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A közös sátor.
Hálátlan a világ és hálátlan Bánffy

Dezsö is. Egy csomó ujságnak például
állandóan szemére vetik, hogy ungon-ber-
ken át követi a kormányt; pedig csak
annyi igaz belöle, hogy ezek az ujságok
egy kis elismerésre is hajlandók, ha a
miniszterelnök tesz valamit a magyarság
érdekében, holott a sajtó egyéb organu-
mai egyáltalán minden fölött pálczát tör-
nek, amit a kormány cselekedni meré-
szel. S mégis alig van a miniszterelnök
urnak valami érdekes terve vagy ötlete,
amit nem azokkal az ujságokkal közölne
elöször, amelyek ütik. Alig gondolt el va-
lamit, de talán még végig sem gondolta,
már szalad vele a legkegyetlenebb kriti-
kusaihoz. Télen is, de kivált nyáron. S
innen van, hogy a Bánffy Dezsö legér-
dekesebb dolgait az ellenségeitöl van sze-
rencsénk elöször hallani. A barátainak
sohasem mondana el ilyen intim termé-
szetü elhatározásokat. A hálátlan. Vagy
igazán ugy volna, hogy Bánffy Dezsö
jobban lát? És ö volna az igazán hálá-
datos, mert voltaképen az ellenségei töb-
bet használnak neki, mint a jóbarátai ?

Az ördög okoskodjék ezen á pro-
blémán tovább ! Igy van és ezzel elég.
Az a sajtó, melyet nem illenék azzal
vádolni, hogy szereti a kormányelnököt,
most is a legérdekesebb hirekkel tudja
meglepni az olvasókat. Mi magunk is
csak ebböl a forrásból tudjuk, hogy mi-
lyen tervekkel jár Bánffy Dezsö. S ha a
vidéki olvasó nem is, de mi megütkö-

zünk azon a szembeszökö ellentéten,
mely az érdekes tervek és némely köz-
tudomásu dolgok közt konstatálható. Itt
van egyebek közt az a hir, hogy Bánffy
Dezsö a második provizórium tárgyalása
során tett kötelezö nyilatkozatai alól ki
akar bujni, söt ebben az irányban már meg
is találta a kibuvót. Bárki elolvashatja
ugyanis a kormány iránt ellenséges in-
dulata ujságokban, hogy Bánffy Dezsö
nemsokára beadja lemondását, az-
tán ujból kinevezteti magát és igy
azok a kötelezö nyilatkozatok, ame-
lyek miatt I. Bánffy Dezsö mozogni sem
tud, II. Bánffy Dezsöt már csöppet sem
fogják feszélyezni. Meg fogja tehát csi-
náltatni a harmadik provizóriumot is.
Amint azt I. Bánffy Dezsö hamarosan
elárulta az ö ellenségeinek. S mi a többi
olvasóval szivesen hinnénk az érdekes
leleplezésnek, ha eszünkbe nem jutna
az a köztudomásu faktum, hogy mit
mondott egyszer Bánffy Dezsö, amikor
hasonló lemondási manöverrel akarták
gyanusitani. Azt mondta: " Semmi sem
bántja jobban a felséget, mint a lemon-
dási komédiák! Én szinre nem is fogok
lemondani sohasem. S ha egyszer le-
mondok, az nem lesz manöver; akkor
nem is jövök vissza !"

A felség izlése kétségtelenül nem
változott meg. Azt sem szabad hinni,
hogy Bánffy Dezsö ma kevésbbé ismerné
a király izlését, mint akkoriban ismerte.
S most mégis el akarná játszani a le-
mondási manövert? Ugy kell lenni, mert
hiszen a kormányelnök jól informált el-

lenségei hirdetik, de mi még sem tudjuk
elhinni. Mi szegények, egyéb informáczió
hijján kénytelenek vagyunk a memori-
ánkra esküdni és ezen az alapon ugy
tartjuk, hogy Bánffy Dezsö talán még
sem személyesen sugta meg titkát az
ellenségeinek. Valami elkallódott a közve-
titésben, vagy talán nem is volt itt más
közvetitö, mint az a fantázia, mely a
szineket szereti és az igazsággal keve-
sebbet törödik.

De van egyéb érdekes is a leleple-
zésekben. Azok az ujságok ugyanis,
amelyek nem szeretik a kormányelnököt;
egészen bizonyosnak mondják, hogy
Bánffy Dezsö most is el fog surranni az
önálló gazdasági rendezkedés elöl és a
lemondási manöverre is ezért szánta el
magát. Kétségtelen, hogy ez is illetékes
forrásból meritett informáczió és Bánffy
Dezsö maga sugta meg az ellenségeinek.
De akármilyen érdekes, ezt sem tudjuk
olyan föltétlenül elhinni. Nem mintha
ebben a tekintetben is rendelkezésünkre
állna a miniszterelnök valami köztudo-
másu nyilatkozata; vagy mintha a mi-
niszterelnök ma este jobban informált
volna bennünket. Nem. De megint csak
a második provizórium tárgyalására
emlékezünk. Akkor ugyanis a minisz-
terelnök mellett gróf Apponyi Albert-
nek is volt valamelyes szerepe, söt
igen tiszteletreméltó ujságok vélemé-
nye szerint Apponyi játszotta a pri-
met, mig Bánffy neki csak kontrázott.
S az emlékezetünk most arra figyelmeztet,
hogy miként magyarázta akkor Apponyi

Egy szem buza.
Áldott növénynek parányi magva, itt pi-

hensz a porban, lábaim elött; széttiporhatná-
lak, de kezembe veszlek, mert megszentelt
téged és termöföldedet a küzdö halandók
omló könye, kicsordult vére.

Imájába foglal milliárd ember, érted
eped, érted harczol, miattad fárad e kerek
világ minden lakója; a Kári-tengertöl le a
Kerguelek szigetéig; a megkövült Falklandtól
a jéggé dermedt Baffin-öbölig.

Kalászok hulláma reng a végtelen rónán;
fölötte nem a sirály, a halálnak és vésznek
sikongó madara, hanem a háladalt csicsergö
szürke pacsirta repked, magasztalva a jóltevö
Isten nagyságát, bölcseségét

Pirosló buzaszem! Te érted kelt ádáz
tusára a góth, a germán, miattad rombolt a
vandal, ezredév elött érted csatázott a hun, a
longobárd.

Magvad éltet ad és eröt! Pereg a köny
a szalmaviskók alatt; hull a verejték birhatá-
sodért; boldog a nép. melynek földjén fakadsz,
inség köszönt be. hol csirád kivész.

Kain megölte Ábelt miattad; testvérre
ront a testvér s mig a gazdag duskál benned,
Lázárnak ajka eped egy morzsád után.

Más növény is sarjad a barázdák között
A máknak magva édes, de kábit, a datura
mérge gyilkol és butit, de te, parányi buza-
szem, éltetsz és üdvöt adsz.

A mesék mannája a végtelen pusztán
nem volt oly áldott, miként te vagy; bolyongó
népek üdvöt adó étke; vándor madaraknak
kedves fészke, bokra. Mi lenne a föld, ha te
kipusztulnál? Sivár sivatag, fekete pokol. A
Megváltó imáját: a ,,Miatyánk"-ot, kiszáradt
ajkak rebegnék epedve. Némulna a vigság,
csüggedne a remény és széttörne a hit, ez a
szent kapocs, mely összeköt földet és eget.

A természet csodája: a czédrus, fenn a
Libánon ormán, a büszke fenyö a sziklák ol-
dalán eltörpül melletted, te csodás növény.

Pedig mennyi ellenséged tan neked! A
tövis, a dudva, a gaz, a fekete konkoly, mely
elnyomni akar.

Ellened tör a kártékony rovarok hada,
megmételyez a rothasztó üszög, porba tipor a
száguldó vihar, remegö száraidnak aranyos
kalászát szerteszét veri a jégesö, de te ujra
éledsz, ismét megfakadsz, ha jön a kikelet s
áthevit a nap. Mikor megsárgul szinig telt fe-
jed, villan a kasza, pendül a sarló, kévébe
köt sok ezernyi nép s tarlott mezökön zeng a
háladal szárnyal magasba a halleluja.

A harmat, mely rád esik, elköltözött lel-
kek hálakönye; a napsugár melege, mely a
pirkadó hajnalon áthevit, mennybeszállt szel-
lemek szerelmes csókja; az esti szél, mely si-
mogat, bolygó tündérek édes susogása.

Parányi buzaszem itt a tenyeremen, légy
áldott! Terjessz boldogságot a küzdö emberek
között, e forgó földtekén! Szikra.

Ferrara.
— Irta: Berzeviczy Albert. —

Minden olaszországi utazó elhalad mel-
lette, de a legkevesebben méltatják arra, hogy
meglátogassák ; rendesen beérjük azzal, hogy
a vasuti kocsi ablakából egy futó pillantást
vetünk a Castello komor, sötétvörös tömegére,
amely pedig megérdemelné, hogy közelebbröl
is megnézzük.

Egyébiránt nem is egyedüli látnivalója
Ferrarának a régi Castello. Igaz, hogy a város
egészben véve kissé egyhangu s kihalt, üres
benyomást gyakorol; ma nem is sejtenök,
hogy volt egy korszak, amikor több lakosa
volt, mint Rómának. Az ókornak ugyan nyo-
mát sem találjuk benne, de a középkor és a
kezdödö uj-kor annál több emléket hagytak itt,
bár a szabályosan keresztezödö egyenes
utczák, amelyek miatt régente bámulat tárgya
volt Ferrara, élesen elütnek Olaszország kö-
zépkori — különösen hegyvidéki — városai-
nak épitési módjától.
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a beállott helyzetet. Azt mondta, hogy
ez év január elsejével már a külön vám-
terület jogi alapjára helyezkedtünk s bi-
zonyos eshetöségek beálltával ennek kö-
vetkezményeit törvénybe is kell foglal-
nunk ; de ha a törvény szava szerint
meg is csináljuk a külön vámterületet, a
Deák Ferencz alkotása sehol sem tiltja
meg, hogy amennyiben a megváltozott
viszonyok megengedik, bármikor tárgya-
lásokat ne kezdhessünk a gazdasági ki-
egyezés megujitása iránt.

Ezt Apponyi mondta és a sok nyi-
tott ajtó közt, amelyet ismerünk, ez nem
az utolsó. Mert mit jelent ez a magya-
rázat? Azt jelenti, hogy Magyarország a
kiegyezési törvény betüi szerint bizonyos
körülmények közt visszanyeri önrendel-
kezési jogát, de ugyanaz a törvény meg-
engedi neki, hogy amikor jónak látja, a
törvény keretében ismét törekedhessék
a gazdasági kiegyezés megkötésére. Ha
tehát ma ugy fordultak a dolgok, hogy
Magyarország gazdasági téren önállóan
rendelkezhetik, rövidesen megkisérelheti
az elhagyott alapra való visszatérést;
mihelyt ugyanis az osztrák viszonyok
rendes kerékvágásba jutottak. Erre akart
idöt engedni az ismételt provizórium, erre
adna ujabb haladékot a törvény értelmében
való önálló rendelkezés. De hát egyszer
csak eszére tér Ausztria, ha másképen
nem, a saját kárán. S mi gátolná meg
akkor a magyar kormányt, hogy a gaz-
dasági kiegyezés fölfrissitésére a szüksé-
ges lépéseket megtegye ? Meg vagyunk
róla gyözödve, hogy senki és semmi.
Mert az a rövidebb vagy hosszabb idö,
amely a törvény betüje értelmében a gazda-
sági különélésre szoritaná a monarchia két
államát, kijózanitó tanulságokkal szolgálna
a Lajtán tul és a Lajtán innen. Az osz-
trákok egy beteges nagyzolástól, a ma-
gyarok egy illuziótól szabadulnának meg
és azontul békességben huzódnának meg
a közös sátor alatt.

Miért akarna tehát Bánffy Dezsö
mindenáron egy lemondási manöverrel s
a kiegyezési törvény sérthetetlen nimbu-

szának koczkáztatasával elérni valamit,
ami a maga rendes és törvényes utján
is megjön? Azt mondják, mert ilyen
megoldást nem is mer a felségnek aján-
lani. Hogyan? A törvényes utat nem
merné ajánlani? És akkor, amikor bizo-
nyos benne, hogy az ö helyében egyet-
len magyar politikus sem ajánlana más
utat? Hiszen nagyobb bátorsággal soha-
sem tehette meg elöterjesztéseit, mint
ebben az esetben, amikor a törvény
alapján és szolgálatrakészebb verseny-
társak nélkül áll? Vagy rejtezik valaki
az ellenzéki bokrok mögött, akitöl tar-
tania lehet ? Vagy egyszerüen csak egyéni
hajlandóságból vállalkoznék a kényel-
metlenebb utra, mely a törvények meg-
kerülésével és sürü golyózápor között
vezet? Egy kicsit nehéz elhinni. De hát
azok az ujságok, amelyek nem szeretik
Bánffyt, de amelyek nyilván az ö leg-
személyesebb informácziói alapján mer-
nek olyan határozottsággal beszélni a ter-
veiröl, majdnem egy értelemmel hir-
detik világgá, hogy Bánffy le fog
mondani és ujra kinevezteti magát,
azután pedig harmadik provizóriumot csi-
nál, mikor sokkal kényelmesebben is
megadhatná Ausztriának a haladékot,
hogy eszére térjen. El kell tehát nekik
hinni.

Csak épen addig illenék mégis várni,
mig Bánffy maga nyilatkozik. Mert ki
tudja? Hátha mégsem egészen hiven kö-
zölték azok az ujságok a Bánffy terveit!
Hiszen elvégre ez sem lehetetlen. . .

POLITIKAI HIREK.
Válság-mesék. A függetlenségi pártnak

esti organuma sok csinos mesét mond a Bánffy-
kabinet válságáról. Elöször megbuktatja a ka-
binetet általánosságban, aztán — arra az eshe-
töségre, ha elsö meséje nem válnék be —
megbuktatja legalább részletekben. Az általá-
nosságban való buktatás meséje röviden abban
foglalható össze, hogy a kabinet a körülmények
kényszerénél fogva fog megbukni; ha pedig a
körülmények nem volnának elég kényszeritök,

akkor fog akadni a szabadelvü pártban egy máso-
dik Darányi, aki a kabinet megbuktatására
palotaforradalmat kináljon. Látnivaló, hogy
ez még mesének is kalandos egy kissé. Ellen-
ben a részletekben való buktatás igazolására
már sokkal különb meséi vannak az esti orga-
numnak. Konstatálja ugyanis, hogy Lukács
László, Darányi Ignácz, Wlassics Gyula és
Erdély Sándor nem voltak jelen a tegnapi
minisztertanácson; ezek tehát az emlitett for-
rás szerint a rekonstrukczió alkalmával ki
fognak maradni. Nem jöttek el, mert az uj Bánffy-
kabinetben nem lesz helyük. A közönség persze
ezt a következtetést kissé önkényesnek találná
s egyéb okokat is sürgetne; az esti organum
tehát ezekkel is szolgai. Elmondja, hogy Lu-
kács László még a második provizórium idején
állást foglalt a provizórium ellen s a végleges
rendezést követelte. A tárczáját is kötötte
ehhez az állásponthoz. De akkor engedett a
rábeszélésnek és várt. Most azonban az osztrák
fordulat meggyözte, hogy megint provizóriumot
terveznek; ö tehát megy és átengedi helyét más-
nak. Darányi viszont azért menne, mert az önálló
vámtarifa elkészitése az agrárérdekek háttérbe-
szoritásáról gyözte meg és a vámértekezletet
is azért hagyta ott, mert haragudott az egész
kabinetre. A fordulat neki is kapóra jött és
megy. Az Erdély Sándor távozását az esti or-
ganum nagyon röviden üti el; hisz azt már a
verebek is csiripelik. Ellenben Wlassicsot be-
teggé teszi, csakhogy a kabinetböl való kima-
radását valahogyan plausibilissé tegye. Igy
szabadul meg a derék ujság a félkabinettöl,
s hogy valami sejtelmes akkord se hiányoz-
zék, végül még azt jegyzi meg, hogy a szabad-
elvü klubban forr, kavarog és nyugtalankodik
minden . . . És mindent el , lehetne hinni a
nyári mesemondónak, ha ezt a sejtelmes ak-
kordot elhagyja. De hogy a Lloyd-klubban
forrjon, kavarogjon és nyugtalankodjék min-
den, holott ez a klub már a nyár óta el van
hagyatva — ez sok. Ezt higyje el akárki, de
józan ember nem teheti.

A "Politikai Értesitö"-t is elfogta a válság-
láz és éjjel megküldte a saját külön meséjét.
Eszerint uralkodó az a nézet, hogy Bánffyt a
kiegyezés kérdésében folytatandó tanácskozások
és legfelsö kihallgatások után ismét meg fogja

Itt persze ugy lehetett épiteni, mint akár
egy asztalon, mert a torkolatához közeledö
Pó rengeteg mocsaras, csatornáktól átszelt
siksága sehol még csak dombot sem állit
utba, viszont azonban épitö-anyaggal is mosto-
hábban látja el lakóit, amiért itt nem látjuk
azt a pazarlást a kövel, söt a márványnyal,
amely Olaszország legtöbb vidékét jellemzi s
ehelyett, ugy látjuk, hogy Ferrara épitöi leg-
többször beértek jóféle tartós téglával,
diszitésül pedig szivesen alkalmaztak terra-
cottát.

Az egyenes utczákon sürün találkozunk
renaissance-kori palotákkal, melyek igénytele-
nebbek ugyan, mint a flórencziek vagy bolo-
gnaiak, de izlésesek és szépek, részben fölötte
eredetiek, mint a Roverella-palota, részben
szép, árkádos, kertes udvarra nyilnak, mint a
Palazzo dei Diamanti; de legtöbb sajátossá-
gát Ferrara épitészete a duomo piaczán és
annak közvetlen közelében halmozta össze.
Igaz, hogy a Palazzo della ragione és a Pa-
lazzo Communale eredeti jellegükböl idö foly-
tán ki lettek vetköztetve, az utóbbi elött már
Csak két csonka oszlop jelzi a helyet, ahol
hajdan Ferrara két nevezetes fejedelmének a
szobrai állottak ; de a duomo maga homlok-
zatával, szép kora-renaissance harangtor-
nyával, hatalmas belsejével, melyet né-
hány jeles ferrarai és bolognai müvész
oltárképe diszit hosszasul bilincseli le figyel-
münket. Déli oldala s föképen homlokzata, a
veronai San Zenohoz hasonló lombardiai román

változatlanul örizte volna meg eredeti rendel-
tetésének és szerepének regényes, sötét, fenye-
getö jellegét, mint a ferrarai Castello.

Sötétvörös téglatömege magasságával
messzeláthatólag emelkedik ki az egész város
látóképéböl, fekete árnyékát az árok vizére
vetve, melynek szine fölött csekély magasság-
ban nyilnak az egykori börtönök kicsiny, vas-
rácsokkal védett ablakai; egyik kaputornyából
még most is csak lánczokon lógó felvonó-hi-
don lehet a vár belsejébe bejutni; szabályos
négy szöglettornya a mindenfelé fölfegyverzett,
mindenfelöl leküzdhetetlen hatalom daczos
képét látszik nyujtani: az egész valódi meg-
kövesült szimboluma az alattvalóit folytonos
rettegésben tartó hübéri kényuraságnak.

