r ö s László államtit-
kárt ezen állásától, eddigi buzgó müködésének
elismerése mellett, saját kérelmére felmentem.

Kelt Ischlben, 1898. évi julius hó 29-én.
FERENCZ JÓZSEF, s. k.

Báró D á n i e l Ernö, s. k.
A második királyi kézirat pedig a kö-

vetkezö:
Kereskedelemügyi magyar miniszterem

elöterjesztésére dr. S c h m i d t József, a sza-
badalmi hivatal elnökét kereskedelemügyi ma-
gyar minisztariumom államtitkárává kinevezem.

Kelt Ischlben, 1898. évi julius hó 29-ón.
FERENCZ JÓZSEF, s. k.

Báró D á n i e l Ernö, s. k.
Égy hét óta napról-napra vártak a kri-

zisnek ezt az utolsó felvonását, az egész mi-
niszterium el volt készülve a függöny legör-
dülésére és mégis sok szem könybe lábadt,
amikor ma megtörtént a hivatalos bucsuzás és
Vörös László kivonult a teremböl. Ö maga is

a madarak, az ibolya pironkodva dugta ki fe-
jét a száraz ág boritotta, nedves talaj alól és
a levegöben lágy, kéjes fuvalmak lebegtek,
mintha minden, minden azt akarná hirdetni
az emberi sziveknek:

— Szeressétek egymást !
A borókás cserjésböl libegve vágott fel

a szürkefejü erdei szalonka és az erdök mé-
lyéböl csalogatva bugott fel a vadgalamb hi-

vása. Estenden, vagy a kora hajnalban egy-
egy rekedt, vontatott bögés hangzott alá a
bérczek mellékéröl, mintha a pásztor tároga-
tója vesztette volna el lelkét. Ott a szarvas-
bika hivta viadalra ellenfelét, aki nyakig be-
ásva feküdt a mocsár lágy iszapjában, mig a
parton rigygyentve kódorgott háreme.

Az öreg, szélütött ember tehetetlenül
feküdt karszékében. Senki—senkisem járt a
házban már hetek óta más, mint a ránczos-
arczu, fehér haju anyóka, aki órák hosszát
elüldögélt az alacsony karszékben és olyan
édes-bus, egyforma regéket mesélt a multból,
hogy annak a furcsa apónak groteszk mosolyra
torzultak az ajkai.

Az öreg anyóka hirtelen elkomorodott.
— Apuka, édes öregem, nem fogsz-e

megharagudni reám, ha elmesélem néked
egyetlen bünömet ?

Az öreg ember olyan csodálatosan hu-
nyorgatott szemeivel, mintha azt akarta volna
kérdezni:

— Neked is lehet valami bünöd, te édes
szelid anyóka?

Az asszony élénken, sebesen kezdett be-
szélni.

— Igen, igen apuka. Elmondhatom-e?
Nem-e haragszol meg?

A szerelem
neked két

A kis öreg mosolygott
— Beszélj hát! Ugy is tudom, hogy va-

lami semmiség lesz a dolog.
Nagyanyó mesélni kezdett
— Volt egyszer, hol nem volt. Nagy-

Magyarországban . . . Negyven évvel ezelött
történt Fiatalok voltunk még mindketten,
szép, egészséges emberek. Emlékszel-e még,
nagyapó?

Nagyapó intett a szemével, hogy emlé-
kezik.

— Tavasz volt, mint most.
korszaka. Emlékszel-e még, hogy
hónapra el kellett utaznod?

Nagyapó intett a szemével, hogy emlé-
kezik.

- — Tavasz volt, igen -- tavasz, mint
most, a szerelem korszaka. És te elutaztál.

Kissé meghökkent, majd akadozva foly-
tatta beszédét

— Fiatal voltam. A vérem tánczolt,
égett az ereimben. A vidéken a lovassági
gyakorlatok folytak. Tavasz volt és te nem
voltál mellettem.

Zokogva, sirva vallotta be ballépését
— Megcsaltalak 1 Esküszöm, csak egyszer,

egyetlenegyszer.
Negyven éve történt. És a szélütött, a

tehetetlen ember, akinek nem volt más tá-
masza, csak ez az egyetlen asszony, a rette-
netes kórnál erösebb akarattal emelte föl
reszketö karját és az ajtóra mutatva, szilárd,
tiszta hangon kiáltotta:

— Takarodj, takarodj, te hitvány!
Gondos Sándor.

alig-alig uralkodott magán, hangja folyvást
reszketett s a könye is meg-megeredt.

A bucsu.
Valamivel tizenkét óra elött kezdtek gyüle-

kezni a miniszteri palota disztermében, amely csak-
hamar zsufolásig megtelt fekete, ünnepi ruhás fiatal
és öreg urakkal, mindenféle miniszteri tisztviselök-
kel. A szabadságon levö néhány hivatalfönökön
kivül ott volt az egész kereskedelmi miniszterium,
az államvasuti igazgatóság, a posta- és távirda, a
postatakarékpénztár, a statisztikai hivatal, a köz-
ponti zálogház és a kereskedelmi miniszterium
szakköréhez tartozó összes hivatalok és intézmé-
nyek minden elöljárója, elökelöbb tisztviselöje.

Miközben gyülekeztek, belépett a terembe dr.
S c h m i d t József, az uj államtitkár is. A hiva-
talos esküröl jött, amelyet báró D á n i e l Ernö
kereskedelmi miniszter elött az ünnepélyt megelö-
zöleg tett le. Kezet fogott néhánynyal, azután szó
nélkül megállott az ablaknál.

A következö pillanatban kinyilt a szárnyas
ajtó az államtitkár hivatala felöl s belépett Vörös
László államtitkár, akit harsogó éljenzéssel fo-
gadtak. Báró D á n i e l Ernö kereskedelmi minisz-
tertöl jött, akitöl most bucsuzott el.

Mikor az éljenzés lecsillapodott, Vörös
László a következö beszédet mondotta:

Tisztelt urak és kartársak 1 Államtitkári
müködésemnek tartama alatt az önökkel való
gyakori, mindennapos érintkezés, az állandó
együttes munkálkodás mind bizalmasabb,
mondhatnám családias viszonyt hozott létre
köztem és a miniszterium, valamint alárendelt
hatóságainak s intézeteinek személyzete közt
s épen ezért, ugy hiszem, vétenék a kölcsönös
érzelmek bensösége ellen, ha a szokásos hi-
vatalos formaságok közt válnék meg állásom-
tól. Lemondottam ennélfogva a hozzám in-
tézni szándékolt bucsuztató szónoklatról s csu-
pán mint hü kartárs és jó barát jelenek meg
ma itt bucsuzni. (Élénk éljenzés.) E kettös
minöségben akarok néhány bucsuzó szót in-
tézni önökhöz akkor, midön az önöktöl való
megválásnak rám nézve tagadhatatlanul fájdal-
mas pillanota bekövetkezett.

Ö császár és apostoli királyi felsége, leg-
kegyelmesebb urunk a kereskedelemügyi mi-
niszter ur ö nagyméltóságának legalázatosabb
elöterjesztése alapján saját kérelmemre, mükö-
désemnek elismerése mellett az ezen minisz-
teriumban viselt államtitkári állástól felmen-
teni méltóztatván, ezzel köztisztviselöi pályám-
nak befejezéséhez jutottam el.

A legmagasabb helyröl nyilvánult elis-
merés szerény, de mindig törekvö munkássá-
gomnak érdemen felüli jutalma, ezen legma-
gasabb elismerést legmélyebb alattvalói hálá-
val és köszönettel fogadom és minthogy ez
természetesen magában rejti az összkormány
és kereskedelemügyi miniszter ur ö nagymél-
tóságának elismerését is, talán némi önérzettel,
de minden esetre a kötelesség teljesitésének
nyugodt lelkiismeretével tekinthettek vissza
hivatalnoki pályámra, amelyen mindig és állan-
dóan a közérdek érvényesitését tartva szem
elött, szerény tehetségemet és soha nem lan-
kadó igyekezetemet mindenkor arra irá-
nyoztam, hogy e miniszterium személyzete
a király, haza és a társadalom iránti köteles-
ségeit hiven, buzgón teljesitve, a közszolgálat-
ban nélkülözhetetlen bizalmat ne csak meg-
tartsa, de mindinkább ki is érdemelje. (Élénk
tetszés és éljenzés.)

Szakadatlan egymásutánban, huszonhét
évet meghaladó hosszu idöt, életem javát töl-
töttem eme nagy czélok szolgálatában, miköz-
ben nagy idöknek, nagy eseményeknek voltam
tanuja és nagy alkotásoknak bár névtelenül,
de mindig törekvö, szerény napszámosa. (Lel-
kes éljenzés.)

Én ma, e pillanatban, visszatekintve a
multra, büszke, önérzettel tölt el, hogy köz-
gazdasági intézményeinknek fejlesztéséhez egy
szemernyi munkával én is hozzájárulhattam.
Ott állottam, tisztelt uraim, közlekedési intéz-
ményeink magvalósitásának bölcsöjénél, szem-
lélhettem és láthattam közlekedési intézmé-
nyeink óriási fejlödésének sikereit, láttam és
ápolhattam hazafiui örömmel közgazdaságunk-
nak a miniszterium gondozására bizott egyéb
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ágazataiban is a fokozatos és mindig czéltu-
datos elöhaladást és mindezen tényekben bi-
zalmat látok e miniszterium jövö müködésére
nézve is.

A kitartó munkásság, a kötelességeknek
mindig hü teljesitése, de különösen az utolsó
három és félévnek emberfeletti felagatai meg-
viselték, megtámadták az én erömet is. Már
hosszabb idö óta ereznem és látnom kellett
azt, hogy az e helyen való tovább megmaradás
talán visszaélés volna azon jóindulatu és buzgó
támogatással, amelyben önök engem mindig
részesiteni sziveskedtek és talán eljátszása
volna azon kitüntetö, általam soha meg nem
érdemelt es meg nem hálálható rokonszenv-
nek is, amelylyel az egész közvélemény sze-
rény müködésemet állandóan kisérte. (Lelkes
éljenzés.) Le kellett számolnom önmagammal
és felelösségem teljes tudatában azon meg-
gyözödésre kellett jutnom, hogy egyelöre, ideig-
lenesen jogom, igényem, szükségem van a
hosszabb pihenésre. Lemondottam.

A hatalomtól, a fényes állástól, melyet
nem kerestem s amelyet önczélnak sohasem
tekintettem, hanem csak eszköznek tartottam
arra, hogy a haza iránti kötelességeimet hiven
teljesitsem, könnyen, minden bánkódás nélkül
válok meg s csak egy okoz nekem fájdalmat,
tisztelt uraim, s ez az, hogy nem fogok többé
önökkel együtt dolgozhatni és nem fogom
érezni az önök kartársi és baráti érzelmeinek
közvetlenségét. (Lelkes éljenzés.) Ezen fájdal-
mat is azonban csakhamar enyhiti azon biztos
tudat és erös meggyözödés, hogy önök továbbra
is együtt maradnak a közszolgálatban s hogy
továbbra is erös kitartással, nem lankadó buz-
galommal fogják támogatni e tárcza felelös
vezetöjét, valamint hivatalbeli utódomat is
nagy feladataik teljesitésében. Azon jó viszony-
nál fogva, mely közöttünk kezdettöl az utolsó
napig fönnállott, joggal kérem és bizton várom
el ezt önöktöl, s csak egy kivánságom
van még, tartsanak meg engemet szives baráti
és kartársi jóindulatukban és emlékükben.
(Hosszas, lelkes éljenzés.) Biztosithatom önöket,
araim, hogy mindig meleg érdeklödéssel fogom
kisérni müködésüket és bárhová vezessen iá a
sors, azon emlékek és azon hála, amelyet
önök buzgó támogatásuk által részemröl ki-
érdemeltek, soha megszünni nem fog: mindig
meleg érdeklödéssel, figyelemmel kisérem to-
vábbra is munkásságukat és csekély erömmel.
tehetségemmel mindig azon leszek, hogy hazafias
törekvéseik, czélzataik érvényesülvén, az önök
hazafias, önzetlen müködése mindenütt kellöleg
méltányoltassék.

Isten önökkel, uraim! (Hosszantartó él-
jenzés.)

Az összegyült miniszteri tisztviselök mély
megilletödéssel hallgatták a beszédet. Itt is, ott is
köny csillogott az öregebb tanácsosok szemében.
A fiatalok pedig éltették Vörös Lászlót, beszédét is
többször megszakitva. Végül pedig perczekig éltették
és Vörös háromszor is visszafordult könyes szem-
mel, mig az ajtóhoz ért. Ugy köszönte folyvást a
tüntetö ovácziót.

Hivatalából egyenest a miniszterelnökhöz
ment s ettöl is elbucsuzott.

A beköszöntö.
Vörös László távozása után, mikor ujra.

csönd lett, S c h m i d t József az uj kereske-
delmi államtitkár lépett a hivatalnokok elé s a kö-
vetkezö szavakkal üdvözölte öket:

Tisztelt uraim! Mindenekelött fogadjak
szives megjelenésüknek ama részeért, amely
engem is illet, öszintén érzett köszönetemet
Én azt hiszem, hogy most, abban a pillanat-
ban, amikor a formaszerü bemutatás és ismer-
kedés kötelességein esünk tul, igen kevés
mondani valóm lehet. Akarva hangsulyozom
azt, hogy ezt a mai megjelenést, a mai köl-
csönös megismerkedést csak formaszerüségnek
tekintem. Hiszen az igazi ismerkedés, egymás-
nak megismerése és a magam részéröl bizo-
nyosan önöknek méltánylása is a további
munka folyamán fog bekövetkezni. Méltóztas-
sék meggyözödve lenni arról, hogy ha van
valami, amiért az állásomból folyólag rám
váró igen nehéz föladatoknak tejesitésére némi
megnyugvással vállalkozom, az csak az a
tudat, — remélem, hogy tudatnak mondha-

tom.— hogy az önök bizalomteljes müködé-
sére, támogatására mindig számithatok.

Ez az egyedüli, amit e pillanatban önök-
töl kérek. Legyenek róla meggyözödve, hogy
a magam részéröl ebben az együttes mükö-
désben mindig mindannyian a legnagyobb biza-
lommal fognak találkozni. Kérem ezt a magam
részére is és ezzel a kérelemmel ajánlom ma-
gamat szives indulatukba és barátságukba.

A beszédei zajosan megéljenezték s ezzel a
tisztelgés be is végzödött.

TÁVIRATOK,
A spanyol-amerikai háboru.

Madrid, augusztus 2. Miután Sagasta
miniszterelnök Almodovar del Rio her-
czeg külügyminiszterrel tanácskozást foly-
tatott Leon Castillo-nak a Washingtonban
tartandó értekezlet ügyében tett lépéseiröl,
minisztertanácsot tartottak, amelyet egy idö
mulva megszakitottak. Öt órakor ismét foly-
tatták a minisztertanácsot, mely négy óra
hosszat tartott.

A miniszterek kijelentették, hogy az ame-
rikai Egyesült-Államok részéröl kitüzött béke-
föltételekkel foglalkoztak és minthogy azoknak
néhány pontja még felvilágositásra szorul, azt
távirati uton kérték. A válasz megérkezése
után a minisztertanács haladéktalanul ujból
összeül. Sagasta kijelentette, hogy a washing-
toni jegyzékben egy ujabb teltétel van kikötve,
de ennél bövebb értesitést nem ad.

Trieszt, augusztus 2. A Polában meg-
jelenö "Popolo Istriano", a "Maria Terézia"
osztrák-magyar hadihajó egy matrózának leve-
lét közli, melyben elmondja, hogy a czirkálóhajó
egész közelröl akarta a santiagoi tengeri csa-
tát megfigyelni. Az "Indiana" amerikai csata-
hajó a " Maria Terézia" elé ment és ráirányi-
totta ágyuit és daczára az ismételt zászlójel-
zéseknek, megmaradt fenyegetö állasában.
Ekkor a "Maria Terézia" parancsnokának az
a mentö gondolata támadt, hogy a hajó zene-
karával az amerikai himnuszt kezdte játszatni,
mire az amerikaiak elvonultak. Késöbb még
egy hasonló tévedés történt, mire az amerikai
tengernagy a hozzá küldött osztrák-magyar
tisztnek azt ajánlotta, hogy a hajót távolabb
tartsák a parttól, mert különben nem felelhet
valamely végzetes tévedésért A "Popolo" ezt
az inczidenst annak tulajdonitja, hogy az
osztrák-magyar tengerészeti zászló nagyon ha-
sonlit a spanyolhoz. Tengerészeti körökben
kétségbevonják a közlemény valódiságát.

Washington, augusztus 2. Mac Kinley
elnök, mihelyt Spanyolország elfogadja a béke-
feltételeket, rendkivüli ülésszakra hivja össze
a kongresszus két házát, oly törvény alkotása
végett, melynek értelmében s z á z e z e r fönyi
a k t i v h a d s e r e g e t t a r t s a n a k fenn,
amelyböl ötvenezer ember Kuba szigetén,
harminczezer a Filippini-szigeteken és husz-
ezer Puerto-Ricon állomásozzék.

A Dreyfus-ügy.

Páris, augusztus 2. A vádtanács ma tár-
gyalta Piquard és a föügyész fölebbezését Bertulus
vizsgálóbirónak du Paty de Clam ügyében hozott
végzése ellen. Az államügyészség általánosságban
illetéktelennek nyilvánitotta magát. A vád alapjára
nézve kijelentette, hogy az Esterházy-ügyre vonat-
kozó iratokban nem talált bizonyitékot du Paty de
(Ham ezredes bünrészességére nézve. Azt hi-
szik, hogy a vádtanács határozatát ma még nem
teszik közzé.

Páris, augusztus 2. A vádtanács a hatá-
rozathozatalt péntekre halasztotta.

Strossmayer hivei
Laibach, augusztus 2. Ma délelött az iskolai

muzeumot avatták fel, amelyet ö felsége uralkodói
jubileuma alkalmából alapitottak sz idevaló slové-
nek. A banketröl Strossmayerhez táviratot küldtek
az összes jelenvolt szláv, horvát, lengyel és cseh
tanitók, amelyben igérik, hogy mindenkor és min-
den eszközzel az ö szellemében fognak müködni
és elömozditják a szláv egységet

Bismarck.
Festö, szobrász sietett a friedrichsruhei

remete halottas-ágyához, hogy élettelen voná-
sait is megörizze a bálványnak, akiröl életé-
ben annyi kép és annyi szobor készült. De
festö, szobrász mindjárt eltávozott a halottas
ágy mellöl, mert a hálál kegyetlen munkát
végzett s jobb azt a rajongóknak meg nem
mutatni, mivé lett a hatalmas ember, mikor a
halállal kellett tusakodnia. Eltorzult vonásai-
val most már a koporsóban rejtezik Bismarck
herczeg. Csak a németség nagy gyásza tart
még körülötte és messze földröl küldik még
feléje a babért és az elismerést. Száll feléje
innen-onnan gyülölködö hang is, de azt tul-
dörgi ebben a pillanatban a németség dicsöitö
éneke, amelyben a császár viszi az elsö szót.
II. Vilmos messziröl sietett Friedrichsruheba
I. Vilmos hüséges szolgájának hült teteméhez.
A nemzet élén, mely a Bismarck családja volt,
a császár maga akarja eltemetni a mai Né-
metország megteremtöjét.

A mai nap eseményeit a következö táv-
iratokban csoportositjuk :

Bismarck a ravatalon.
Berlin, augusztus 2.

Tegnap este negyednyolcz órakor a friedrichs-
ruhei községi lelkész beszentelte a halottat, azután
bezárták a koporsót, de elöbb odatették a herczeg
szivére azt a piros rózsákból kötött bokrétát, ame-
lyet növére, Arnim gröfné hozott a koporsóra. A
lezáráson ott volt az egész család. Nyomban ez-
után megjött Hohenlohe herczeg is czilinderesen,
fekete czivilruhában. Vadásza óriás koszorut ho-
zott utána, amelynek szalagján a porosz állam-
miniszterium ajánlása olvasható. Hohenlohe kilencz
órakor tovább utazott Kielbe. A halottas-szobában
ott maradt a történeti nevezetességü iróasztal, a
melyen a franczia békekötést aláirták; rajta hever
Kulmannak, a kissingeni merénylönek revolvere is.

A császár megbizta Begas tanárt, hogy ké-
szitse el a szarkofág rajzát, amely a nagy halottat
vértes uniformisában ábrázolja.

Berlin, augusztus 2.
Friedrichsruheból jelentik a "Lokalanzeiger"-

nek: A sötétre festett vaskoporsót tegnap este
nyolcz órakor lezárták, miután Hohenlohe herczeg
még egy utolsó pillantást vetett nagy elödjének
arczvonásaira. Ezt azzal okolják meg, hogy a holt-
test konzerválása végett alkalmazott Wickersheimer-
féle eljárás nem mutatkozott czélszerünek. A her-
czeg arczvonásai már nagyon eltorzultak s talán
ez az oka annak, hogy a Bismarck-család nem
engedte meg Menzl mintázónak, akit Begas küldött
Friedrichsruheba, hogy a halotti maszkot elkészitse.
Lenbach festömüvész is elállott attól, hogy a ha-
lottat lefesse. A Wickersheimer-féle eljárás állitólag
azért maradt hatástalan, mert Schweninger és Chry-
sander egymaguk vállalkoztak a Wickersheimer-
féle csöppekkel való eljárás foganatositására, ho-
lott különösen oly óriási testnél, amilyen Bismarcké
volt, az eljárást alaposan ismerö anatómusoknak
kellett volna a befecskendést teljesiteniük. Az egy-
házi beszentelés ma este lesz a legszükebb családi
körben. A friedrichsruhei mauzoleumot Bismarck-
nak hamburgi barátjai és tisztelöi fogják fölálli-
tani; a hamburgi hatóságok küldöttségeket menesz-
tenek Friedrichsruheba.

Berlin, augusztus 2.
Olyan emberek, akik a Bismarck-család in-

timusai közé tartoznak, a következö érdekes részle-
teket mondják el:

Nagyon sajnálatos, hogy bizonyos körök az
oly markáns és szomoru eseményt, amilyen Bis-
marck herczegnek halála, arra használják föl, hogy
az uralkodó és a legnagyobb német államférfiu
hátramaradt családtagjai között egyenetlenséget
szitsanak. Ezek a körök azt hiresztelik, hogy Her-
bert herczeg, a családnak feje, szándékosan vissza-
utasitotta a császárnak azt az óhajtását, hogy
Bismarck berezeg holttestét a berlini dómban nagy
ünnepélyességgel helyezzék örök nyugalomra. Ez a
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hiresztelés a legbadarabb dolog. Herbert herczeg,
aki példátlan rajongással és tisztelettel csüngött
atyján, azzal, hogy a császár ajánlatát tisztelettel-
jesen visszautasitotta, csak azt tette, hogy atyjának
szóval és irásban több izben kifejezett óhajtását
teljesitette; az elhunytnak az volt az óhajtása
hogy a friedrichsruhei parkkal szemben emelkedö
magaslaton helyezzék örök nyugalomra. Kicsoda
nem találná természetesnek, hogy egy Bismarcknak
utolsó kivánságát teljesitik! A hátramaradottak
óriás akarateröt és nagy karaktert tanusitanak, mi-
dön lemondanak atyjuk fényes berlini temetéséröl,
amelyre bámulóinak és tisztelöinek százezrei siet-
tek volna közelböl és távolból és amely kétségtele-
nül századunk legimpozánsabb gyászünnepe lett
volna. Nem igaz tehát, hogy a Bismarck-család csak
azért utasitotta vissza a berlini temetést, mert Vil-
mos császár ragaszkodott hozzá.

Ami azt a hirlapi közleményt illeti, mely egy
nappal Bismarck halála után jelent meg egy ber-
lini ujságban és mely Bismarck herczegnek a né-
met császárhoz intézett lemondó kérvényét foglalta
magában, — a Bismarck-család teljesen távol áll
ettöl a közleménytöl és meg van botránkozva
amiatt, hogy presente cadavere közzé mertek tenni
oly okiratot, amelynek birtokába csak kerülö uta-
kon juthatott az az ember, aki vele visszaélt A
rendkivül idöszerütlen közleménynek bizonyára lesz-
nek még következményei. A közölt okmány min-
denesetre hitelesnek látszik, ami már abból is kö-
vetkeztetik, hogy Bismarckék lapja, a "Hamburger
Nachrichten" egész terjedelmében lenyomatja.

A család azt határozta el, hogy a gyász-
Ünnepet már kedden a legszükebb családi körben
tartja meg s mindössze a holttest ünnepi beszen-
telésére fog szoritkozni; ezen az ünnepen Vilmos
császár is jelen lesz, kit tegnap délelött vártak
Kielbe, ahonnan azonnal tovább utazik Friedrichs-
ruheba.

Arról nem lehetett szó, hogy Bismarck ko-
porsóját a császár megérkezéseig nyitva hagyják.
Épen a keddi napra szerették volna a koporsó be-
zárását elhalasztani, mert akkor van Vilmos gróf
születése napja, de a föloszlás proczesszusa már
nagyon elörehaladt A család nem egyezett bele a
holttest fölbonczolásába és egyes testrészeknek el-
távolitásába s az orvosok emiatt csak befecsken-
dezésre szoritkoztak, amivel nem tudták a felosz-
lást feltartóztatni.

Herbert herczeg állapotát nem lehet leirni.
A koporsó lezárásakor több izben összerogyott és
eröszakkal kellett öt a halottas-szobából eltávolitani.

Friedrichsruhe, augusztus 2.
Arra a hirre, hogy a császári-pár ide

érkezik, ezrével és tizezrével özönlenek ide az
emberek. A gyászünnepségre már megtették
az összes elökészületeket. Bleichröder óriás
koszorut küldött Bismarck ravatalára. A csá-
szári-pár ma délután 5 óra 50 perczkor érke-
zik ide ; a herczeg holttestének beszentelését
hat órára tüzték ki.

Friedrichsruhe, augusztus 2.
Ma délelött igen sokan érkeztek ide, mert

azt hitték, hogy a német császár ideérkezése
nagy ünnepélyességekkel lesz összekötve. Mi-
kor aztán értesültek, hogy minden czeremónia
elmarad, a közönség nagyrésze visszautazott.
A család ma szigoritotta azokat az intézkedé-
seket, amelyekkel a közönséget távol tartja a
kastélytól. Csakis nyolcz embernek van meg-
engedve a parkba és kastélyba menni, de min-
den egyes alkalommal kötelesek magukat iga-
zolni. Még a porosz Urakháza küldöttségét
sem engedték be; a küldöttség fekete frakk-
ban, fehér nyakkendövel és rendjeldiszben
a kapu elött maradt és beküldte a ko-
szorukat és leadta névjegyeit. Egy ur, aki
öket a kapu elött fogadta, kijelentette, hogy
Bismarck herczeg kivánsága volt, hogy minden
"hivatalos" fogadtatást, czeremóniát mellözze-
nek a temetésénél. A koporsón csak a család
koszorui láthatók. A herczeg lábainál Hohenlohe
koszoruja fekszik.

A halottas-szoba diszitése most már ké-
szen van. Az egész fekete szövetekkel van
bevonva. Benn egy katafalk van felállitva,
mely körül huszonnégy ezüst-gyertyatartóban

viaszgyertyák égnek. Tizenkét szék van csak a
szobában. A halotti beszédet W e s t p h a l
lelkész tartja a szomszédos Schwarzenbeckböl.
(N. W. T.)

Friedrichsruhe, augusztus 2.
Az a hir szivárgott ki a kastélyból, hogy

Bismarckot mégis eltemetik ideiglenesen.
Egészségügyi szempontból nem tartják meg-
engedhetönek, hogy a koporsó hónapokig a
halottasszobában legyen. Az ideiglenes teme-
tési hely a Schneckenbergen lesz. Ez iránt
még csak e hét végén fog határozni a család.
Ameddig csak lehet, otthon tartják a koporsót.

Negyedórával Hohenlohe megérkezte elött
zárták le a koporsót, ugy, hogy ö már nem
látta Bismarckot.

5ét fényképész készitett csak fényképet
a halottról, de becsületszavukat adták, hogy
a lemezeket nem használják többé soha.

Berlin, augusztus 2.
Friedrichsruheböl táviratozzák a "Berliner

Localanzeiger"-nek :
A császári pár ma délután 1/2 5 ó r a k o r

ideérkezik. A beszentelés hat órakor lesz.
Schweninger éjjel elutazott. Ma reggel csak
kevés utas jött Friedrichsruheba. Az idöjárás
komor. Az elsö berlini vonaton rengeteg sok
és nagy koszorukat küldtek Friedrichsruheba.
Köztük volt a Bleichröderé is. E bankház volt
fönöke ugyanis az elhunyt herczeggel jó vi-
szonyban volt és teljes bizalmát birta.

A kastélyt még mindig elzárva tartják
idegenek elött. Hogy mily tulzott az örség
gondoskodása, arra nézve jellemzö az a kö-
rülmény, hogy a diszörség parancsnoka még
most is megtiltja, hogy ama toronyház felé
menjenek az emberek, amelybe Bismarckot
temetni akarták. Még ma is, mikor már bizo-
nyos, hogy nem ott lesz a temetés, csak ne-
hány, határozottan megnevezett embernek sza-
bad arra felé mennie. A család kivánatára el-
marad a diszörség a koporsó mellöl.

Ma Stuttgartból egy gyászba öltözött öreg
hajlott nö érkezett ide, abban a biztos re-
ményben, hogy még egyszer utoljára láthatja
Bismarckot. Egészen vigasztalhatatlan volt, ami-
kor megmondták neki, hogy már többé soha
sem láthatja, mert a koporsó már le van sze-
gezve. Szegény öreg asszony sirva fakadt, ami-
kor ezt halotta. Már hosszu idö óta egyetlen
vágya volt hogy Bismarckot lássa. Ezelött há-
rom évvel egy parkban megpillantotta és egy
csokrot adott át neki, amelyet Bismark elfoga-
dott töle és pár pillanatig szivesen beszélgetett
is vele. Ez volt élete legszebb percze. Most
utoljára akarta látni a nagyembert, de a vég-
zet megtagadta e kivánságát.

Az ideális lelkesülés e gyönyörü jelének
azonban megvan a revers-je is. A kastély
kapuja elött nem épen zajtalanul és nem is
olcsón kinálgatják a friedrichsruhei képes
levelezö-lapokat és érmeket, hogy a nagy
államférfi halálából is némi hasznot le-
hessen huzni. (N. Fr. Pr.)

Friedrichsruhe, augusztus 2.
A park elött óriási közönség lesi a tör-

ténendöket. Különösen sok az angol. A szem-
ben levö magaslatok tele vannak kiváncsiakkal.
Vagy ezer fényképkészüléket lehetett össze-
számolni, amelylyel pillanatfényképeket vesz-
nek fel az amateurök és professionisták egy-
aránt. Sok helyütt látni festöket is.

5 óra 30 perczkor a diszörség sorfalat
állt a kastélytól a vasuti pályaudvarig. Az
egész utat szönyegekkel vonták be. Tiz perczczel
a vonat megérkezése elött az egész Bismarck-
család a park kapuja elött áll már, ahol a
császári párt várta. Herbert herczeg fekete
frakkban fehér nyakkendövel, Vilmos, gróf
egyenruhában rendjelekkel, a hölgyek fekete
ruhában voltak.

Öt óra és ötven perczkor érkezett meg
a különvonat és a parkkal szemben állott meg.
Erre Bismarckok a vonat felé közeledtek. Elsö-
nek a császárné lépett ki teljes gyászban.
Herbert és Vilmos azonnal odaléptek hozzá és
kezet csókoltak neki.

Ezután Vilmos császár lépett ki és kezet
nyujtva Herbertnek, beszélni kezdett vele. Az-
után Vilmoshoz ment, kivel szintén kezet fo-
gott Miután még Rantzaut és a hölgyeket üd-
vözölte, a császárné Herbert karján, a császár

Vilmos gróf oldalán bementek a várkastélyba.
A kapukat azonnal becsukták utánuk.

A császári pár és a Bismarck-család egye-
nesen a halottas-szoba felé tartottak, ahol a
beszentelés kezdödött.

A császár kiséretében voltak: B ü l o w
államtitkár, E u l e n b u r g bécsi nagykövet
és dr. L u c a n u s, a polgári kabinet fönöke.

A császári pár három koszorut tett a
koporsóra. Két nagy pálmakoszorut és egyet
fehér rózsákból. Az elsö kettö a császári páré,
a harmadik a trónörökösé volt.

A czeremónia elött még halk imát rebe-
gett a császári pár a koporsó elött.

Egy urtól, aki a beszentelésnél jelen
volt, a következökröl értesül a "N. W. T."
levelezöje:

Minden szigoruan, programmszerüen ment
végbe. Elöször a császárné ment a halottas-
szobába. A császárné nagyon le volt han-
golva, tekintete folyton a földön járt. Ezután
jött a császár, akitöl Herbert bocsánatot kért
azért, hogy a szük lépcsök esetleg kényelmet-
lenek. A császár az egész czeremónia alatt
mély hallgatásba volt elmerülve. Arcza erös
meghatottságról tett tanuságot. A kis szobában
csak huszonöten voltak. Mindenkit bántott a
höség és a rossz levegö.

Westphal lelkész vagy egy negyedórás
beszédet mondott, amelyben nagy vonásokban
jellemezte Bismarck életét és kiemelte, hogy
mennyit köszönhetett Istennek az, aki ennyi
nagyot müvelhetett.

Harminczöt percznyi idözés után a csá-
szári pár elhagyta a várkastélyt. A császárné
balján Herbert, a császáron Vilmos gróf ment.
A család valamennyi tagja elkisérte a császári
párt a vonatig, ahol szivélyesen elbucsuztak
egymástól. Vilmos császár állitólag kezet szo-
ritott a vaskanczellár régi komornyikjával is.
Amikor a vonat indulni kezdett, Vilmos csá-
szár jobbjával intett a két Bismarck félé, a
császárné pedig ismételten köszönt feléjük fej-
bólintással.

Friedrichsruhe, augusztus 2.
A mauzoleum, melybe Bismarckot teme-

tik, állitólag 300.000 márkába kerül. A költsé-
geket tisztelöi és barátai fedezik.

A végrendelet.

Friedrichsruhe, augusztus 2.
A végrendelet értelmében Herbert her-

czeg kapja a schwarzbecki, friedrichsruhei és
schönhauseni majorátusokat, Vilmos grófé lesz
Varzin, gróf Rantzau pedig egy millió márka
készpénzt kap.

Friedrichsruhe, augusztus 2.
Bismarck hagyatéka körülbelül harmincz

millió márkára rug. (N. W. T.)

Bismarck emlékiratai.
Köln, augusztus 2.

A "Kölnische Zeitung" szerint Bismarck
memoires-jait az "Union" kiadó czég vette meg
már régebben 1 millió márkáért. Bismarck a
legutolsó idökig irt a memoire-okba, amelyek
legközelebb meg fognak jelenni.

A halál oka.
. . . Berlin, augusztus 2.
A halál okáról még a következöket jelentik:

A betegség képéröi eddig közölt részletekböl azt
kell következtetni, hogy Bismarcknak régi baja, a
véredények gyuladása, a vér megalvása s az
ereknek a gyuladt helyeken való eldugulása, az
utóbbi napokban akut karaktert öltött; erröl tanus-
kodik a lábak nagymértékü megdagadása is, ami
a megakasztott vérkeringésnek következménye volt.
Meglehet, hogy az aggastyán mult pénteken, könnyü
javulására való tekintettel, kelleténél többet enge-
dett magának. Az eddigi hirek szerint minden-
esetre valószinünek látszik az a föltevés, hogy a
több helyütt megaludt vérnek egy részecskéje szét-
vált s a tüdöbe jutott s itt tüdövizenyöt okozott.

A németség gyásza.
Berlin, augusztus 2.

Az elsö palota Berlinben a birodalmi kanczel-
láré volt, melyre félárboczra huzták a lobogót, az-

tán a parlament palotája következett, melynek
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tornyaira kitüzték a gyászlobogót; kis idöre reá a
Friedrichstrasse, Unter der Linden és a Leipziger-
strasse palotáin is fekete zászlók lengedeztek és a
délután folyamán már a külvárosok is gyászpom-
pában diszlettek.

Délután 1 órakor a katonai parancsnok el-
rendelte, hogy Berlin összes kaszárnyáira fél-
árboczra eresszék a zászlókat, egy óra mulva pe-
dig megérkezett a császár rendelete, hogy ugyan-
azt tegyék az összes nyilvános és királyi épülete-
ken, kivéve a királyi palotákat. A rendörfönökség,
tüzoltóság és postaépületek is gyászdiszt öltöttek.
Dr. Rosse közoktatásügyi miniszter telefonon uta-
sitotta az összes alárendelt hivatalokat, hogy
eresszék félárboczra a lobogókat. A berlini hely-
örségnek a déli parancsban adták tudtul, hogy s
volt birodalmi kanczellár meghalt

Berlin városa is impozáns módon fogja rész-
Tétét kifejezni elhunyt diszpolgára halála felett,
mely czélból mára rendkivüli közgyülést hivtak
egybe. Zelle föpolgármester, aki a Mersebergben,
leánya birtokán idözött, Berlinbe utazott. Bismarck
herczeg 27 év óta volt Berlin diszpolgára, röviddel
a 71-iki háboru után érte ez a kitüntetés. Ö kivüle
még csak három diszpolgára van a városnak : dr.
Koch, titkos egészségügyi tanácsos, Virchov tanár,
titkos tanácsos és dr. Menzel tanár, titkos ta-
nácsos.

Ugy hallatszik, hogy a berlini diákság kül-
döttséget meneszt Friedrichsruhebe, mely koszoru-
kat fog a ravatalra helyezni. E czélból az összes
diákbizottságok üléseket tartanak.

A Szentháromság-templomban dr. Dryander
szuperintendens, udvari lelkész a következö sza-
vakban emlékezett meg Bismarckról:

"Megrázó gyászhir járja be a várost. Ahol
csak egy német is van, meg fog emlékezni Bis-
marckról, de különösen a mi községünk, mert itt
edzette magát az élet küzdelmeire. Sehleiermacher
konfirmálta ezen szavakkal: "Bármit cselekedett is,
hallgassatok szivetek sugallatára és ne az embe-
rek, hanem Isten kedvéért tegyétek." Azonkivül
hitközségünk tagja is volt mindaddig, mig elköltö-
zött a Friedrichstrasseról és mindig hü volt az
egyházhoz és a szentségekhez. Isten vigasztalja a
gyászolókat!"

Egy tudósitó kiszámitotta, hogy Bismarck
épen 1000 hónapot élt. Április elsején mult 83
éves, vagyis akkor töltötte he életének 996-ik hó-
napját, tehát minthogy azóta még négy hónap telt
el, kikerekedett a szám 1000-re.

München, augusztus 2.
Luitpold regensherczeg Bismarck herczeg

halála által mélyen meginditva, részvéttáviratot
küldött Vilmos császárnak és Rantzau grófnak és
Berchtesgadenben alpesi rózsákból és havasi gyo-
párból koszorut rendelt, amelyet Friedrichsruheba
küldenek és a koporsóra helyeznek.

München, augusztus 2.
Annak a koszorunak szalagján, amelyet

Luitpold regensherczeg Vorderrissböl Friedrichs-
ruheba küldött, a következö felirat áll:

"A nagy kanczellárnak utolsó üdvözletét küldi
Bajorországból — Luitpold regensherczeg."

Drezda, augusztus 2.
A Vogelwiesen rendezett népünnepen Albert

szász király is jelen volt; a lövészek elnökének
azt mondta, hogy csak azért jött el, hogy mint az
egyesületnek hetvenéves tagja, megnyissa az ünne-
pet. de Bismarck herczeg halála annyira megren-
ditette, hogy a szokásos körsétáról le kell mon-
dania és nem maradhat tovább az ünnepen.

Berlin, augusztus 2.
A császár által tervezet ünnep a Königsplatzon

elmarad. Csütörtökön a Vilmos-templomban j
gyászünnepély lesz. amelyen részt vesz a \
kanczellár és a föbb államhivatalnokok. A
császár diszszázadot rendel ki a templom elé.
A nagy ünnepélyböl csak ennyi maradt meg.
A berlini diákok nagy gyászünnepre készülnek.

A külföld részvéte.
Pétervár, augusztus 2.

A "Journal de St.-Petersbourg" vezérczikké-
ben Németország fejlödését fejtegeti Bismarck elsö
fellépésélói haláláig és azt mondja, hogy Német-

ország mai nagyságát és hatalmát Bismarck láng-
elméjének köszöni. Németországnak a külföldhöz
való viszonyára áttérve, elismeri a nevezett lap
a század e legnagyobb államférfiénak kiváló
érdemeit és megjegyzi, hogy Bismarck herczeg
oly idöben lépett a politikai élet szinterére, mi-
dön Oroszország I. Miklós czár uralkodása alatt
jelentékeny szerepet vitt a németországi viszonyok
tekintetében. A német udvaroknál levö orosz köve-
tek hivatva voltak arra, hogy a szövetségtanácsban
tárgyalt kérdésekröl véleményt mondjanak. Az ese-
mények folyása természetesen véget vetett ennek a
helyzetnek s a viszony Németország és keleti szom-
szédja között máskép alakult. A legbensöbb bizal-
masság jellegét öltötte ez a viszony és barát-
ságos maradt. A rokoni kötelék, amely az orosz
császári ház és a porosz királyi ház közt fennáll,
a fegyvertestvériség emléke e század elejéröl és
talán az öszinte rokonszenv is kormányelveink
iránt, érthetövé teszi, hogy Bismarck mindenkor,
még akkor is, midön a két ország közt bizonyos
lehangoltság támadt, arra törekedett, hogy az öket
összefüzö viszony meg ne szakittassék. Nagy czélo-
kat követve, mindig egyetértésben volt a nemzeti
érzelemmel és ez magyarázza meg, hogy Német-
ország öt, mint legnagyobb fiainak egyikét ünnepli
és hogy az ö nevét hazájának történetében mindig
elsö helyen fogjak emlegetni I. Vilmos császár
nevével együtt, akit oly hosszu idön át példátlan
odaadással szolgált.

A hivatalos lap Bismarck herczegröl szintén
hosszabb megemlékezést közöl, amelyben igy szól:

"Bismarck herczegben geniális politikus és
államferii hunyt el, akinek nevét a németek még
nemzedékek után is büszkén fogják emlegetni. Az
elhunyt igazi hazafi volt és a leggeniálisabb dip-
lomatája ennek a századnak. Neve kitörölhetetlen
a világtörténelemböl Bismarck egy negyedszázad
folyamán sok államnak kijelölte az utját. Német-
ország méltán büszke lehet erre a kolosszusra."

Berlin, augusztus 2.
F e r e n c z J ó z s e f képviseltetni akarta

magát U m b e r t o küldöttséget akart kül-
deni, de H e r b e r t lemondta.

Herbertnek erös fejfájása és szivbaja
támadt

Madrid, augusztus 2.
Almodovar del Rio herczeg külügyminiszter

meglátogatta Radowitz német nagykövetet, hogy
Bismarck elhunyta alkalmából kifejezze a kormány
részvétét.

Az ujságirók panasza.
Friedrichsruhe, augusztus 2.

Az elzárás, amely különösen az ujságirókat
sujtotta, sok recriminatióra ad alkalmat. A német
ujságirók, akik ismerik Bismarckékat, nem csodál-
koznak a dolgon, de a franczia, angol, amerikai
laptudósitók egyszerüen dühösek amiatt, hogy sen-
kit sem eresztettek be a kastélyba. Az ujságirók
körében azt beszélik, hogy Bismarck Berbert erre
azt jegyezte meg:

— Eddig az ujságirók nekünk szereztek bo-
rt, most mi szerzünk nekik.

Schweninger, aki eddig közlékeny volt, ma
igy szólt egy ujságirónak:

— Én már nem beszelek semmit, én már
eljátszottam szerepemet.

Ugylátszik dr. Chrysander is kegyvesztett lett.

Egy franczia iró Bismarckról.
Henri de Houx, az egyetlen franczia ujságiró,

aki Bismarckot valamikor meginterviewolta, csak-
nem öthasábos czikket irt a párisi "Matin"-ba a
meghalt herczegröl. Houx czikkének hangja egészen
eltér a többi franczia lapok czikkeitöl, mert nem-
csak objektiv, hanem tartalmas és szép is. Itt kö-
zöljük a czikket bö kivonatban.

"Az ö árnya senkinek sem áll már az utjá-
ban, az ö dicsösége nem kissebbit már senkit. Ugy
látszik, mintha magas alakja, moly az utóbbi esz-
tendökben meggörnyedi, most ujból föiegyenesed-
nék, mintha a német egység hatalmas voltát szim-
bolizálná kolosszális alakjával; nagy, erös és
hatalmas: a második Arminius! Az emberek
földesuraknak holttesste elött szivet-lelket tépö fáj-

dalommal és II. Vilmos császár megismétli III.
Frigyesnek Guise herczeg sirjánál elmondott
•óhajtását:

— Je ne croyais pas, qu'il fut si grand!
Az utolsó esztendök eseményei egy ret-

tenetes igazságra tanitották, amin sokat elgondol-
kodhatott csöndes magányában: Nincsenek nélkü-
lözhetetlen emberek! Kastélyából láthatta, hogy
az állam hatalmas gépezete, amelynek rugóit olyan
erös, némelykor borzalmasan eröszakos kezekkel
igazgatta, most nélküle is szépen müködik. Látta,
hogy a birodalom politikáját most nem az ö sza-
bályai szerint, nem az ö szellemében vezetik és
mégis jól megy minden. Látta, hogy a diplomáczia
most más alapelveken nyugszik, látta, hogy bekö-
vetkeztek olyan események, amelyektöl félt, mert
végzeteseknek tartotta öket, például az orosz-fran-
czia szövetség. Látta, hogy azok a kreaturák, ame-
lyeket ö megvetett, hatalomra jutottak, hogy azok,
akiket szeretett, mellöztettek; hogy meglazultak
azok a szálak, amelyeket ö szorosra füzött és szo-
rosabbá váltak, amelyeket ö meglazitott. És még-
sem bomlott meg az általános rend. Európa, ame-
lyet ö saját tervei szerint akart átalakitani, lerázta
magáról az ö befolyását s azért igen jól érzi ma-
gát. Megérte, hogy megsemmisülni látták törekvé-
seit, aggodalmainak és jóslásainak alaptalanságát
és zsarnokságának czéltalan voltát. És ez pokoli
kinokat okozott neki

Összetett kezekkel várja a bekövetkezendö
eseményeket. (Az 1870-iki háboruról van szó). Még
csak annyi fáradtságot sem vesz magának, hogy
legalább foglalkozzék a dologokkal. A Hohenzoller-
nek kandidálása is az ö hozzájárulása nélkül tör-
tént. Bismarck akkor Variinban volt, távol Berlinböl,
mikor a porosz király Benedettinek elégtételt adott,
amit azonban a franczia kormány keveselt. Azután
ujból akczióba lépett. Sejlik, hogy a háboru be fog
következni és nem akarta, hogy az események
szálai kicsusszanak a kezei közül. Megkorrigálta
az ismert emsi táviratot A háboru czélja rá nézve
Elzász meghóditása volt. Mühlhausent, Colmart és
Strassburgot akarta, annak az elvnek az erejénél
fogva, hogy a határszéli völgyek jogszerint az erö-
sebbé legyenek, aztán meg azért is, mert a déli
részek kétséges hüségét erödökkel akarta biztosabbá
tenni. Ez volt becsvágyának összpontosulása. Metzet
és a franczia Lotharingiát Moltke ur eröszakosko-
dására elvették tölünk, büntetésül heroizmusunkért,
amelyet az ellenállásban kifejtettünk.