Pedig ez a Castello nagyon vig és zajos
életet is látott régente. A ferrarai Esték ud-
varát az olaszországi renaissance valamennyi
fejedelmi udvara között pompaszeretet, élv-
vágy és elökelöség dolgában elsönek tekintet-
ték ; ünnepélyei, szép nöi, életkedve épen ugy
vonzotta a "Cortigiáno" szabályai szerint élö
udvaroncz világfit, mint tudomány és müvészet
iránti lelkesedése és áldozatkészsége a XVI.
szazad vándor-humanistáit, költöit és festöit; és
Goethe joggal adja estei Eleonora szájába azt
a büszke mondást:

"Itáliának nincs oly nagy neve,
Melyet házunk vendégeül nem ismert."

Az Esték annyiban különböztek az olasz
renaissance többi kisebb és nagyobb kényurai-
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stilben épült, de három évszázad folyamában
felsöbb rétegeiben lassanként átalakult góttá ;
ives gallériáinak hármas rendszere a kapu fölött
emelkedö loggiával együtt oly bizarrul élénk
képet nyujt, amely mélyen vésödik be emlé-
kezetünkbe. A tisztán épitészeti diszitéshez
nemkévésbbé gazdag plasztikai disz is járul
és pedig abból az eredeti fajtából való, ame-
lyet egy-két olaszországi mester függetlenül
ugy az ó-keresztyén és a bizanczi hagyomá-
nyoktól, mint a pisai iskola befolyásától igye-
kezett föképen Veronában, Ferrarában és Mo-
denáitan kifejleszteni s amely végtelen naiv-
sága, néha szinte megnevettetö kezdetleges-
sége mellett is és ellenére például formátlan
oroszlánainak és oszlophordó törpéinek, akik-
nek gyomrukból nött ki a fejük : erös érzésé-
vel és phantasiájával, kifejezésre és változa-
tosságra valló erélyes törekvésével tiszteletün-
ket, és érdeklödésünket egyaránt megérdemli.

A Palazzo Communale hajdan az Esték
palotájához tartozott s ezért összeköttetésben
is állott Ferrara urainak tulajdonképeni várá-
val: a Castelloval, melyet csak néhány lépés
választ el a dóm piaczától.

- Az Esték hajdani várának sáncz-árkait
már csak sekély viz önti el, a Pó-kapu felé
nézö oldalához szép, modern park csatlakozik,
tornyainak párkánya és tetözete sem egészen
az többé, amely az Alfonsok fényes ko-
rában volt. De egészben véve mégis alig van
középkori vár, amely egy népes város-
nak majdnem közepében oly épen és aránylag
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bizni ö felsége, amikor egyuttal a régóta em-
legetett miniszteri személyváltozások is be
fognak következni. Nem lehetetlen azonban,
végzi a könyomatos meséjét, hogy ö felségének
a válság folyamán a magyar parlament vezér-
egyéniségeivel tartantó tanácskozásai egészen
váratlan fordulatot fognak eredményezni.

Goluchowski távozása. Egy könyomatos
értesitö Bécsböl azt az informácziót kapja,
hogy Goluchowski távozása most már elhatá-
rozott dolog. Ugyanez a forrás ma Szögyény-
Marich László berlini nagykövetet jelöli a kül-
ügyminiszteri állásra és tudni véli, hogy a
Toblachban nyaraló nagykövet legközelebb ki-
hallgatásra utazik a királyhoz.

Milcenich lemondása. Fiuméból táviratozzák:
Lovag Micenich Péter, a fiumei kormányzó kipró-
bált embere, lemondott polgármesterhelyettesi és
municzipium-igazgatói állásáról. A kormányzó, aki
a lemondást tudomásul fogja venni, helyébe Va-
lencich Antalt fogja kinevezni, aki gróf Zichy kor-
mányzósága idején mint titkár müködött.

A függetlenségi párt akcziója. Az országgyü-
lési függetlenségi és 48-as párt vezére és elnöke
Kossuth Ferencz a jövö hónap közepén tér vissza
Budapestre Nápolyból és átveszi pártja ügyeinek
vezetését. A párt szeptemberben folytatja az önálló
vámterület érdekében megkezdett amaz akczióját,
hogy az ország több városában népgyülést rendez.
Az elsö népgyülés Kecskeméten lesz szeptember
4-én az önnálló vámterület, a nemzeti bank érde-
kében és a kvóta felemelése eilen. A népgyülést
Horváth Ádám országgyülési képviselö rendezi.

KÜLFÖLD.
Az orosz-bolgár katonai egyezmény.

Konstantinápolyból táviratozzák: Az orosz-bol-
gár katonai egyezmény hire a porta köreiben
nagy nyugtalanságot keltett; a legutóbbi mi-
nisztertanács elhatározta, hogy a bolgár hatá-
ron összpontositott csapatokat nem vonják
vissza, söt azokat még csak folytatni fogják.

A nyelvkérdés Csehországban.
A prágai német egyesület arra való te-

kintettel, hogy az autonom városoknak az ál-
lami hatóságokkal való érintkezésében a hiva-
talos nyelv dolgában minö szempontok legye-
nek irányadók, a következö feliratot intézte
gróf Thun osztrák miniszterelnökhöz :

A szomoru tapasztalatokban annyira gazdag
prágai németeket kevés olyan fájdalmas meglepe-
tés érte, mint aminök azok a hirek, amelyek a
kormánynak a nyelvkérdés szabályozására vonat-
kozó legujabb javaslatairól nyilvánosságra jutottak.
Mindezideig a kormányok erösen ragaszkodtak
ahhoz, hogy Prágát, amely évszázadok óta
mint kétnyelvü város szerepelt, vegyes nyelvü
territóriumnak tekintsék, ahol a hatóságok
elött a hivatalos aktusokban ugy a német,
mint a cseh nyelv egyenlö jogokat élveztek. Báró
Gautsch által kibocsátott nyelvrendelet ugyanebböl
a szempontból indult ki és Prágát kétnyelvünek
jelentette ki és most arról értesülünk, hogy a kormány
javaslata szerint az eddig következetesen keresztülvitt
kétnyelvüséget Prágára nézve elejtik s hogy a kormány
részéröl semmiféle akadályt sem fognak görditeni
az elé, hogy a tartományi föváros tisztán cseh
nyelvü territóriumnak tekintessék. Ha ezek a javas-
latok minden más tekintetben a német pártok
követeléseinek megfeleltek volna is, ugy ami véle-
ményünk szerint a prágai tartományi hatóságok el-
csehesedése végett teljesen elvetendök volnának, mert
nem lehet elképzelni nagyobb megbántását és elke-
seritését a német népnek, minthogy ez az ösrégi
fészke a német kulturának, a német tudománynak
és müvészetnek, a német ipar és kereskedelemnek,
szóval a német életnek egy tollvonással a másik
néptörzs egyedüli birtokába átengedtessék. Semmi
sem választhatná el jobban a németeket a
esetiektöl, mint az, ha a cseh nyelvet megtennék
az egyedüli hivatalos nyelvnek Prágában. Mert
vajjon miféle összekötö kapocs maradna meg a
két nemzetiség közölt akkor, ha a tartományi fö-
várost, mely évszázadok óta közös birtoka mind
a két népnek és amely közgazdasági és kulturális
középpontja mindkettönek, hivatalosan cseh terü-
letnek proklamálnák s ezzel a németséget megfosz-
tanák ösrégi nemzeti jogaitól.

A fölirat hivatkozik a németek nagy adó-
szolgáltatására, továbbá arra a körülményre, hogy
Prága a székhelye a legmagasabb hatóságoknak,
német egyetemnek, egy virágzó német szinháznak
és aztán igy folytatja tovább: Prága kétnyelvüségét
törvénynyel kell határozottan és világosan kimon-
dani s ezt nem szabad függövé tenni az egyik
nemzetiség számbeli aranyától, amely alkalmat
ad arra, hogy a nemzeti terrorizmus tul-
kapásokra ragadtassa el magát. Abból, hogy
a németek a nyilvános életben való szerep-
léstöl a csehek ultra-sovinisztikus mozgalmai, söt
véres zavargásai következtében tartózkodó álláspontot
foglaltak el, még nem következik semmi. Amennyire

ez nem bizonyit a németek gyengesége mellett,
annyira nem dokumentálja a csehek erejét. Ha
azonban a lapok megczáfolatlanul azt jelentik, hogy
a jövendöben az autonom városokban az autonom
hatóságok hivatalos nyelve irányadó lesz az állami
hatóságok nyelvére nézve, akkor az ellenpártnak
meg volna az a büszke elégtétele, hogy a városi
közigazgatásból a német elemnek és a német
nyelvnek kiirtására irányuló törekvése maga
után fogja vonni a német hivatalos nyelvnek:
kiküszöbölését az állami közigazgatásból. A felirat
a végén még hivatkozik arra, hogy a helytartóság
akkor, amikor még gróf Thun volt a helytartó, ki-
mondotta, hogy a prágai utczákat jelzö táblák két-
nyelvüek legyenek.

A Dreyfus-ügy.
(Távirati tudósitások.)

Akárhogyan magyarázgatják is egynémely
franczia körök, hogy a Párisban ujabban folytatott
vizsgálatok semmi összefüggésben sincsenek a
Dreyfus-ügygyel, tény az, hogy minden ujabb letar-
tóztatás és minden vizsgálat a Dreyfus eltemetett-
nek hitt ügyével van kapcsolatban. Egyelöre termé-
szetesen még nem lehet tudni, milyen fordula-
tot vesz az ügy és a világ csak lesi-várja, mi lesz
a sok vizsgálattal.

Az ügyröl ma a következö táviratokat kaptuk :

Páris, julius 28.
A lapok megerösitik azt a hirt, hogy a

Paty du Clam örnagy ellen emelt vád fölött
ma fognak dönteni. A lapok többsége tudni
véli, hogy a köztársasági ügyész a Paty du
Clam eilen való eljárást helyteleniti. Más lapok
ellenben arról értesültek, hogy az ügyész pa-
rancsot adott a vizsgálat meginditására. A
"Radical" azt jelenti, hogy Zola julius 18-án
a tárgyalás napján este Versaillesböl Londonba
utazott.

Páris, julius 28.
Fabre vizsgálóbiró ma délután ki fogja

hallgatni Piquard-t. Piquardnak du Paty de
Clam ellen emelt vádja tekintetében még semmi
intézkedés sem történt Scheurer-Kesztner sze-
nátort, aki jelenleg Svájczban van, értesitették,
hogy menjen Belfortba, ahol a biró ki fogja
hallgatni.

Páris, julius 28.

Az igazságügyi palotában ma az a hir
volt elterjedve, hogy B e r t u l u s vizsgáló-
biró, akinek a vizsgálatban teljesen szabadi
kezet biztositottak, elrendelte P a t y d u
C l a m ezredes ellen a bünügyi vizsgálatot,

tól, hogy családjuk aristokratikus származásá-
nak régiségére nézve valamennyit fölülmulta
és hogy fejedelmi hatalmuk a ferrariaknak
hosszu pártharczuk után történt önkény-
tes meghódolásán alapult, tehát bizonyos
legitim eredettel birt. Egyebekben ök is a
kor uralkodó szellemét követték: egye-
temet alapitottak, hirneves humanistákat
hivták meg fiaik nevelésére, müvészeket fog-
lalkoztattak és megjutalmazták az öket dicsöitö
költöket; e mellett azonban a kegyetlenségek
és ármányok emlékeinek egész sora tapad a
Castello néma falaihoz. Törvénytelen szü-
löttek, akik a hatalmat elragadják a törvénye-
sektöl ; testvérek, akik egymás ellen össze-
esküvést forralnak; hitvesek, akik mostoha
fiukkal kötnek szerelmi frigyet s a kiket
azért férjük kivégeztet; bérgyilkosságok, a
melyek büntetlenül maradtak, mert ér-
telmi szerzöjüket kutatni veszélyesnek látszott;
mindezek a jelenségek csak épen ugy napi-
renden voltak Ferrarában, mint Olaszország
többi államaiban abban a korban, amelyben
Pontanus fölkiáltása szerint: ,,semmi sem volt
olcsóbban vásárolható, mint egy emberélet", s
amelynek jellemzésére a krónika följegyezte
annak a pásztornak az esetét is, aki buzgón
sietett meggyónni azt, hogy böjt idejében sajt-
készités közben egy csöpp tej került a szájába,
de csak a gyóntató-atya nógatására amugy
mellékesen vallotta be azt is. hogy idöközben
társaival együtt egy pár embert kirabolni és
megölni segitett.

A sok történeti név között, amelyet rö-
videbb vagy hoszszabb idö csatol a ferrarai
fejedelmi várhoz, egy sincs, amelynek emlitése
annyi ellentmondó emléket idézne fel, mint a
Lucrezia Borgiáé.

Családja, amelyhez az átöröklödö átok és
bün végzete ugy hozzákötve látszott lenni,
mint a Tantalidákhoz vagy Merovingokhoz,
tényleg tagjai legtöbbjében fényes és rendkivüli
természeti adományokkal volt megáldva. Ilyene-
ket örökölt Lucrezia is, de mégis bizonynyal
nem ezek az öröklött tulajdonai, mint inkább
tisztán és kizárólag a pápai trón és Franczia-
ország barátságának biztositására irányuló po-
litikai tekintetek voltak azok, amelyek Ercole
d'Este herczeget arra inditották, hogy fiát és
örökösét, Alfonsot, ugyszólván rákényszeritse
a házasságra azzal a növel, aki már akkor,
fiatalkora ellenére, nemcsak két fölbomlott
jegyességre és két szerencsétlen véget ért há-
zasságra tekinthetett vissza, de akinek szemé-
lyét a közhiedelem szóval ki sem fejezhetö
sötét bünök gyanujával hozta összeköttetésbe.

És Lucrezia megjelent Ferrarában és meg-
jelenése bájával, mosolya varázsával, szelleme
csillámával elüzte mindazt a gyanut, aggályt,
bizalmatlanságot, amely öt várta ; meghóditotta
sorra mindazokat, a kiknek körében kellett
ezentul életét töltenie: férjét, akinek kissé
durva s csak a gyakorlatihoz hajló természete
alig talált örömet másban, mint ágyuk önté-
sében, elökelö és rátartó rokonságát, melynek
kivált nötagjai elöbb arczfintorgatással majd fél-

tékenységgel fogadták a kalandoshirü jö-
vevényt, Ferrara népét, amely elöbb meg-
bámulta, azután csakhamar rajongott érte
és a költöket, a kiknek lantja verse-
nyezve zengte dicséretét, a római öskor
Lucreziájához s a mythologia minden isten-
nöihez hasonlitva öt, Ferrara fejedelmi udva-
rának sugárzó középpontját.

Alfonsonak és Lucreziának nemcsak sir-
jait enyésztette el a késöbbi kor, de képeit is;
és a bájos fejedelemnö arczvonásaira biztos
következtetést nem is vonhatunk másból, mint
egy, egybekelése alkalmából vert emlékérem-
böl, mert a többi, neve alatt szereplö arcz-
képek hitelességre igényt nem tarthatnak.
Ugy ennek az éremnek, mint kortársai le-
irásának tanusága szerint a Lucrezia hires
szépsége nem annyira vonásai nemes szabá-
lyosságában, mint inkább arcza, alakja és mo-
dora végtelen bájában és kellemében rejlett.
Személyének hóditó varázsát azonban, mióta
atyja és bátyja damoni befolyása alól meg-
szabadult, nemcsak külseje bájának, hanem
kétségbevonhatatlan kitünö lelki és szellemi
tulajdonainak is köszönhette.

Életének egész ferrairai korszaka alatt —
kivéve állitólagos gyöngéd viszonyát egyik cso-
dálójához, Bembóhoz és a szerencsétlen költö,
Ercole Strozzi meggyilkoltatásának mindeddig
ki nem deritett tragédiáját — semmi homály
sem boritja alakját Multjának sötét hátterétöl
tisztán és fénylöen válik el az, akár tekintsük
öt mint hitvest és anyát, aki — majdnem



ORSZÁGOS HIRLAP Péntek, julius 29.

A,, Temps" ezzel szemben azt jelenti, hogy
délutánig döntés nem történt.

Egy vidéki lapban ma egy hirdetés jelent
meg, amelyben az áll, hogy a Waisin-Ester-
házy-féle várkastélyt a hozzátartozó nyolcz hektár
földdel együtt eladják. Ha az eladás sikerül,
Esterházy örnagy felesége Vettaucourt-ba uta-
zik, ahol szüleinél a Meuse-departement-ban
fog lakni. A Waisin-Esterházy-féle birtok a
Marne-departementban van, a várkastély maga
Dominiquain la Manchette néven ismeretes.
(N. Fr. Pr. )

Páris, julius 28.
Több lap azt állitja, hogy Bourgeois köz-

oktatási miniszter hat hónapra fölfüggesztette
állásától Stapfer bourdeauxi egyetemi tanárt,
aki, mint ismeretes, a minap Couat rektor sir-
jánál beszédet mondott, amelyben a jelenlegi
franczia közállapotokat korholta. ( N. Fr. Pr. )

A spanyol-amerikai háboru.
(Távirati tudósitások. )

A béketárgyalások hivatalos megkezdéséröl
immár a spanyol kormány is hivatalos nyilatkoza-
tot adott ki. Az amerikai kormány huzza-halasztja
a tárgyalásokat azzal a nyilvánvaló czélzattal, hogy
ezalatt elfoglalja Puerto-Ricót és még exponáltabb
helyzetbe hozza Spanyolországot, amely az esetben,
ha ez a sziget is elvész, kénytelen lesz magát tel-
jesen az Unio kegyelmének átadni és egyszerüen
elfogadni azokat a feltételeket, melyeket az Unio
eléje szab.

A ma érkezett táviratok a következöket je-
lentik:

A béke.
London, julius 28.

A Reuter-ügynökségnek jelentik Washing-
tonból:

A fegyverszünetet csak abban az esetben
fogják megkötni, h a t e l j e s e n k ö t e l e z ö
g a r a n c z i á k a t a d n a k a r r a n é z v e ,
h o g y a z t a b é k e t á r g y a l á s o k
f o g j á k k ö v e t n i . Ezenfelül Spanyol-
országnak az elöleges szerzödésben köteleznie
kell magát arra, hogy elfogadja azokat a föl-
tételeket, amelyeket az Egyesült-Államok a
béketárgyalások alapjául kötnek ki.

Azt hiszik, hogy ha Spanyolország tudo-
mást fog nyerni e föltételekröl, egyelöre vissza-
hatás fog beállni a békés hangulatban és ujra
a háboru folytatása mellett lesznek, de való-
szinüleg csak addig, mig San-Juan de Puerto-

Rico teljesen körül lesz zárva, ami a katonai
szakértök véleménye szerint két hét alatt be-
következik.