A német császárság megalkotása nem annyira
Bismarck, mint inkább Frigyes trónörökös müve,
de azok az események, amelyeknek megkoroná-
zása volt, a Bismarck keze nyomán létesültek. — —

A szocziálizmusról egy alkalommal a követ-
kezöket mondta Houxnak Bismarck:

— Vannak bizonyos rovarálczák a föld alatt,
amelyek tönkreteszik a növények gyökereit. A föl-
dön ellenben vaddisznócsordák járnak, amelyek
otromba rohanásukkal mindent ledöntenek, ami
utjukba akad, de fölturják a föld alól a rovar-
álczákat is és fölfalják öket Az emberek szidják a
vaddisznókat, mert látják a pusztitásukat; de az a
kár, amelyet ezek okoznak, meg sem közeliti azt,
amit a láthatatlan, földalatti rovarálczák csinál-
nak. A vaddisznók a katonák, a rovarálczák a
szocziálisták."

Végül még a következöket mondja a czikk
irója :

"A politikában ép ugy, mint minden más dol-
gában a tiszta pozitivizmus iskolájához tartozott.
Sohasem hittem, hogy lehetséges legyen, hogy egy
ember, aki épen ugy husból és idegekböl van, mint
mi valamennyien, ennyire el tudja nyomni magá-
ban az érzékenységet az intelligenczia és az aka-
raterö javára. Elhatározásainak rugója soha sem
volt sem szeretet, sem gyülölet, sem harag, sem
részvét. Minden cselekedetét a sakkjátékos hideg-
vérével követte el, aki egyformán közömbösen áldoz
fül czéljainak megfelelöen királynöket, futárokat,
lovakat és parasztokat. Semmi áldozatot nem ta-
lált nagynak, ha nyerni akart. Minden csel, min-
den eröszakosság jó volt neki, ha hasznát remélte.
A politika tisztán dynamikai tudomány volt az ö
szemében. Nem az elvekkel, hanem az erökkel
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számolt Az 1871-iki hadjárat után, mikor a béke-
alkudozások folytak. egy kereskedö számitásával
latolgatta a császárság vagy köztársaság fizetö-
képességét A köztársaság jobban tetszett neki a
császárságnál; mindazonáltal látszólag a császár-
ság eszméjének hódolt, csak azért, hogy Thierst
és Jules Favret föltételeinek elfogadására könnyeb-
ben rábirhassa. A commune fölkelése aggasztotta;
félt, hogy Francziaország igy nem lesz képes fize-
tési kötelezettségének eleget tenni. Ha a nemzet-
gyülés lassabban intézte volna el a fölkelés elnyo-
matását, Bismarck okvetetlenül beleavatkozik a
dologba.

Igy kell Bismarckot és müvét megérteni.
Megérteni, de nem megitélni. Majd eljön a törté-
netiró, aki a maga methódusa szerint az esemé-
nyek nagysága és hatásuk tartóssága alapján meg-
itéli a müvet és alkotóját.

Bismark szellemének minden erejét hazája
nagyságáért és jólétéért áldozta föl. S hogy ezt
elérhesse, megvetett mindent, amit az érzékenység
és erkölcsiség tultengésének nevezett. És különö-
sen ebben a tekintetben volt rendkivüli ember.
Minden erényeit, minden szeretetreméltoságát csa-
ládjának tartogatta, csak annak körében tudott me-
leg és egyszerü lenni.

Most megtért a nyugodtabb, boldogabb vi-
lágba. Es Németország sorsát nyolcz esztendö óta
az idealisztikus, szenvedélyes és sokat akaró feje-
delem irányitja. A hatalmas birodalom vezetése a
hideg számitó kezeiböl egy müvész kezeibe került.

Bismarck sorsa annak a fukar apának a
sorsához hasonlit, akinek végig kell nézne, hogy a
fia hogyan pazarolja, hogyan szórja el két kézzel
azt a vagyont, amelyet ö gyüjtött . . .

Ettöl a kinos érzéstöl most megszabaditotta
öt a halál."

HIREK.
A királyné Nauheimban.
Felséges asszonyunk mindjobban érzi

magát Nauheimban, hová orvosai küldték. A
királyné az utolsó napokban ismételten meg-
mondotta környezetének, hogy nauheimi tar-
tózkodásának már eddigi eredményeivel is na-
gyon meg van elégedve és kijelentette, hogy
ott idözését, amennyire lehet, meg fogja hosz-
szabbitani. A javulás a királyné állapotában
napról-napra tart és épen ez a fö ok, amiért
a királyné nauheimi üdülését meg akarja hosz-
szabbitani. Ezért valótlan a Homburgból vi-

lággá bocsátott hir, mintha a felséges asszony
Nauheimból oda menne utókurára és hogy ott
lesz Ferencz József király is. Ezt a hirt a ki-
rályné környezete a leghatározottabban meg-
czáfolja. Utókuráról egyáltalán nincs egyelöre
szó — az egész hir onnan eredhet, hogy a
kiséret néhány tagja a homburgi saisonünnep-
hez jegyekért irt, amelyeket a homburgi für-
döigazgatóság rögtön a legnagyobb elözékeny-

séggel megküldött. Ezt a körülményt aztán
felhasználta valamely élénk fantáziáju riporter.

A királynéval egyáltalán a legcsodálato-
sabb dolgokat hozzák összeköttetésbe. Igy pél-
dául nehány nap elött hire járt hogy Ferencz
József délután megérkezik a királyné látoga-
tására. de a találkozás nem Nauheimban, ha-
nem a közeli Friedbergben lesz, a legszigorubb
inkognitóban. Az emberek ugyanis látták a ki-
rályné kocsiját Friedbergbe menni, de onnan
csakhamar üresen tért vissza. Ebböl aztán ha-
marosan azt kombinálták, hogy a felséges ur
politikai okokból nem akarja ez idö szerint bi-
rodalmát elhagyni és ezért a legnagyobb ti-
tokban elutazott Nauheimba, de hogy ott ne
ismerjék fel, a találkozást felséges nejével
Friedbergben állapitotta meg. Ez a kalandos
hir is hitelre talált és sok száz fürdövendég
kisietett Friedbergbe, hogy a titkos találkozás-
nak legalább egy vagy másik részletét meg-
lesse. A királyné pedig ezalatt gyanutlanul ült
a friedbergi kastély kertjében és roppant jo-
izüt nevetett a tréfán, amikor azt neki késöbb
elmondották.

A királyné kisérete kijelentette, hogy az
uralkodó egyáltalán nem jön Nauheimba. ellen-
ben a hét végére odavárják a hesseni nagy-
herczeget

A királyné eddig a 7. számu forrás hires
nagy sprudeljében tiz fürdöt vett. Ezekböl
még kettöt vesz, hogy azután az erösebb für-
dökre térhessen át. Nauheimben a fürdövendé-
gek óriás nagy száma miatt már reggeli öt
órától kezdve szolgáltatják ki a fürdöket és esti
hat óráig vagy 2500-an veszik azokat igénybe.

A királyné sem röstel korán felkelni és
már hat órakor fölkeresi a fürdöt. Egyedül és
gyalog indul el a parkon át a III. számu fürdö-
házhoz, ahol komornája megvárja. Hazafelé
kocsin megy a felséges asszony. Egy óráig
nyugszik és azután fogadja orvosát, dr.
Schottot, akit julius 25-én a hesszeni nagy-
herczeg a tanári czimmel tüntetett ki. Dél-
után a királyné harmadfél óra hosszat kocsi-
kázik. Ö felsége nem fürdik naponta, hanem
két fürdö után egy napot pihen. Minden iránt
melegen érdeklödik.

Amikor felolvasója, B a r k e r u r és uti-
intendánsa egy diák-párbajt tekintettek meg,
melynek nyilvánossága elöttük uj volt és ezt ké-
söbb elmondották a felséges asszonynak, ezt
jegyezte meg:

— Miért nem mondták ezt nekem meg
elöre, én is szivesen elmentem volna; régeb-
ben nagyon szivesen vivtam magam is.

*
Cronbergböl távirják, hogy Frigyes csá-

szár özvegye ma délelött Nauheimba utazott,
hogy meglátogassa Erzsébet királynét.

Augusztus elsejével uj elöfizetés nyilt la-
punkra:

Elöfizetési árak:
Augusztus hóra . 1 frt 20 kr.
Augusztus 1-töl október 31-ig . . . 3 frt 60 kr.
Augusztus 1-töl deczember 31-ig . . 5 frt 90 kr.

Kérjük azokat a vidéki tisztelt elöfizetöinket,
kiknek elöfizetése julius végén lejár, hogy a meg-
ujitásról idejekorán gondoskodni sziveskedjenek,
nehogy a lap pontos küldése fennakadjon.

A kiadóhivatal.

Lapunk mai száma 16 oldal.

— A király szobra Pécsett. A pécsi
hadapród-iskolában tegnap állitották fel az
épület föbejárata elött ö felségének bronzból
készült két méter magas mellszobrát A gyö-
nyörü szobor, amely magas kötalapzaton áll,
meglepö hüséggel ábrázolja a királyt. Az
épületet augusztus hónap elsö felében adják át
rendeltetésének.

— Arany László a ravatalon. Arany László
elhunyta iránt rendkivül meleg részvét nyilvánul.
A halottas-szobái tömérdek virágos koszoru boritja.
A tudományos akadémia ma délben tette le koszo-
ruját a ravatalra, széles szalagján ez a fölirás
olvasható: "Arany László tagnak — a
magvar tudományos akadémia." Igen szép koszo-
ruval rótta le kegyeletét az akadémia tisztviselö
kara; a szalagra ez van irva: "Arany László leve-
lezö tagnak — az akadémia tisztviselö kara." Ennek
a koszorunak a története ez: Amikor Arany László
1894-ben atyja hátrahagyott müveivel megnyerte a
nagy dijat, a 200 aranyat, az akadémia tisztviselöi
karának nyugdijegyesülete javára adományozta,, A
Kisfaludy-társaság szintén pompás koszorut küldött
e fölirással: "Arany Lászlónak — a. Kisfaludy-
társaság''. Szép Gyulai Pál és Aranka koszoruja is.
Tegnap és ma egymást érték a részvétlátogatók, a
többi közt ott volt Perczel Dezsö belügyminiszter
is. Jókai Mór gyönyörü levélben tudatta részvétét
az özvegygyel. Táviratokat küldött: báró Edelsheim-
Gyulai Lipótné. Tisza Kálmánné, Tisza Kálmán,
gróf Tisza István. Berczik Árpád, örgróf Pallavicini
Ede, Szily Kálmán, Thuróczy Vilmos, Szlávy
József, Jeszenszky Kálmán, Szlávy Béla és Fraknói
Vilmos.

— Nász a Koburg-házban. Fejedelmi há-
zasság még oly ridegséggel nem köttetett, mint
az, mely ma délelött ment végbe Koburgban.
ahol Günther Ernö schleswig-holstein-sonder-
burg-augustenburgi herczeg vezette oltárhoz
Dorottya szász-koburg-góthai herezegnöt. A mai
esküvöi tegnap szükkörü családi ünnepségek
elözték meg. Este ebéd volt a herczegi palo-
tában, melyen a fejedelmi személyeken kivül
a nászpár kiséretének hölgyei és urai, továbbá

a koburg-gothai föbb tisztek is részt vettek.
Az estélyen hangverseny és szinielöadás mu-
lattatta a vendégeket. Az egyházi esküvö ma
volt. A szent beszédet Günther Ernö schles-
wig-holsteini herczeg volt nevelöje, Mühlen-
hardt lelkész mondotta. A völegény maga je-
lölte ki a pap számára a bibliának azt a he-
lyét, amelyröl a szentbeszéd szólt. A herczeg-
választotta bibliai mondás ez volt: Bizd az
Urra utaidat és bizzál ö benne, ö jót fog tenni.
A beszédben gondosan került Mühlenhardt
minden legcsekélyebb czélzást a házasulók
valláskülönbségére és arra a sajnálatos családi
eseményre, mely a menyasszony anyját távol-
tartotta a menyegzötöl. A polgári esketésnél
tanukként szerepeltek Koburg uralkodó her-
czege és Keresztély schleswig-holsteini herczeg.
Az esküvö után tizenkettedfél órakor a trón-
teremben családi ebéd volt. Délután négy óra-
kor a fiatal pár elutazott Koburgból a dél-
vidékre.

— Emlékoszlop Nagy Sándor tábornoknak.
Debreczen város tanácsa, mint levelezönk jelenti, el-
határozta, hogy azon a halmon, ahol 1848. augusztus
2-án a debreczeni csata volt és amelyet a debre-
czeni vörössipkások vitéz tábornokáról Nagy
Sándor halmának neveznek, emlékoszlopot állit.
Az emlékoszlop tervezetét Aczél Géza városi fö-
mérnök már elkészitette.

.— Magyar vér Kubáért. A spanyol-
amerikai háboru nem csak a spanyolokra, de
mireánk nézve is végzetes volt. Mint ugyanis
fiumei tudósitónk jelenti, "Maria Theresia"
nevü hadihajónk, amelyet azért küldtek a
harcztérre, hogy a tengeri ütközetek lefolyását
tanulmányozza, visszatérö utjában a nyilt
Oczeánon egy tengeri örvénybe jutott és csak
hajszálon függött, hogy el nem sülyedt. Az
óriási hullámok h a t m a t r ó z t s o d o r -
t a k l e a födélzetröl, ugyszintén a mentö
csónakokat is letépte. Az elpusztult hat mat-
róz nevét a közös hadügyminiszterium csak a
hadihajó visszatérése után fogja közzétenni

— Magyar-e Walsin-Esterházy? Több lappal
együtt mi is megemlékeztünk egy öreg folttisztitó
szabó meséjéröl, ki azt állitotta, hogy gróf Walsin-
Esterházy Pápán született, s hogy ö gyermekkorá-
ban nagyon jól ismerte. Erre vonatkozólag ma,
lapunk egy elökelö barátja a következö levelet in-
tézte hozzánk :

Egy Pápáról származó folttisztitó szabó oly
valótlanságot állit néhai gróf Eszterházy Károlyról
és utódairól, hogy én, aki kis gyermekkoromat
abban az idöben Pápán töltöttem és akinek nagy-
apja akkor a gróf pápai, ugodi és devecseri ura-
dalmainak kormányzója volt, kénytelen vagyok azt
megczáfolni és az egészet valótlanságnak nevezni.
A valódi tényállás a következö: Gróf Eszterházy
Károly valóságos belsö titkos tanácsos, helyettes
fölovászmester, 1845-töl 1848-ig Györ vármegye
föispánja, Perényi Antónia bárónöt vette nöül, aki-
töl három fia született: Antal — kinek fia Mihály,
most országgyülési képviselö — Ferencz és Ernö.
E két utóbbi is életben van és Pozsonyban la-
kik. Késöbb a gróf elvált nejétöl és egy igen szép
asszonyt hozott magával Bécsböl. Az asszony egy
bécsi tanár leánya volt és férjével, egy Khan nevü
emberrel és két kis leányával együtt Pápán lakott,
a grófnak abban a házában, melyet a református
hitközség késöbb kollégiumnak vett meg. A nyarat
Hantán, a Pápa mellett levö szölöhegyek között
fekvö villában töltötték. Ettöl az asszonytól szüle-
tett a grófnak egy kis leánya, akit mivel tör-
vényes neje még élt — Hantai Leontinnak
neveztek, mert Hantán születeti és igy is
van a pápai anyakönyvbe bejegyezve. Ké-
söbb, ha jól emlékszem, 1847-ben, midön a
szép asszony Khan nevü férje és a gróf törvényes
neje meghalt, a gróf megesküdött a szép asszony-
nyal és ekkor született egy kis fia, akit lehet, hogy
szamaras gyereknek neveztek kis fiu korában. Ez
a gyermek gróf Eszterházy Károlynak pozsony-
megyei szép birtokán lakik és egy gazdag angol
nönek a férje. Tehát ebböl tisztán kiviláglik, hogy
gróf Eszterházy Károly második nejének semmi
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köze sincs a Walsin névhez. Ö egy német
bécsi tanárnak leánya volt és elsö férjét
hivták. Ez asszony két, Khantól való leányának
egyikét Ziska József györi ügyvéd vette el. Kitöl
azonban késöbb gróf Csáky Tivadarral megszökött.
A szökevények Svájczban polgári házasságot kötöt-
tek. A másik leányt báró Sterneck vezérkari ör-
nagy vette nöül.

— Egy karmester halála. Grossmarm József,
a frankfurti szinház karmestere — mint táviratoz-
zák — meghalt. A jeles tehetségü karnagy hosz-
szabb ideig a budapesti operánál müködött.
Ide gróf Zichy Géza intendáns hivta meg, mig
a szerencsétlen kezü báró Nopcsa ok nél-
kül egy gyönge kis énekesnö affairejéböl ki-
folyólag) elbocsátotta. Külföldön azután nagyon
szép carriéret csinált. Temperamentumos dirigens
és kitünö zongorázó volt. Halálhire Bécsböl jön,
ahol egy szanatoriumban hosszabb betegség után
ma kiszenvedett. Harminczkét éves volt és fiatal öz-
vegye — a budapesti Egger-családból való —
szomorodott szivvel áll az elhunyt koporsója
mellett.

— Kézfogó. Kiss Elek fövárosi kereskedd
eljegyezte Schwarz Laurát Beczkón.

— A Szent István-napi szónok. Szent-István-
napján, a budavári koronázó Mátyás-templomban
tartandó istentiszteleten a herczegprimás megbizá-
sából Francsics Norbert Benedek-rendi áldozópap
és királyi tankerületi föigazgató mondja az ünnepi
beszédet.

— Öngyilkos uri asszony. A városligeti szö-
kökut táján ma délelött két lövés dördült el. A
sétáló közönség a kuthoz rohant, hol egy feltünö
szépségü urinöt találtak a földön fetrengve. Mellé-
böl patakokban omlott a vér. Az esetröl nyomban
értesitették a rendörséget és a mentöket is. A hely-
szinén megjelent rendörtisztviselö nyomban meg-
állapitotta, hogy az uri asszony Hubay Pál nyir-
egyházai orvos neje, született Nádasdy Blanka. A
szerencsétlen fiatal asszony a Batizfalvy-vizgyógy-
intézetben lakott, ahol idegbajára keresett orvoslást
Igen valószinü, hogy végzetes tettét idegrohamában
követte el, bar öngyilkossági szándékának okáról
fölvilágositást adni nem akart. A mentök megálla-
pitották, hogy az egyik golyó csupán börhorzsolást
idézett elö, mig a másik a sziv fölött furódott a
testbe és életveszélyes sérülést okozott. A sebet
bekötözték, azután az öngyilkos asszonyt saját
kivánságára visszavitték a Batizfalvy-intézetbe, hol
az ápolók már kétségbeesve keresték a megszökött
beteget. Hubay orvost, az öngyilkos asszony férjét,
táviratilag értesitették a szerencsétlenségröl.

— A hódoló diszfelvonulás. Eisenhut Ferencz
nagy körképének elötere, amelynek most végzik
befejezö munkálatait, maga egy külön müalkotás.
A festmény várpalota felöli oldalán a valósággal
való összeolvasztás nem volt tulságosan nehéz. Sok-
kal nehezebb feladatot adott a tulsó oldal — a
vérmezö felöli. Itt szinte egész kis városrészt kel-
lett a bástyafaltól a nézötér alá varázsolni, mely a
budai házaknak megfelel. — Az illuzió teljes föl-
keltésére itt szinte nagyobb gondot, több fáradsá-
got kellett forditani, mint magán a festményen. —
Jellemzi azt a nagy apparátust, melylyel az a
munka járt, hogy magára a budai kertek elkészi-
tésére az elötérben nem kevesebb, mint 60 ezer
darab mü-falevél volt szükséges.

— Tüz a vidéken. Fekete-Lehotán — mint
lapunknak irják — mult csütörtökön nagy tüz
pusztitott. Tizenhat lakóház és több melléképület
leégett. A tüz egy pipázó ember gondatlanságából
támadt; a kár körülbelül ötezer forint.

— Lemészárolt misszionáriusok. Dahomeyböl
érkezett távirati jelentés szerint Cazemajou kapi-
tányt és tolmácsát május 6-án Zinder mellett, fél
uton a Niger folyam és a Tehad-tó között, meg-
gyilkolták. A "Comité de l'Afrique francaise" állal
kiküldött misszió mult év deczemberében érkezett
Say-ba, ahol Cazemajou kapitányt kiséretének egy
része elhagyta. Miután a kapitány ellátta magát
teherhordó állatokkal, tovább folytatta utját Sokoto
felé. Koni tartományban a tüaregek fönöke nem
akarta megengedni, hogy a misszió az ö területén
átvonulhasson. Másrészröl a kofrai sheikh, Mussi.
a déli tüareg-föld lakosságát ingerelte föl az uta-

zók ellen. Utolsó levelében a misszió feje azt je-
lentette, hogy Zinderbe érkezett; azóta semmi hir
sem érkezett sorsa felöl, miglen most az emlitett
távirat halálát jelenti.

— Magyar orvos öngyilkossága Bécsben.
L ö w i n g e r Ede, ujvidéki orvos, a mult hónap
31-én feleségével együtt Bécsbe utazott, ahol egy
belvárosi fogadóban szállt meg. Ma reggel hót óra
felé az orvos a negyedik emelet egy félreesö he-
lyen revolverrel szivenlötte magát. Öngyilkosságá-
nak oka gyógyithatatlan betegség volt. Neje any-
nyira kétségbeesett, hogy a fogadóból elsietett es
délig se érkezett oda vissza. A rendörség ugy véli,
hogy az asszony valamely Bécsben lakó rokoná-
hoz ment A holttestet a belvárosi halottasházba
szállitottak.

— Esküvö. Palágyi Lajos, az ismert költö,
tegnap feleségül vette Gyöngyösi Czeczil kisasszonyt.

— Vasuti baleset. Az osztrák államvasutak
igazgatósága közli, hogy mult éjjel a Lembergböl
este 10 óta 10 perczkor elindult 2. számu gyors
vonat a lanzhuti feljárónál elgázolt egy paraszt-
kocsit, amelyen hét ember ült. Egy paraszt asszony
szörnye: halt. A többi hat embert fölvették a vo-
natra és Rzeszovba vitték. Hárman közülök utköz-
ben meghaltak s a másik három is kisebb-nagyobb
sérüléseket szenvedtet. A parasztok mind a Lanzhut
mellett fekvö Dembina faluból valók. A szerencsét-
lenség oka ismeretten. A vizsgálatot meginditották.

— A ferenczrendiek ünnepe. A hagyományos
Porciunkula-ünnepet nagy fénynyel ülték meg a
ferencz-rendiek. Reggel nyolcz órakor ünnepi mise
volt. amelyen Bán Sándor rendfönök mondott szó-
noklatot, a tizórai misén pedig Soós István, a
karmeliták priorja beszélt. Délután három órakor
ünnepi litánia volt.

— A czár ezrede. A közös hadseregnek
egyik vitéz ezrede ünnepel most jubileumot. A
Varasdon (Horvátországban) állomásozó 5-ik számu
dsidás-ezred ötven éve áll fenn és ez alkalommal
Varasdon nagy ünnepélyek rendeztettek. Ma reggel
nyolcz órakor a Graberje mellett levö gyakorlótéren
tábori misét mondottak, amelyen Voronin orosz
ezredes, II. Miklós orosz czárnak, az ezred tulaj-
donosának képviselöje, Morawetz vezérörnagy, lovas
dandarparancsnok, lovag Kiwisch ezredes ezred-
parancsnok és az egész tisztikar jelen volt. A mise
elött Voronin ezredes megszemlélte az ezredet,
amely négyszögben volt felállitva. A disz-
sátorba visszatérve, a hatóságok fejeit mutatta be
a vendégnek Rubido-Zichy föispán. Ezután a tá-
bori kápolnával szemben felállitott és feldiszitett
sátorban helyet foglaltak a megjelent tisztek és
hivatalnokok, mire Kolarics Miksa kanonok, városi
plébános misét czelebrált. A mise után Rubido-
Zichy föispán üdvözlö beszédet intézett a jubiláló
ezredhez. Ezután lovag Kiwisch ezredes meleg
szavakkal köszönetet mondott, mire Voronin ezre-
des átadta II. Miklós czár arczképét, amelyet a
tulajdonos az ezrednek adományozott. Voronin ez-
redes beszédében hangsulyozta, hogy császári ura
megbizásából jött, hogy parancsára átadja a képet
az ezrednek, hogy tisztelje és örizze azt meg.
Császárja es a saját nevében üdvözli az ezredet
jubileuma alkalmából.