A kormány, ugy látszik, még eddig csak
két föltétel tekintetében döntött: Kuba függet-
lensége és Puerto-Rico átengedése tekinteté-
ben, még pedig azzal a kikötéssel, hogy
S p a n y o l o r s z á g v á l l a l j a el m i n d a
k é t s z i g e t a d ó s s á g a i t . Hadikárpótlást
ellenben nem fognak követelni, hacsak Spa-
nyolország az ellenállás folytatásával ujabb
nagy költségeket nem okoz az Egyesült-Álla-
moknak, arra kényszeritvén az Uniót, hogy
hajórajt küldjön Spanyolországba és nagysza-
básu hadmüveleteket inditson az Antillákon.

Köln, julius 28.
A "Kölnische Zeitung" szerint az ame-

rikaiak azért kételkednek a spanyolok béke-
ajánlatának öszinteségében, hogy ezzel idöt
nyerjenek s ezalatt Puerto-Ricót elfoglalhas-
sák. Ha ez sikerül nekik, ugy kétségtelenül
még nagyobb nyomatékkal érvényesithetik
Spanyolországgal szemben követeléseiket.

Páris, julius 28.
A "Temps"-nak jelentik Madridból: A

lapok tulnyomó része, ugy látszik, elfogadha-
tóknak tartja az amerikaiak feltételeit mind-
addig, mig az Egyesült-Államok hadi kárpót-
lást nem követelnek és tiszteletben tartják
Spanyolország szuverenitását a Filippini-szige-
teken.

Madrid, julius 28.
A mai minisztertanács után félhivatalos

jegyzéket tettek közzé,. amely a következöket
mondja:

A washingtoni franczia nagykövet 26-án
a spanyol kormány nevében Mac Kinley elnök-
nek üzenetet adott át, amelynek az a czélja,
hogy a felek a háborunak véget vessenek és
a békefeltételek alapvonalait megállapitsák. A
kormány arról értesült, hogy Mac Kinley elnök
kijelentette, hogy megkérdezi a minisztertaná-
csot és arra kérte Cambon nagykövetét, hogy
további tanácskozások czéljából jöjjön el ismét
a Fehér-Házba.

A,, Fabra"-ügynökség-et hivatalos körök-
ben arról biztositották, hogy az emlitett üze-
netnek a lapokban közölt tartalma nem felel
meg a valóságnak.

New-York, julius 28.
Az "Evening World" washingtoni távirata

jelenti:
Day külügyminiszter és helyettese, Moore

államtitkár már megállapitották a béketárgya-

lások alapjait, melyeket a kormány elé terjesz-
tenek. A részleteket szigoruan titokban tart-
ják, mindazonáltal bizonyossággal állitható,
hogy a föbb pontok a következök:

1. A Kuba fölött való spanyol fenható-
ság föladása annak az elismerésével, hogy
Kuba lakosságának joga van amerikai véd-
nökség alatt állandó kormányformát vá-
lasztani.

2. Puerto-Rico teljes és föltétlen át-
adása az amerikai Egyesült-Államoknak.

3. A Filippini-szigetek kérdésének szabá-
lyozása értekezlet vagy bizottság által.

Amerika a kormányzati felelösség bizo-
nyos csekély mértékével kapcsolatban a leg-
nagyobb kereskedelmi elönyöket fogja kivánni
a maga számára. Ami a Mariana- és a Ka-
rolina-szigeteket, valamint a többi hóditásokat
illeti, ez a kérdés a haladéktalan megegyezés-
nek és a békekötésnek nem fog akadályul
szolgálni, A kabinet egy tagja, aki a "Fehér
ház-"ban tartott tegnap esti tárgyaláson jelen-
tékeny részt vett, ma kijelentette, hogy annál
a kérdésnél, hogy az Egyesült-Államok esetleg
minö birtokokat szerezzenek a Filippini-szige-
teken, valószinüleg csupán egyetlenegy sziget-
röl lesz szó.

Háboru Puerto-Ricon.
Madrid, julius 28.

San-Juan de Puerto-Ricoból érkezett hi-
vatalos távirat szerint az amerikaiak Yanco
felé nyomulnak elöre és több izben megütköz-
tek a hétszáz fönyi önkéntes csapattal, amely
az éj sötétjében szakadatlanul támadta az ame-
rikaiakat, a k i k k é n y t e l e n e k vol-
t a k t e g n a p i á l l á s a i k b a v i s s z a -
v o n u l n i .

New-York, julius 28.
St. -Thomasból érkezett távirat szerint a

Puerto-Ricon levö spanyol csapatokat az egyes
városokból Juanba fogják összevonni és a vá-
ros eröditményeit megerösitik.

TÁVIRATOK.
A román király Oroszországban.
Pétervár, julius 28. K á r o l y román

király és F e r d i n a n d trónörökös dél-
elött tizenegy órakor érkeztek ide. Foga-
dásukra megjelent Miklós czár az összes nagy-

minden évben egy uj kisdeddel karján—egész
odaadással szentelte magát gyermekei gondos
nevelésének, akár itéljük meg mint nöt, aki a
jótékonyság és humanitás minden cselekede-
téiben legelöl járt, mint honleányt, aki drága-
ságait vitte a háboru szorongattatásai között a
háza oltárára, vagy végül mint fejedelemnöt, aki
erélyével, bölcseségével, föllépésének méltó-
ságával a legtapasztaltabb államférfiakat
bámulatba ejtette s a Bayard életiróját erre a
vallomásra késztette: "Jose bien dire, que,
de son temps, ni beaucoup avant, il ne s'est
point trouvé de plus triomphante princesse".

És a k i mindebben képmutatást lát, az
ám olvassa el a levelet, melyet a fiatalon —
csak 39 éves korában — elhalt herczegnö
halálos ágyán irt a pápának s amelyböl a ha-
misitatlan keresztyéni önmegadás, a megtisz-
tult lélek derüje, a lelkiismeret szilárd nyu-
galma beszél hozzánk egyszerüségükben is ékes
szavakkal.

Lucrezia Borgia valóban egy mosolygó
sphynx a világtörténelem alakjai között; lényé-
nek psychologiai rejtélyét a történeti kutatás-
nak soha sem fog sikerülni egészen kifür-
készni, gyalázói és magasztalói soha sem fog-
nak egymással megegyezésre jutni és a Cas-
tello komor falai, amelyek látták dicsöségét
és halálát, láthatták erényeit ugy, mint büneit,
soha sem. fognak tanuságot tenni amellett,
vajjon a XVI. század aranyfürtü Circeje bal-
sorstól üldözött, félreértett, méltatlanul meg-
gyalázott áldozata volt-e erkölcstelen korának,
vagy egy képmutató szörnyeteg, akinél minden

erény hazugság volt s csak a bün igaz, vagy
egy gyönge, gyarló nö, akit változó környezete
tett elvetemültté vagy erkölcsössé ?

Az Esték müvészeti érzéke nemcsak a
Castello belsejét diszitette föl, de a városban
elszórt egyéb palotáikat is. A "Palazzo Schi-
fanojá"-ban, amelynek neve körülbelül "Gond-
üzöt" jelent, e század, közepetáján a XV.
századbeli ferrarai festöiskolától származó
freskók egész sorozatát födözték föl, amelyek-
nek nagyrésze eléggé épen maradt a késöbbi
mészrétegek alatt s amelyek a páduai Salone
korábbi falképeire emlékeztetö módon hozzák
kapcsolatba a csillagászati állatkör jeleit az
emberi foglalkozásokkal s ezeket a dalota ak-
kori tulajdonosa: Borso herczeg életével.

Ez a Borso d'Este, Ferrara elsö herczege,
nemcsak mint pompaszeretö és bökezü mecze-
nás volt hires, hanem el van ismerve az is,
hogy mint ügyes politikus erös alapokra tudta
a maga és utódai fejedelmi hatalmát épiteni. A
schifanojabeli freskók azonban szembetünö élet-
hüségük ellenére kevés fogalmat nyujtanak e feje-
delem nagy államférfiui cselekedeteiröl. Ezeken a
képeken Borso herczeg minduntalan vadászatra
megy vagy vadászatról jön, egyszer egy sza-
márversenyben gyönyörködik, egyszer pedig a
bohóczát ajándékozza meg s ezek mellett az
igénytelen szórakozásai mellett politikai moz-
zanatokként legfölebb az oly jelenetek tünnek
föl, amelyeken például az érdemes herczeg
egy levelet kap vagy egy követség tisztelgését
fogadja. Azonban a kompoziczió szegényessége
daczára a képek fölötte becses részleteket tar-

talmaznak a ferrarai quattrocentisták éles meg-
figyelése és a naivságig igaz ábrázolása által.
Csak a fejedelem hangulatának reflexképeit
kell megnéznünk környezete arczain, amelyek
a legboldogabb megelégedéstöl sugároznak,
mikor Borso ur jókedvü s kérlelhetetlen szi-
gorral ránczolódnak, mikor Borso ur komoly
arczot mutat, hogy tisztában legyünk vele,
mennyi öntudatos vagy öntudatlan emberisme-
ret vezette Francesco Cossának és tanitványai-
nak ecsetjét.

A ferrarai festöiskola fejlödésmenetének
teljesebb képét nyujtja a Palazzo dei Diaman-
tiban berendezett városi képtár. Itt ismerke-
dünk meg a Cossa elözöivel és utódaival, a
a váltakozva páduai és bolognai, majd velen-
czei befolyások s legkésöbb a Rafael behatása
alatt képzödött ferrarai iránynyal, amely a
régibb képeken kissé szigoru és nehézkés vo-
nalakban, komoly realizmusban és jó modelli-
rozásban nyilvánul, késöbb pedig föképen a
szinezés pompája és opálos fénye s a kom-
pozicziónak néha tulgazdag és ábrándos voltá-
val tünik ki.

A késö ferrarai iskola diszei: Garofalo és
Dosso Dossi szintén méltóan vannak szükebb ha-
zájukban képviselve; amaz rokonszenvesebb,
de a Rafael befolyásával szemben kevésbbé
örizte meg önállóságát; emez mindvégig ere-
detibb, de bizarr, söt néha majdnem vissza-
taszitó, csak a ferrarai muzeumbeli nagy ol-
tárképen tudja gondolata magas szárnyalásá-
val és szinei ragyogó erejével egészen meg-
értetni velünk belsö lényét.

4. oldal. - Budapest, 1898.
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herczegekkel és a polgári és katonai föméltó-
ságokkal. Miklós czár a legszivélyesebben üd-
vözölte a királyt és a trónörököst Nikolajevics
Mihály nagyherczeg megölelte a királyt. Gróf
Muraviev külügyminiszter igen szivélyesen üd-
vözölte Sturdza román miniszterelnököt. A pálya-
udvartól Alexandriáig testörkozákok állottak sor-
falat. A czár Károly királylyal, a trónörökös Ale-
xandrovics Mihály nagyherczeggel, gróf Mura-
viev külügyminiszter Sturdza miniszterelnök-
kel ült egy kocsiban. A palotába érkezve, a
király és a trónörökös meglátogatták Alexandra
Feodorovna czárnét és Mária Feodorovna
özvegy czárnét. A családi reggeli után, ame-
lyen a két czárnén kivül a görög királyné,
András görög herczeg, a sziámi herczeg és az
összes nagyherczegek és nagyherczegnök részt
vettek, a román király és a trónörökös láto-
gatást tett a nagyherczegeknél és nagyherczeg-
nöknél.

Pétervár, julius 28. A román király és a
trónörökös látogatása alkalmából a "Journal de
St. -Petersbourg" a következöket irja:

Üdvözöljük az uralkodót, aki több mint
80 év óta oly nagy bölcsességgel intézi a sor-
sát egy, velünk baráti viszonyban álló szom-
szédos népnek, s amelyet a történet, a vallás
és a hagyományok közössége füz össze az
orosz néppel. Szivünk parancsolja, hogy hódo-
latunkhoz, amelyet ma I. Károly királynak be-
mutatunk, csatoljuk hódolatunkat Erzsébet
királyné irányában is, aki a korona
ragyogásával oly csodás tehetség dics-
sugarait egyesiti. Üdvözöljük a trónörököst is,
akit a császári udvarhoz családi kötelékek
füznek és aki Oroszországban tett korábbi
látogatása alkalmával oly nagy rokonszenvet
tudott maga iránt ébreszteni. Nem kételkedünk
abban, hogy a czár fejedelmi vendégei a szi-
ves fogadtatásban, amelyben a föváros népe
részesiti öket, ujabb bizonyságát fogják látni
azoknak az érzelmeknek, amelyek az orosz
nemzetet áthatják és szivesen hisszük, hogy
kellemes emléket visznek magukkal látoga-
tásukról.

A spanyol király betegsége.
Madrid, julius 28. Az orvosi jelentés szerint

a király betegsége normális lefolyásu. Kompliká-
czió nem állott be.

Trodd örült.
London, julius 28. A központi büntetö-tör-

vényszék Trodd czipészt, aki gróf Ares-Walley
ellen merényletet követett el, örültnek jelentette ki
és elrendelte, hogy egész életére tébolydába zárják.

A pápa egészségi állapota.

Róma, julius 28. Az,, Osservatore Ro-
mano" jelenti, hogy a bibornokok és a pápai
udvar tisztviselöi megkezdték szokásos szabad-
ságukat, ami bizonyára nem történt volna, ha
csak a legkisebb aggodalom forgott volna is
fenn Leo pápa egészségi állapota iránt. A pápa
tényleg igen jól érzi magát.

HIREK.
Bismarck állapota.

(Távirati tudósitások. )
A Friedrichsruheban betegen fekvö vaskan-

czellár állapotáról ma érkezett hirek kissé meg-
nyugtatóbbak. Korántsem jelenti ez azt, hogy a leg-
nagyobb veszedelemtöl már nem kell tartani, de a
beteg jól töltötte az éjet, ami az ö korában és az
ö bajában örvendetes dolog. A herczeg állapotáról
ma érkezett távirataink a következök:

Berlin, julius 28.
Friedrichsruhei táviratok megerösitik Bismarck

állapotának komoly voltát. Tegnap a herczeg
aránylag elég jól érezte magát, étvágya is volt
egy kiesi, agymüködése egészen normális és
élénk. Esti nyolcz órakor a hirek kedvezök
voltak. Kétségen kivül komoly krizis forog fönn,
de remélik a jórafordulást, bár az akuttá vált
gyuladási roham igen sulyos volt. (N. W. T. )

Berlin, julius 28.
Friedrichsruhe hermetikus elzárása folytán

nagyon nehéz hiteles értesüléshez jutni Bismarck
állapotáról. A "Vossische Zeitung" azt irja,
hogy Bismarck herczeg valóban sulyos beteg.
A család tegnap a legrosszabbtól tartott, de a
herczeg az éjjel nyugodtan aludt és állapota
ezzel javult, noha még mindig van ok aggoda-
lomra. A,, B. Tageblatt" szerint a herczeget
a mult éjjel való hétórai nyugodt alvás meg-
erösitette; lélekzete normális. Bismarck fiai
azonban a hét végeig Friedrichsruheban ma-
radnak és Schweninger tanár sem hagyja el a
legközelebbi napokban a herczeget. A "Lokal-
Anzeiger", mely tegnap a riasztó sürgönyt
közölte, már visszakapál. Ma azt jelenti, hogy
a herczeg közvetetlen életveszedelemben nincs,
de betegsége akut jellegü. Aggasztó a herczeg
nagy gyöngesége. Az orvosok szakadatlanul
megfigyelik a beteg állapotát.

Hamburg, julius 28.

B i s m a r c k herczeg állapota — mint
a "Hamb. Corr. " Friedrichsruheböl jelenti —
tegnap óta nem fordult rosszabbra, söt némi-

A festészeten kivül a szinmüvészet is
jelentékeny lendületet kapott Ferrara fejedel-
meitöl, a k i szinházukban nemcsak Plautus és
Terentius vigjátékait hozatták szinre s a "Mo-
resca" neve alatt a mai balet ódon alakját
honositották meg, de költöiket is elöszeretettel
foglalkoztatták különösen alkalmi szinmüvek
irásával; ilyenekkel próbálkozott Bojardo és ilye-
nekkel tünt föl elöször a fiatal Ariosto, akinek a
neve Ferrara legnagyobb dicsöségét képviseli,
mint ahogy emlékszobra is ma a város leg-
magasabb helyét foglalja el annak a szép és
nevezetes oszlopnak a tetején, amely magában
véve sajátságos hirdetöje az emberi dicsöség
s a politikai viszonyok mulandóságának, mert
ez az oszlop eredetileg az Ercole herczeg em-
lékének volt szánva s késöbb egymásután
szolgált a VII. Sándor pápa, egy szabadság-
nemtö, a nagy Napoleon s végül Ferrara hi-
res költöje szobrának talapzatául.

Az,, Orlando Furioso" dalnokára még a
róla nevezett ház is emlékeztet itt. amelyet ö
maga épittetett magának s amelybe élete
utolsó öt évét töltötte: az egyszerü kis ház
sok, a költö által használt tárgyat tartalmaz
s eléggé élénken jeleniti meg Ariosto békés,
önelégült életét, amelyre a homlokzatra illesz-
tett táblának a költötöl eredö tréfásan dicsekvö
föliratából is következtethetünk.

Mig ez a költö csak geniusának megfe-
lelö derült, vidám emlékeket hagyott hátra,
annál kinosabbak azok, amelyekhez a szeren-
csétlen Torquato Tasso neve és ferrarai idö-
zése füzödik.

Az ujabb történelmi buvárlat a ferrarai
Tasso-reminiszczencziákat jobbára megfosztotta
regényes szinezetüktöl. Nincs semmi támpont
arra, hogy az Esték udvaránál oly szivesen
látott rajongó lelkületü költö csakugyan sze-
relmes lett volna Ferrara akkori herczegének,
II. Alfonsonak nejébe; ellenben minden jel
arra mutat, hogy a világgal meghasonlott dal-
nok beteg volt s egy neme a rögeszmének
volt az a hite, hogy öt a herczeg üldözi,
amiért nemcsak panaszokra, de szidalmakra
is fakadt ellene. A boldogtalant tudvalevöleg
mint elmebeteget az Ospedale Sant'Annába
zárták, amely ma egyetemi klinika s ahol még
mutogatják a Tasso börtönének nevezett kis
fülkét, melyben állitólag a különcz Byron is
önkénytesen elzáratta magát, hogy ott a Meg-
szabaditott Jerusalem költöjének szelleme
szállja meg.

Végül Olaszországnak még égy nagy
alakját idézi emlékezetünkbe Ferrara, föleg a
fehérmárvány-szoborral, mely a Castello dél-
keleti szöglete mellett emelkedik.