Kiwisch ezredes erre átvette a képet és ki-
fejezte az ezred hódolatteljes köszönetét a meg-
tisztelö ajándékért. Ezután az egész tisztikart a
kép körül csoportositva, lefényképezték, Kiwisch
ezredes az ezredhez fordult. Velös, tartalmas sza-
vakban emlékeztette a katonákat, hogy elödeikröl
örökségképen szállott reájuk, hogy rendületlen hü-
séggel éljenek és haljanak uralkodónkért és urunk-
ért. Ezt a hüséget épen olyan mocsoktalanul meg
kell örizniök. Karapancsa kapitány horvát nyelven
tolmácsolta a beszédet. Azután az ezred elvonult
Voronin ezredes és a dandárparancsnok elött, mire
visszatért a kaszárnyába. Az ünnepély a gyakorló-
térre nagyszámu tömeget vonzott, amely feszült
figyelemmel szemlélte annak lefolyását. A városba
visszatérve. Voronin ezredes Morawetz vezérörnagy
dandárparcncsnok kiséretében meglátogatta Rubido-
Zichy Radoszláv föispánt. Délben a tiszti étkezö-
ben reggeli volt melyen a jubiláló ezred egész

tisztikara és Voronin ezredes részt vett.

— Az Otthon palotája. Az Otthon irók és
hirlapirók köre házat épittett s a munkához ma
fogtak hozzá nagy ünnepélyességgel. Gelléri Mór
gazda, Márkus Géza müépitész a palota tervezöje.
Mann József épitömester, Márkus Miksa, Hevesi
József szerkesztök, Sajó }Aladár az Otthon titkára
és Molnár Antal országgyülési képviselö voltak
jelen az ünnepélyen. Az elsö kapavágás alkalmával
táviratilag üdvözölték a kör elnökét, Rákosi Jenöt,
aki most Balatonföldváron nyaral.

— Kis tengerészek. Fiuméból jelentik, hogy
"Szida" nevü vitorlás hadihajónk, a fiumei haditen-
gerészeti akadémia másod- és harmadéves növen-
dékeivel, e hónap 1-én másfél hónapra terjedö
tanulmányutra indult. A hajó elsösorban Velen-
czébe megy, honnan kétnapi tartózkodás után az
olasz tengerpartot hajózza végig. Az utazás vég-
pontjának Szicziliát jelölte ki a haditengerészt fö-
felügyelösége.

— Halálozások. Sopronban tegnap meghalt
Lederer János királyi fömérnök, a soproni állami
épitészeti hivatalnak csak néhány hét elött kine-
vezett uj fönöke. Lederer a legjobb egészségben
foglalta el a mult héten uj hivatalát, de néhány
nappal késöbb hashártya gyuladásban megbetege-
dett és minden orvosi segély daczára tegnap meg-
halt. Lederer a föváros társasköreinek elönyösen
ismert tagja volt. Az ezredéves kiállitás alkalmával
a miniszter öt bizta meg a kiállitás területén tör-
tént épitkezések ellenörzésével % itt szerzett érde-
meit jutalmazta a király is. — Királyfiai báró
Jeszenák Jánosné született erdöteleki és chliniczki
Szentmáriay Gizella meghalt julius 31-én 22 éves
korában. Temetése ma délután volt Ó-Gyallán. —
Kassán julius 31-én hoszas szenvedés után elhunyt
hazslini Hazslinszky Gyuláné szülelett ilosvai Bor-
nemissza Sarolta, 44 éves korában.

— Eltünt jogász. Ifjabb Desán Páter pozsonyi
születésü, huszonegyéves joghallgató ezelött egy
héttel eltávozott szüleinek felsö-erdösor-utcza 3.
szám alatti lakásáról s azóta nyoma veszett. Ag-
gódó hozzátartozói attól tartanak, hogy valami
szerencsétlenség érte s annak, aki nyomára vezet,
huszonöt forint jutalmat adnak. A fiatal ember
magos, sovány termetü, arcza hosszukás, sápadt,
haja szöke, szemei szürkék. Nagy sasorra s pely-
hedzö bajusza van. Távozásakor világos-szürke
ruhát viselt. A rendörség mindenfelé keresi.

— A katona miatt. A konyha drámája mind
egyforma. A szerelem belopódzik a cselédleány szi-
vébe is. Ennek a szerelemnek a tárgya tudvalevöleg
valamely baka, vagy huszár. Debreczenben, mint
ottani levelezönk irja, egy Román Erzsók nevü
tizenhét éves leány maróluggal elpusztitotta életét
Ami az öngyilkosságában érdekesebb, az egy levél
amelyben eredeti módon van megirva a védtelen és
együgyü cselédleány csalódott szivének drámája. A
levél a következö :

"Ez végrendeletem. Kezét csókolom nagy-
sága és isten áldja meg, édes anyám. Én irom,
mert már tovább nem élhetem, eleget tul éltem,
meg sokat is az elégnél. Most már nem értem ér-
demes ennyi sokat szenvedni, mint én szenvedtem,
és ki hallatlan sok könnyeket hullattam Kun Antal
örvezetöér 3. honvéd gyalogezred 10-ik századjába,
én voltam neki kedvese, mig ö mással ment sétálni,
még pedig szemem elött, még csak az asszonyom
is látta, és most már ha ezt a levelet megtanáják
azonnal kérem tudatni szüleimmel, hogy jöjjön
valaki temetésemre, mert én megmérgeztem maga-
mat, mert kénytelen voltam ezt cselekedni magam-
mal. Mert már és a kereszlevelem ott van a ládá-
ban és a tekintetes asszonynak csókolom a kezét
alázatos szolgája."

Román Erzsébet,
Debreczen, Péter-Fiján 64. sz.

— Egy örült rémtette. Bécsben egy Marki
Antal nevü elmebajos lakatossegéd tegnap este
borzasztó vérengzést vitt véghez. Szorgalmas és
becsületes munkás volt és ezenfelül szivböl szerette
fiatal nejét. Tavaly óta azonban elmezavar tünetei
mutatkoztak rajta és féltékenységgel kezdte üldözni
hitvesét. Ezért bevitték az alsó-ausztriai tartományi
tébolyházba, ahol néhány hónap alatt állapota
annyira javult, hogy mult év szeptemberében ismét
kibocsátották. De odahaza csakhamar ismétlödni
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kezdtek a zajos jelenelek, melyeknek Marki alaptalan
féltékenysége volt az okai Tegnap este fél kilencz
éra körül Arnstein-utczai lakásukról a szomszédok
erös czivódást hallottak. Majd éles jajkiáltások
szelték keresztül a levegöt és néhány másodperez-
czel rá látni lehetett, amint Marki neje vértöl
elboritva lakásáról kiszalad a fokoséra és onnan
lerohan az utczára. Ott nyomban összerogyott és
körülötte hatalmas vértócsa képzödött. Testet élet-
veszélyes sebek boritották : egy-egy késszurás érte
a mellén, a vállán és még számos vágási és szu-
rási seb mutatta, mily kétségbeesett küzdelem le-
hetett az örült ember és a szerencsétlen asszony
között. Marklnének bekötözték a sebeit, azután be-
vitték a kórházba, ahol most a halállal
vivódik. A férjnek ezalatt nyoma veszett. Utóbb
megtudták, hogy éjfél után egy érakor betért egy
alsergrundi kávéházba es fekete kávét rendelt.
Beszéd közben csak ugy odavetöleg elmesélte a
pinczérnek, hogy kevéssel ezelött lakásán leszurta
a nejét. Oly komolyan és nyugodtan beszélt, hogy
nem gondolták, hogy örülttel van dolguk és a me-
séjét sem hitték el. A vendég fizetett és azzal tá-
vozott, hogy most elmegy ét jelentkezik egy rend-
örnél Hajnalban fél négy érakor, amikor az utczá-
kon bolyongott, egy rendör észrevette és letartóz-
tatta. Alighanem visszaviszik a tébolyházba.

— Személyi hirek. Dessewffy Sándor csanád-
megyei püspök holnap érkezik vissza Temesvárra.
— Karlsruhéból táviratozzák, hogy Nörber baden-
badeni kolostori lelkészt megválasztották freiburgi
érsekké. — Báró Calice konstantinápolyi osztrák-
magyar nagykövet hétfön megkezdi három heti
szabadságát.

— Öngyilkos honvéd-számtiszt. Bosnyákovic3
János 29 éves honvédségi számtiszt ma délben
öngyilkossági szándékból mellbe lötte magát s élet-
veszélyesen megsebesült. A mentök bekötözték se-
bét és a XVII. számu helyörségi kórházba szálli-
tották. Tettének oka ismeretlen.

— Csempészek a szerb határszélen. Belgrádi
tudósitónk táviratozza a következöket: Kursumlje-
nél szerb határörök feltartóztattak több csempészt,
akik az arnautáknak löport és municziót szállitot-
tak Szerbiából Törökországba. A csempészek és
határörök közt dulakodás támadt, azután az elöb-
biek Törökországba szöktek, visszahagyván öt muni-
czióval megrakott lovat.

— Meglopott sikkasztó. Mint bécsi tudósi-
tónk irja, Schweitzer Emilt, aki fönökétöl, Kohn
Richárdtól, hétszázötven forintot elsikkasztott és
ezzel az összeggel még julius 20-dikán megszökött,
a rendörség a Schottenringen tegnapelött elfogta.
A tizennyolcz éves fiatal ember elmondta, hogy
egy barátja kiséretében szökött meg Gráczba, ahol
mindjárt az elsö este ugyancsak vigan mulattak.
Schweitzer a sok pezsgötöl becsipett es mikor
másnap reggel felébredt, eltünt barátja és Tele a
sikkasztott összegböl 700 forint Persze nem mert
elmenni a rendörségre és igy maga kereste min-
denfelé a tolvajt, de Münchenben elfogyott a pénze,
mire gyalog volt kénytelen visszatérni Bécsbe. Itt
a rendörség hamar kézrekeritette, Schweitzer azt
állitja, hogy öngyilkossággal akart véget vetni el-
hibázott életének és ebben csak elfogatása gá-
tolta meg.

— Nagyszebeni komédia. Azon a napon, a
melyen a Wasserthal százados es Gariboldi föhad-
nagy tragédiája leviharzott, egy másik, hasonló tör-
ténet is megesett Szebenben, melyröl az elöbbinek
hatása alatt kaczagva beszélt a megdöbbent közön-

ség. Szerencse, hogy a rászedett férj nem viselt
kardot és a csábitó sem katona uniformisban, ha-
nem reverendában jár. Az eset a következö: Egy
derék és jámbor kereskedö a napokban elutazott
hazulról és ami regényes történetekben nem szo-
katlan, este tizenegy órakor váratlanul visszatért.
Bizonyára ennek a férjnek is meg volt már a gya-
nuja, mint a boszuálló szebeni századosnak, mert
mikor lakását fényesen kivilágitva, látta az utczáról,
egyenesen a városházára ment és két rendört vitt
magával. Azoknak kiséretében lépett aztán a házba.
ahol épenséggel nem várták. mert a látvány, mely
eléje tárult, igazán nem a férjnek való volt.

sége és a társalkodónö nem egyedül voltak a fé-
nyes mulatságon. Két, a varosban jól ismert lelki-
atya is részt veit az estélyen, melyen már magas
hullámokat vetett a pezsgös hangulat, ugy-
annyira, hogy a kegyes társaság ruházkodási
hiányosság dolgában is alig maradt az oly
hirtelen véget ért fess dragonyos föhadnagy mögött.
De a férj nem rántott kardot (mivelhogy nem is
volt neki), hanem megvetö pillantásokkal sujtotta
le a lelki atyákat és felhivta a rendöröket, hogy
a reverendás betöröket kisérjék a városházára. A
tisztelendö urak látszólag meg is adták magukat,
de személyes tekintélyük tulsegitette öket a ható-
sági beavatkozáson és másnap, mire az idézés
hozzájuk jutott volna, eltávoztak a városból. Az
esetet a pajkos páterek egyházi hatóságánál is be-
jelentette a megcsalt férj.

— Halálos baleset egy gyárban. Bizam Ábrahám
42 éves Berettyó-Ujfaluból való nös gépész, ma
délután a dr. Heidelberg Tivadar külsö soroksári-
utczai vegyészeti gyárában négy társával csigán
egy kazánt akart felhuzni. Huzás közben a kötél
elszakadt és a leesö kazán a szerencsétlen gépészt
agyonütötte. A rendörség meginditotta a vizsgálatot.

— A vivómester kára. Zsolnay vivómester —
mint lapunknak irják — Korytnicza fürdötelepen
kurzust akart nyitni es ott egy vendégszobában
megszállt. A minap nejével együtt elment valahova
és ezalatt szobájában — nem tudni hogy — tüz
támadt és vivóeszközei, amelyeknek értéke három-
ezer forintra tehetö, odaégtek. A szerekkel elpusz-
tult a kitüntetéseinek és okleveleinek nagy része is.

— Villamos baleset. Saját vigyázatlanságá-
nak esett áldozatául tegnap Surányi Józsefné szü-
letett Jelencsics Mária, szatmári születésü cseléd.
Ahogy a Rotlenbiller-utcza 21. számu lakásából
lefutott az utczára, sietségében nem vette észre
az elötte levö villamos kocsit, melynek ugy neki-
szaladt, hogy testének több részén sulyos zuzódá-
sokat szenvedett. A Rókus-kórházba szállitották.

— Torpedó-robbanás. A 145. számu torpedó-
naszád az Agha-öbölbe (Algeria) gyakorlatokat vég-
zett, miközben egy torpedó felrobbant s a hajón
egy ' négyszögméternyi léket ütött. A hajó mégis
képes volt magát fentartani, mig a segitségére kül-
dött vontató-gözös megérkezett. Ez aztán a meg-
sérült hajót a l'Amiranté öbölbe vontatta. A
legénység közül azonban több ember sulyosan meg-
sebesült.

— Vizbefuft gyermek. A fürdés áldozatául
esett tegnap ifju Séra József nyolczéves budapesti
tanuló, aki a nyarat rokonainál Ujpesten töltötte.
Tegnap kiment két pajtásával a Duna mentén fekvö
Árpádföldre játszani. Játszás közben felmeleged-
tek s eszükbe jutott, hogy jó lenne megfürdeni.
Pár pillanat mulva már vigan lubiczkoltak a viz-
ben. De a kis pajtásukat csakhamar elkapta a sebes
ár és pár pillanat mulva eltünt szemük elöl. Csak
holttestét huzhatták ki az arra menö emberek a
Dunából. .

— Gyilkos villám. Nagybecskerekröl jelentik
nekünk, hogy a torontálmegyei István-völgyön teg-
nap nagy vihar közepett lecsapott a villám és
Folyán György földmüvest agyonsujtotta, mig vele
volt két társa megsiketült.

Napirend.
Naptár: Szerda augusztus 3. — Róm. kath.

Vas. sz. Péterz. — Protestáns: Vas. Péter, — Görög-
oroszr (julius 22.) Illés pr. — Zsidó: Ab. 15.T— Nap
kél 4 óra 24 perczkor. — Nyugszik: 7 óra 15
perczkor. — Hold kél: 7 óra 17 perczkor este. - Nyug-
szik 4 óra. 31 perczkor reggel.

A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig.
Technologiai iparmuzeum nyitva 9—l-ig és

3—6 óráig, -
Természet rajzi gyüjtemények muzeuma,

nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4.)
Országos képtár az Akadémiában nyitva 9 órától

délután 1 óráig.
Nemzeti muzeum képtár nyitva d. e. 9 - 1

óráig. — Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
(csillag-utcza 15. sz.) 50 krajczár belépödij mellett
tekinthetök meg.

Az iparmüvészeti muzeum nyitva 9—12-ig és

Akadémiai könyvtár nyitva 3—8 óráig.
Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban

nyitva 9—l-ig. .
Iparmüvészeti társulat kiállitása nyitva d. e.

9—l-ig.
Magyar körképtársaság: A "Hódoló diszfel-

vonulás", Eisenhut nagy körképének elökészületei miatt
egyelöre zárva van.

Télfy Iván meghalt.
A legnagyobb magyar hellenista, az öreg

Télfy Iván, akinek segedelmével a fögimnázium
felsöbb osztályai évtizedeken keresztül biztos dia-
dal reményével állottak a különféle czenzurák elé
(mert az ö "puskáit" használták), ma hajnalban
nyolczvannégy éves korában, elköltözött az örök
nyugalom birodalmába.

Az egyetem katedráján annyi lelkesedéssel,
alapossággal nem hirdette még senki a görög tu-
dományt, mint ö hirdette harmincz esztendön ke-
resztül. Az összes görög klasszikust az ö forditá-
saiból tanulta a nemzet virága tovább egy ember-
öltönél a gimnáziumok falai között, mert sokkal
könnyebb volt az ö hü forditásai nyomán a görög
szövegen eligazodni, mint a különféle auristosokkal
bövelkedö eredeti szerzeményt leforditani. Meg-
történt ugyan, hogy a szigoru professzor észrevette
a puskázást, amiböl szekundák következtek, de
Télfy Iván forditásainak közkedveltségéböl ez mit
se vont le, hisz a professzor urak is — abból
készültek.

De ez a megnyugtató tudat se kisérte az
öreget holta napjáig. Meg kellett érnie, hogy az ö
egyetlen gyönyörüségét, a görög nyelvet kiszoritot-
ták a gimnáziumból.

Az uj korszak nem igen lelkesedik: a hellén
irodalomért; aki görögül tanul, az se ugy tanul
már, mint a régiek. Csak olyan amateur hellenis-
ták még a diplomás professzorok is s Télfy Iván-
nal az utolsó jó magyar görög is a sirba szállott,

Z i m a Jánosnak hivták tulaj donképen,
1816-ban született Nagy-Szombatban s meglehetös
mozgalmas életet élt addig, mig mint T é l f y Iván
helyettes tanár lett az egyetemen. Volt kispap, de
otthagyta a szemináriumot ös gyalogszerrel Triesztbe
jutott. Ott a postánál, majd a számvevöségnél
napidijas lett, de csakhamar ezt is megunta és
1838-ban visszajött Pestre, ahol jogi tanulmányo-
kat végzett. Ügyvéd is volt, a pozsonyi országgyü-
lésen pedig mint a távollevök egyik követe is sze-
repelt 1846-ban helyettes, 1868-ban rendes tanára
lett a görög nyelvnek és irodalomnak a tudomány-
egyetemen és mint ilyen 1886 deczember l-ig mü-
ködött. Egész kis könyvtár az, amit a görög
nyelvröl és irodalomról összeirt és a hellenizmus
érdekében kifejtett munkásságáért a Magyar Tudo-
mányos Akadémián kivül nagy sereg külföldi tudós
társaság választolta meg tagjává. A görög király
is méltányolta tevékenységét és a Megváltó-rend
koronás aranykeresztjével tüntette öt ki.

Nem is volt beteg talán egész életében sem.
Nagyon mértékletesen élt, ebédje soha nem került
többe nyolczvan-nyolczvanöt krajczárnál, vacsorára
pedig rendesen tejet ivott s huszonhét esztendeig
lakolt egy kicsinyke szállodai szobában, amelyben
most meg is halt.

Ágyban sohasem aludt, mindig a divá-
non hált.

— Nem szeretem, ha sokáig takaritanak s a
divánt nem kell megvettetni, mint az ágyat, mon-
dogatta mindig, ha a pinczér vagy a takaritónö
czélszerübbnek tartotta volna az ágyba való áttele-
pitést. Délután félhárom órakor megjelent a száló
éttermében ebédre és este hét órakor lefeküdt. E
szokásától csak akkor tért el, ha bemutató elöadás
volt a Nemzeti Szinházban, mert ilyen nem lehetett
meg anélkül, hogy a hegyesre kifent bajuszu kis
egyetemi professzor végig ne nézze.

A szinházon kivül az esztendönkint való
nagyobb utazás volt a legkedvesebb mulatsága.

Minden utját és költségét följegyezte, soha
olyan helyre nem ment, ahol egyszer már életében
megfordult. A minap összeszámitotta mennyit köl-
tött életében vasutra s kerek huszonnégyezer fo-
rintra rug az összeg.

Környezetével mindig elözékeny volt, a ven-
dégfogadó tulajdonosa G l ü c k Frigyes ugy dédel-
gette az öreget, mintha atyafia volna. Legtöbbször
együtt is ebédeltek, együtt is vacsoráztak a ilyen-
kor jókedvüen eldiskurálgatott.

Két béllel ezelött Harasztiban volt Apáthy-
éknál s azóta gyöngélkedett. Tegnap délig azonban
állandóan fönt járt-kelt szobájában. Ekkor hirtelen
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rosszul lett s ágyba fektették. (Ö még ekkor is a
divánra akart feküdni.)

Estefelé papot hivtak, aki ellátta az utolsó
kenettel s nemsokára be is következett az agónia.
Haris görög fökonzul, Apáthy Gyula. Glück Frigyes
az elhunyt régi barátai, továbbá házi orvosa vir-
rasztottak mellette.

Reggel öt óra tájban elszenderült s föl se
ébredt többé.

Halála hirére a központi egyetem és a nem-
zeti kaszinó kitüzte a gyászlobogót. A temetés
augusztus 3-án délután öt órakor lesz a kerepesi-
uti temetö halottas házából.

A gyászmisét az egyetemi templomban 4-én
tiz órakor tartják meg. A ravatalra a tudományos
akadémia koszorut tesz, amelynek felirása a követ-
kezö : "Télfy Ivánnak az akadémia levelezö tagjá-
nak — a magvar tudományos akadémia."

A pánszlávok nemzeti ünnepe.
Turócz-Szt-Márton, augusztus 2.

Ez a felvidéki kies városka, a pánszlávok
Athenje, ünnepi diszt ölt. A "Matica" romjain
felépült "Zsivena" nöegylet és a muzeum-társaság
együttes ülése kezdödik holnap, melyre ez idén
szokatlan nagy számban fognak megjelenni a szláv
eszme külföldi mozgó apostolai. Ma déli fiz óráig
az idegenek vendégkönyvébe bejegyezték magukat:
Dick Manó birodalmi képviselö Pilsenböl, Csernák
Klement konzervatóriumi igazgató Csaszlauból, Ul-
rich Konrád mérnök, Stanoszlav Mikalszky mér-
nök, Piotz Chuintovszky és Szogutiuszky András
professzorok a lengyel Zakopanegóról. Voltaképen
azonban a délutáni vonattal fognak jönni sokan.
Tavaly a kül- él belföldi vendégek száma 200
före ment.

A programm három napra szól. Tegnap elö-
értekezlet volt a dómban, melyet még titok borit,
sárga inges rendezök idegesen szalagoznak és sü-
rün használják a táviró-drótot Holnap délelött
lesz a "Zsivena" nöegylet közgyülése, melyen Sol-
tész Alena, egy itteni kereskedö neje fog elnökölni.
Egy ideális nö, aki ma erösen készül a megnyitó
beszédére. Egy órakor van a gyülekezés koronája:
a banket, amely hatósági ellenörzés nélkül folyik s
bizonynyal a szláv eszméért való rajongás sok
döre frázist fog kicsalni a lelkesült ünneplökböl.
Délután Kmett András katholikus lelkész elnöklése
alatt a tót-muzeum tart ülést, de ezeken a nyilvá-
nos üléseken csupán sablonos jelentéseket fognak
tárgyalni. A lakoma, de még inkább a turóczi erdöbe
való kirándulások képezik a gyülekezés voltaképeni
czélját, mert Ut nincsenek feszélyezve a nyilvános-
ság által.