Girolamo Savonarola e szoboralakjában
is hátat fordit a világi hiuság és zsarnokság
büszke várának, mint ahogy gyülölte azt gyer-
mek- és ifjukorában, mint Ferrara szülöttje,
akit rajongó vágy kergetett a szülöi házból a
bolognai zárdába, hogy ott csuklyát öltvén,
megkezdje azt a tüneményszerü hitszónoki,
prófétai, reformátori és államférfiui pályát,
amely öt eszméi vértanuja gyanánt a mág-
lyára vezette.

leg javult. Ha nem volnának heves fájdalmai
arczán és lábaiban, állapota meglehetösen jó-
nak lenne mondható. Az éjet a herczeg igen
jól töltötte és elég jól aludt.

Hamburg, julius 28.

A "Hamburger Nachrichten"-hez Bismarck
herczeg állapotáról érkezö hirek szerint semmi
ok sincs a nyugtalanságra. A herczeg ugyan
még mindig szenved, de a két legutolsó éjjelt
nagyon nyugodtan átaludta, ami mindenesetre
nagyon jó. A herczeg, akinek étvágya naponta
erösbödik, ma már dohányzott is. A humora
sohasem fogyott ki és most sem hagyja el
öregségében és betegségében sem. Mikor tegnap
a tornászok be akartak hozzá jönni és meg-
hallotta, hogy az orvosa ezt nem engedi meg,
azt izente a tornászoknak, hogy vigasztalódja-
nak, ha nem jöhetnek be, mert legalább ö
tornászik helyettük. A herczegnek feje ugyanis
nagyon alant van és lábai magasabban van-
nak, mire azt jegyezte meg, hogy hiszen ö
már nyolcz nap óta a feje tetején áll. A
Bismarck állapotában beálló minden fontosabb
változásról azonnal értesitik a lapokat. (N.
Fr. Pr. )

Berlin, julius 28.
Bismarck állapota tegnap délelött óta

nem változott. Ennek következtében a teljes
javulás nincs kizárva. Az összes ideérkezett
táviratok szerint ma ugy érzi magát, mint
tegnap. A lábfájdalmai nem szüntek meg. Al-
vása elég nyugodt volt. Állapota semmi esetre
sem rosszabbodott. Ma reggel, mint rendesen,
kiszitta a pipáját, lapokat olvasott és reggelire
kaviárt, sonkát evett és sört ivott. Schwenin-
ger elhalasztotta szászországi utazását. (N. W. T. )

Hamburg, julius 28.

A,, Hamburger Nachrichten" jelenti:
Bismarck herczeg állapota még orvosi kezelést
igényel, de n y u g t a l a n s á g r a n e m
a d o k o t . A betegnek f á j d a l m a i
még vannak ugyan, de az utolsó két éjet
aránylag jól töltötte. Étvágya növekvöben van.
A dohányzás ismét jól esik neki és humora is
visszatér.

Augusztus elsején uj elöfizetést nyitunk la-
punkra:

Elöfizetési árak:
Augusztus hóra 1 frt 2 0 kr.
Augusztus 1-töl október 3 1 - l g . . . 3 frt 6 0 kr.
Augusztus 1-töl deczember 3 1 - l g . . 6 frt 0 0 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 királynö utókurája. Bad-Homburg-
ból táviratozzák a N. W. T. utján, hogy a királyné
utókurára oda fog utazni. Ferencz József ki-
rály szeptember elején meg fogja ott látogatni.
Ez alkalommal királyunk és királynénk a né-
met császári párral fog valószinüleg talál-
kozni.

— A kóburgi nász. Félhivatalosan jelentik,
hogy József föherczeg családja Dorottya kóburgi
herczegnönek Günther Ernö schleswig-holsteini
herczeggel való esküvöjén nem lesz képviselve.

— Személyi hirek. Báró Lévay Henrik fören-
diházi tag ma hosszabb tartózkodásra Pöstyén für-
döbe érkezett. — Frigyes föherczeg és neje Iza-
bella föherczegnö, valamint leánya Krisztina föher-
czegnö jelenleg Badenben tartózkodnak, ahol a két
föherczegnö a Fangó-gyógymódot használja.

— Arany László betegsége. Arany László,
aki, mint megirtuk, nagybeteg, nyugtalanul töltötte
az éjet. Családja már a katasztrófától félt, ez azon-
ban szerencsére nem következett be. A mai orvosi
konzilium is válságosnak találta a betegséget.
Arany hogyléte felöl a mai napon többek között
Perczel Dezsö belügyminiszter, Szilágyi Dezsö, a
képviselöház elnöke, Bezerédy István miniszteri ta-
nácsos, Hegedüs Sándor országgyülési képviselö,
Berzeviczy Albert, a képviselöház alelnöke, gróf Des-
sewffy Aurél, a földhitelintézet elnöke és Ádám
András kuriai biró tudakozódott.
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— Dittel Lipót halála. A bécsi egyetem régi,
hires orvosi fakultásának halottja van. Az orvosi
tudomány egyik leghivatottabb müvelöje, lovag
Dittel Lipót udvari tanácsos meghalt nyolczvanhá-
roméves korában. Ezer meg ezer tanitvány került
ki keze alól és száma sincs azoknak az operácziók-
nak, melyeket az öreg kis Dittel végzett biztos
kézzel, nagy erövel, nyugalommal és preczizitással.
Ö, Skoda és Weber volt a bécsi orvosi kar egykori
legföbb büszkesége. Egy ideig, pályája kezdetén,
egy magyarországi fürdöhelyen, Trencsén-Teplitz-
ben müködött mint fürdö orvos, de csakhamar visz-
szatért a klinikához, hol egész életét a sebészetnek
szentelte. Éveken át mint asszisztens müködött egy-
kori tanára, Dumreicher oldalán, mig kinevezték a
bécsi egyetemen az oparativ sebészet rendes taná-
rává és e minöségében a bécsi általános kórház
III. osztályának föorvosává. Ebben az állásban
megmaradt mindaddig, mig elörehaladott kora foly-
tán kénytelen volt kedves tanszékétöl is megválni.
Az ö kezdeményezésének köszönhetik a becsiek a
sebészeti anatomiai intézetet, amelybe a segédorvosok
Dittel vezetése mellett boncztani gyakorlatokat végez-
tek holttesteken. Gyakran állt a humanismus szolgála-
tában is. Az lS66-iki hadjárat alkalmával ö vezette
a Schwarzenberg herczeg által felállitott tiszti kór-
házat. Sokszor saját költségén küldött ki fiatal orvoso-
kat külföldre, hogy egy-egy uj gyógyrendszert tanul-
mányozzanak. Dittel volt az elsö, ki megkisérlette
a villamos világitás alkalmazását az operáczióknál.
Föspeczialitása volt a litholopatia kezelése, mi-
ben világhirü volt. Nagy irodalmi tevékenységet is
fejtett ki és az orvosi szakirodalom sok becses
munkát köszönhet neki. A nálánál sokkal fiatalabb
B i l l r o t h o z nagy barátság kötelékei füzték és
a legkisebb irigység nélkül kisérte annak nagy és fé-
nyes sikereit. Hetvenéves korában visszavonult a
magánéletbe, hova az uralkodó és a tudományos
világ nagy elismerése kisérte. Sok tudományos tár-
saságnak tagja és számos magas rendjel birtokosa
volt, az uralkodó kitüntette az udvari tanácsosi
czimmel, az egyetem a disz-doktorátussal, Bécs
városa pedig a polgári joggal. Halálát család-
ján kivül sok-sok tanitványa igaz fájdalommal
gyászolja.

— Az angol királynö és fia. Nagy feltünést
keltett Londonban — mint tudósitónk irja — hogy
a királynö Viktória schleswig-holsteini herczegnö-
vel, Viktória Eugenia herczegnövel, Battenberg
Lipót és Móricz herczeggel a Wight-szigetre költö-
zött anélkül, hogy betegen fekvö fiát, a walesi her-
czeget meglátogatta volna. A királynö és a trón-
örökös között már régen feszült a viszony. A walesi
herczeg ugyanis atyja halála után azt akarta, hogy
anyja az uralkodásról lemondjon; ily értelmü ve-
zérczikket sugalmazott a,, Times"-ben és tervének
megnyerte Disraeli lordot is. Az évek folyamán ez
a feszült viszony nem javult meg, söt mindinkább
élesebbé lett, mégis csodálkoznak az angolok, hogy
a királynö fiát, amikor ez sulyos beteg, sem láto-
gatta meg.

— Tátrafüred vendégek Alsó-Tátrafüreden
kétszázharminczegy üdülö vendég tartózkodik. A
vendégek között van gróf K h u e n - H é d e r -
v á r y Károly horvát bán és családja is.

— A sajtó-kongresszus. A lissaboni nemzet-
közi sajtó-kongresszus központi bizottsága ma kül-
dötte meg a "Budapesti Ujságirók Egyesülete" el-
nökének a kongresszus végleg megállapitott napi-
rendjét és külön levélben közölte azokat a kedvez-
ményéket, amelyeket a lisszaboni helyi bizottság a
kongresszus tagjainak biztosit. Ezek a kedvezmé-
nyek az egyesület titkárságánál bármikor megtud-
hatók. A "Budapesti Ujságirók Egyesülete" külön-
bén ma jelentette be, hogy kik fogják az egyesü-
letet a kongresszuson képviselni. Ezek a követke-
zök: Bolgár Ferencz, Jancsó Dezsö, Kézdi-Kovách
László, Löw Dezsö, dr. Molnár Géza, Neszmély
Arthur, dr. Vázsonyi Vilmos, Zemplényi P. Gyula,
Boross Samu.

— Föhadnagy és attasé párbaja. Mint Bécsböl
táviratozzák, a Hietzing egyik villájában véres pár-
bajt vivott tegnap délután négy. órakor egy gróf
Szapáry nevü föhadnagy és báró Haymerle követ-
ségi attasé. A párbajt kemény föltételekkel vivták

és mind a ketten sulyosan megsebesültek. Gróf Sza-
páry erös vágást kapott balvállára, báró Haymerle
pedig egy laposat a hasára és egy éleset a bal-
vállára. A párbaj oka összeszólalkozás volt, amely
néhány nap elött történt egy lovagló-iskolában.
Gróf Szapáry ugyanis sértöen nyilatkozott az iskola
egy hölgylátogatójáról, aki véletlenül jelen is volt
s aki a báróval jóbarátságban van. Ez ellen tiltakozott
a báró s mivel a gróf nem volt hajlandó a bocsá-
natkérésre, párbajra került a dolog.

— Turisták szerencsétlensége. Toblachból
táviratozzák a "N. Fr. Pr. " utján, hogy dr. Graf
és Dominig Károly alpesi hegymászó-turisták a
tiroli dolomit-alpesekben szerencsétlenül jártak. A
két turista a Sexlen-St. -Veith nevü hegynek három
csucsát egy nap alatt akarta megmászni. Már a
nagy és kis csucsot megmásztak és épen a nagy
csucsról jöttek lefelé, amikor olyan helyen, ahol
az Alpesek ismerösei szerint számitani sem lehet
szerencsétlenségre, kölavina érte öket utol, amely
ellen semmiképen sem védekezhettek. Dr. Graf
könnyebb és Dominig sulyos sérüléseket szenve-
dett. A két turista még a nyugati csucsra is fel
akart menni, csakhogy ezt már megakadályozta a
lavina. Dr. Graf, aki csak kevésbbé sérült meg,
segitségért ment. Talált is egy vezetöt, akivel Bo-
zenbe vitette szerencsétlenül járt társát.

— Az aradi sikkasztás. Aradról jelen-
tik: A Krivány által elsikkasztott összeg a
rovancsolás szerint 288. 000 forint. Vajda Ottó
miniszteri tanácsos jelentésére a belügymi-
niszter szakértöket küld, kik a megyével együtt
ujabb tüzetes rovancsolást végeznek, amely
másfél évig eltarthat. Szombaton fogják a
jegyzökönyveket aláirni. Meszlényi alügyész
legközelebb beterjeszti vádinditványát.

— Öngyilkosság-e, vagy gyilkosság? Az
utóbbi idöben nem mulik el nap anélkül, hogy
gyilkosság, vagy öngyilkosság hire ne izgatná a
pozsonyiakat. A tegnapi nap áldozatát, kiröl még
nem tudhatni, önkezével vetett-e véget életének,
vagy bünténynek esett-e áldozatul, a Dunaparton,
az izraelita temetö mellett találták meg keresztül-
lött fövel Az illetö 28—30 éves, divatosan öltözött,
elökelö külsejü fiatal ember. Hogy kicsoda és hová
való, még nem sikerült a vizsgálatnak megállapi-
tani, a nála talált levelekböl azonban valószinünek
látszik, hogy B r i c c i o J. a neve. Annyi bizo-
nyos, hogy Párisban is járt, mert tárczájában levö
arczképe párisi felvétel. Az a körülmény, hogy
aranyórája, aranyláncza, gyürüi és egyéb értékes
holmija mind nála volt, kizárja a rablógyilkosságot,
mig az a tény, hogy revolvere nem feküdt mellette,
az öngyilkosság föltevése ellen szól.

— Az öldöklö villamos áram. Párisból
táviratozzák a "N. W. T. " utján, hogy ott a
villamos vezeték hasonló bajokat okozott, mint
tegnap nálunk a budai Margit-köruton. Egy
ottani kaucsukgyárban ugyanis tetötüz ütött
ki, minek következtében a tetöre erösitett villa-
mos vezetödrótok leestek a földre. Egy mun-
kás, akit a drót megérintett, nyomban meg-
halt. Egy másik munkást, aki társának segiteni
akart, szintén agyonütött az áram. Ekkor vé-
letlenül egy mérnök jött, aki az áramot a
villamgyárban elzáratta, mert különben a ki-
váncsi tömegben, amely hamar ellepte a sze-
rencsétlenség helyét, még több bajt okozott
volna a villamos áram.

— Örültek balesete. Kellemetlen csödületnek
volt tegnap szinhelye Berlinben a Rathenower-
Strasse. Széles, sajátságos társaskocsi haladt ezen
az uton. Örültek ültek benne, akiket Dalldorfból
szállitottak egy magán-gyógyintézetbe Lichterfeldére.
Egyszerre a kocsi nagyot roppant, az egyik kerék
összeomlott és az egész alkotmány felborult. A
kocsi minden része ropogott, az örültek pedig si-
kongva menekültek. A matraczok, párnák és ván-
kosok szanaszét repültek, a szegény betegek pedig
az utcza kemény kövezetére hullottak. A sulyosabb
betegek a nagy ijedségtöl olyanok lettek, mint a
gutaütöttek: megmerevedtek, sem szólni, sem
mozdulni nem tudtak. Sokan a felfordult kocsi ol-
dalába fogództak és nem lehetett görcsösen szoritó
kezeiket onnét félrehuzni. Másokon kitört az örült-
ség, tánczoltak, daloltak és ugráltak. Sokan sirtak,

mások nevettek. Egy férjes nö kiszabaditotta ma-
gát az ápolók kezeiböl és folytonosan azt ki-
áltozta:

— Engedjetek szabadon, már nem vagyok
örült, engedjetek szegény férjemhez.

Végre is sikerült megmenekülnie. Akiken a
roham kitört, magaviseletükkel a többi örültet is
izgalomba hozták és leirhatatlan lármát, jajgatást,
fuldokló kaczagást vittek véghez. Többre sikerült
kényszerzubbonyt alkalmazni. Körülbelül másfél óra
után jött csak másik kocsi, mely elszállitotta az
örülteket.

— Kézfogó. Zeisler Pál e hónap 20-én el-
jegyezte Nyirbátorban Auslander Berta kisasszonyt.

— Rigó Jancsi Svájczban. Zürichböl távira-
tozzák a "N. W, T. " utján, hogy Rigó Jancsi és
Chimay herczegné odaérkezett és a Bauer-szállóba
szállt. Zürichböl valószinüleg Karlsruheba mennek.

— Letartóztatott aljárásbiró. Zomborból je-
lenti levelezönk, hogy Keszler János zombori aljá-
rásbirót tegnap este 6 órakor Thursaki János zom-
bori rendörfökapitány Hettesheimer Henriknek, a
zombori törvényszék vizsgálóbirójának megkeresé-
sére letartóztatta. A letartóztatás okai és elözmé-
nyei a következök:

A mult junius közepetáján, amikor a sze-
gedi királyi itélötábla, elnöke a zombori királyi
járásbiróságot vizsgálta; Keszler albirónál külön-
féle szabálytalanságnak jöttek a nyomára, minek
következtében Keszler albiró az állásáról hirtelen
lemondott. Azóta folytonosan az általa elintézett
ügydarabokat vizsgálták. Csakhamar két esetre jöt-
tek rá, amidön egy becsületsértési, meg egy rágal-
mazási ügyben a felek által lefizetett birságokat az
aljárásbiró fölvette, nyugtázta, de rendeltetési helyükre
nem juttatta. E két iratcsomó csatolása mellett tette
meg a vizsgálat vezetöje a jelentést a zombori ki-
rályi ügyészségnek s e két iratcsomó alapján intéz-
kedett Hettesheimer Henrik vizsgálóbiró a sikkasztó
aljárásbiró letartóztatása iránt. Keszler János, akit
nyomban kihallgattak, elmondta, hogy most 35 éves,
római katholikus vallásu, komáromi születésü,
büntetlen elöéletü, tartalékos hadnagy. Beismerte,
hogy a fönnebbi két esetben a birságpénzeket el-
sikkasztotta és hozzátette, hogy ezt a manipulá-
cziót rendszeresen, hosszasan gyakorolta. Számára
sem emlékezik azoknak az eseteknek, amidön a
felektöl beszedett s nyugtázott összegeket nem
juttatta rendeltetésük helyére, hanem a maga
czéljaira forditotta. Védelmére nem volt egy szava
sem. A vizsgálóbiró a kihallgatás után elrendelte a
sikkasztó aljárásbiró ellen a vizsgálati fogságot,
amiben ez megnyugodott. A városban a letartózta-
tás óta egyébröl sem beszélnek, mint az albiró
sikkasztásairól.

— Hadiflottánk Fiuméban. A Gravosában
hadgyakorlatozó hadiflottánk holnap délután —
mint tudósitónk jelenti — Fiuméba érkezik. A ten-
gernagy és a tisztek tiszteletére gróf Szapáry László
kormányzó bankettet ad.

— Egy családapa rémtette. Rauschau
Antal pancsovai szatócs — mint Nagybecske-
reki tudósitónk táviratozza — ma hajnalban
nejét és három gyermekét fejszével meggyil-
kolta, azután önmagát agyonlötte. Mikor a
bezárt lakásba Lestyánsky fökapitány és
Scheffer orvos behatoltak, a vértócsában hevert
az egész család, Rauschau rémtettének való-
szinüleg az az oka, hogy holnap kellett volna
megjelennie a mitroviczai törvényszéknél, ahol
hamis pénz forgalombahozatalával vádolták.