Ma este szinielöadás lesz. A "Liget boszorkányát"
adják elö. Csupa fiatalember, kereskedö és iparos vesz
részt az elöadásban, kiemelkedöbb név csak egy
van, a Halasa András ügyvéd neve, a Mudrony Pál
veje. Ö ma lelke a pánszláv agitácziónak. Egybe-
hangzóan öt tartják a tót eszme legrajongóbb és
legmunkásabb tagjának. Már az esti elöadásra nem
lehet jegyet kapni.

Holnap és holnapután hangverseny lesz, amely
alkalommal többek közt a magyar középiskolákból
kitiltott Pauliny Vilmos, Dula sógora, szaval.

Ma meglehetös anyagi erö nélkül áll a szláv
mozgalom, a Matica 100,000 forintjának konfiská-
lása, illetöleg a tót közmüvelödési egyesület keze-
lése alá való bocsátása meggyéritette a hatéko-
nyabb munkakedvet. A "Narodne Novini", az ö
nemzeti ujságuk, mihelyt a kormány erélyes fel-
lépése után a "Maticá"-t felrobbantották, összes
zsurnalisztikai tevékenységét annak szentelte, hogy
"Tót otthon"-t alapitson. Ez sok vajudással lé-
tesült is. Akik Ruttka felé utaznak, azoknak sze-
mükbe is tünik a turóczi fensikon levö "Dom",
Turócz-Szent-Márton legkiemelkedöbb épülete. De
az épités balul ütött k i Az épitési töke ma
talán három százalékot sem jövedelmez, mert nem
kapták meg a kimérési jogot s az idegen forgalom
nem oly nagy itt, hogy a szálloda a nagy évibért
megbirná. A helyiségek rendelkezésre állván, itt
helyezték el a tót kaszinót, a tót dalegylete!, a kü-
lön szinházat s a muzeumot. Ma — érdekes fel-

emliteni — e r k é l y é r ö l m a g y a r n em z e t i
l o b o g ó l e n g , ami abban leli magyarázatát,
begy a rendezök a legkevésbbé sem akarják, hogy
a hatóság beleavatkozzék az ünnepségekbe.

A mozgalom szellemi vezére Halasa András,
mellette a szelid lelkü poéta, de vad politikus,
Hurban Szvetozár tünik ki. Bevallott feje Mudrony,
de a napja épen ugy, mint a Duláé leáldozóban van.
Pjetro Ambrus és Szkultéty, a két szerkesztö vesz-
nek még tevékeny részt az akcziókban s ezekhez
társul szegödik Horváth esperes. Müködésük ko-
moly és kitartó, a magyar intelligencziával soha-
sem érintkeznek.

Nagy jövedéki kihágás.
A kolozsvári "Ellenzék" tegnapi számá-

ban szenzácziós jövedéki kihágásról adott hirt,
de nem nevezte meg azt a személyt, aki ellen
a vad irányul, hanem czélzásokat tett,
amelyekböl nem volt nehéz kitalálni, hogy a
hir éle az egész országban ismert S i g-
m o n d testvérek czége ellen irányul. A czég
egyik fönökét: S i g m o n d Dezsöt, a volt
országgyülési képviselöt és a kolozsvári keres-
kedelmi és iparkamara elnökét csak a napok-
ban tüntette ki a király a harmadosztályu vas-
korona-renddel. Ily körülmények között ért-
hetö, hogy a hir mindenütt szenzácziót keltett,
annál is inkább, mivel oly általánosságban volt
tartva, melyböl a való tényállást nem lehetett
kihámozni.

Ma Kolozsvárról azt távirják, hogy a ko-
lozsvári pénzügyigazgatóság a S i g m o n d
testvérek ellen a regálebérlet kezelése körül
felmerült visszaélések miatt vizsgálatot indi-
tott, melynek folyamán hir szerint kiderült
volna, hogy az államkincstár közel félmillió
forinttal károsodott meg. A kolozsvári pénz-
ügyigazgatóság ennek folytán a czég beltagjai,
nevezetesen Sigmond Dezsö és Sigmond Ákos
ellen a már eddig kideritett bizonyitékok alapján
n é g y s z á z h e t v e n h a t e z e r kilencz-
száztizenhat forint erejéig zálogjogi biz-
tositást kért a kolozsvári törvényszéknél.
Ugyanezt tette a gyulafehérvári bányabiróság-
nál is, amelyhez az egeresi köszénbányák tar-
toznak, melyeket szintén a S i g m o n d-czég
kezelt.

De a kincstár követelése aligha nyer fe-
dezetet, vagy biztositást, mert a biztositani
kért összeget zálogjoggal terhelt több százezer
forintnyi régebbi bekebelezés elözi meg. A hi-
telezök közt a kolozsvári takarékpénztár és
Béldi birtokos szerepel, ki Sigmondnak sógora.

A visszaélésekben nagy gyanu terheli
V á m o s i pénzügyöri biztost, aki már nyugal-
maztatását is kérte. Vámosi volt a szeszkeze-
lés ellenörzésével megbizva. Utóbbi idöben ez
feltünö módon költekezett, nagy lábon élt és
ez keltette föl ellene a gyanut.

A pénzügyigazgató a pénzügyminiszter-
töl táviratilag kért kihallgatást ez ügyben.

E hirekkel szemben az "0. É." a követ-
kezö helyreigazitást küldte széjjel:

A gyár és a pénzügyigazgatósági köze-
gek közt gondatlan kezelés miatt támadt szesz-
hiány folytán differenczia merült ugyan föl,
melyböl a gyártulajdonosokra nem csekély kár
hárult, azonban a kincstár teljes fedezetet nyert
azon biztositékban, melyet a gyártulajdonosok
nyomban az esetnek tudomására jutásakor
önként fölajánlottak, ugy, hogy ez ügyben a
kincstárnak semmiféle kára nem esik és nem
történhetik.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* A király egy munkás-szinházban. A király

uralkodói jubileuma alkalmából rendezöit ünnepsé-
gek közt egyike a legérdekesebbeknek és legsaját-
szerübbeknek a berndorfi szinház megnyitása lesz.
Az oltani érczáru-gyár tulajdonosa, Krupp Arthur,
az osztrák urakházának tagja, épittette a szinházat
munkásai számára és pedig az ismert szinházépitö
czéggel: Helmer és Felnerrel. A megnyitó diszelö-
adásra, amely szeptember utolsó napjaiban lesz,
elmegy a k i r á l y a f e l s é g e is. Szinre kerül
Karlweisnak, a "Száraz kenyér" szerzöjének egy uj
darabja : "Das liebe ich" czimen. A darabot a
bécsi Deutsches Volkstheater tagjai játszák, köztük

Girardi is. Ugyancsak e szereposztással adják majd
ezután elö az ujdonságot Bécsben. A munkás-
szinházban a további elöadásokat egy badeni szin-
társulat fogja tartani, hetenként kétszer.

* Hangverseny Bártfa-fürdön. Három föváros
müintézet egy-egy elökelö tagja, mint röviden már
emlitettük, vasárnap élvezetes estét szerzett a
bártfai fürdöközönségnek. D. Handel Berta az opera-
ház, Dolli Emma a Vigszinház tagja és Tollagi a
Népszinház kómikusa egyesült erövel szálltak sikra
az est sikeréért. A hangverseny minden várakozá-
son felül sikerült is. D. Handel Berta a "Tann-
häuser"-böl Erzsébet belépö áriáját, a népszerü
"Musica próbita"-t és ráadásul népdalokat énekelt
és kitünö elöadásával zajos tapsokra ragadta a
közönséget. Osztatlan tetszést aratott Delli Emma
is, aki bájoson és sok közvetlenséggel adta elö i
"Férjhez menjek-e ?" és "Házasságom története"
czimü monológokat. Az utóbbit Dolli Emma maga
forditotta nagyon ügyesen a franczia eredetiböl.
Nagy hatást keltett Tollagi egy kómikus népdal-
egyveleggel és a ráadásul adott "Lucia" ária-paró-
diájával. A legfrenetikusabb taps azonban a kitü-
nöen eljátszott "Elektra"-paródia után hangzott.

• A hódmezövásárhelyi szinkör megnyitása.
A hódmezövásárhelyi nyári szinházat, amely szemre-
való és modern épület, e hónap elsején nyitották
meg ünnepélyesen. A programm fénypontja Jászai
Mari szavalata volt. A müvésznö Lipcsey Ádámnak,
a kitünö irónak, "Magyarság lángja" czimü lendü-
letes ódáját szavalta. A gyönyörü versnek rend-
kivüli hatása volt. Utolsó versszaka igy szól:

Felgyujtom az oltár tüzét, lobogjon
Örök lángoddal, hazaszeretet.
Csapongó kedvvel vagy mélán borongó
Magyar müvész igét itt hirdetek,
Tudom, nemcsak e pompás ház az otthon,
De befogadni kész hü szivetek.
Imádság az, mit most a lelkem érez,
A magyarok erös, nagy istenéhez.
A közönség a prológ után perczekig tapsolt

és zajosan hivta a müvésznöt és a szerzöt.

Yvette és a plébánosa.
Ha Guy de Maupassant élne, most irhatna

egy kis történetet ezen a czimen: "Yvette és a
plébánosa". Tetszenék néki a tárgy és a cselekmény
szinhelye. Mert tudjuk, hogy Maupassant szeretett
a Szajnán yachtozni és csónakázni és Meulan, az
"Yvette és a plébánosa" czimü történet szinhelye
épen a Szajna partján fekszik.

Yvette, akiröl szó van, Yvette Guilbert, a
hires chansonelte. Aki a világ legsikamlósabb dalait
énekli, a pikáns "Malacz"-ot és a többi cochon-
nerie-t és aki mégis a legjobb viszonyban van
egyháza lelkészével, söt segit néki egy kicsike kis
templom fölépitésében.

A Szajna partján, nem messze Meulantól van
egy kis háza és egy nagy, árnyas parkja. Onnan
el lehet tekinteni Zola erdöövezte Medanjáig és
jobbra Meulan fehér halászkunyhóig. A meulani
lelkész ritka ember. Egyike azoknak a tapasztalt
és okos lelkipásztoroknak, akikben megvan az élet
filozófiája. Meulan magas, széles vállu plébánosá-
nak szük a papi ruhája. Szereti az életet, a moz-
gást, a társaságot. Templomot épit és száz meg
száz világi eszközt talál arra, hogy a hozzávaló
költséget megszerezze. Hol hajókirándulást rendez,
a Szajnán zenével, frissitökkel és lampionokkal,
hol sorsjátékot és jótékony bazárt. Egy szép napon
fölkereste szomszédnöjét, Yvette Guilberlet és meg-
kérte, hogy a párisi "Ambassadeurs"-ben adjon egy
elöadást a kis templom javára. Yvette nem
kérette magát sokáig és a meulani templom javára
elénekelte a dalt a kis angol missekröl, akik az
állatkertben a legkényesebb kérdéseket intézik
nevelönöjükhez. A meulani templomról nem lehet
majd elmondani, hogy ájtatos khorálok között épült.

A templom készen áll: fehéren és tisztán
emelkedik a Szajnaparti helység legszebb piaczán,
de tornya és harangja még nincsen kifizetve. A
plébános ujra elment szomszédnöjéhez és ketten
megbeszélték, mit lehetne tenni a kis templom ér-
dekében. Elhatározták, hogy Meulanban vásárt ren-
deznek. Yvette énekelni fog, söt ennél többet is
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is megigért. Tehénistállójában — parkjának egy
szélsö zugában, zöld legelök közt — "családi"
örömre készültek. Ha az ujszülött még kellö idö-
ben világra jö, Yvette fölajánlja a templomnak és
a meulani vásáron kisorsoltatja.

A fiatal borju szerencsésen megszületett. Mult
vasárnap kora reggel fehérruhás leánykák és tej-
arczu ifjak ünnepélyesen elkisérték Meulanba.
Yvette a reggeli után néhány jó barátjával és is-
merösére! kocsin követte öket.

Meulanban nagy izgalom volt. Családok szé-
pen kiöltözött gyerekekkel haladtak a régi hidon
át az ünnepség szinhelye felé. Az utczák fölött
virág-guirlandok lógtak és rajtok táblák himbá-
lództak üdvözlö feliratokkal. Egy barátságos, ösz
szakálu villatulajdonós, aki komor perczeiben négy-
lábu ódákat ir a természethez, átengedte parkját
a vásár czéljaira.

A bejáratnál ott állott a tekintélyes külsejü
plébános és kipirult arczczal fogadta Yvetteet, a
templom örangyalát. Süvegét a hóna alatt tartotta,
kezében vastag nádbot volt, fekete papi ornátusán
pedig egy gomblyukban piros szekfü diszlett. Megkö-
szönte a borjut, dicsérte gyöngéd szépségeit és el-
mondta, hogy kissé durczáskodott, amint kék virá-
gokból font koszorut akasztottak a nyakába. Yvette
fehér nyári ruhájában, fehér virágos kerek szalma-
kalapjával a fején, mosolyogva, de méltóságteljesen
hallgatta a plébános jelentését.

Benn a rögtönzött kis szinpadon egy tizenkét
éves csodagyerek, a villatulajdonos fia, egy barca-

rollet énekelt, azután egy másik meulani polgárnak
a leánya, egy rövid ruhás bakfis elénekelte Yvette
iránt való tiszteletböl legvaskosabb dalát, a "Les
enfants et les méres "-t. Mert a szent czél szente-
siti az eszközt. Végül Yvette énekelte el müsorának
legdiszkrétebb dalait.

A ház mögött a réten bódék voltak felállitva
is volt caroussel, bábszinház, virág- és legyezö-
tombola. A meulani nép mind ott volt, a férfiak
arról beszélgettek, hogy Zola mennyit kap a szin-
dikátustól, a gyermekek kalácsot ettek és az asz-
szonyok nézték az Yvette nyári toilettejét. A plé-
bános pedig mindenütt ott volt, hol ezt, hol meg
azt a polgártársat ragadta karon és elvezette öket
sorra minden bódéhoz, ahol koczkát vetettek és
egyéb szerencsejátékokat üztek a jámbor czélra.

Es kisorsolták a borjut is, miután már meg-
ette a nyaka köré font virágkoszorut. Két kis fiu
vonszolta a réten át, de a borja csak nehezen in-
dult. A plébános arczárói csurgott a verejték, mi-
közben nádbotjával gyöngéden simogatta a mak-
ranczos állatot, Yvette pedig a fehér napernyöjével
tolta egyre elöre. Tout Meulan, apraja-nagyja kö-
retté és üzte.

A kék menyboltozat, amelyen apró ezüst-
felhök uszkáltak, mosolygott a zöld Szajnavölgyre
és a kis borjura. Van egy régi monda: szerinte
azokban az ösi templomokban, amelyeket a pogá-
nyok épitettek, de a keresztény papok elvettek
tölük, ha leszáll az alkony, ujra megcsendülnek a
pogány bárdok dalai. Vajjon miféle pajkos dalocs-
kák csendülhetnek meg a meulani templomban, ha
táborul az alkony?

FÖVÁROS.
(Az uj Szent János-kórház felavatása.) A

Svábhegy lábánál, a fogaskerekü-vasut állomása
közelében épült uj Szent János-kórházat ma dél-
elött avatták föl nagy ünnepélyességgel s holnap
reggel kezdik meg az intézetben a betegek fölvéte-
lét. A felavató ünnepre meghivott közönség a fel-
vételi irodaépület elött gyülekezett s innen Ludvik
Endre igazgató vezetése alatt a kápolnába vonult
hálaadó szentmisére, amelyet B o g i s i c h Mihály
czimzetes püspök mondott. Istentisztelet után a tár-
saság a sebészeti pavillon nagy kórtermébe ment,
ahol Viola Imre tanácsnok, mint az épitési bizott-
ság elnöke, üdvözölte a polgármestert. Vázolta a
kórház épitésének történetét, elmondotta, hogy az
épület 10 katasztrális holdon épült s épitése
1.220.000 forintba, fölszerelése 120.000 forintba
került, s végül fölkérte a polgármestert, hogy nyissa
meg az uj kárházat. Halmos János polgármester

megköszönte azoknak a fáradozását, akik az épi-
tésben részt veitek s átadta az intézetet rendelte-
tésének. Ezután még Ludvik Gyula uj igazgató
szólott, igérve a kórház lelkiismeretes vezetését s
ezzel az ünnepély he is végzödött.

(Szénszállitások a föváros számára.) A buda-
pesti iskolák és intézetek téli fütéséhez szükséges
mintegy 620 tonna pirszén szállitására a föváros
ajánlati tárgyalást ir ki. Az ajánlatokat e hónap
12-éig délelött tiz óráig kell beadni a pénzügyi és
gazdasági bizottmány elé.

(Cselédek megjutalmazása.) R ö k k Szilárd-
nak, a nagy philantropusnak, sok féle alapitványai
közül egyiknek az a rendeltetése, hogy kamataiból
jó és hü cselédek jutalmaztassanak ötven-ötven
forinttal. Az idén Budapesten huszonhárom ilyen
jutalom kerül kiosztásra olyan cselédek között,
akik cselédkönyvvel és államrendörségi bizonyit-
ványnyal igazolják erkölcsösségüket, gazdájuk bi-
zonyitványaival pedig azt igazolják, hogy Budapes-
ten hosszabb szolgálati idöt töltöttek hüségben,
szorgalomban és engedelmességben. A folyamodá-
sokat ez év szeptember 9-éig kell a kerületük elöl-
járóságához benyujtaniok. A dijakat az alapitó nagy
emberbarát elhalálozása napján, szeptember 25-én
fogja a fövárosi közjótékonysági bizottmány ünne-
piesen kiosztani. A részletes feltételeket a közjóté-
konysági bizottmánynál lehet megtekinteni.

(Uj épitkezések.) A magánépitési hetes albi-
zottság legutolsó ülésén a következö uj épitkezése-
ket engedélyezte: Vaczulo Antalnak a VIII. kerü-
let német-utcza 6194—95. helyrajzi szám alatt
háromemeletes házra: Balla Sándornak a II. ke-
rület Nagy-Rókus-utcza 5945—47. helyrajzi szám
alatt báromemeletes házra; Kepes Imrének a II.
kerület fö-utczán 3100 helyrajzi szám alatt három-
emeletes lakóházra; dr. Oesterreicher Samu és
Mórnak I. kerület névtelen-utcza 8052—55. hely-
rajzi szám alatt háromemeletes lakóházra ; Nonn
Sándor és nejének a VII. kerület István-ut 4268.
helyrajzi szám alatt háromemeletes lakóházra;
Pfann és Gaalnak a VIII. kerület eklézsia-utcza
5564. helyrajzi szám alatt háromemeletes bér-
házra; Csiszér Györgynek a II. kerületi pasaréten
emeletes nyaralóra; a Zsolnay-gyár részvénytársa-
ságnak a VII. kerület Öv-utczában egyemeletes
gyárépületre; Berezik Istvánnak a III. kerület lö-
pormalom-dülöben nyaralóra: a Ganz és társa
részvénytársaságnak a köbányai-uton földszintes
mühelyre : dr. Heltai Ferencznek a II. kerület osz-
lop-utczában virágházra. Ezenkivül számos kisebb
toldalékot és átépitést engedélyezett a bizottság.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= A mulatság vége. Hornyák Ferencz laka-

tossegéd egy külvárosi korcsmában nagyon hango-
san mulatott. Amikor az arra járó rendör, Fehér
József rendreutasitotta, Hornyák sziven szurta a
szerencsétlen rendört, aki rövid idö mulva bele-
halt sebébe. A budapesti törvényszék halált oko-
zott sulyos testi sértés czimén, három évi fegyház-
zal büntette Hornyákot. A királyi tábla egy eszten-
dövel megtoldotta ezt a büntetést, a kuria azonban
ma az elsö biróság itéletet hagyta jóvá.

= Gyermekgyilkos anya. Banják Györgyné,
egy beszterczebányai szegény iparosnak a neje, mult
évben beledobta negyedfél éves gyermekét a Sza-
latna folyócskába, hol a szerencsétlen fiucska el is
pusztult. A rossz anya tette azonban kiderült és a
beszterczebányai törvényszék tiz évi fegyházra
itélte. Ezt az itéletet ma a budapesti királyi tábla
is helybenhagyta.

= A családirtók. Borzalmas tragédia játszó-
dott le két évvel ezelött Kalocsán. A D a c z i há-
zaspár tizennyolcz éves leányának viszonya volt
egy katonával. A viszony nem maradt következ-
mény nélkül. A szülök azonban, hogy megsemmi-
sitsék leányuk szégyenét, a kis unokájukat meg-
fojtották egy kád vizben. Amikor a szegény leány
megtudta, hogy gyermekét megölték, elkeseredésé-
ben öngyilkossá lett. E családi drámában a kalo-
csai törvényszék hozott itéletet, mely a szándékos
emberölés büntette miatt ifj. Daczi Józsefnét tizen-
két évi. ifj. Daczi Józsefet tiz évi fegyházra itélte
el. Az elitéltek a budapesti királyi itélötáblához
felebbeztek, amely ma Burg Lajos elöadása alap-
ján, a 92. szakasz alkalmazásával ifj. Daczi Jó-
zsefné büntetését öt esztendöre, ifj. Daczi Józsefét
pedig négy esztendöre szállitotta le.

SPORT.
+ Magyar lovak Baden-Badenben. A baden-

badeni nemzetközi lóversenymeeting augusztus
17-én kezdödik. E versenyekben magyar lovak is
fognak futni. A nevezésekböl itélve a következö
istállók lesznek az internaczionális meetingen kép-
viselve gróf Festetich Tasziló, gróf Péchy Andor,
Wahrmann Richard, Wiener-Welten lovag, báró
Üchtritz Zsigmond, gróf Eszterházy Móricz, gróf
Orssich és báró Springer Gusztáv. Legtöbb lovat a
Wiener-Welten-istálló fog kiküldeni.

+ A vöslaui dij. A csütörtökön Kottingbrunn-
ban döntésre kerülö vöslaui dijban a következö
steeplerek fognak indulni:

Angostura lovagolja
Lady Anne .
Eins ins andere
Hableány ,
Yoltigeur
Snob
Hardy
Madelaine

Brook
•Taxis hg.

May
Wheeler

Williamson
Rosack
Printeu

Gr. Kinskv F.

Kottingbrunni lóversenyek.
(Hatodik nap.)

Kellemes idöben közepes számu közönség
elött futották le a mai kottingbrunni versenyeket.
A kottingbrunni nagy handicap 10.000 koronás
versenyében az általunk elsö helyen emlitett Me-
nyecske gyözött Primula és Driver ellen. Meglepe-
tésszámba ment Driver harmadik helye, melyre
25-re 122 forintot fizetett a totalisateur. A kétéve-
sek nagy handicapjében Nerissa volt a gyöztes
Bar, Györgyike és még hét ló ellen. Mindkét fö-
futamban csak erös küzdelem árán jutottak az el-
sök a gyözelemhez.

A mai napról a részletes eredmény a kö-
vetkezö :

I. Akadályverseny-Handicap. Dij 1500 korona.
Távolság 4000 méter.
1. Tränkel A. M i l l e f l e u r s 68Va kilogramm,

lovagolta herczeg Taxis.
S. Gr. Thurn-Vallesassina K é r d é s 67 kilogramm,

lovagolta báró Eltz.
3. Gr. Merveldt M. H a 1 i f a x 72Vs kilogramm,

lovagolta gróf Kinsky.
Birói itélet: Igen könnyen négy hoszszal elsö,

r o m harmadik.
Totalisateur : 5 : 8. Helyre 25: 33 és 37.

II. Kétévesek handicap]*. Dij 2000 korona.
Távolság 1000 méter.
1. Baltazzi A. N e r i s s a 52 1/2 kilogramm

lovagolta Hyams.
2. Wahrmann R. B a c 53 kilogramm

lovagolta Adams.
3. Mr. Lincoln G y ö r g y i k e 52Va kilogramm,

lovagolta Gilchrist.
Futottak még : Gr. Trauttmannsdorff Rastaquou-

tere 49 kilogramm, lovagolta Martin. Mr. Silton Isolde
59 kilogramm, lovagolta Ibbet. Ottó föherczeg Scacha
58 kilogramm, lovagolta Kapusek. Dreher A. Raae 53
kilogramm, lovagolta Bulford S. Capt. Gaston Win some
money 52 kilogramm, lovagolta Bulford A. Egyedi A.
Rangos 50 kilogramm, lovagolta Griffiths. Lovag Lede-
rer Apollonia 43 kilogramm, lovagolta Slack.

Birói itélet: Erös küzdelem után nyakhoszszal
elsö, két hoszszal harmadik.

Totalisateur 5 : 31, helyre 25 : 52, 36 és 47.

III. Nagy kottingbrunni handicap. Dij 10,000
korona. Távolság 2000 méter.
1. Gróf Henckel A. M e n y e c s k e 49 1/2 kilogramm,

lovagolta Poole.
2. Mr. Silton P r i m u l a 55Va kilogramm,

lovagolta Adams.
3. Mr. Janoff D r i v e r 49 1/2 kilogramm,

lovagolta Wilton.
Futottak még: Angerni ménes Margit 55 1/2 kilo-

gramm, lovagolta Hyams. Tränkel A. L'Astro 64 kilo-
gramm, lovagolta Huxtable. Ottó föherczeg Hipp-Hipp-
Hurrah 601/2 kilogramm, lovagolta Cleminson. Ober-
mayer E. Barinkay 53 kilogramm, lovagolta Peake.
Wahrmann R. Tripoteuse 52 kilogramm, lovagolta
Martin. Dreher A. Zote 52 kilogramm, lovagolta
Bulford S. Báró Springer G. Candide 46 kilogramm,
lovagolta Gilchrist. Szászbereki ménes Thetis 39 kilo-
gramm, lovagolta Slack.

Birói itélet: Erös küzdelem után rövid fejhosz-
szal elsö, 4 hoszszal harmadik.

Totalisateur: 5 : 22, helyre 25 : 43, 48 és 122.
Primula lovasa által az elsö ló ellen állitólagos

nekilovaglás miatt emelt óvásnak hely nem adatatott.

IV. Kétévesek eladóversenye. Dij 4000 korona.
Távolság 1200 méter.
1. Báró Königswarter B o n v i v a n t 55 1/2 kilogramm,

lovagolta Adams.
2. Wahrmann R. D a m i e t t e 51 kilogramm,

lovagolta Gilchrist
3. Miller J. B a r n a t o 52Va kilogramm,

lovagolta Hyams.



Szerda, augusztus 3 . ORSZÁGOS Budapest, 1898. — 11 oldal.

Futott még: Gróf Trauttmannsdorff 51
lovagolta Martin.

Birói itélet: Biztosan egy hoszszal elsö, két
hoszszal harmadik.

Totalisateur: 5 : 8, helyre 25 : 27 és. 34.

V. Akadályverseny. Dij 1500 korona. Távol-
ság 4800 méter. . -
t. Gr. Chometovsky V i o s n a 71 kilogramm, , .

lovagolta herczeg Taxis..
2. Gr. Trauttmannsdorff B á l k i r á l y n é 68 1/2 kilo-
gramm, lovagolta Slinn.
3. Miller J. H a r d y 65 kilogramm,

* lovagolta Printen.
Futottak még : Gróf Kinsky Zdenko Madelaine

65 kilogramm, lovagolta May. Báró Pletzger Nevermind.
II. 60 kilogramm, lovagolta Csompora.

Birói itélet : Két hoszszal könnyen nyerve, 15
hoszszal harmadik. .

Totalisateur : 5 : 68, helyre 25 : 94 és 32.

VI. Eladók gátversenye. Dij 2000 korona. Tá-
volság 2400 méter.
1. Gróf Esterházy P a g á t u l t i m o 63 kilogramm,

lovagolta Rémes.
2. Mr. Newmarket O r b a d 60 kilogramm,

lovagolta Opeteczki.
3. Ottó föherczeg Ex off o 641/ 2 kilogramm,

lovagolta Kapusek
Futottak még : . Capt. André SZIVÓS 61 1/2 kilo-

gramm, lovagolta Lovász. Capt. Gaston Thermidor 72
kilogramm, lovagolta Slava. Péchy A. Divat 61 1/2 kilo-
gramm, lovagolta Gebad. Wiener-Welten Jon 61 1/2
kilogramm, lovagolta Kurt.

Birói itélet: Két hoszszal könnyen elsö, hat
hoszszal harmadik.

Totalisateur: 5 : 27, helyre: 25:46, 90 és 56.

VII. Leobersdorfi-dij. Dij 3000 korona, távolság
1400 méter.
1. Wahrmann R. D u n a 51 1/2 kilogramm,

lovagolta Adams.
2. Mr. Newmarket M a l t e s e r 53 kilogramm,

lovagolta Peake.
3. Okolicsányi E. R e g e n t 571/2 kilogramm,

lovagolta Smith.
Futott még: Báró Springer G. Vert-Vert 53

kilogramm, lovagolta Hyams.
Birói itélet: Egy hoszszal elsö, l1/2 hoszszal

harmadik.
Totalisateur: 5 : 27, helyre 25: 47 és 63.

A HIVATALOS LAPBÓL
Kinevezések. A pénzügyminiszter dr. Laczkovich

Gyula királyi aljárásbirót a temesvári kincstári ügyész-
séghez alügyészszé nevezte ki. — A pozsonyi pénz-
ügyigazgatóság Göcsög Ottó kebelbeli dijnokot iroda-
kezelési dijas gyakornokká ideiglenes minöségben ne-
vezte ki.

Magyar név. Kiskora Czugéber Marsit budapesti
lakos Szendere, Pisch János tanoncz iglói lakos Pusztaira,
Ponevács László tanoncz ruttkai lakos Példaira, Gold-
stein Ábrahám budapesti lakos, valamint kiskoru fia Ernö
Geröre, Weisz Fülöp, Weisz Lajos, Weisz Gyula és kiskoru
Weisz Muki és kiskoru Weisz Hermina pécsi lakosok Fe-
hérre, Rosenthal Ödön nagyváradi lakos Gyárfásra,
Pfaffstaller Vincze györi lakos Patakira, Weisz Károly
pécsi lakos Polgárra, Dvoracskó György magyar állam-
vasuti alkalmazott rákospalotai lakos, valamint kiskoru
Lujza gyermeke Udvardira, Sehachtner Pál magyar ál-
lamvasuti alkalmazott ujpesti lakos, valamint Lina és
Géza kiskoru gyermekei Sándorfira, Kaszap Ambrus
magyar államvasuti kalauz budapesti lakos, valamint
kiskoru Rezsö gyermeke Kaposvárira. Sánszky János
magyar államvasuti alkalmazott budapesti lakos Szir-
maira, Neumann Gyula magyar államvasuti kalauz bu-
dapesti lakos, valamint kiskoru Regina és Aranka
Nemesre, Deutsch Manó magyar államvasuti kalauz bu-
dapesti lakos Dobóra változtatták nevüket belügymi-
niszteri engedélylyel.

Árverések a fövárosban. Bak Sándor és társa
czég ingóságai VI. Rózsa-utcza 33. augusztus 4. Müller
Karoly ingóságai VI. Gyár-utcza 20. augusztus 16.
Forgács Ernö ingóságai V. Mérleg-utcza 13. augusztus
3. Ramaszéder János ingóságai VII. Török-ör, Örnagy-
utcza 9. augusztus 4. Gáspár József ingóságai V. Váczi-
körüt 16. augusztus 13.

A vidéken. Kemény bor ingóságai Ujpesten
augusztus 3. gróf Szapáry Iván ingóságai Bárdibükön
augusztus 17. Báró Rotich sz. Theodory Agatha ingat-
lanai Lugoson szeptember 6. Kellner Gerzsonné ingat-
lanai Lelesz (Eger) községházánál augusztus 11. Strom-
mer Mór ingatlanai Szakmar (Kalocsa) községházánál
szeptember 5. Aron Mihály ingatlanai Tordán augusztus
17. Lázár Ferencz ingatlanai Szabadkán augusztus 29.
Kobetics Ádám ingatlanai Hg-Szöllös (Dárda) községben
augusztus 25. Tegzo László ingóságai F.-Almáson
(Halmi) augusztus 11. Zsusics Milosné ingatlana Szent-
Entlrén augusztus 25. Schuster Ottó ingatlana Sopron-
ban november 7.

Pályázatok. A székes fövárosi adófelügyelöség
számvevöségénél számtiszti állásra, a kékesi (Deés)
járásbiróságnál segédtelekkönyvvezetöi állásra, a nagy-
becskereki pénzügyigazgatóságnál számgyakornoki
állásra, a felsöbányai bányaiskolánál tanári állásra, a

lehet a folyamodványokat benyujtani.

NYILT-TÉR.
Columbia

világhirü amerikai kerékpár
gyártmányok,'siison elöreha-
ladottsága miatt árenged-
ménynyel árusittatnak, ugy-
szintén a Steyri Meteor

kerékpárok is,
FODOR KÁROLY és Társa V., Erzsébet-tér 17

Hyáxl-iakola : Arcta-nta és I.endvy-ntcza sarok.

KÖZGAZDASÁG.
; Közgazdasági táviratok.

Frankfurt, augusztus 2. (Esti tözsde.) Osztr,
hitelrészvény 307.50. Az irányzat csendes.

New-York, augusztus 2. (C. T; B.)

augusztus 2. aug. 1.
cents ' cents

Buza, szeptemberre 69V* 691A
, deczemberre 69V8 69

Tengeri szeptemberre 371/* ' " 378/*

Chicago, augusztus 2. (C. T. B.)
angusztusus 2. aug. 1.

cents cents

Buza szeptemberre • 647/s • 648/s
Tengeri szeptemberre 325/s 3 3 V I

Mezögazdaság.
A jégkárosultak érdekében. A nagy jégveré-

sek által az ország némely vidékén, de leginkább
a dunántuli részekben elöállott inséges helyzetet
tekintve, a kereskedelemügyi miniszter, a földmive-
lésügyi miniszterrel egyetértöleg ugy intézkedett,
hogy oly buza- és rozs-vetömagküldemények után,
melyek a földmivelésügyi miniszter állal kiállitott,
a küldemény rendeltetését tanusitó igazolvány alap-
ján adatnak fel, november végéig az államvasutak
vonalain és a pécs—barcsi vasuton mintegy 50—60
százalék mérséklést nyujtó önköltségi dijtételek al-
kalmaztassanak. A kereskedelmi miniszter egyuttal
gondoskodott, hogy a Dunántulon levö helyiérdekü
vasutakon, valamint a többi hazai magánvasutakon
is a szóban levö vetömagküldeményekre nézve ha-
sonló dijkedvezmények engedélyeztessenek.

Uj gazdasági tudósitók. A földmivelésügyi
miniszter B e n d l Godofréd czimzetes gazdasági
igazgatót, mezöhegyesi lakost, Csanád vármegye
battonyai járására, — K e t z e r Zsigmond som-
lyó-vásárhelyi lakost Veszprém vármegye devecseri
járására nézve a gazdasági tudósitói tiszttel
bizta meg.

Ipar és kereskedelem.
Állatkivitelünk korlátozása. Ragadós tüdölob

miatt a szarvasmarháknak Ausztriába való bevitele
Magyarország következö törvényhatóságainak terü-
letéröl tilos. Vármegyék: Árva, Nyitra, Pozsony
(Csallóköz sziget területének kivételével) és Tren-
csén vármegyék, továbbá Moson vármegye rajkai
járása. Város: Pozsony.

S e r t é s v é s z miatt a sertéseknek Ausz-
triába való bevitele a következö törvényhatóságok
térüleléröi tilos : V á r m e g y é k : Abauj-Torna,
Arad, Bács-Bodrog, Baranya, Bars, Békés,. Bereg,
Bihar, Borsod, Brassó, Fejér, Györ, Hajdu, Három-
szék, Heves. Jász-Nagykun-Szolnok, Kis-Küküllö,
Kolozs, Komárom, Krassó-Szörény, Maros-Torda,
Moson, Nagy-Küküllö, Nógrád, Kyitra, Pest-Pilis-
Solt-KIskun. Pozsony, Sáros, Somogy, Szabolcs,
Szatmár, Szeben, Szepes, Szolnok-Doboka, Temes
Tolna. Torda-Aranyos, Torontál, Udvarhely, Ung,
Vas, Veszprém, Zala és Zemplén. V á r o s o k :
Arád, Baja, Debreczen. Kecskemét. Pancsova, Sel-
mecz. Bélabánya, Szabadka, Szatmárnémeti és
Ujvidék.

Gabonakiviteli tilalom Törökországban. Kon-
stantinápolyból táviratozzák: Hivatalosan jelentik,
hogy az államtanácsnak a szultán által szentesitett
határozata alapján eltiltották, hogy Skutariból ga-
bonát vigyenek ki.

Csödök. A gyulafehérvári királyi törvényszék
részérói Fischbein Salamon mohodoli lakos keres-
kedö ellen, szeptember hónap 26-ik napjáig. — A
kaposvári királyi törvényszék részéröl Nádasi Lajos
nagykátai lakos bejegyzett kereskedö ellen, augusz-
tus hónap 31-ik napjáig. — A tordai királyi tör-
vényszék részéröl Lusztig Károly mezönagycsányi
lakos haszonbérlö ellen, augusztus hónap 31-ik
napjáig. — Az eperjesi királyi törvényszék részé-
röl Engel Jenö eperjesi lakos férfiszabó ellen szep-
tember hónapig 15-éig.

Orosz vám-intézkedés Pétervárról táviratozzák,
hogy az orosz pénzügyminiszter elrendelte, hogy a
börárukra és celluloid-fehérnemüre vonatkozó uj
tarifát ne léptessék életbe.

Köbányai sertéspiacz, aug. 2. Magyar elsö-
rendü Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) — krajczárig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) — krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 59—59l/2 krajczárig. Közép (páronkint 251
—320 klgrig terjedö sulyban) 59—59'/a kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 60—6OV1
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
59—591.2 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 59—60 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 59—60Va
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. julius 31. napján
volt készlet 44.982 darab, aug. 1-én felhajtatott
330 drb, augusztus 1-én elszállittatott 251 darab
augusztus 2-ára maradt készletben 45.061 darab.
A hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti szurómarhavásár, aug. 2. A mai
vásárra felhozatott 845 darab belföldi és 5 darab
növendék rugott borju. A vásár hangulata élénk volt.
Napi árak : Élö belföldi borju 30—42 forintig,
kivételesen 43 frtig, rugott borju 22—24 forintig
sulyra

Budapesti konzum-sertésvásar, aug. 2. A
ferenczvárosi petroleum raktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertésvásárra 1898. augusztus 1-én érkezett
560 drb. Készlet 431 darab, összes felhajtás 991
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 699 drb,
elszállittatlan maradt 292 drb. Napi árak: 120—180
kilós 57—59 kr, 220—280 kilós 57—59 kraj-
czár, 320—380 kilós 5 7 - 5 9 kr, öreg nehéz 56
krajczár, malacz 44—45 kr. A vásár hangulata
élénk volt.

Pénzügy.
A német birodalmi bank julius hó 31-röl kel-

tezett kimutatása a következö föösszegeket tün-
teti fel: A k t i v á k : Érczkészlet 851.625,000
(—16,521.000), pénztárjegyek 22,269.000 (—329.000),
bankjegyek 10,19LO0O(—991.000), váltók 695,880.000
(+23,315.000) lombardüzleti követelések 95,914.000
(+6,270.000), értékpapirok 7,373.000 (—941.000),
egyéb aktivák 59,090.000 (—8,035.000). P a s s z i-
vák: Alaptöke 120,000.000, tartalék 30.000, bank-
jegyforgalom 1.097,073.000 (+18,114.000), egyéb
tartozások 473,014.000 (—16,164.000), egyéb pasz-
szivák 22,255.000 (+821.000) márka.

Az osztrák-magyar bank állása. 1398. évi ju-
lius 31-én a következö volt: Bankjegyforgalom:
650,888.000 forint (+23,470.000forint), érczérték-
készlet; 488,760.000 forint (+2,359.000 forint);
váltótárcza: 174.214.000 forint ( + 21,801.000 fo-
rint) lombardüzlet: 24,151.000 torint (+ 740.000
forint); adómentes bankjegytartalék: 45,535.000 fo-
rint (— 20,828.000 forint).

Közlekedés.
A Ferencz József földalatti villamos vasuton

ez év julius havában 255.270 szállitott személy
után 25.527 forint bevételt értek el. A folyó ér
január elsejétöl összesen 2,029.009 szállitott sze-
mély után összesen 205.370 forint 90 krajczár volt
a bevétel.

A budapesti villamos városi vasut részvény-
társaság vonalain ez év julius havában összesen
113.899 forint 34 krajczár bevételt értek el. A mult
év ugyanezen hónapjában a bevétel 122.572 forin-
tot telt ki. Ez év január elsejétöl az összes bevétel
845.188 forint 10 krajczárra rugott, a mult év
ugyanezen idöszakában elért 875.777 forint 10
krajczár bevétellel szemben.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, augusztus 2.

Látva a budapesti malmok intézöinek mos-
tani magatartását, önkéntelenül eszünkbe jut amaz
adomabeli, már-már hervadozásnak indult leányzó,
aki, midön valami házasulandó fiatal emberröl
esett a szó, már nem sokat feszegette, hogy hát
milyen is, vagy kicsoda tulajdonképen az a völe-
gény-jelölt, hanem csak azt kérdezte, hogy h o l
v a n , h o l ? A helybeli lisztgyárak néhány hétig
tetszelegtek maguknak a rátartós szüz szerepében.
Ha félénken bekopogtattak hozzájuk, elöbb kérde-
zösködtek, aztán vizsgálódtak és végül alkudoztak.
Órahosszat kellett velük szemben csapni a levet és
szörnyü mód kérették magukat. Szóval, rémitö nehe-
zen ment össze a "párti." De az eladók, az eddig-
elé állhatatos udvarlók kezdtek végre másfelé is
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kacsintani. Hol a vidéki fogyasztókkal kaczérkod-
tak, hol az osztrák szomszéddal, vagy pláne a
külföldi vevökkel. A budapesti hajadonok egyszerre
csak azt vették észre, hogy lovagjaik — tisztelik
öket. Ohó, már ennek a fele sem tréfa! Egyszerre
lehullott róluk a tulzott szemérmetesség himpora;
már nem is titkolják forró szenvedélyüket, hanem
tárt karokkal várják az árutulajdonosokat, söt verse-
nyeznek abban, hogy azokat egymástól elhóditsák.
Most már nálunk is az az elsö kérdés, hogy h o l
v a n , h o l ? Már mint a buza. Hogy át lehet-e
venni az árut délben, vagy legkésöbb délután, mert
holnapig . . . az Isten szerelmeért, hogy várhat-
nának ök holnapig!

Tényleg a malmok bevásárlói, még mielött
az áruba bocsátott buza mintáját szemügyre ven-
nék, még mielött a tétel mennyisége, minösége és
ára felöl tudakozódnának, azt kérdezik az eladótól,
hogy Budapesten van-e már a buza. E héten, vagy
akár rögtön szállitandó, söt utban Ievö tételekre
nem reflektálnak; csakis a legközelebbi órákban
való átadásra készen álló rakományokra. A buzát
azonnal a garatra kell önteni ! Ez tehát a követ-
kezménye egyrészt a malmok magas diplomácziá-
jának,amelyet nem egyszer vettünk pennánk hegyére,
másrészt a t e r m e l ö k j ó z a n m a g a t a r -
t á s á n a k , amelyet tölünk telhetöleg támogatni
igyekeztünk. Emellett ma már élénkebb is volt a
kinálat. Legalább is negyvenötezer métermázsa —
közte 1600 métermázsa szerb származék — került
eladásra: de azért a vevök szivesen engedélyeztek
25—30 krajczárral jobb árakat. A legmagasabb
napi ár 9 forint 85 krajczár volt. Igy tehát már
veszedelmesen közeledünk a tizforintos árniveau
felé, amelyet még rövid egy hét elött utópiának
mondtak a gabonacsarnokban.

Mig azonban a készárupiaczon az árak leg-
mélyebb szinvonalukat már másfél forinttal elhagy-
ták, addig a határidöforgalomban csak vontatottan
halad elöre a szilárdulás. Alig egy fél forinttal
emelkedett a szeptemberi buza ára idei legalacso-
nyabb kurzusától és miután ép a nyomott árak
idején már teljesen helyre volt állitva a paritás az
effektiv és a papirbuza között, ez egyenlötlen ár-
mozgalom következtében ma ismét majdnem e g y
f o r i n t t a l o l c s ó b b a néhány hét mulva
szállitandó buza a prompt árunál.

Ez sok! A diszparitásnak mihamarabb ki kell
egyenlitödnie. Csak az a kérdés, hogy mikép:
emelkedik-e majd a határidö árfolyama, amit a
tözsdén ugyan kötve hisznek, vagy megint lanyhul-e
ugyancsak majd az effektiv buza ára, amit a tözs-
dén biztosra vesznek.

Hát persze, a börze emberei tudják, hogy
mit csinálnak. A közönséges halandónak sehogy
sem fér a fejébe, hogy ugyan milyen alapon ado-
gathatják ma a 76 kilogrammos, a jövö hónapban
Budapesten szállitandó buzát 8.25 forinton, amikor
ugyancsak ma a vidéki kereskedök ugyanazért a
buzáért 8 forint 50 krajczárt kinálgatnak, például
a tiszai állomásokon és nem vehetnek jóformán
semmit, már azért sem, mivel itt is, ott is csak
két-három kocsirakományt hoznak a hetivásárra.
Mi lelhette azt a parasztot, hogy az idén ugy ráül
arra a buzára? Na, hiszen majd megpuhul az
urambátyám, mondogatják a gabonakupeczek. Hát,
majd meglássuk!

A többi czikkekben kevés forgalom volt szi-
lárd irányzat mellett.

Rozsért 7 forint 15 krajczárig terjedö árakat
fizettek.

Takarmányárpa 5.70—80 forintot jegyez hely-
ben. Export-árpa jegyzései a következök : Sátoralja-
Ujhelyen. 8.90 forint, Sárbogárdon 9 forint, Miskol-
czon 8 forint 35 krajczár, Gyöngyösön 8 forint 40
krajczár, Karczagon 6 forint 30 krajczár, Egerben
7.10 forint, Debreczenben 6 forint.

Zab 10 krajczárral emelkedett árában és
5.70—G forintot jegyez.

Tengeri üzlettelen 5.15—29 forintot jegyez.
A határidöpiaczon egyenlegként csak a buza

kurzusai emelkedtek vagy 10 krajczárral, a többi
czikkek árai alig változtak.

A contineutális piaczok közül Berlin szilárd
irányzatot, követelt "az osztrák-magyar vásáro

haussemozgalma folytán :" Liverpool */• pennyvel,
Páris 15 centimes-sel alacsonyabb árakat jelzett.

Elöfordult készáru-eladások.
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BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, augusztus 2.

Ma végtére megtudtuk Budapesten is, hogy
mért vásárolták tegnap Berlinben és Bécsben oly
mohón és oly nagy mennyiségben az osztrák hite1-
részvényt. Tudvalévö, hogy az osztrák kormány a
14-ik szakasz alapján sok mindenfélét tehet, de
kölcsönt nem köthet. Minthogy pedig a "befekte-
tési kölcsön" már nagyon szükséges, a kormány
erre a kölcsönre elöleg-üzletet szándékozik kötni
és ez üzlet módozatai iránt megbeszéléseket
kezdett az osztrák hitelintézettel. A beavatottak e
hirre vásárolták már két nap óta a h i t e l r é s z -
v é n y t és ez magyarázza e papir árának hirtelen
emelkedését. Midön ma délelött nálunk ezt meg-
tudták a mozgalom még tartott és a hitelrészvény
ára fölment 364.20-ra. De ugyanaz idöben Bécsben
ellanyhultak a köszénértékek és velük a nemzet-
köziek is, melyeknek ára — ugymint a nálunk ren-
des üzlet tárgyát tevö többi értékeké is apadt és
csökkent egész a délutáni zárlatig, amikor az osz-
trák hitelre még mindig 363.10 pénz volt. Ez pe-
dig körülbelül a tegnapi záróárnak felel meg. Az
osztrák hitekészvény tehát az általános lanyhulás
következtében csak napi avance-szát veszitette.
Ugyanannyit veszitett áruból a magyar hitelrészvény
is. Legszilárdabban tartotta magát a r i m a m u-
r á n y i, melyet ma nagyon élénken vásároltak,
mely az árhullámzás daczára még mindig
1.30-al magasabban zárul mint tegnap. — Egy-
általán é 1 é n k e b b volt ma az üzlet
a helyi' piaczon, mint utóbbi idöben lenni szokott.
Az á l t a l á n o s k ö s z é n b á n y á t is keres-
ték ; ára délben elérte a kerek 100-at. A többi
magyar értékeknek ára is javult kisebb-nagyobb
összegekkel.