— A kártya. Május elején Pozsonyban egy
elegánsan öltözött fiatal ember holttestét fogták ki
a Dunából. Sokáig kutatták kilétét, de hiába való
volt minden fáradozás. A bécsi rendörségen valaki
az eltüntek arczképeit vizsgálta s véletlenül össze-
hasonlitott egyet a Pozsonyban eltemetett fiatal
ember képmásával s már most kiderült a név-
telen halott története. Eszerint a fiatal em-
bert R e i s e n l e i t n e r Ferdinandnak hiv-

ták, alig huszonhat éves borkereskedö volt Bécs-
ben. Az üzlete nem virágzott valami tulságosan,
de tisztességes megélhetést biztositott. Reisenleitner
azonban kártyára rakta minden pénzét s több izben
rokonai mentették meg a végromlástól. A mult
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öszszel megismerkedett egy leánynyal, Baum-
gartner Mariskával, aki valami kellemetlen hir -

névnek örvendö házban lakott, magához vette
s nehány hónapig ugy éltek, mint a páros
galamb. A leány példás, jó gazdasszony lett
s Reisenleitnert egészen leszoktatta a kártya-
játékról. A tavaszszal azonban ujra fölébredt a
fiatal emberben a régi szenvedély s nehány hét
alatt tejesen tönkrement. Nyomoruság köszöntött be a
szerelmes kis fészekbe és a fiatal ember visz-
szaküldte a leányt oda, ahonnan kimentette.
A katasztrófa mind a kettöjüket megtörte.
Április elsö napjaiban két végrehajtó járt Reisen-
leitner lakásán, ami végképen elkeseritette az in-
ségre jutott embert. Meglátogatta kedvesét s a követ-
kezö napon nyomuk veszett. Mind a kettöjüket ke-
reste a rendörség, de nem találta. Valószinü, hogy
együtt mentek a halálba. Valahol a Duna partján
Baumgartner Mariskát is eltemették már névtelenül,
mint Reisenleitner Ferdinandot.

— Eltünt. Szalay Ludmilla 18 éves leány,
szüleinek szövetség-utcza 11. számu lakásáról a
napokban eltávozott és azóta nem tért vissza. Ag-
gódó szülei attól tartanak, hogy valami szerencsét-
lenség érte. Az eltünt alacsony, kövér testalkatu,
arcza gömbölyü, baja, szeme barna, járása hintázó.
A rendörség mindenfelé keresi.

— Strike a katonai konzervgyárban. A so-
roksári-uti konzervgyárban kitört strike ma még
terjedt, mert mintegy 40—50 munkás ma is be-
szüntette a munkát. A strikeolók ma este hét óra-
kor gyülést tartottak, minthogy azonban az igaz-
gatóság elhatározása eddig nem érkezett meg, ha-
tározatot nem hoztak. Az igazgatóságtól holnap
megérkezendö választól teszik függövé, hogy a
munkát megkezdik-e ? Ha az igazgatóság válasza
nem lesz elfogadható, ugy hétfön a gyárban álta-
lános strikera készülnek. A ma esti gyülésen kü-
lönben nemcsak a strikeoló asztalosok vettek részt,
hanem a gyár összes munkásai.

— Eltünt vendéglös. Ernst Mátyás Gizella-
téri vendéglösnek és feleségének két nappal ezelött
nyoma veszett. Hétezer forinttal tartozván külön-
féle kereskedöczégeknek, vendéglöjét titokban adta
el és tegnapelött, mikor a hitelezök közül nehány
megjelent a vendéglöben, az idegen gazda fogadta
öket. Ernst Mátyás és felesége eltünéséröl nem tu-
dott felvilágositást adni. Mindössze annyit mondott,
hogy a vendéglöt nagyon olcsón, 500 forinton vá-
sárolta meg. A hitelezök följelentették Ernst Má-
tyást és feleségét és azóta detektivek nyomoz-
zák öket.

— A kis mártirok. Az Avenue de Paris
egyik nagy üveggyárának vezetöje — mint Párisból
irják — néhány év elött megbizott egy helyszer-
zöt, hogy szerezzen neki egy sereg gyermeket
könnyebb gyári munkákra. Egy Vozza nevü olasz
megtudta ezt és elment a gyárvezetöhöz, hogy
ö majd szerez neki fiukat. Szerzett is neki tizen-
kettöt, 12—18 év között lévöt. A gyermekek szü-
leivel szerzödést kötött, hogy fejenkint száz frankot
fizet minden fiuért egy évre. A szerzödés három
esztendöre szólt, mely idöre Vozza kötelezte magát,
hogy a fiuknak rendes szállást és kosztot ad. A
száz frankot meg is fizette pontosan — hiszen a
fiuk három hónap alatt megkerestek ennyit -— a
szállás azonban, amelyen tartotta öket, leirhatat-
lanul piszkos volt, ennivalót meg épen semmit sem
adott nekik. A szerencsétlen fink az utczán szede-
gettek föl ételhulladékokat, hogy éhen ne haljanak.
Igy éltek a szegény fiuk mostig. Nem szóltak soha
senkinek, némán türték nagy nyomoruságukat. Né-
hányan tuberkulózist is kaptak a silány életmódtól
is el is pusztultak. Ezek helyett másokat szerzett
aztán a lelketlen ember. Végre mégis rájöttek
Vozza gazságaira. Az egyik fia gyanus körülmények
közt halt meg, s ez az eset fölhivta Vozzára a
rendörség figyelmét. Vizsgálatot inditottak ellene
is a vizsgálat elsö napján el is fogták. A fiukat
természetesen azonnal máshová vitték.

— Letartóztatott angyalcsinálók. Bajai tudó-
sitónk táviratozza, hogy a csendörség Tengödön
Tóth Gyuláné és Balárzsi Jánosné angyalcsinálókat
letartóztatta. Kiderült ugyanis, hogy csuf mester-
ségüket már évek óta rendszeresen üzik. Számos
csecsemö holttestét találták meg, a kiket e két ném-
ber Üzött a halálba.

— Felrobbant puskaporgyár. New-Yorkból
táviratozzák, hogy a kaliforniai Siroléban felrobbant
a puskaporgyár és mikor a romokat eltakaritották,
másodszor is volt explózió. Öt munkás meghalt,
tizenkettö pedig sulyosan megsérült. A vizsgálatnál
egy gyujtózsinórt találtak, ebböl azt következtetik,
hogy a robbanás boszu müve volt.

— A juta-gyár égése. Tegnap este 7 órakor
bevonult a jutagyári tüztöl a gözfecskendö, mely
teljes 35 órán át müködött. Az éjjel már csak a
gyári tüzoltóság és a munkások vigyáztak, hogy
az elhamvadó tüzhalomból ne szálljon gyujtó szikra
az ép épületekre. A tüzvizsgálatot még nem tar-
tották meg. A kár hivatalos kimutatás szerint
anyagban 390. 000 forint, épületben 8000 forint.
Elégett 250. 000 kész zsák és 6000 bál nyers juta. A
kár hét biztositó-társaságnál fedezve van.

— A békési komédia. Mig a nagyszebeni
tragédiáról nap-nap után olvassuk a megrenditö
részleteket, békési tudósitónk e szomoru esetnek
furcsa ellentétéröl értesit. Szücs Lajos elcsábbi-
totta Pockai István feleségét, s mikor Pocsai hütlen
nejét visszakövetelte, a csábitó a lovagiasság sza-
bályai szerint ugy elverte a szerelmes férjet, hogy az
félholtan maradt a csatatéren. A harczias Don Juant
pedig egyelöre letartóztatták.

— Még a tyuk is kikaparja. Párisból jelen-
tik: Esztendök óta szenvedett már Cayenneben,
keserves kényszermunkában Jannet és Leger, két
munkás és Verney asszony. A két férfi azzal volt
vádolva, hogy meggyalázott egy leányt, az asszony
pedig azzal, hogy segitségükre volt. A vádlottakat
annak idején a terhelö adatok alapján életfogytig
való kényszermunkára itélték s noha mindhárman
fölebbeztek, az itéletet a legfelsöbb fórum is hely-
benhagyta. Azóta évek multak el. A három sze-
rencsétlen teremtés rettenetes életet élt a legelve-
temültebb gonosztevök közt, megbélyegezve egy
iszonyu váddal és minden reménység nélkül a
megszabadulásra. Most végre mégis kiderült, hogy
ártatlanok voltak. Az igazi bünös jelentkezett a
roueni törvényszéknél, amelynél a bünpört tárgyal-
tak és minden kétséget kizáróan bebizonyult, hogy
a bünt valóban ö követte el. A roueni esküdtszék
a napokban foglalkozott ezzel az ügygyel és az
ártatlanul elitélt férfiaknak egyenkint hetvenezer
frank, az asszonynak harminczezer frank kárpótlást
itélt meg. Az esküdtszéknek ez a tette nagy meg-
elégedést keltett egész Francziaországban.

— Benkö Rózsi diadala. Benkö Rózsi, "a
Kelet királynöje" határozottan szép karriert csinált.
Már a mult évben világhirre telt szert a szerb ki-
rály ellen megkisérlett zsarolás révén, most pedig
elérte azt, a mi chansonelte-énekesnönek a leg-
nagyobb diadal: egy fiatal, dusgazdag ember föbe
lötte magát érte. Párisból irják, hogy Chat Albert,
huszonötéves fiatal ember, egy gazdag ékszerke-
reskedö fia Bécsben töltötte a telet és halálosan
beleszeretett Benkö Rózsiba, aki akkoriban épen
egy bécsi orfeumnak volt a csillaga. Chat két hét
alatt tizezer forintot költött a leányra, amire szülei
hazavitték Párisba. Innét is szorgalmasan irt sze-
relmes leveleket a szép Rózsinak, vissza is akart
utazni Bécsbe, mikor pedig ezt szülei megakadá-
lyozták, agyonlötte magát.

— A régi lovagvár története. Buda egyik leg-
hiresebb korcsmájáról szól az ének. Tiz-husz esz-
tendövel ezelött valóságos kincsesbánya volt az üzlet,
mostanában azonban néha akár ki se nyitották
volna: nem akadt egész nap egyetlen vendége sem.
Diener Edéné, a korcsmárosné elhatározta, hogy a
korcsmát becsukja, de elöbb szerzödtette Repper
József föpinczért és ennek kétszáz forint kauczió-
ját. A kétszáz forint azután lábra kelt, nyoma ve-
szett a korcsmárosnéval együtt. Repper följelen-
tette az eltünt asszonyt sikkasztás miatt s a rend-
örség Diener Edénél körözteti.

— Lekaszálta a jobb karját. A nádudvari
földeken — mint debreczeni levelezönk jelenti —
két arató: Rimóczi János és Nagy László valami
fölött összeveszett. Rimóczi, hogy véget vessen a
czivódásnak, a borotvaéles kaszát nekiforditotta
Nagy Lászlónak s jobb karját könyökön alul, le-
vágta. Azután megbánva tettét, orvosért szaladt,
majd jelentkezett a csendörségnél.

— Öngyilkosság. Mint temesvári tudósitónk
táviratozza, Koch Ferencz tekintélyes iparos elvált
neje házasságának boldogtalansága miatt a kutba
ugrott, ahonnan holtan huzták ki.

Napirend.
N a p t á r : Péntek, julius 29. — Róm. kath.:

Beatrix vt. — Protestáns: Márta. — Görög-orosz:
(julius 17. ) Marina. — Zsidó: Ab. 10. — Nap
kél: 4 óra 19 perczkor. — Nugszik: 7 óra 21
perczkor. — Hold kél: 4 óra 26 perczkor d. u. — Nyug-
szik d. e. 11 óra 54 perczkor.

A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig,
A miniszterelnök nem fogad.
Nemzeti muzeum régiség tára nyitva d. e.

9 - 1 óráig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
(csillag-utcza 15. sz. ) 50 krajczár belépödij mellett
tekinthetök meg.

Természetrajzi gyüjtemények muzeuma
nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4. )

Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban
nyitva 9—l-ig.

Iparmüvészeti társulat kiállitása nyitva d. e,
9-1-ig.

Deák-mauzoleum a kerepesi-uti temetöben
nyitva este 5 óráig.

Az uj országház kupolacsarnoka megtekint-
hetö 10—1-ig 50 krajczár belépödij mellett.

Technologiai iparmuzeum nyitva 9—1-ig és
2—5 óráig,

Magyar körképtársaság: A "Hódoló diszfel-
vonulás", Eisenhut nagy körképének elökészületei miatt
egyelöre zárva van.

Grigorov Világosról.
A "Ruszkaja Sztarina" czimü elökeld

orosz folyóirat legujabb száma fekszik elöt-
tünk. Ugy küldték be, hogy magyaroknak érde-
kes olvasmányra akadunk benne. S ez igaz is.
Grigorov ur, aki a szabadságharcz idején Rü-
diger tábornok hadsegéde volt, visszaemléke-
zéseket ir az orosz folyóiratban a világosi
fegyverletételröl. S ez az orosz visszaemléke-
zés kétségtelenül érdekes. De másrészt olyan
hangon emlékezik meg Kossuthról, mintha
egyenesen a Zimándyak kedvéért közölné Gri-
gorov ur csak most az ö memoirejait. Szen-
vedélyes és gyanus hang ez, mely az egész
visszaemlékezés hitelét rontja. De azért érde-
késnek találjuk a világosi fegyverletételre vonat-
kozó és nagyon is Görgey-barát részletet
közölni.

Grigorov ur ezeket irja:
"Mikor Görgey elé vezettek, hatalmas férfiut

láttam magam elött, aki majdnem kétakkora mint
én, fiatal ember, magas homlok, szabályos voná-
sok, okos és nyájas mosoly, fehér fogak, aminöket
még sohasem láttam; fejét selyemkendö boritotta
a seb miatt, melyet Komáromnál orosz golyótól
kapott; aranyzsinóros atillát viselt és nagy vadász-
csizmát; ugy tetszett nekem, mintha egy középkori
lovag álma e l ö t t e m . . . "

A fegyverletételt Grigorov "szinte páratlan
tény"-nek nevezi, melyben majdnem több volt a
hösies vonás, amint sok hires diadalban. "A fényes
magyar hadsereg fegyverletétele a' komor nagyság
jellegét viselte magán, melyét mindenki megértett...
Elérkezett az emlékezetes percz. Gróf Rüdiger ki-
séretével kissé elöre ment, azután megállt, amivel
felhivta Görgeyt, hogy közeledjék. Görgey tisztelgett
á kardjával, de egy szót sem birt szólni. Gróf Rü-
diger kezet nyujtott neki, mire ö, szinte felocsudva,
megszólalt. A gróf meghagyta neki és tisztjeinek a
kardot.

Rövid beszélgetés után Görgey visszalovagolt
a csapataihoz és meghagyta nekik, hogy tegyék le
a fegyvert. A csapatok sorakoztak, gróf Rüdiger
közeledett és üdvözölte az embereket, akik hurrah-
kiáltással fogadták. Az orosz lovasság jobbra és
balra sorakozott két zárt sorban és a magyar
zászlóaljak a soron áthaladva lerakták a fegyverei-
ket. Lehetetlen volt közömbösen nézni ezeket a
vitézeket, akik, halálos bánattal az arczukon, le-
tették fegyvereiket, melyekkel nem egy gyözelmet
arattak, megcsókolták a zászlókat, amelyektöl
válniok kellett. A huszárok a kardokat és piszto-
lyokat a nyergekre aggatták, megcsókolták a lovai-
kat, zokogva bucsuztak el ezektöl és ugy adták át
a mieinknek. Egy gyalogos soká habozott, hogy
odaadja-e fegyverét; ekkor meglátja Görgeyt és
könyezö szemekkel kérdi:

— Hát okvetlen meg kell válnom ettöl a
fegyvertöl ?

Görgey csöndesen felelt:
— Meg kell tenni.
Erre a katona alázatos mozdulattal felhuzta

a kakast, leeresztette a fegyvert a földre és egy
mozdulattal agyonlötte magát. Magam voltam szem-
tanuja ennek a jelenetnek.
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Mikor a fegyverek át voltak adva, Görgey a
gróftól engedélyt kért, hogy volt seregéhez néhány
szót intézhessen. Erölködött, de a szó elhalt
ajkain. A megindulástól képtelen volt beszélni. Vé-
gül eröt vett magán és néhány szót szólt, közbe-
közbe könyei h u l l o t t a k . . . Valamennyien zokog-
t a k . . . A sorok közt felhangzott: Isten veled,
G ö r g e y . . .

"Ismeretes, folytatja Grigorov, hogy Görgey a
gróf Rüdigerhez intézett levélben kijelentette, hogy
ö nem az osztrák, hanem az orosz sereg elött adja
meg magát. De daczára a fényes gyözelmeknek,
melyeket az orosz hadsereg aratott és amelyek a
magyar forradalom kimenetelét eldöntötték, az
osztrákok, Haynau táborszernagy 9-dik jelentésé-
ben azt állitják, hogy csak ök paczifikálták Ma-
gyarországot, az oroszokról hallgatnak vagy zsoldo-
saik gyanánt tüntetik föl. "

Grigorov erélyesen tiltakozik az osztrákok
sértö igazságtalansága ellen és vérlázitónak mondja,
hogy az osztrákok miképen bántak el az oroszok
által lefegyverzett magyarokkal.

Vesszö és kancsuka.
— Sziberiai igazságszolgáltatás. —

A Péterváron megjelenö "Vracs" (Orvos)
czimü orvosi folyóirat legutóbbi számában dr.
Lobas, a Szachalin szigeti fegyenczek orvosa ret-
tenetes dolgokat mond el a Szibéria börtöneiben
szokásos testi büntetésekröl. Ezek a feljegyzések,
mivel hivatalos személyiség tollából eredtek és a
czenzura is megengedte, hogy napvilágot lássanak,
föltétlenül hitelesek. Hitelesebbek mind Kennan
könyvei, amelyek fökép amerikai szenzácziók kiván-
tak lenni.

Dr. Lobas dolgai közé tartozik az is, hogy
jelen legyen a testi fenyitéseknél; állitólag azért,
hogy szükség esetén közbelépjen; ez azonban nem
való, mert neki semmi beleszólása sincs a do-
logba és hiába protestál a verés folytatása ellen,
ha az áldozat már közel is van a halálhoz.

— Nagyságos ur, sziveskedjék ezen és ezen
a napon a felügyeletem alá tartozó fogházban egy
fegyencz megfenyitésénél jelen lenni. Igy szól a
fogházfelügyelök meghivója.

Belépünk a Sándor-fegyház félig sötét, ko-
mor folyosójába. A falak egészen feketék a piszok-
tól, a levegö fenyöszagu a sok bogyótól és levéltöl
melylyel a föld tele van hintve. A korridor végén
egy asztal áll a végrehajtó bizottság részére. A bi-
zottság tagjai az ügyész, a fogházfelügyelö fönök
és az orvos. Az asztal közelében áll az a pad,
amelyre a deliquenst lefektetik, mögötte a pribék,
aki már szeretné végrehajtani az itéletet.

A pribék öltözete is rettenetes. Magas fehér
föveg, skarlátpiros öltözet és fehér nemezcsizma.
Kabátja ujjai föl vannak gyürve, a kezében meg
hatalmas kancsukát tart, A fal mellett hossza sor-
ban állanak az itélet végrehajtására váró borotvált
fejü fegyenczek. A halotti csöndben egyszerre meg-
szólal a föfelügyelö:

— Ki jön elöször sorra?
— Szidorov, hangzik a felelet.
A megszólitott ingadozó lépésekkel megy a

kinpad felé. Arcza sápadt és kétségbeesett; látszik
rajta, hogy tudja, mi vár rá.

— Feküdj le ! Hallatszik a parancs.
Szidorov többször vet magára keresztet és

lefekszik a padra, ahova a pribék szijjal leköti, a
két kezét pedig a pad alatt köti össze.

— Hányat ? — kérdezi a felügyelö a fö-
nököt.

— Hatvanat! Jól vigyázz ! — kiált a pri-
békre.

A pribék aztán fölemeli a kancsukáját és
teljes erejéböl üti az áldozatot. A szerencsétlen
ember elöbb csak sziszeg, aztán kiabál, állati han-
gon ordit, a végin azonban már egy hangot sem
tud szólni. Irtózatos látvány e z ! És nem is kell
hozzá sok, hogy arra a padra jusson valaki. Csak
a fönök akarata.

Kancsukával akárhányszor vertek már agyon
embereket. De félholtra vertek már hóhérokat is,
mert nem verték elég erösen az elitéltet. Ha azok

a falak beszélni t u d n á n a k . . . Hány szerencsétlen
férfi hagyta ott a lelkét és hány asszonyt — köz-
tük áldott állapotban levöket is — korbácsoltak
már, amig mozdulni látták !

Többszörösen bebizonyult már, hogy az olyan
fogházakban, ahol nem verik a rabokat, sokkal ki-
tünöbb a fegyelem, mint ott, ahol kancsukázzák és
vesszözik öket. S azért mégsem teszik félre ezeket
a kinzó eszközöket! Szinte hihetetlen, hogy a tizen-
kilenczedik század végén a czári kormány tudtával
történhetnek ilyen dolgok.

Ezeket vettük ki az orosz orvos czikkéböl.
Kommentárra itt nincs szükség. Eleget beszélnek
azok a köny- és vércseppek, amelyeket kényük-
kedvük szerint serkentenek ki tehetetlen emberek-
böl a lelketlen fogházfönökök és eszközeik: a
pribékek.

A Michelet-ünnepröl.
Páris, julius 25.

A julius 13-án elázott ünnepet tegnap ked-
vezö idöjárás mellett végre megtartottuk. Az ünnep
szintere a városház elötti nagy térség volt, melyet
határos utczáival együtt már déli egy órakor elle-
pett a közönség, noha az ünnep csak a késö dél-
utáni órákra volt kitüzve.

Az ünnep egyik legszebb pontja Páris ujon-
nan választott muzsájának megkoronázása volt. A
kiváncsi közönség türelmetlenül várta a koronázási
menetet, amilyet már régen nem látott.

Pontban négy órakor gördült a térre a várva-
várt kocsi.

— Vive la Muse de Paris! kiáltotta ezer
meg ezer lelkesülö ember. Ernestine Curot kisasz-
szony, a muzsa és Chasselin és Belin kisasszo-
nyok, a kiséröi biborvörösre pirultan hajlongtak és
köszöngették a váratlan és lelkes ovácziót. Köz-
ben aztán megjött a férfi-kiséret is. Turenne, Ma-
zarin, XI. Lajos, Richelieu, Danton, Etienne Mar-
cei alakjai és a többi. Igen szép volt a menet
további részében a gyözedelmes Jeanne d'Arc be-
vonulása, kedvesek az Académie nationale de
Musique tricotba és gazéaljba öltözött növendékei,
ezek a vidám, pajkos "balletpatkányok", akik a
nézök nagy gaudiumára folyton a mult századbeli
tisztes urak szobrával tréfálkoztak...

Azután jöttek az énekesek és zenészek. Az
ünnep megkezdödött; azaz, hogy megkezdödhetett
volna, ö t órát elütötte már a toronyban és a kez-
det öt órára volt hirdetve. A különben is türelmet-
len publikum, megfélemlitve a sötéten tornyosuló
felhöktöl, izgatottan kiabált:

— Kezdjék már meg! Kezdjék már meg !
Elázik a muzsa!

Végre aztán befejezödtek az elökészületek, a
csoportokat elrendezték és a Muzsa elfoglalhatta he-
lyét a városház elötti térségen, Michelet óriási
szobra elött.

A Charpentier komponálta alkalmi dal el-
hangzott, a ballet megkezdödött. Mintha liliomok
és tulipánok járnának tánczot, könnyedén, graczió-
zusan, a finom zene taktusára. A lélek megkábult,
a szem elkáprázott, a leheletfinomságu, ragyogó
szinpompáju alakok láttára.

Aztán jött a szépség királynöje és rózsa- és
mirtuskoszoruval ékesitette föl a Muzsa fejét.
Utána a költö, aki a megkoszoruzottat üdvözölte.

Az Emberi Szenvedés alakja követi a költöt
Leborul a Világ Megvigasztalója elött, de jön a
Szerencse Istennöje és fölemeli. Közben — a jó
isten tudja miért ? — a zenekar halkan a marsel-
laiset játszotta.

Ezután fölállott a Muzsa és megkoszoruzta
a költö szobrát, amelynek piedesztáljára arany-
pálmaágat is tett le. A közönség pedig egyre kiál-
tozott:

— Éljen Michelet! Éljen a köztársaság !
Majd a "Költészet" és "Történet" alakjai

jöttek, allegorikus csoporttól követve. Utánuk
a tornászó ifjak és munkások menete következett,
a ezzel befejezödött az ünnepély.

Michelet özvegye, egy tisztes matrona, meg-
köszöni az ünnepet rendezö bizottság elnökének
jóindulatát és üdvözli a Muzsát, akit két kiséröjé-
vel együtt az ünnep emlékére megajándékozott.

A marquis ur házassága.
Pandolfi Domokos marquis, Guttadauro her-

czege igen sok dolgot ad az osztrák- és magyar
biróságoknak. A bécsi biróság még le sem tárgyalta
csöd-ügyét és máris ujabb pört inditott a csák-
tornyai törvényszék elött — apósa ellen, mert ugy-
szólván elcsalta töle a feleségét.

A panaszlevele igy beszéli el a pör elöz-
ményeit:

— Mult év áprilisában vette el a marquis
dunavecsei gróf Dunay leányát. Dunay, aki házak-
kal spekulált, elöbb tetemes vagyont gyüjtött, az-
után római grófi czimet szerzett.

A nászünnep fényes volt. Még az olasz ud-
vartól is kaptak üdvözlö telegrammot, mert a
marquis atyja olasz követ volt Bukarestben. A la-
kodalom után mindjárt nászutra indult a fiatal
pár, a férjet azonban a kezén valami baj érte, s
mivel vérmérgezést sejtettek, Gráczban megálla-
podtak, hogy a fiatal férj nyugodtan heverje ki
a baját.

Az asszony nagy odaadással ápolta férjét és
nemsokára sikerült annyira segiteni a bajon, hogy
minden veszedelem nélkül tovább utazhattak. A
javulás azonban nem volt állandó. Az uton any-
nyira meggyült a gróf baja a kezével, hogy
Udineben ujból stácziót kellett tartaniok. A hotel-
szoba megint kórházzá, s a feleség ápolónövé
változott.

Pandolfi még erös lázban feküdt, mikor egy
napon, minden elözetes bejelentés nélkül megjelent
náluk az apósa, gróf Dunay. A gróf heves szem-
rehányásokat tett a marquisnak, aki egy krajczár
hozományt sem kapott feleségével, csak adósságai
rendezését igérték neki. Szemére lobbantolta apósa,
hogy megcsalta öt, hogy el van halmozva adóssá-
gokkal, hogy ilyen adósságcsinálónak nem adta
volna a leányát stb. Az após és veje közt izgatott
jelenetek játszódtak le. Az após azzal vált el a
marquistól, hogy megkisérli a kiegyezést az adó-
sok nagy csoportjával, de csakis azzal a feltétel-
lel, hogy a rendezés idejére hazaviszi a leányát.
A férj ebbe nem akart beleegyezni, de a felesége
is kijelentette, hogy ez a békés megoldás egyetlen
módja. A férj végre is engedett s a fiatal pár bu-
csut vett egymástól.

Gróf Dunay Udineböl egyenesen Bécsbe uta-
zott az adósságok ügyének rendezése végett. Hogyan
akarta a dolgot elintézni, az kitetszik az ügyvé-
dével folytatott tárgyalásból is. Mikor ugyanis az
ügyvéd nógatta, hogy tegyen valamit vejéért, a gróf
azzal felelt, hogy nemcsak a fizetésre nem haj-
landó, hanem még föl is jelenti az ügyvédet a
kamaránál, ha tovább is eröszakoskodik a marquis
érdekében.

Az ügyvéd látta, hogy nem megy semmire a
makacs gróffal, aki tulajdonképen megigérte vejé-
nek az ügy rendezését.

— Legalább kétszáz forintot adjon neki,
mondta, hogy az eljegyzési és esküvöi nyomtatvá-
nyokat kifizethesse.

— Én nem rendeltem semmit és nem fizetek
egy krajczárt se ! Felelt ingerülten a gróf.

Hogy az adósságok ügyét tényleg nem intézte
el, azt bizonyitja a nehány hét elött kihirdetett csöd.
A férj azóta a feleségét is várja, de hiába. Az
após nem ereszti vissza hozzá. A marquis elmondja
még, hogy azok, akik a grófot ismerik, azt beszé-
lik, hogy féltékenységböl csalta el töle feleségét és
ö, a marquis meggyözödött róla, hogy a z o k a z
e m b e r e k i g a z a t b e s z é l n e k . Azok közt
a tanuk közt, akik ezt állitják, ott van a szeren-
csétlenné tett fiatal asszony is, aki egyizben a
következöket mondta neki:

— Ne csodálkozz, ha apám jelenlétében nem
vagyok hozzád olyan gyöngéd, mint amikor egye-
dül vagyunk. Apám borzasztó módon féltékeny.
Elsö völegényemet is azért utasitotta vissza, mert
nem törhette, hogy valakit szeretek.

A pör iránt országszerte nagy az érdeklödés
és ez természetes is. Mindenki kiváncsi a marquis
tanuira, akik bizonyitani fogják, hogy az apa féltette
leányát — a férjétöl.
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SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Egy nöiró premiéreje. Signora Annie Vivanti

évekkel ezelött feltünt egy kötet költeménynyel.
Utóbb kivándorolt Amerikába és a newyorki la-
pokba kritikákat irt. Majd visszatért Olaszországba,
hogy "La rosa azzurra" (A kék virág) czimü szo-
morujátékát szinre hozassa. A "Kék virág" a
modern nö tragédiája. Ez a nö küzd a bol-
dogságért és minden lehetö eszközzel igyek-
szik azt elérni, csak egy nyárspolgári házas-
ság és az anyaság segélyével nem akar boldog
lenni. De fájdalom és keserüség jut neki osztály-
részül és nyomorultan elpusztul. Vivanti Annie azt
remélte, hogy Duse Eleonora el fogja fogadni a
darabot és eljátsza majd benne a föszerepet. Ámde
Duse nem vállalkozott reá. Ellenben Grammatica,
Duse fiatal vetélytársnöje, átvette a szerepet és igy ke-
rült bemutatóra a darab a bolognai,, Arena del Sole"-
ban. Kiderült, hogy a szerzö drámai ereje csekély
a problémához és a negyedik fölvonásban a
p i s s z e g é s é s f ü t y ü l é s m i a t t a z e l ö -
a d á s t n é h á n y p e r c z r e f é l b e k e l l e t t
s z a k i t a n i . Ime egy karakterisztikus jelenet az
elsö felvonásból: Leának, egy szinésznönek, van
egy grófi imádója, aki kénytelen öngyilkosságot el-
követni

— Kedves gróf, mondja neki Lea, ha ugy
kell lenni, röpitsen golyót a fejébe. De hagyjon
hátra egy levelet, melyben megirja, hogy m i a t -
t a m lett öngyilkos.

— Hisz akkor hazudnék.
— De gondolja meg, milyen reklám volna

az nekem. Egész Olaszország beszélne rólam és
müvészetemet végre elismernék.

— Nos, nem bánom.
A gróf a revolverrel a zsebében és a reklám-

levéllel a tárczájában bemegy a szobájába. Lea
lázas izgalommal várja a lövést, amely hiressé
és boldoggá fogja tenni. Vár és v á r . . . minden
c s ö n d e s . . .

— Ah, a gyáva ! kiált föl végül. Nem lövi
magát agyon. Ilyenek a férfiak !

E pillanatban a szomszéd szobában elhang-
zik a l ö v é s . . .

* Kovács Mihály népszinházban. Porzsolt
Kálmán, a népszinház igazgatója, a jövö virágvasár-
naptól kezdve három évre, emelkedö fizetéssel szer-
zödtette Kovács Mihályt, a budai szinkör jeles ko-
mikusát. Kovács Krecsányi társulatánál immár tiz
éve müködik és ma a vidék legnépszerübb komikusa.
A bohózati és az operette-genreben egyformán öt-
letes, friss és jókedélyü szinész. Burleszk-modorá-
ban végtelen sok az invenczió, a változatosság. A
vidéken az uj komikus-nemzedék nagyrésze az ö
nyomán indult, de leleményben és vis comica-ban
egy sem közeliti meg. Mikor az operaházban elö-
adták Strausz "Denevér" czimü operettejét, a fog-
házigazgató szerepére öt hivták meg. A föváros
téli szinészete benne mindenesetre nagybecsü
eröt nyer.

* Hangverseny Bártfán. Kedden este, mint
levelezönk irja, szépsikerü hangverseny volt Bártfa-
fürdön. A hangversenyen a debreczeni konzervató-
rium két tanárán kivül, akik hegedün és gordon-
kán játszottak, nagy tetszést aratott B. Ruzsinszky
Ilona, a kolozsvári szinház primadonnája. Opera-
áriákat és több népdalt énekelt. Megtapsolta a kö-
zönség Márkus Józsefet is, aki "Költemények pró-
zában" gyüjtöczimmel három elmés apróságot
olvasott fel. A hangverseny egyik legérdekesebb
száma a tizesztendös Fenyves Jenöke hegedüjátéka
volt . A hegedüs-gyermeket, aki a népszerü fürdö-
igazgatónak fia, a közönség rokonszenvének tüntetö
jeleivel halmozta el.

* Irving uj szerepei. Sir Henry Ivring, az ün-
nepelt angol szinmüvész, Londonban el fogja
játszani Cyrano de Bergeracot. Most Sardou ir
számára egy,, Robespierre" czimü drámát. A da-
rab némileg meglepetés lesz, mert Sardou lénye-
gesen változtatott a történeti igazságon.

* Az Ördögsziget lakója. A Kisfaludy-szinház-
ban ma került elöször szinre Deréki Antal vidéki
szinésznek "Az Ördögsziget lakója" czimü, hét
képböl álló szinmüve. A darab a szenzácziós haza-
árulási ügyröl és a Zola-pörröl megjelent ujság-
hirek reprodukcziója. Hiven követi a Dreyfus-ügy
fejlödését külön képben tünteti föl a kapitány

lefokozását és deportálását, majd rátér a Walsin-
Esterházy elleni vizsgálatra, végül a testben-
lélekben megtört és egészen megöszült Dreyfust
mutatja be az Ördögszigeten. Megoldáskép pedig
Piquard alezredes a kapitányt egy hüséges, szol-
gája segitségével a szigetröl meg akarja szök-
tetni, amire azonban Dreyfus nem akar ráál-
lani. Ez a szolga Piquard egy levelét kézbesiti a
fogolynak, aki megtudja belöle, hogy Zola vállal-
kozott az igazság kideritésére. E levél hatása alatt
Dreyfus vizió alakjában maga elött látja a hires
esküdtszéki tárgyalást, melyen Zola elmondja gyujtó
beszédét. Ez a beszéd kétségkivül a darab legha-
tásosabb része, igaz, hogy ezt — Zola irta. A kö-
zönség nagyon rokonszenvesen fogadta az ujdonsá-
got. A szereplök közül kiemelkedett Piquard sze-
mélyesitöje, Krémer. Hálás szerep jutott Kápolnay
Irénnek, aki mint Dreyfus sokat szenvedö neje
ügyeskedett és jó volt Kürthy Sarolta is, aki Ester-
házy féltékeny kedvesét adta.

* A nilusi varázsló. A budai szinkörben hol-
nap, pénteken fölelevenitik "A nilusi varázsló"
czimü operettet, amelyben Krecsányi Verának, az
igazgató leányának lesz ismét nagyobb szerepe.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* Budapesti Szemle. Gyulai Pál folyóirata az

augusztusi számban ismét több utirajzot fog kö-
zölni Berzeviczy Alberttöl, aki még januárban
kezdte meg olasz tanulmányutjának sorozatos is-
mertetését. Az augusztusi számban Berzeviczy Al-
bert velenczei benyomásait irja le és Ferraráról ir
érdekes ismertetést. Ezt az utóbbit a szerzö szi-
vességéböl már mai számunk tárcza-rovatában kö-
zölhetjük.

* Tanulmány a kormányzati politika köréböl.
Most, hogy a közigazgatás reformálásának küszö-
bén állunk, fokozott érdekességgel bir az a füzet,
amely a Boér Elek tollából a napokban jelent meg
s amelyben szerzöje a porosz község, kör, tarto-
mány és a közéjük ékelt közigazgatási kerü-
letek szervezetét ismerteti. Boér Elek, aki a
közigazgatási irodalmat már nem egy szá-
mottevö müvel gyarapitotta, a porosz közigazgatást
huzamos ideig a helyszinén tanulmányozta. Mos-
tani nagy apparátussal megirt tanulmányában arra
törekszik és ez szépen sikerült a szakirónak, hogy
bebizonyitsa, hogy az önkormányzat és a közigaz-
gatás államositása ugyan nem ellentétes, hanem
épen egymást kiegészitö, támogató fogalmak.

FÖVÁROS.
(A razziák. ) A rendörség kiváló kedvvel fog-

lalatoskodik ujabb idöben a razziázással. Bejárja egy
sereg titkos és nem titkos rendör a kevésbé uri
kávéházakat, korcsmákat és a hajléktalanok men-
helyeit, összefogdos két-háromszáz embert, akik
között nehány jómadár is akad, bekiséri vala-
mennyit, két-három napig fogságban tartja, azután
szabadon bocsátja öket. Mikor kiüresedtek a fog-
házak, következik az uj razzia. A közigazgatási
bizottság ülésein ellenben minden hónapban ott
szerepel a közveszélyes csavargók óriási száma,
amely a rendörségnek annyi tenger munkát okoz,
hogy alig gyözi s mulhatatlanul szükségessé teszi
a felerészben a fövárost illetö rendörségi budget
fölemelését. Arról, hogy az óriási számban össze-
szedett "közveszélyes csavargó" kilencztizedrésze
csak olyan egyszerü szegény munkásember, akinek
semmi büne nincs, csakhogy a hajléktalanok me-
nedékhelyén kell éjszakánkint meghuzódnia, mert
drágább födélre nem futja — rendesen csak a
rendörségtöl kiszivárgó hirek mondanak valamit, a
hivatalos jelentés ellenben mélységesen hallgat. A
tanács ma délelött tárgyalta a menedékházakban
szokásos embervadászatokat, és elhatározta, hogy
átir a rendörfökapitányhoz, hogy csak a gyanus és
veszedelmes embereket tartóztassa le akkor, amikor
arra szükség és ok van. A reggelenkint munkába
menö becsületes embereket azonban ne hajtsák be,
mint egy csordát, csak azért, mert nem lakhatnak
palotában s a menedékházban kénytelenek éjjeli
szállást keresni.