Az elötözsdén- Magyar hitelrészv. 398.25—
398,75, Jelzálogbank 252.50—253., Leszámitoló
bank 26450—265.—, Osztrák hitelrészvény 363.20
—364, .Osztr.-magyar államvasut 361.80—362.20.
Villamos vasut 259'.50, Rimamurányi 253.90—256,
Általános köszénbánya 98—99 forinton köttetett.

Délelötti 11 óra 25 perczkor zárulnak:
Osztr, hitelrészv. 363.80. Magyar hitelrészv. 398.50
Aranyjáradék 12Ö.f;0. Koronajáradék 99.—-, Leszá-
mitoló-bank 264.75, Jelzálogbank 252.50, Rima-
murányi 2n5.50, Osztrák-magyar államvasut 262.—,
Ipar és kereskedelmi bank 100.50, Közuti 389.50
Villamos 258.50 forinton.

A déli tözsdén elöfordult kötések:
Kereskedelmi bank 1439—1440, Salgótarjáni 630,
Közuti vasut 389.25-^-390.50, Villamos vasut 258.75,
Magyar hitelrészvény 398.50—397.75, .Magyar jel-
zálogbank 252.75—252.—. Magyar leszámitoló bank
264.75—263.75 Osztr. hitelrészvény 364.20—363.50,
Osztrák-magyar államvasut 362.60—3(31.60, Álta-
lános köszén bánva 99.25—100.—, Magyar villamos
136.50.

Dijbiztositások: Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1.75—2 forint. 8 napra 5.—G.— forint,
augusztus utoljára 8—9 forint,
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Villamos vasut

264.—
254 50
163.60
77.50

361.80
390.25

120.50
98.90

397.—
103.75
252 50
263.75
253.50
861.20
77.50

861.25
389.75
125.—

Az utótözsdén gyöngébb irányzat mellett osz-
trák hitelrészvény 363.90—362.90, magyar hitel-
részvény 398.— 397.25, államvasut 362.-3S1.20
forinton köttetett.

Délután 4 órakor

Osztrák hitelrészvény
Sfagyar liitelrészvénf
Osztr.-magyar államvasal
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi Tasmfl
Közuti raspálya
Yiltumos vasut
Déli vasut

zárulnak :
asguszt. 2. aajaszi. 1.

363.10 362.90
397.25 397.90
361.25 361.60
2&4.— 264.—
Ü52.25 252.50
354.80 253.—
330.25 3 0 0 . -
253.75 200.75

77.— 77.75

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, augusztus 2. Z s i r a d é k o k -

b a n a forgalom még mindig csekély, az irányzat
bágyadt. S z i l v á b a n az üzlet nyugodt,az árak
változatlanok; boszniai 120 darabos szilvának
métermázsáját, október-novemberi szállitással 10.90
és fél forinton kötötték.

Hivatalos jegyzések.

• " • J |i Péaz : Ara

Disznózsir budapesti
ingyen Lordé vitit-kt

Szilva
Kész i m
Hsakkal együtt
JÖE;^ suly tiszta, azeibUI.
suly ueiyott

magyar la légenszárttott ráISd
vátoai légeaszánlatt,

fiatalt . . " J_. .
boszniai, 1S0T. éri"

Szava
édáH
Minöség

iQQgnuxunoukiut

Kész áru
Ingyen hnrdó

Határidöm
Ingyen hord*

lKdaftaÜösTT^
100 . .

100 darabos.

€4.—

60.—
ei.--

boszniai,,
•
•

szerbiai.

HwnnMiuo. ti —>—
ISO 4?iratw !| 10.75

100
85

szlavóniai ISBT
sserbiai 1807 . ,

szlavóniai
szerbiai

hiczema magfar, 189T
j; vörös aprószeoA 188?
Ij vörös középszema 1887
|* vörös naffszftBftft iSSft

10.50

l&áQ

1&S0

tiJS
I8L3E-
17.50
II
ML—
1T.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, aug. 2. A vásári forgalom: Hus-

nál a forgalom élénk, árak emelkedtek. Barom-
finál élénk, árak szilárdak. —Halban lanyha,

árak szilárdak, Tej- és tejtermékeknél élénk,
arak szilárdak. Tojásnál csendes, árak szilárdak.
Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél élénk. Füsze-

reknél csendes. Idöjárás: borult, esös. A központi
vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi czikkek
hivatalos árjegyzése a következö; .Hus. Mar-
hahus hátulja L 54—53 frt U. 4S—04 frt
Birkahus hátulja I. 42—44 frt, B. 38—4t>
frt. Borjuhus hátulja L 60—64 m, H. 58—60 frt
Sertéshus elsörendü ü2—U4 frt, vidéki 4t>—52 irt.
(Minden 100 kilonkint) Kaiban füstölt 60—80 kr
(kilonkint). Sertészsir bordóval B5JJ—Ö6.Ö frt (100
kilónkint). — Baromfi (élök Tyuk 1 pár 1.10—1.40
frt. Csirke 1 pár 0.55—1.20 frt Lud hizott kilón-
kint u -7a kr. - Különfélék. Tojás 1 láda (1440
drb)-RO—2SUi frt. Sárgarépa 100 kötés, 1.00- 1.90
frt. Petrezselyem 100 kötés iJOt>—l-*-©fct Lencse at
100 kiló 14—18 frt Bab nagy 100 kilo 8—Iá frt
Paprika I- 100 kiló 30—60 frt, II. 2tf—2S frt Vaj
I. rendü kilonkint » ."—0.S(» frt. Tea-vaj kilónkint 0.80
—1.10 frt. Burgonya. idei 100 kiló ^. 3.50 fitt
Burgonya sárga 100 kiló —.— frt. — Halak.
Harcsa (élö) O.SÖ—l.5 0 frt 1 kiló Csuka (élö) 1 . — .
Ulti frt 1 kiló. Ponty dunai 0.40—0.50 frt.

Szesz.
Budapest, augusztus 2 . Irányzat változatlan.

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 19.50
—19.75. Finomitott szesz nagyban öT-öQ—67.75

Finomitott szesz kicsinyben 57.75—58.—, Élesztö-
szesz nagyban 57. 57.•/*, Élesztö szesz kicsiny-
ben 57.25—57.50, Nyersszesz adózva nagyban
5Ö.Ö0—56.7-5 Nyersszesz adózva kicsinyben 57.—
57. rs, Nyersszesz adózatlan (exknt) 15. 16.'/«
Denaturált szesz nagyban *22. 22. Va, Denaturált
szesz kicsinyben 22.25—22.50. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendök.

Bécs, augusztus 2. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 19.50—19.80. Zárlatjegyzés 19.50
—19.80 frtig kelt el.

Prága, augusztus 2. Adózott trippló-szesz
nagyban 55.50— forinton jegyeztetett. Adózatlan
szesz 18.75 .— forinton kelt el azonnali szálli-
tásra nagyban.

Trieszt, aug. 2. Kiviteti szesz tartályokban
szállitva y0°/» hektoliterenkint nagyban magyar
áru. JB.— forint, cseh áru 12.3/* forint, augusztusi
szállitásra.

Brünn, augusztus 2. Exkontingens nyersszesz
xli forinttal olcsóbban jegyeztetett.

Czukor.

Prága, aug. 2. Nyers czukor 88'/o czukor
tartalom, franco Aussig. Azonnali szállit. 12.55
frt, október-deczemberi szállitásra 12.50 forint.

Hamburg, augusztus 2. Nyers czukor o. b.
Hamburg. Azonnali szállitásra 9.25, szept. szálli-
tásra .37, október-deczemberi szállitásra 9.45.
Nyugodt.

Páris, aug. 2. Nyers czukor (88 fok) készáru
28.50—2O.75 frk, fehér czukor szept.-re 20.25 frk,
okt.-tól 4 hóra 29.% frank. 4 elsö hóra 3Q.50
frank, 4 hóra májustól 30 75 frank. Finomitott
készáru 102.50—103.—frank.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, augusztus 2. Készárut folytatólagosan

keresnek, mig a legrövidebb idöre szóló terminusok
is figyelmen kivül maradnak. A készáru-árak ma
ujból 15—20 krajczárral emelkedtek. Határidök a
készáru-üzlet szilárdsága folytán szintén emel-
kedtek.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 8.43—8.46 forint, buza öszre

8.25—8.23^-8.29—8.26, rozs öszre Ü.79—6.84—
6.81, tengeri julius —augusztusra 5.20—5.24, szept.-
oktoberre 5.22—5.24, zab öszre 5.71, repcze au-
gusztus-szeptemberre 12.75—12.85 forint.

Páris, aug. 2. (Zárlat.) Buza folyó hóra
21.15 frank (=-10.05 frt). Buza szeptemberre 20.85
frank ( = 9.90 frt). Buza 4 utolsó hóra 20.60
frank (=<J.3O frt.) Buza novembertöl 4 hóra 20.60
frank- (=9«Ü. frt).

Hamburg, aug. 2. Buza holsteini 198—208
márka ( = 11.64—12.23 frt). Rozs meklenburgi
142—154 m. (=8.35—IJ.U6 frt.) Rozs orosz W)—
105 márka ( = 5.82—6.77 frt). Minden 100 kilónkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka — 08.80 frt.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, augusztus 2. A tözsdén ma teljes mér-

tékben hausse-tendenczia uralkodott. Különösen az
osztrák hitelintézeti részvények emelkedtek a teg-
napi zárlatjegyzésekböl kiindulólag és berlini vá-
sárlások következtében. A szilárdság a többi bank-
papirokra is kiterjedt, valamint némely ipar- és
bányapiaczra.

Az elötözsdén : Osztr, hitelrészvény 363.25
36425. Anglo-bank 157.—, Unio-bank 298.25—
298.B0. Magyar jelzálogbank 251.75, Osztrák-ma-
gyar államvasut 361.75—362.12, Déli vasut 77.37
77.50. Alpesi bánya 164.90—165.90. Birnói bánya
323.50—325. Török sorsjegy 61.30—61.70. Ma-
gvar hitelrészvény 398.-398.75, Német márka

SlSS Magyar általános köszén 98. 100.50.
Délelött 11 órakor zárulnak: Osztrák

hitelrészvény Ö64.—. Magyar hitelrészvény 398.50,
Anglobank 157.30. Union-bank 298.—. Landerbank
228.—. Osztrák-magyar államvasut 362.—. Déli
vasut 77.25, Alpesi "bánya 165.60. Májusi járadék
101J90, Török sorsjegy 61.60.

A déli tözsdén: Osztrák hitelrészvény 3G2-12,
Magy. hitelr. 398.—, Anglo-bank 175.75, Bankverein
268.50.. Unionbank 297.75, Landerbank 228.—,
Osztrák-magyar államvasut 361.25, Déli vasut 77.-^,
Elbevölgyi vasut 265.75, Északnyugoti vasut
249.—, Török dohányrészvény 134.75, Rimamurányi
254.50, Alpesi bánya 166.10. Májusi jár. 101.90.
Magyar koronajáradék 9S.95, Török sorsjegy 61.50,
Német márka azonnali szállitásra 58.83 forinton
köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék l:>0.80. Magyar koronajáradék
9S.U0I Tiszai kölcsönsorsjegy i:;i).25. Magyar föld-

iesitési kötv. 96.50. Magyar hitelrészvény
t&IW. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 158.50.
Kassa-oderbergi vasut 189.25. Magyarkereskedelmi

bank 1433.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.—
Magyar keleti vasuti állami kötvények 12C —. Ma-
gyar leszámitoló és pénzváltóbank 263.50. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 254.75. 4'2°/<> papir-
járadék 101.90. 4.2% ezüstjáradék 101.70. Osz-
trák aranyjáradék 121.70. Osztrák koronajáradék
101.10. itiÖO. sorsjegyek 140.25. ISC4. sorsjegyek
192.—, Osztrák hitelsorsjegyek 203.50. Osztrák hitel-
részvény 3'j:j.63. Angol-osztrák bank 1~»7.5Ü. Unio-
bank 298.—. Bécsi Bankverein 26S.»"iO. Osztrák
Landerbank 228.—. Osztrák-magyar bank 907.—.
Osztrák-magyar államvasut 3lól.0;i.iJéli vasut 77.—.
Elbevölgyi vasut 20*5 50. Dunagözhajózási részvény
487.— . Alpesi bányarészvény Uiü.iK)̂  Dohányrész-
vény I34.7r>, 20 frankos !J.ö3, Császári kir, vert
arany 5.65, Londoni váltóár 120.05. Német bank-
váltó' 58.82. Az irányzat tartott.

Bécs, augusztus 2. (Utótözsde.) A déli tözsde,

Magyar koronajáradek 93.90. Töröksorsjegy 61.50
Nemet marka azonnali szállit. 5S.82, Német márka
ultimóra 58.83 forinton.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. országos meteorologiai intézet távirati

Jelentése J8II8. augusztus 2-;' n reggel 7 órakor.
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A depresszió Kutóea éizaki Mvciéi'c vonult.

Esö vbit Európa északi óskoet i n':.?zán, ellenben Közép- •
Délnyugat-Európában száru/- idö uialkodik.

Hazánkban az idö :»áraz»bb lelt. Tojni aprói már csak
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Melegebb és helyi zira!ar:*któl elickintvc, j.jbtai-a száraz
idö várhaló.
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BABEL.
Franczia regény.

Irta: Augustin Fiion.
(4)

Mire mindez a fényüzés? Eszter asszony,
"a koronás fök illatszerésznöje" hétfön, szer-
dán és pénteken "az ifjuságot és szépséget"
fogadta házában; a hét többi napjain a. házon
kivül operált Megvénült müvésznök jöttek el
Eszter asszonyhoz, hogy "emailliroztassák" ar-
czukat. Titokzatosan jöttek, beburkolt fejjel;
fátyol nélkül magasan hordott fövel távozlak
és a londoni napsugárban, mely bennük kárt
nem tett, ragyogott aranyhajuk és üde arczuk.
De jöttek fiatalok is, hogy miért, azt senki se
tudta s a környékbeliek mindenfélét rebesgettek.
Urak hintaja is gyakran ált meg itt és vára-
kozott hosszasan a kapu elött. És Pollit gyak-
ran ostromolták kérdésekkel a kiváncsiak. Ez
a lány szerette az italt és bárhányszor akart
is szabadulni démonától, mindig csak vissza-
esett karjaiba. Puha, nehézkes és lusta volt mint
minden iszákos; elhaló, fájdalmas hangon be-
szélt és örökös szomoruságában, önmaga elött
való szégyenében urnöjét sohasem árulta el.

— Asszonyom igen ügyes, szokta mon-
dani : asszonyomnak titkai vannak. Mindezek
a kis hölgyek férjes asszonyok, kik gyermeke-
ket akarnak és tanácsokért jönnek asszo-
nyomhoz.

És azok az annyira kifogástalan gentle-
men-ek, elegáns öltözékben, különösen komoly,
méltóságos külsejükkel, kiket belépni látnak
ebbe a boltba és eltünvén annak hátsó részé-
ben, csak hosszu idö után jönnek ismét elö.
ezek is holmi titkos tanácsért látogatják meg
a jó Eszter asszonyságot ?

Ez a csecsebecse-bolt, melyben mindig
ugyanazok az áruk maradtak meg és mely
soha ki nem fogyott, soha meg nem telt áru-
czikkekkel, a Delaunay-gyermekek szemében

egy magasztos hely, egy szentély, egy para-
dicsom volt. S a napokon, mikor Eszter tá-
vol volt, néma extázissal vagy kitörö örömmel
imádták a csecsebecséket. Mialatt Polly a ka-
puban ólálkodott, siettek felhasználni idejüket
a mulatásra.

Julien egy chinai óra zenélésében gyö-
nyörködött, hallgatván rezgö, ünnepélyes veré-
sét az órának, mely egy régi, elefántcsontból
faragott indián hajó közepén volt elhelyezve.
Csakhamar valami láthatatlan mechanizmus
kezdett müködni, mely mozgásba hozta a hajó
evezöit, szabályosan, ütemszerüen forgatva

azokat hátra és elöre. Hogyan is unhatta volna
meg ezt a gyönyörü játékot ?

Máskor meg vadászatot rendeztek egy
kitömött szarvasra, melynek szép üvegszemei
Pauline tetszését vonták magukra, Fivére egé-
szen nekipirulva, kidülledt szemekkel, kétség-
beesetten fujta a régi, összehorpadt vadász-
kürtöt, melyböl csak fülsértö panaszhangokat
hozott ki. Majd a török szultánt utánozta s
ilyenkor keresztbe vetett lábakkal ült le egy
vánkosra, fogai között hosszuszáru tajtékpipá-
val. Fides telerakta magát mind a gyöngyök-
kel, szövetekkel, csecsebecsékkel, miket felfe-
dezett és keleti királynönek képzelve magát,
lefeküdt a pamlagra és Pauline volt a rabszol-
gája, ki öt legyezgette.

De a valóságos, a régen várt, szenvedé-
lyesen ohajtott ünnep az volt, mikor az egész
napon át elzárt szalonban meggyujtották a
pompás porczellán-csillár szines gyertyáit Fi-
dés hirtelen megragadta Julien kezét s oda-
szoritotta gyöngécske melléhez :

— Lám, hogy dobog a szivem. Játszunk
szerelmesdit, akarod ?

— Miféle játék az ?
— TE magadhoz szoritasz engem, ugy,

hogy szinte belefutok és ajkaidat — igy ni . . .
az enyéimre nyomod.

— Ez nem mulatságos, szólt Julién meg-
vetöen — én inkább lovasdit játszom.

A ház lakói közül csak kettö keltette fel
Julien kiváncsiságát: az indiai utczasöprö
és az öreg német. Mihelyt szerét tehette,
Pollyt faggatta a miatt. A hindu, mesélte Polly,
herczeg volt, ki trónját vesztette s kit az an-
golok fogságba vetettek.

Polly irlandi leány volt s mikor ezt a
szót "angolok" kiemelte, ebben a gyülölet oly
ereje fejezödött ki, minöt ettöl a gyenge te-
remtéstöl várni sem lehetett. Julien elnézte a
hindut, amint ott állt az ut közepén impozáns
tartással, a megadás -kifejezésével egész lényé-
ben, bronz-szinü, keskeny arczával, azzal a
bajuszszal, mely violaszinü ajkait födte, hosszu
testével, sovány karjaival, vékony lábaival, melyek
elvesztek széles, hajdan fehér, ma Londonsarával
teli ruhájában. Egy herczeg! Mesebeli herczeg
volt ö, aki mindent akarhat és akinek mindenki
szót fogad! Lassankint, amint a valóság kép-
zete a meseszerül kiszoritotta lelkéböl, Nahima
elvesztett jogai kezdték Julien képzelödését
foglalkoztatni az elsö napok babonás imádata
helyett. És még jobban tisztelte a hindut, ki
köré glóriát vontak a szenvedések, - melyek
ideállá avatták fel öt a gyermek szemében.

Teljes szivéböl sajnálta, mikor látta, hogy
alamizsna után nyujtja ki kezét. Szerette volna
tudni, hogy miféle gondolatok születnek e
bámult homlok alatt, melyet valamikor drága-
kövekkel kirakott diadém ékesitett. Kire gon-
dol vajjon, amikor ott áll mozdulatlanul, a
messzeségbe szegezett tekintettel, mint egy
alvajáró ? Talán az eszközökre, mikkel vissza-
hódithatná hatalmát és megboszulhatná magát
ellenségein ? Igen, ez bizonyos ! Egy napon
Julien ünnepélyesen jelentette ki Fidés és Pau-
line elött:

— Ha nagy leszek, Indiába megyek és
Nahimát visszahelyezem trónjára.

A kislányok meghatottan horgasztották fejü-
ket e nagy szók hallatára. Julien kipirult a büszke-
ségtöl, mikor a herczeggel elöször beszélhe-
tett. Bátorságot vett magának, hogy ki-
kérdezze.

— Igaz, hogy ön hazájában uralkodott ?
— Én 1 ? Csak ugy söpörtem Bombay

utczáit, mint Londonéit.
— De hogyan került ön ide?
— Vágyam az volt, hogy lássak. Edény-

mosogatónak szegödtem el egy a keleten köz-
lekedö gözhajóra. Óh utközben igen rossz volt:
azt mondták, hogy Nahima töri el a tányéro-
kat és verték Nahimát; ezért nem akartain
velük visszatérni.

Ime vége volt a legendának. Ez nagy
csapás volt Julien-re nézve. Mindamellett foly-
tatá társalgását a hinduval s néha meglátogatta
szegényes kis lakásán.

Ö volt az egyedüli, ki Pollyn kivül oda
bemehetett. Polly titkos gyengédséget érzett e
földönfutó iránt és az egész házban összegyüj-
tött ételmaradványokkal táplálta. A hindu sok-
kal jámborabb modoru és finomabb érzésü
volt, mint hasonmásai a nyugaton. Szerény
volt, ritkán hazudott, csapszékbe sohasem járt
és a nök bizonyos fajától félve óvakodott. Csak
egy büne volt, a legrettenetesebb minden
szenvedélyek között, mely teljesen rabjává
tette,az hogy szerette az opiumot. Mihelyt néhány
pence-je volt, visszatért kedvelt, mérgéhez. Ilyen-
kor egésznapokon nem volt látható sehol s ott-
hon szobájábazárkózott. Egyszer Julien felmászott
a padlás tetejére és egy kis nyiláson látta a ki-
nyujtózott embert büzhödt padlászobájában,
amint ott fekszik egy csomó rongyon, mi
ágyul szolgált neki.

(Folytatása következik.)

A föszerkesztö; távollétében
a szerkesztésért felelös: Kálnoky I. h. szerkesztö.

Tan- és nevelö-intézet
Rákas-Palotán. (Budapest mellett)

Kies és egészséges fékrése folyta* a fövárosi, elökelöbb közön-
ségnek kedvétt nyttrcUéheijfe. ^M

ea közlekedés a fövárossal a TiDavyes Taraiak és a m. ÜL-vasat átfaL
Az intézet egy öt hold Mteijedésü parkban fekszik. Kövendékek felvétet-

nek 4 elemi, 6 polgári, 8 gvmnasami osztályba. Ja desri, polgári é3 a négy
alsó gynraasiumi osztályok "a nyOváneszig Jégárai vasmák felrabázva. A gym-
-náshnn négy felsö osztályába járó tanalók is alapos oktatásban részesülnek .és
mint magántanulók egy nyilvános fögrtmiáziamban fa^rn'flr vizsgát. . A magyar,
német, franczia, latin nyelvek alapos tanitására különös "sulyt fektetek. A szellemi
tehetségek fejlesztése mellett a test edzésére is kuráló gond fordittatik. Kitünö
tanerök. Alapos oktatás és gondos felügyelet. Eröt adó jó táplálék. Kitünö viz.
A növelöéi dij mérsékelt Ismertetövel (programmal) és bövebb felvilágositással
szivesen szolgál Rákos-Palotán (Budapest szomszédságában, vasuti-, posta- és
táviráa-áilomás.)

1192
Wégnef Manó,

i t ó , intézettalajdoaoa.

MIKSZÁTH KÁLMÁN

ghy-JiiPlát-
melyei az ORSZÁGOS HIRLAP elöfizetöi ingyen fognak

megkapni,

hirdetések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetéseket elfogad:

_ az ORSZÁGOS HIRLAP kiadóhivatala ^
Vtfl. ker, Józaof-körut 66. szám.

levámolva és bénnintve
kashoz szállitva.