(Jóváhagyások. ) A belügyminiszter a mentö-
egyesület telepének 55000 forint költséggel való
kibövitésére, a fövárosi himlönyirkitermelö-intézet
további fentartására és végre az V. kerületi elöl-
járóságnak uj épületében leendö elhelyezésére vo-
natkozó közgyülési határozatokat jóváhagyta. Erröl
ma értesitette a fövárost.

Kinek van igaza?
Aligha volt még a fövárosban intézet, mely

a hatóságoknak annyi dolgot adott volna, mint az
ötödik kerületi betegsegitö-pénztár. Mióta ez a
pénztár áll, azóta mindig csak botránynyal kap-
csolatban emlegették. Az igazgatóság nem ugy in-
tézte a pénztár ügyeit, ahogyan azt a pénztár se-
gitségére szorulók szerették volna és ahogyan ezt
az alapszabályok értelmében megtenniök kellett
volna. Az igazgatóság munkástagjai egyre cziva-
kodtak az igazgatóság munkaadó tagjaival és vall-
juk be mindjárt, hogy nem a munkaadóknak volt
igazuk.

Sokáig marakodtak, mig végre a pénztár
munkástagjai különbözö panaszokkal állottak elö
és ennek az lett az eredménye, hogy az ötödik
kerületi elöljáróság vizsgálatot tartott a kerületi
betegsegitö-pénztárban s a tapasztalt szabálytalan-
ságok miatt felhivta a pénztár igazgatóságát, hogy
Rothauser Mihály pénztári igazgató ellen a fegyelmi
eljárást inditsa meg. Az igazgatóság a vizsgálatot
meg is inditotta és Rothausert szótöbbséggel föl-
mentette.

A határozat ellen az igazgatóság munkás-
tagjai fölebbeztek, az igazgatóság munkaadó tagjai
pedig panaszt tettek a polgármesternél, hogy az
ötödik kerületi elöljáróság a munkásokkal egyet-
értve a szocziálizmus terjedését elösegiti. Ezenkivül
gondoskodtak arról is, hogy a sajtóban lehetöleg
sürün szerepeljen az ötödik kerületi elöljáró
neve és mindannyiszor valami kellemetlen ügygyel
kapcsolatban.

Lehetetlenné akarták tenni az elöljárót, mert
nem az ö kedvük szerint döntötte el a dolgot és
az elöljáró ellen, aki a nagyságos igazgatókkal
szemben a munkásoknak adott igazat, valóságos
hajszát kezdtek inditani.

Ma a tanács részletesen tárgyalta a munka-
adók és a munkások elöterjesztését és az elöljáró-
ságnak, valamint a vizsgálattal megbizott tanácsos-
nak a jelentését. Egy órai tárgyalás után a tanács
konstatálta, hogy a z e l ö l j á r ó k o r r e k t ü l
c s e l e k e d e t t , h a t á r o z a t a j o g o s é s
i g a z s á g o s . Ezeknek alapján a tanács utasi-
totta a lipótvárosi elöljárót, hogy h a t á r o z a -
t á t s z i g o r u a n h a j t s a végre és a kerületi
betegsegitö-pénztárban csináljon rendet.

Kiváncsiak vagyunk, hogy a tanács mai dön-
tése után mit fog tenni az e határozattal bizo-
nyára elégedetlen pénztári igazgatóság. Egyet elöre
is megjósolhatunk és ez az, hogy az ötödik kerü-
leti elöljáró ellen inditott hajszát most csak dühö-
sebben fogják folytatni az igazgatóság tagjai és a
hozzájuk közelállók.

VIDÉK.
* (Szepesmegye közgyülése. ) Löcsei tudósi-

tónk irja: Szepesvármegye ma közgyülést tartott,
amelyen Raisz alispán beszámolt a király szepes-
ségi tartózkodására vonatkozó elökészületekröl.
Ezekre, valamint a hadgyakorlatok terrenumába esö
utvonalak helyreállitására az állani 34, 000 forint-
nyi javadalmazást engedélyezett. Megalakitották a
nyolczvan tagból álló hódoló küldöttséget, amely-
nek élén a föispán és alispán áll. A mai közgyü-
lésböl községi segélyalapok szervezése czéljából
szakbizottságot küldtek ki. A jégkárosultak javára
államsegélyt fognak kérni.

* (Debreczen közgyülése. ) Debreczen város
törvényhatósági bizottsága ma közgyülést tartott.
A közgyülés elején Fejér Ferencz ügyvéd a tüdö-
vész ellen való védekezés czéljából azt inditvá-
nyozta, hogy a város utczáit locsoltassák. — A
debreczeni ipartestület alakitását a miniszter nem
hagyta jóvá. A közgyülés elfogadta a tanács javas-
latát, melynek értelmében ujabb kérelemmel for-
dulnak a miniszteriumhoz, kérve, hogy ama leira-
tát, amelyben az alapszabályokat nem erösiti meg,
vonja vissza. Az elemi iskolák jövöben való rende-
zésére vegyes bizottságot alakitottak. — Hossza
vita fejlödött ki afölött, hogy a tervezett és meg-
hiusult városházépités helyett a jelenlegi város-
házát 65. 000 forintnyi költséggel alakitsák át és
csinositsák ki. A közgyülés szavazattöbbséggel az
átalakitás mellett határozott. A közgyülést holnap
folytatják.

* (A veszprémi föispán intézkedései. ) Annak
ötletéböl, hogy Krivány János aradi sikkasztó éve-
ken keresztül üzhette bünös manipuláczióit, Feny-
vessy Ferencz, Veszprémmegye föispánja Koller
Sándor alispánhelyettes és Takács Ádám árvaszéki
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elnök közbenjárásával váratlan pénztári vizsgálatot
tartott, megvizsgálván ugy a vármegyei, valamint
a gyámpénztárt, letétpénztárt és értékpapirállo-
mányt. A föispán mindent a legteljesebb rendben
talált. A föispán egyben erélyes hangu leiratot in-
tézett a vármegye városaihoz, melyben felhivta a
városok hatóságait, hogy a vagyonkezelés ellenör-
zésére a leglelkiismeretesebb gondot forditsák s
különösen, hogy a varosok pénztáraival és a pénz
kezelésével foglalkozó tisztviselök a törvény és a
vármegyei szabályrendelet által elöirt idöben sza-
bályozott módon mindenkor a legalaposabban meg-
vizsgáltassanak.

TÖRVÉNYKEZÉS.
— A hazafiatlan járásbiró. A karánsebesi

törvényszéknél — mint levelezönk jelenti — ma
tárgyalták folytatólagosan Mahr járásbiró panaszát
Szabó föszolgabiró ellen. Nagy szenzácziót keltett
Péczely Géza föszolgabirónak az a vallomása,
hogy Mahr járásbiró eljárásával a hazaellenes kon-
spirácziót támogatja és a lakosságnak hazafias ér-
zelmeit elnyomja. — Ezzel a bizonyitó eljárás vé-
get ért. Az itélethirdetést szombatra tüzték ki.

= Gyilkos czigányok. A szegzárdi királyi
törvényszék — mint szegzárdi tudósitónk irja —
régóta huzódó bünperben hozott tegnap itéletet
Kari János czigány klarinétos és a vele vadházas-
ságban élö Fazekas Zsuzsanna még 1896. évi ta-
vaszszal megöltek egy Horváth nevü süketnéma
köszörüst. Horváth tricziklin járta be Nagy-Szokoly
vidékét és köszörüléssel, czipöfoldozással és óra-
csinálással foglalkozott. Utjában betért Karihoz is,
akinek a beretváját köszörülte meg. Kari fizetés
közben észrevette, hogy Horváthnak 850 forint
készpénze van. Ekkor felajánlotta neki, hogy la-
kást és kosztot ad, amit Horváth el is fogadott és
az istállóban lefeküdt. Amikor Fazekas Zsuzsi
észrevette, hogy a süketnéma alszik, kihivta Karit,
aki fejszével kettéhasitotta Horváth fejét s aztán
kést döfött a szivébe. A süketnéma azonnal meg-
halt. A Kari-pár aztán kifosztotta Horváthot és jó
ideig vidáman élt . Idöközben Kari Jolán, a Kari
János egyik leánya, aki tanuja volt a borzalmas
gyilkosságnak, Budapestre jött fel egyik rokonához,
Rotarides Sándor törvényszéki szolgához, akinek
elmondotta a gyilkosság történetét. Rotarides azon-
nal jelentést tett a bünügyröl, mire meginditották
a vizsgálatot, amely másfélévig tartott. A tegnapi
végtárgyaláson Fazekas Zsuzsanna beismerte a
bünrészességét, mig Kari tagadott. A törvényszék
azonban a tanuvallomások és más bizonyitékok
alapján Karit életfogytig való fegyházra, Fazekas
Zsuzsit pedig hét évi fegyházra itélte. A vádlottak
és terhükre az ügyész felebbeztek.

= Gyilkosság vádja alól felmentve. Három
esztendövel ezelött több fuvaros ember igyekezett
öt kocsin a veszprémmegyei Bedéröl Kisbér felé.
Az elsö kocsin Dózsa Dániel ült Plettnek Kálmán
barátjával. Az éj sötétjében Dózsa Dániel néhány
száz lépéssel elhagyta a többi kocsikat, amelyek
döczögtek tovább, kocsisaik pedig pipaszó melleit
beszélgettek. Egyszerre nagyot horkantott az egyik
ló s ijedten félreugrott. Megnézték, hogy mi sötét-
lik a ló lába elött az országuton s nagy meglepe-
tésükre Plettner Kálmán holtteste feküdt ott . A
gyilkosság gyanuja mindjárt a vele egy kocsin
utazó Dozsára irányult s ez a csendörök
elött be is vallotta, hogy ö verte agyon
csákánynyal a szerencsétlen embert. E vallomá-
sát azonban ugy a vizsgálóbiró elött, mint a
végtárgyaláson visszavonta, azt állitván, hogy csak
azért tette a beismerö vallomást, mert a csendörök
kinozták. Az orvosok tényleg meg is találták rajta
a kinzások nyomait A törvényszéki orvosok s az
igazságügyi orvosi tanács valószinünek mondotta,
hogy Plettnek Kálmán halálát a halántékára irányi-
tott ütések okozták; nem mondotta kizártnak azt
sem, hogy e halántékon levö seb a kocsiról való
lezuhanás következménye. A veszprémi királyi tör-
vényszék a vádlottat f ö l m e n t e t t e a vád alól.
A györi királyi itélö tábla bünösnek mondotta ki
és szándékos emberölés büntette miatt h é t é v i
f e g y h á z z a l sujtotta. A királyi kuria Bolgár
Emil elöadása alapján ma a törvényszék f ö l -
m e n t ö i t é l e t é t hagyta helyben.

Birói itélet: Igen könnyen 5 hoszszal elsö, 8
hoszszal harmadik.

Totalisateur: 5 : 17, helyre 2 5 : 26, 26 és 26.

II. Handicap. Dij 2000 korona, távolság
1200 méter.
1. Mr. Janoff B e r t h a 46 1/2 kilogramm,

lovagolta Gilchrist.
2. Miller J. ur S o n n e n b e r g 521/2 kilogramm,

lovagolta Adams.
3. Gróf Trauttmansdorff N e11 461/2 kilogramm,

lovagolta Prudames.
Futottak még: Báró Springer G. Orcheff 521/2

kilogramm, lovagolta Hyams. Dreher A. Dogma 55
kilogramm, lovagolta Smith. Lovag Lederer S. Szittya
531/2 kilogramm, lovagolta Peake. Lovag Wiener-Welten
Leonidas 53 1/2kilogramm, lovagolta Barker. Péchy
Andor Dome 48 kilogramm, lovagolta Poole. Trankel
A. Turi-Tari 48 kilogramm, lovagolta Cleminson.
Schwarcz-Fekete Jablunka 46 kilogramm, lovagolta
Wilton. Captain Andrée Belle-Helene 45 kilogramm,
lovagolta S. Bulford.

Birói itélet: Erös küzdelem után rövid fejhoszszal
elsö, három hoszszal harmadik.

Totalisateur: 5 : 25, helyre 25 : 50, 58 és 104.

III. Kétévesek nagy handicapja. Dij 10. 000
korona. Távolság 1000 méter.
1. Trankel A. C a n t e r b u r y 51 kilogramm,

lovagolta Peake.
2. Dreher A. S a r d e l l e 45 kilogramm,

lovagolta ?
3. Lovag Lederer C o n t r á s 45 kilogramm,

lovagolta Slack.
Futottak még: Gróf Eszterházy Miklós Szabász,

571/2 kilogramm, lovagolta Cleminson, báró Springer
Feerie, 681/2 kilogramm, lovagolta Hyams, Ottó fö-
herczeg Soscha 551/2 kilogramm, lovagolta Kapusek,
Lebaudy R. Simbach, 55 kilogramm, lovagolta Barker,
Mr. Dorryt Illusion, 55 kilogramm, lovagolta Adams,
gróf Henckel A. Matura 511/2 kilogramm, lovagolta
Prudames, Baltazzi A. Nerissa, 50 kilogr., lov. Marsh,
gróf Trauttmansdorff Goldene Eva 491/2 kilogramm,
Dreher A. Weyer 491/2 kilogramm, lovagolta Bulford,
Wahrmann R. Bac 481/2 kilogramm, lovagolta Ibbet,
báró Springer Berenice 461/2 kilogramm, lovagolta
Gilchrist, Mr. Janoff Banda 471/2 kilogramm, lovagolta
Wilton, Silberer V. p. p. c. 41 1/2kilogramm, lova-
golta Sands.

Birói itélet: Küzdelem után nyakhoszszal elsö,
nyakhoszszal harmadik.

Totalisateur: 5 : 82. helyre 2 5 : 191, 100, 163.

IV. Gátverseny. Dij 1500 korona. Távolság
2400 méter.
1. Hg. Taxis B á l v á n y o m 69 kilogramm,

lovagolta tulajdonos.
2. Miller J. S i s t e r - F r a n c e s 71 kilogramm,

lovagolta gr. Lehndorf.
3. Gr. Thurn-Vallesassina K é r d é s 69 kilogramm,

lovagolta báró Eltz.
Futottak még: Gróf Merveld Fratz 70 kilogramm,

lovagolta gr. Kinsky, báró Rodich A. Petrarca 70 kilo-
gramm, lovagolta tulajdonos.

Birói itélet: 21/2 hoszszal elsö, 5 hoszszal har-
madik.

Totalisateur: 5 : 9, helyre 2 5 : 23 és 26.

V. Eladó akadályverseny. Dij 1800 korona,
távolság 3200 méter.
1. Gróf Orssich E g l a m o u r 64 kilogramm,

lovagolta Csompora.
2. Gróf Kinsky Zd. P i e t r o 671/2 kilogramm,

lovagolta Opatoczky.
3. Miller J. G e m s e 681/2 kilogramm,

lovagolta istállófiu.
Futott még: Schwarcz-Fekete Fejedelem 63 kilo-

gramm, lovagolta istállófiu.
Birói itélet: 5 hoszszal elsö, 2 hoszszal har-

madik.
Totalisateur: 5 : 9, helyre 25: 35 és 55.

VI. Fristing-dij. Dij 3000 korona., távolság
2000 méter.
1. Capt Gaston M o r n y 61 kilogramm,

lovagolta Barker.
2. Capt. Georges C o u s i n e 511/2 kilogramm,

lovagolta Cleminson.
3. Báró Springer G. G a s p i l l e u r 53 kilogramm,

lovagolta Hyams.
Futottak még: Ottó föherczeg Hipp-Hipp-Hurrah,

lovagolta Kapusek. Mr. Goan L'Eclaireur 55 kilogramm,
lovagolta Peake. Gróf Sztáray Veloce 511/2 kilogramm,
lovagolta Gilchrist.

Birói itélet: Könnyen háromnegyed hoszszal elsö,
két hoszszal harmadik.

Totalisateur: 5 : 41, helyre 25.: 80 és 97.
VII. Kétéves nyeretlenek versenye. Dij 2000

korona, távolság 1300 méter.
1. Gr. Trauttmansdorff B a r n a t o 54 1/2 kilogramm,

lovagolta Martin.
2. Wahrmann R. D a m i e t t e 57 kilogramm,

lovagolta Adams.
3. Captain André B r a b a n t i n e 63 kilogramm,

lovagolta Korytko,
Futottak még: Miklósfalvi ménes Collision, 50

kilogramm, lovagolta Wilton, Egyedy Arthur Rangos,
53 kilogramm, lovagolta Griffiths, Lederer A. Apollonia,
50 kilogramm, lovagolta Imreh, báró Springer Lucifer,
54 1/2kilogramm, lovagolta Hyams.

Birói itélet: Biztosan fél hoszszal elsö, három-
negyed hoszszal harmadik.

Totalisateur 5 : 17, helyre 2 5 : 32, 28 és 33.

— Holdkóros gyilkos. Veág János gépmun-
kás, aki a Neuschloss-féle gyárban volt alkalmazva
egy forint negyven krajczár napidijért, nyakszirten
szurta egyik társát, Ziegler Ádámot, akinek egy
forint hatvan krajczár volt a fizetése. Veág nem
tudta tettének okát adni, folyton csak azt haj-
togatta:

— Mért adtak annak husz krajczárral többet !
Szándékos emberölés kisérlete miatt kellett

volna ma helyt állania a törvényszék elött. A tár-
gyalás némi fényt vetett Veág rejtélyes tettére. A
kihallgatott tanuk ugyanis azt vallották, hogy a
vádlott gyermekkorában holdkóros volt és ilyenkor
nem lehetett vele birni. Miután az elnök konsta-
tálta, hogy az eset is holdtölte idején történt, a
tárgyalást félbeszakitottak és a törvényszék elhatá-
rozta, hogy orvosilag megvizsgáltatja Veág Jánost.
Az iratokat nyomban át is adták dr. Ajtai egye-
temi tanárnak, ki a tárgyalást végighallgatta s
a legközelebbi határnapon elö fogja terjeszteni
orvosszakértöi véleményét.

SPORT.
+ Áruló. Az idei derby gyöztese, Áruló, ez

évben csupán két versenyben fog futni; a bécsi
Jubileum-dijban és a budapesti St. Leger-ben.

+ Komámasszony. Báró Königswarter Herman
Komámasszony-a, mely az osztrák Kancza-dijat
megnyerte, mint értesülünk, biztos induló a kotting-
brunni nagy dijban.

+ Mindig. Gróf Batthyány Elemér Mindigjét
a Királyné-dijra preparálják. A Szt. István-dijban
való indulása kétes.