4Vakg. Kuba. . . .6.50
4Vs kg. Mocca . . .8.50
4V2kg. Jáva . . . .6.50
4Vskg. GySngy. . .6JB0
4Va kg. Portoriko . .5.80
41/2 kg. Santos . . . 4.50
valódisága garantlrozva.

•arsner-féle
pezsgö-limonidé

100 drb 2 krot. . . 1.40
140 " 1 " . . . 1 ^ -
bérmentre kaid á Budapesti fö-

nktuos

Bélák István
Budapest, int., MaBmMUu-
mtema d. VMam; Mtaka 113.

FOG-
MÜTEREM.

Eckel Arthur
Kerepesi-ut 5. sz.

a iMziti Sziittz épllttéfcu.
Olcsó Arak, pontos Vgfláw.
Magbirtiatá és lelkiiameretei
munkámért ao évi k&tf91di
gyakorlatom fcaÜS cacaa*
oxlát nyujt BészIttfimtW ia.

BUTOROK
részletfizetésre

legjntányosabb áron

Ehrentreu ésFuchs
testvéreknél

Budapest, Teréz-körut 8.

Nagy bolthelyiség
a József-körut legélénkebb he-

lyén f. évi november hó 1-ére

kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.

OlCSÓn k a p h a t ó I felvétetnek lapunk kiadóhivatalában
Bövebbet a kiadóban. | VIII., JÓZSef körut 65. Szám.
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SZINHÁZAK.

"'enu.
Kezdete T óraior.

Budapest, szerda, 1838. augusztus 3-án.

VÁROSLIGET! SZINKÖR
Igazgató Feld Zsigát a ad. _ »# i« i-

_ Az ujfundlandi.
Sffvt»f Keméi, a Magyar frófti" Ének*s bohózat 3 f-JrssÁs&i

tagja, mist vendég.

Háromiáb
k a p i t á n y .

Éaakes bohózat 3 felvoaásban.
Irta : Kövess? Albert és faragó

Kezsete T

KISFALUDY-SZiNHÁZ
Ó-BüOÁX.

Igazgató ; Fejér

Zárva.

Tornaeszközök, függö
ágyak, kötéláruk, hálók
ruhatarttük fmhér kon4mrböft *miné-
raft, tömlek, hmwotimrmk, mm**** éa
ponyvák, valódi angot£««M»-T«M>afs* és farii

tárcas-jfctékok.

Se f fer Antal
Budapest, IV., (Károty-iaktaüia) Kártff-iteza 1 1 sz.

9BT Vidékre árjegyzék ssasiat. V

Beszerezhetö csekély havi részletfizetésre is,
áremelés nélkül

Tan- és nevelö-intézet
Az eddig megjelent 9 sorozat, illetve 90 kötet összesen
173774 nyomtatott ivet tesz ki a következö tartalommal:

Budapesten, Hold-utcza 19.
Az intézet 21 év óta áll fönn.

Dr. L á s z l é Mihály Hyüyáaoi féfiasisift-
oiban és Eevolc-intózetében, mely ál iaaBérvénycs
oextáS*- é s é r e t t s é g i bizonyitváayvjlut állit
ki, a bsiraiások szept. t-én keadödaek. AMBIWB s á r
most is leket Qlöjegyeztetni.

A. növendékek lekötnek bennlakók, felkasziesek
i s bejárók.

Értesitövel kivánatra kéasséggel szolfiái az lgas-

fur. László Mihály, igazgató.

Csak fiatal embereket
féfdekelQwt tudni. k e r

párisi dr. Boiton Injéktio Oróotal
i- niháaT napi használat utáa eisnlaasija 1

és legeihaayagöltabn baiokatis, —ftfSUM
olaj avagy Copalva-balzsaaunal iriaft

a gyomrot rontják, de a bajt BemFöraktár: Zoltán Béla gyógyszörtárában Südaptst
T, Szách«nTi-ter ésHafykero^t4tesi wagtio,

hal QvegsBkmt 1 frtirt kayiiat*.

kieszközöl .es értéküit

Pataky H. és W.
szabadalmi irodája
Bndapett,

TO. ker.Erzsebot-könitti.
KSzpoat: S«rUn, Litfswslr. 25
Alxpltimtott 1882-bma.

Saját irodák : Hamburg, Frank-
fart, Köln, Boroszló, Lipcse, Han-
nover, Prága, Varsó. New-York-

Eddia Qf | Annmegbi^ás
i U U U

Ügynökök
ma
Tétetnek egy igen e»uyös
szép láztosátáá ág i j e s z -
tésére aBaaÉkarfilEataBa-
sxolgálati, kfliiMsittsi és
kérUshanfel ttraalat T«-

mi H >* *&4* &

Diszes kötésben 250 frt
— • —

90 kötet már megjelent^
Ez év folyamán a nagy munka teljesen elkészül

pest, Abpaay-fitBB 4.
Biztositásokban nen }ár-
tasakkeBöenkiképezletnek.

Értékesitési össreg roiütegj
23 4 millió márfe
Feb-üágositás és terr«cet in
^ magytrr kereskedelmi

aittzem itépsiscietm.

falrétetöt 530 .frt
cziá meSett.

kaar

DGLM1 AKADÉMIA
Benl&kással 100 tanuló részére.

Ezen intézetet végzett ifjak jogositották a k a -
toaa i önkéntességre. A benlakás a kéayesebb
igényeket is kielégitö moaera bereaápésu, egész-
sé^as és tágas munka- és báló-termekkei, ebéálöTd,
koródával, fürdövel, olvasó-,, zsas-, vivö- és játék-
termekké! (összesen 68 teresei,, tekepályával, 44SS
r.egyszC-gniéter tágas udvarr^, a tc-raászatra teTjes
berenüez«-sseiT vizveieték és iégszesz-viiágiiással van
e'i'.átva. Az intézet körzetien kürelébsa van a városi
3étaligetaek. á telfes e i iá táaér t 4 0 0 frt firete^dö
s a folyamodások augusztas 15-ig benyujtandók.

Az elsö osztályba négy közép osztályt végzet*
ifjak vételnek fei; évi taadij 60 frt.

Az intézet l&tö. óta áll fenn: a mult ,érben
258 növendéke volt.
1255 Részletes prograsimot küld az

1. Erdély aranykora^
2/3. Törökvüág Magyaror-

szágon l/II.
Egy magyar nábob
i/ü.

6. Kárpathy Zoltán.
7. A janicsárok végnap-

jai. — Fehér rózsa.
8. Hétköznapok.
9. A régi jö táblabirák.

10. Csataképek a magyar
szabadságbarczbóL

11/13 Dekaineron I/11I.
14. Árnyképek.
15. Szegény gazdagok.
16. Néprilág.
17. Politikai divatok.
18. Szomoru napok.
19. Véres könyv.
20. Délvirágok, —

Oczeánia.
21. Hangok a vihar után.
22. Vadoii virágai.
23. Erdélyi képek.
24. uj földesur.
25. Milyenek a nök. —

Milyenek a fériiak.
26/27. Egyi az Isten. I./H.
28. Mire mcgvénulünk.

29/30. A köszivl ember
fiai I/II.

31. Az elátkozott család.
32/33. Névtelen vár. I/II.
34. Felfordult világ. —

Észak honábóL —

A debreczeni lunatikus
85. Szélcsend alatt. — Az

életböl ellesve.
36. A magyar elöidökböl.

Egy asszonyi hajszál.
37. NoveUák.

36/40. Szinmüvek. I/III.
41. Szerelem bolondjai.
42. Fekete gyémántok.
43/44. Eppour si muove.

És mégis mozog a
föld. I/li.

45—46. Az arany ember.
I/H.

47/48. Enyém, tied, övé.
I/IL

49. Virradóra.
50. Föld felett és viz alatt.
51. Rab Ráby.

52/53. A jövö század
regénye. I/II.

54/55. Az élet komédiásai.
I/U.

•56. A Damokosok.
57. Szép Mikhal.
58. Targallyak.
59. Egész az észáld pólu-

sig. Ki a szivét a hom-
lokán hordja.

60. Bálványos vár.
61. Megtörtént reg'*.
62/63. A kik kéis/ei I•.-.'

nak meg. 1/li.
64. Görögtüz.

65. Egybirhedett kalandor.
66. Szabadság' a hó alatt.
67/68. Szeretve mind a

vérpadig I/II.
69. Még egy csokrot.
70. Egy játékos, a ki nyer.
71/72. A löcsei fehér asz-

szony I/II.
73. A három márvány fej.

74/75. A kiskirályok. l/II.
76. A tengerszemu hölgy.
77/78. A lélekidomár I/II.
79. A gazdag szegények.
80. Rákóczy fia.
81/82. Fráter György I/II.
83. Páter Péter. — Asz-

szonyt kisér.
84. A czigánybáró. —

Minden poklokon ke-
resztül

85. Nincsen ördög. — A
Magláy-család. — A
ki holta után áll boszut

86 A fekete vér. —
Lenczi fráter.

87. A két Trenk, Treiik
Frigyes.

88. Sárga rózsa. — A
Krao. — A három-
királyok csillaga.

89. Magneta. — Tégy jói.
90. De kár megvénülni.

gg£ A •egrandslni kiváaé tisztelt •lvasilmk utoesksdimsk u alábbi roadelfi.
lapot levágni i s kitöltve lapuk kiadóhivatalához beküldeni.

f
fi

fi®

im.

SSBI

fi Révai testvérek Irodalmi intézet Részvénytársaság Budapesten eiöüzetésifeihivást bocsát ki a

JÓKAI MÓR ÖSSZES MÜVEI NEMZETI KIADÁSA
czimü müre, mely 100 kötetben, 2000 ivén, erös papiron, szép nyomással, nyolezadrét alakban, kötetenként

átlag 20 iwel ratdkITul diszes Tájuurnkfitósban jelenik meg.
EUfflzetéH feltételek: Jókai Mór összes fnQveinek hsmzsti kiadásából «ddlg 90 kötet Jele?.t meg.

Az egész mü ára diszes vásftynkqiéshen 250 frt. ———
7(vW»,lavi riulitfUitb MMt liiilllfatik » t\ii «o kOtetl l n b t tart rfc2ltlRzstéj (tellett KIIIIKJHI H ilaf i o kitel

» " • m m » • • . •<> .
• » , . . . . . 3O .

I O

70
8O

100
A további kötetek a teljesitett részletfizetések arányához képest, illetve 10—10 részlet befizetése után egy

ujabb 10 kötetböl álló sorozat
A lésrleiek a szállitótól kezdödölet minden hó 1-én a S ó v a l Testvérek Irodalmi Intését BéMvé&ytárB&ság pénz-

tárása i Bcdares t en fizetendök mindaddig, mig a mfl teljes vételára kiegve&Jitve sincs ,K részletek be nem tartása esetén a foly-
fatá!^£cs intetek a részletek putlásái; visszatarUtnak; a lejárt es le nem fixetett riiileJcket a Társaságnak jogában áll a portó-
kCIlsei hoz^ászimitáüa mellett postai megbizással beszedni. A részletek be nem tartása esetén a részletfizetési kedvezmény meg-
szünik és az egész m& vételára esedékessé válik. A gTftjteménynek a befisetett fésclstak által még nem fedezett része a részrény-
tácaaság tulajdona marad.

A fenti elöfizetési feltételeket tudomásai veszem és ezek alapján megrendelöm a featnevezett munkát 250 frtnyi Tételárért, a
telje* mü itvéklének kötelezettség* mellett, Iitetend6 havi frtos részletekben a rendelés keltétöl kezdödölej, Budapesten.
a KéT,»i Testrérek Irodalmi Intézet Résrrénytársasignál és kérem as e4s«_ Ll"-* !--•-«-«megküldését.

Lakhely és kelet:.

Név és állás :
Tessék olvas-

hatóan aláiraL
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Elöre fizetendök készpénzben, levélbélyegekben vagy

postautalványon.
Kiadóhivatal:

VIII. kerület, József-körut 65. szám.
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb betükböl szedve 4 krajczár

ÁLLAST KAPHAT.
Apró hirdetések 20 kr.-on alól nem

közölteinek.

J[ttt« 6 6
i h k

LEVELEZÉS.
? n e i £ o I v a s t a m - Sorait

J vizektöl várom.Idejében értesités esetéa
irhatok ? Talán ott is lehetekj! Hittem, hogy édes évfor-
dulón feljön. Csalódtam. — Régeri kivái-tam megkér-
dezni, hogy "másik" bogár szemü "távollevö" haragszik-e,
mert neiá adott életjelt bizonyos küldött doiofra.
Nagyon bántana l Nem irt ? Számtalan csókkal Tárom
értesitését.

megjelenésü, fess, üatal asszonyka, gazdag
urnak barátságát keresi, ki 50 frt kölcsönnel

anyagi zavarából sürgössen megmentené. Czánein:
.El'adó háztelek'. 1805—1

w> A vasuton irom e sorokat. Folyton
j i l i * rád gondolok és nem tudom, hogyan

fogok tenélkiiled lenni két hátig. Könyörgöm, édes kis
drágám, hogy intézd ügyeidet ugy, hogy te is utánam
jöhess. Hisz akkor én rögtön jobban fogom, magam
érezni, ha te mellettem leszesz. Töled fGgg az egész
tietem. Kérlek, szeress ésfsokat gondolj a téged bál-
ványozó Betegedre. 5812—1
^ n | l « Maga kis hunezut, ugy-e, rá akart szedsi ? Látja,
•o%!e!u» n e m sikerült, de kérem ezért ne boszankoiijék.
C s ó k o l o m . 5 6 2 £ 1

Hogy vagv, édes kis szépségem? Mikor
jösz már* ki ? ö már elutazott, léhát

jöhet IZ bármikor. 1000 csókot küld Szökéd. 5620—1

HÁZASSÁG.
tehetséges fiatal kereskedö, házasság

j czéljából oly csinos IS—22 érés laány
ismeretségét keresi, ki saját üzlettel, esetleg Szalon-nai
vagy megfelelö hozománnyal rendelkezik. Ajánlatok
.Biztos jövö' jelige alatt, a körülmények részletes le-
irásával a kiadóhivatalba kéretnek. 1807—2

urhoz nöül menne elökelö családiteli, de
vagyontalan 2i éves leány. Levelek "Vagyon-

talan" czimen a kiadóhivatalba kéretnek. Csakis teljes
névvel ellátott ajánlatok vétetnek figyelembe. 5634—2

ÁLLÁST KERES.
mellett elfogadok irodai munkát.

J J Szépen és gyorsan, irok. Szives
megkereséseket ezen laphoz kérek .Gyors munkás*
czimen. 5528—3

ki harmadfél évig nyomdában tanalt, állást
'l keres. Czim a kiadóban. 1787—3

sikerrel végzett tanuló órák
szerény fizetési

5440—3
állÁttA ajánlkozik családhoz gvermekek
UVOnO m e D é i hosszu évek gyakorlatával

bir, gyönyörü kézimunkát végez s varrni is tud : beszél
magyarul s keveset németül. Czim a kiadóhivatalban.

1803—3

k t l

IY. Polgárit adására ajánlkozik
feltételek mellett. Czim a kiadóban.

már irodában alkalmazva
mw m voltak, sürgösen kerestet-

nek egy részvénytársasághoz. Ajánlatok a kiadóba
kéretnek "Ügyes és szorgalmas* jelige alatt. 5624—4

ki a kirakat rendezésben is jártas, jó eladó,
azonnali belépésre, esetleg aug. 15-ikére keres-

'. Czim a kiadóban. 5648—4

Zongoratanárnönek
zervaióristanö. Czime a

OKTATÁS.
ajánlkozik egy végzett és
kitünö diplomával biró kon-
kiadóhivatalban megtudható.

5496—5
akadémiát végzett fiatalember sze-

A e r e S K e U e l m r é n T feltételek mellett a szünidei
idöre helyben, vagy vidéken korrepetitor! állást keres.
Czim a kiadóhivatalban. 5462—5

HÁZ- ÉS TELEK-ELADÁS.
é s jártas egyén, kik venni vagy eladni

jy szándékoznak házat- és telket (Ujpest
környékén), jutányosán, közvetit Az érdeklödök fordul-
janak hozzá egész bizalommal. Czim a kiadóhivatalban.

5268—7

Rákos-palotán a Széchényi- telep, illetöleg a kör-
vasut közvetlen közelében egy 2000

négyszögöl nagyságu telek jutányos árban eladó.
6256—7

J_\ f ám/m^MVfieMi valamint Áagyaliöldön Szent
Ji J » « g j l U 4 u J 0 d U ( l , László-üton és Petneházy-
utczában, néhány telek jutányos árban eladó. Czim a
kiadóhivatalban. 5402—7

ujonan épült ház, a
villamos vasuti állomás

mellett, 14.000 forintért eladó. Szükséges töke 6C03
forint, a többi bankteher. Czim a kiadóban. 5020—7

ELADÁS.
egészen uj angol, sürgösen olcsón eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 1801—8
pontosan járó, 10 frtért, valamint egy 2
ajtós szekrény is 12 frtért eladó. Czim a

[öbivatalban. 5542^-8
pedálos, gyönyörü hanggal (Horváth-
féle), szép kiállitásu, kitünö átjátszott,

60 Mér t eladó. Czim a kiadóhivatalban. 5544—8

VÉTEL.
óhajtok részletfizetés mellett venni olcsó árban.

_ Ajánlatok -Pontos részletfizetö" jelige alatt
ezen laphoz mtézendök. 5584—9

KIADÓ SZOBÁK.
Iffrroi f3iilc7hifoe c.7nha csilios:i» butorozva,
urza i joioszimes szooa,tágas, két-ablakos, a
kazinczy-u. es kerepesi-ut s árkától pár lépésnyire, f. é.
augusztus hó elsejétöl kiadó. Czimfa kiadóhivatalban.

5334—10
butorozott utczai szoba a

_ Józscf-köruton, fürdöszoba
használattal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 5392—10

elegánsan butorozott szoba külön
bejárattal, minden kényelemmel, ellátva a

Kertész-utczában egy vagy két ur részére, esetleg teljes
ellátással kiadó. Czim a "kiadóhivatalban. 1779—lü

LAKÁS KERESTETIK.
. Izabella- és Vörösmarty-utczában, a

_ Jmf Király-utcza tájékán 2 szobás utczai
Fakás minden' hozzátartozóval kerestetik. LevéLbeli
ajánlat .Tiszta lakó* czimen a kiadóhivatalba intézen-
dö^ 5506-11

keresek a VI. kerületben, mely álljon 2 utczai
szobából, elöszoba, fürdöszoba, stbiböl. Az ár

megemlitésével ellátott ajánlatot a kiadóba kérek
"Terézváros" czimen. 5512—11

" " " SZOBA KERESTETIK.
keres.intelligens fiatal ember egy
intelligens keresztény családnál.

Ajánlatok "Épitész" czimen kéretnek a kiadóba.
5570-12

£ * £ M nifviM szobát keresek a Ferencz-lconiton. Az
«#AljJ U I V 4 H | á r megemlitésével ellátott ajánlatot a
kiadóhivatalba kérek "Garson" czim alatt. 5536—12

fi vigszinház
KIADÓ LAKÁSOK.

töszomszédságában ujonan épült
w _ palotában nehány lakás, valamennyi
légszesz- és villanyvilágitással legnagyobb komforttal és
elegáns berendezéssel, azonnal kiadó. Ugyanott föld-
szinti helyiségek üzletnek vagy raktárnak. Házbér igen
mérsékelt. Czim a kiadóban. 5388—13
JR ISarii itTryáhsn 2 utczai szoba, elöszoba,
TI Udrdl-UlUdOaU konyha, speiz stb.-böl aUó
lakás sürgös elutazás miatt rendkivül olcsó áron
kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 5236—13

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
müholynek, divatszalonnak,
egyleti helyiségnek, vii/óte-

, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség 1-sö emeleten
augusztus 1-ére kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

3662—17

Jiagy bolthelyiseg
kiadóhivatalban.

a József-körut legnagyobb for-
galmu helyén kiadó. Czim a

4706—17

KÜLÖNFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30 krért Réthy-

f féle Pemetefü-czukorkát. 1537—18
utczai ruhákat olcsó árban készit
egy elsörangu varrónö. Czim a

5428—18
n y e r n e t n e ' i intelligens fiatal emberek

j vagy tanulók egész éven át szerény
feltételek me HettCzim a ldadóhivatalban. 5448—18
kiflim MflVAC nöiruha- varrónö ajánlkozik házakhoz
«JI)U1 t l g j g d napi 1 frt 50 krért. Czim a ldadóhi-
vatalban. 5508—18.

% ügyes nöi
kiadóban.

szabónö. elvállal elegáns ruhákat
szerény dijazás mellett. Czim a

5622—18

I VASUT
Köz vetlen kocsik Budapest déli vasutról.

A nyári menetrendben, azaz 1898.avi májas hó 14öl 1898. évi szeptember hó 30-ig
B u d a p e s t déi i v a s u t i pályaudvarról é s -naxamX naponta a következö I. és
IL-osztaiyu közvetlen személvkocsik' közlekednek a gyorsvonatoknál:
Bsailapest d. v.—München Centraibabnlraff é s viszont Pragerhof—Mar-

burg—^Franzensfeste—Kufsteinon á t
Ind. Budapest d. v. . . . . . . . . 8 óra — percz este,
érk. München. Centralbahnhof. . . . 9 , 57 , ,

menettartam 26 óra.
Ind. München Centralbahnhof . . . . . 11 óra 23 p. d. e.
érk. Budapest d. v. . . . . 9 " 5 0 " d . e .

menettarfam 22*/2 óra.
Budapest d. v.—Velencze (Wenexia) é s viszont Pragerhof—Nabresina—

Connonson át.
Ind. Budapest d. v. . . . . . . . . . . . . 8 óra —p. este ,'
érk. Veleneze . . . . . . . . . . . . . . 2 " 15 " d. u.

menettartam 181/* óra.
Ind. Veleneze . . . . . . . . . . . . . 2 óra lOp. d.u.
érk. Budapest d v . 9 " 50 p. d.e.

menettartam 19V* óra.
Ezen közvetlen kocsik minden gyorsvonatra, érvényes I. és IL oszt. menet-

igazolványnyal használhatók.
• Bnáapest d. v. pályaudvaron Velenczébe közvetlen menetjegyek ajfafnafr ~_\.

Az utazás Ausztria-Magyarországban egyszer megszakitható.
Budapes t d . v.—Fiume és viszont Pragerhof— SL-Péteren á t

a) ind. Bmdapest d - v . . . . . . . . . 8 óra — p. reggel
érk. Fiume 9 , 1 5 , este

menettartam 13V« óra,

b) ind. Budapest d. v. 8 óra — p. este
érk. Fiume . 9 " 38 " d. e.

menettartam lSVa óra,
a) ind. Fiume . 7 <jra 45 p. reggel

érk. Budapest d. v . . . 9 " 20 " este
menettartam 13Vs óra,

b) ind. Fiume 7 óra 55 p. este
érk. Budapest d. v . . . . . . . . . 9 M 50 " d. e.

... , menettartam 14 óra.
Budapes t • d. v.—Villach és viszont Pragerhof—Marburgon át.

Ind. Budapest d. v 8 óra — percz reggel
.érk. Villach 8 " 12 " este

menettartam 12ty4 Óra.
Ind. Villach . 6 óra 12p. reggel
érk. Budapest d. v. . . 9 n 20 " este

menettartam 15 óra.
Budapest d. v.—Pakrácz-Lipik é s viszont Kanizsa—Barcson át.

Ind. Budapest d. v. 9 óra 25 p. este
érk. Pakrácz-Lipik 1 " 20 " d. u.

menettartam 16 óra.
Ind. Pakrácz-Lipik 2 óra 50 p . d. u.
érk. Budapest d. v. 6 " 29"reggel.

menettartam 15*/t óra.
Nyomatott sz ORSZÁGOS HIRLAP körforgógépén Budapest, VIII., József-körut 6 5 . szám.