+ A postagalamb-verseny. A postagalamb-
versenyre, melyet julius 31-én tartanak meg Prze-
myslböl Budapestre való indulással, ma bocsáttat-
tak el a versenyzö galambok dr. Dirner Lajos
zerge-utczai lakásáról végállomásukra. A verseny-
ben részt vesznek: a császári és királyi hadügy-
miniszterium budapesti postagalamb-állomása, a
Columbia galambkedvelök köre, Glasel Józsefné,
dr. Kelényi Imre, Krisztics Lázár, Parthay Géza,
Mikolik Gyula, Maloschik Ferencz és Wagner Her-
mina összesen 172 darabbal. A galambok Buda-
pestre érkezési idejének megállapitói: Aranyossy
Andor, Benkhard Adolf és a katonai kiküldöttek.
A versenydijazásokhoz a császári és királyi had-
ügyminiszterium 120 frankkal, a Columbia 20
frankkal és kivülük még több magános is hozzá-
járult. Az ut röpirányban 560 kilometer.

Kottingbrunni lóversenyek.
(Harmadik nap. )

A mai kottingbrunni versenyeket nagyon gyér
közönség látogatta, noha érdekes futamok és gyö-
nvörü végküzdelmek voltak. A bookmakereknek ma
is jó napja lehetett, mert két verseny kivételével
az összes futamok meglepetéssel végzödtek.

Rendkivül érdekes volt a kétévesek nagy
handicap-je, melyben tizenhat ló állott a starthoz.
A dijban a legerösebb küzdelem után a kevésbbé
fogadott Canterbury nyakhoszszal volt elsö Sardelle
elött, amely mögött Contrás csak fejhoszszal volt
harmadik. Gyözelme után tizenhatszoros pénzt fize-
tett a totalisateur, mig helyre 25-re 191, 100 és
163 volt az osztalék.

A jobbklasszisu Szabász, Feerie és Illusion
a vert mezönyben voltak. Sportszempontból sok-
kal nagyobb meglepetés volt Veloce és Gaspilleur
veresége a Tristing-dijban, melyben Morny gyözött
Cousine ellen. Érdekes látvány volt még az 1200
méteres handicap futama, melyben a német Son-
nenberget elkeseredett küzdelem után rövid fej-
hoszszal Bertha gyözte le. A gyöztes lovat Gilchrist
lovagolta.

A mai nap részletes eredménye a következö:

I. Nyeretlenek gátversenye. Dij 2000 korona,
távolság 2400 méter.
1. Gróf Esterházy M. Z i r c z 65 kilogramm,

lovagolta May.
2. Herczeg Auersperg T r i c k y 65 kilogramm,

lovagolta Williamson.
3. Dreher A. B i l l n i t z 65 kilogramm,

lovagolta Wheeler.
Futottak még: Lovag Wiener-Welten Jon 65

kilogramm, lovagolta Slinn. Ottó föherczeg Ex offo 65
kilogramm, lovagolta Kapusek. Gróf Erdödy S. Igéret
65 kilogramm, lovagolta Salter. Miller J. ur Sieges-
thaler 65 kilogramm, lovagolta Printen.
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EGYESÜLETEK.
* Kereskedelmi alkalmazottak kongresz-

szusa. A kereskedelmi alkalmazottak országos
egyesülete tegnapelött értekezletet tartott, melyen a
k e r e s k e d e l m i a l k a l m a z o t t a k
az e hónap 31-dikén Temesvárott tartandó
második országos értekezletére az egyesület részé-
röl bejelentett inditványok kerültek tárgyalás alá.
A nagy számmal megjelent tagok kiváló örömmel
fogadták az elnöknek azt a bejelentését, hogy a
kongresszusra a kereskedelemügyi miniszter is el-
küldi képviselöjét Lakatos Aladár miniszteri taná-
csos személyében. Mint elöadók az egyesület részé-
röl Zerkovitz Emil elnök, Vidor Jenö alelnök és
dr. Radványi Manó választmányi tag fognak sze-
repelni, akikkel együtt még husz egyesületi tag
utazik a kongresszusra.

* A Kárpátegyesület jubileuma. A magyar-
országi Kárpátegyesület jövö hó hetedikén Ó-Tátra-
füreden fennállásának huszonötéves évfordulója al-
kalmából diszgyülést tart, amelyen gróf Csáky
Albin tiszteletbeli elnök tartja a megnyitó beszédet.

* A "Slöjd" Budapesten. Az országos
Slöjd-egyesület által rendezett szünidei tanfolyam,
melynek harminczhárom vidéki tanitó-hallgatója
volt, a mai napon ért véget. A tanitókhoz, akik a
kézimunka minden ágában kiképzést nyertek, Pop-
per István, a Slöjd-egyesület alelnöke intézett
bucsubeszédet, szivökre kötvén, hogy a Slöjd-intéz-
mény elterjedése érdekében tegyenek meg mindent
a vidéken. Egyben köszönetet mondott Guttenberg
Pálnak, a tanfolyam buzgó vezetöjének.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
Kis magyar lány. Wolfsberg. Köszönjük a szives

megemlékezést önnek is, a barna magyar asszonynak
is és az egész jókedvü kis kolóniának. Igazán szere-
tetreméltó, hogy a nagy messzeségben megemlékeztek
rólunk és német földröl meleg magyar szóval üdvö-
zölnek bennünket. Ahogy a sok szép keresztnévböl
sejtjük, egy egész kedves kis kolónia, van együtt derék
jó magyarokból, kiknek kipontozott kivánságához mi
is teljes szivböl csatlakozunk. Üdvözöljük önöket a
messzeségben s kérünk gyakrabban életjelet.

Nyiregyházi terménycsarnok. Lapunk egyik belsö
munkatársa, aki azonban nem akarja magát meg-
nevezni.

Nógrádi olvasó. Hadnagyból föhadnagy öt-hat
év alatt, föhadnagyból kapitány ugyanennyi idö alatt
lehet másodosztályu kapitányból elsöosztályuvá, négy
év alatt és ebböl a rangból örnagyi rangba szintén
négy év alatt léphet elö. Természetesen ez rendes kö-
rülményekre szól, mert ha hadi iskolát stb. végzett,
soron kivül megy elöre; az örnagyi rangtól feljebb
gyorsabban lehet haladni.

T. M. P. Ebben a kérdésben a megyei szabály-
rendelet és a törvény irányadó, legczélszerübb, ha az
alispáni hivatalhoz fordul felvilágositásért.

Sz. E. Gleichenberg. A kérvényt a városi tanács-
hoz kell beadni, ott megmondják, hogy minö okmányok
szükségesek. A kérvényre ötvenkrajczáros bélyeg kell,
a mellékletekre 15 krajczáros. De legczélszerübb, ha
ügyvédre bizza a dolgot, mert az aztán sürgetni és
gyorsan keresztülhajtani fogja.

E. J. Dévaványa. Ez a dolog nem érdekli
annyira a mi olvasóközönségünket, hogy nagyobb he-
lyet bocsássunk rendelkezésére; de meg idejét is
multa már.

W. O., Ujpest. Abban az idöben tudomásunk
szerint hatvanöt volt, jelenleg százöt van, nem szá-
mitva a vadászzászlóaljakat.

B. J., Parabuty. Néhány napi türelmet kérünk,
a dolognak alaposan utána járunk s akkor megadjuk
az érdemleges választ.

K. A. Beszterczebánya. Elsö kérdésére ön
maga adta meg a feleletet, de ami törvényeink között
nincs ilyen szakasz. Második kérdésére levélben fogjuk
a választ megadni.

12533. Zseliz. Az idei fegyvergyakorlatok alatt
az önkéntesi jelvényt nem viselheti, csakis az önkén-
tességi év alatt.

S. L., Korond. A,, Lujza-egylet" czime: Buda-
pest, IV., Kossuth Lajos-utcza 4. szám.

H. B., Nagyvárad. S. S. lakik Budapest,
Kerepesi-ut 70. szám alatt.

A HIVATALOS LAPBÓL
Kinevezések. A d e b r e c z e n i k i r á l y i

i t é l ö t á b l a e l n ö k e Kovács Lajos nyiregyházai
lakos, végzett joghallgatót a debreczeni királyi itélötábla
kerületébe segélydijas joggyakornokká, a k o 1 o z s -
v á r i k i r á l y i i t é l ö t á b l a e l n ö k e Porutiu
Gyözö végzett joghallgatót a kolozsvári királyi itélö-
tábla kerületébe segélydijas joggyakornokká ne-
vezte ki.

Árverések a fövárosban. Csepreghy István in-
góságai Lázár utcza 18. szám, julius 30. özvegy Lészay
Kálmánné ingóságai Rákosfalva, Álmos-utcza 18. szám,
julius 30. Özvegy Ohidi Legmann Alajosné ingóságai
Papnövelde-utcza 30. szám, julius 30. Globotschnig
Erna ingóságai Külsö Váczi-ut 106. sz. augusztus 1.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Hamburg, julius 28. (Esti tözsde. ) Osztrák
hitelrészvény 304. 05. Az irányzat nyugodt.

Páris, julius 28. (Bankkimutatás. ) A pénzfor-
galom aránya az érczkészlethez 87. 10: 100. Kamatok
és leszámitolás jövedelme 209. 000 frk. Érczkészlet
(ezüst) + 3. 349. 000 frk. Váltótárcza + 58. 416, 000
frank. Államkincstári követelések + 36, 982, 000 frank.
Magánkövetelések + 24. 774. 000 frank. Érczkészlet
(arany) + 2. 541. 000 frank. Elöleget aranyrudakra
— 4. 665. 000 frk. Jegyforgalom — 3. 117, 000 frk.

London, julius 28. (Bankkimutatás. ) Ösz-
szes tartalék 24167. 000 font sterling (—1. 009. 000).
Jegyforgalom 27. 916. 000 font sterling (+47. 000).
Bankkészlet 35. 283. 000 font sterling ( - 9 6 2 . 000).
Magánosok letétei 46. 242. 000 font stlng ( - 1 . 045. 000).
Kincstári követelés 6, 956. 000 font sterl. (—505. 000).
Jegytartalék 21, 870. 000 font sterling (—409. 000).

New-York, julius 28. (€. T. B. )New-York, julius 28. (C. T. B. )
julius 28. julius 27.

cents cents
Buza juliusra 731/2 74

,, szeptemberre 701/8 691/2
,, deczemberre 70 691/2

Tengeri szeptemberre 391/8 383/8

Chicago, julius 28. (C. T. B. )
julius 28. julius 27.

cents cents
Buza, szeptemberre 653/8 641/2

Tengeri szeptemberre 35 34

Ipar és kereskedelem.
Magyar általános köszénbánya-részvénytársu-

lat. Az utóbbi idöben terjesztett tendencziózus hi-
resztelésekkel szemben az igazgatóság közli, hogy
a társulatnak esztergommegyei, királdi, sajószent-
péteri és tatai bányamüveiben a munkálatok za-
vartalanul baladnak. A társulat esztergomi bánya-
müvei ez idö szerint naponta 50—60 waggon sze-
net termelnek; a tokodi uj tárna teljes felszerelése
folyamatban van. Ezen munkálatok befejezése után
az esztergommegyei bányatelepek évenkint körül-
belül három millió métermázsát fognak termelni.
A királdi uj aknában a társulat évi jelentésében is
felemlitett vizkalamitás leküzdetett és ma a fel-
tárási munkálatok serényen haladnak. Ezen bá-
nyamü 40—50 waggont szállit naponta. A sajó-
szentpéteri bányákban a termelési viszonyok kez-
det óta változatlanul normálisak és a napi szálli-
tás most 40 waggon. A tatai bányákban, a feltárási
munkálatok, gépészeti s egyéb berendezések igen
kielégitöen haladnak. A termelés itt már ma 40—50
waggon naponta, ez év november havában 80
waggont elér és a jövö év elsö felében a napi 100
waggont meg fogja haladni, ugy hogy a tatai bá-
nyák már az 1899-ik évben körülbelül három
millió métermázsa szenet fognak termelni. A jövö
évi termés elhelyezése már biztositva van. A tatai
bányászainál egyelöre három és félmillió méter-
mázsára tervezett évi termeléshez a társulat telje-
sen elégséges összegekkel rendelkezik. A magyar
királyi kereskedelemügyi miniszter a kivitelnek elö.

mozditása czéljából folyó hó 17-én kelt hirdet-
ménye szerint a tatai szénküldeményekre az
Ausztriával való forgalomban és különösen Bécsbe
jelentékeny fuvardijkedvezményeket engedélyezett.
Ezen körülmény, valamint az igen kedvezö telepü-
lési viszonyok, végül a tatai szénnek kiváló minö-
sége lehetövé tennék, hogy a társulat az ez idö
szerint elöirányzott évi mennyiségnek kétszeresét
is (tehát évi hat millió métermázsát) a tatai bá-
nyákban kitermelje és elhelyezhesse. A jövö évben
a társulat bányamüvei legalább nyolczmillió mé-
termázsa szenet fognak termelni.

Köbányai sertéspiacz, julius 28. 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—591/2 krajczárig. Közép (páronkint 251
—320 klgrig terjedö sulyban) 59—591/2 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 60—601/2
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—601/2
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. julius 26. napján
volt készlet 44. 196 drb, julius 27-én felhajtatott
565 drb, julius 27-én elszállittatott 89 darab,
julius 28-ára maradt készletben 44. 672 darab. A
hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásár, julius 28. A
ferenczvárosi petroleum raktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertésvásárra 1898. julius 27-én érkezett
365 drb. Készlet 271 darab, összes felhajtás 656
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 490 drb,
elszállittatlan maradt 166 drb. Napi árak: 120—180
kilós 57. —60 kr, 220—280 kilós 5 8 - 6 0 kraj-
czár, 320—380 kilós 58—60 kr, öreg nehéz —. —
krajczár, malacz 46 krajczár. A vásár hangulata
lanyha volt.

Budapesti szurómarhavásár, julius 28. A mai
vásárra felhozatott 489 darab belföldi és 2 darab
növendék élö borju. A vásár hangulata élönk volt.
Napi árak: Élö belföldi borju 30—42 forintig,
kivételesen 44 forintig sulyra.

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár,
julius 28. (A budapesti közvágóhid és marhavásár-
igazgatóság jelentése. ) Felhajtatott: 328 darab,
ugymint: jármos ökör elsöminöségü 59 drb, közép
95 darab. Fejös tehén: tarka 118 darab, bonyhádi
41 darab, jármos bivaly 1 darab, tenyészbika 1
darab. Jármos ökrök, valamint fejös tehenek iránt
is a kereslet jobb volt s utóbbiak darabonkint
5—10 forinttal drágábban keltek. Az egyes vevök
közül emlithetök: Esztergomi káptalan 25 darab
jármos ökör + 22, gróf György Al. 12 darab jár-
mos ökör, Boross N. 12 darab jármos ökör, gróf
Károlyi Sándor 12 darab fejös tehenek. Következö
árak jegyeztettek: Elsörendü jármos ökör 360
forintig páronkint. Középminöségü jármos Ökör
315—350 forintig páronkint, jármos bivaly 245—
265 forintig páronkint. Fejös tehenekért és pedig:
Tarka, kevert származásu tehén 70—120 forintig,
darabonkint, bonyhádi tehén 120—160 forintig
darabonkint.

Budapesti vágómarhavásár, julius 28. (A
budapesti közvágóhid- és marhavásár-igazgatóság
jelentése. ) Felhajtatott 3535 darab nagy vágómarha,
nevezetesen: 634 darab magyar és tarka ökör, 488
darab magyar és tarka tehén, 1498 darab szerbiai
ökör, 116 darab boszniai ökör, 13 darab boszniai
tehén, 135 darab bika és 228 darab bivaly, 422
darab szerb tehén. Minöség szerint 743 darab
elsörendü hizott, 2291 darab középminöségü és 501
darab alárendelt minöségü hizott ökör. Változat-
lan felhajtás mellett, amelynek csak elenyészö cse-
kély része volt s jóminöségü marha, az irányzat
valamivel élénkebb volt, Elsörendü bizott ökrök
ára 100 klgr. -kint 1 frttal emelkedett. Az árak
különben nem változtak, csupán egészen alárendelt
minöségek voltak mint rendesen elhanyagolva. —
Következö árak jegyeztettek: hizott magyar és
tarka ökör, jobb minöségü 30—35 frtig, hizott
magyar és tarka ökör, középminöségü 27—31
forintig, alárendelt minöségü magyar és tarka ökör
22—26 forintig, jobb minöségü magyar és tarka
tehén 21—32 forintig, magyar tehén közép-
minöségü 21—32 forintig, szerbiai ökör, jobb mi-
nöségü 25—30 forintig, szerbiai ökör közép mi-
nöségü 20—24 forintig, szerbiai bika 22—32 forin-
tig, szerbiai bivaly 17—23 forintig. Métermázsán-
kint élösulyban.

Pénzügy.
A magyar agrár- és Járadékbank részvény-

társaság 41/2 százalékos jaradékjegyel. A magyar
agrár- és járadékbank, mely három ér elött a ma-
gyar kormány kezdeményezésére alakult, immár a-
lapszabályszerüleg körülirt négy és félszázalékos

NYILT-TÉR.
Columbia

világhirü amerikai kerékpár
gyártmányok, saison elöreha-

ladottsága miatt árenged-
ménynyel árusittatnak, ugy-
szintén a Steyri Meteor

kerékpárok is.
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járadékjegyeit bocsátja aláirásra. Ezen, az ország
mezögazdasági hitelének kultiválására alapitott bank
éber tevékenysége által az országnak már több
izben tett szolgálatot. Elsö pénzügyi müvelete a
4 százalékos szölöfelujitási kötvények kibocsátása
volt . Most pedig a 4 és fél százalékos járadékje-
gyeiböl 12 millió korona névértékü összeget hoz
nyilvános aláirás utján a forgalomba. Ezen jára-
dékjegyek jellege a bank hatáskörében jut kifeje-
zésre és azáltal, hogy a magyar pénzügyminiszte-
rium egy kiküldöttje, Enyedy Lukács miniszteri
tanácsos az igazgatóság tagja, az intézet mint
ilyen is kellöen jellemezve van. Az intézet alap-
szabályai értelmében ily járadékjegyek csakis azok
fedezetére szolgáló kölcsönök erejéig bocsáthatók
ki és kell, hogy azok kamatozása és törlesztése az
illetö kölcsönök annuitási követeléseiben fedezetet
találjon. Ezen biztositéki intézmények ellenörzésére
félévenkint publikálandó kimutatások szolgálnak.
Azon kivül a nevezett részvénytársaság, melynek
alaptökéje 24 millió korona egész vagyonával sza-
vatol a kötvényekért, mi által ezen ötven éven be-
lül 2 százalék dijjal visszafizetendö 4 és félszá-
zalékos adómentes járadékjegyek biztonsága kellöen
van kimutatva. E kötvények pénzügyminiszteri ren-
delet értelmében a pénzügyi igazgatás összes ága-
zataiban biztositékul elfogadtatnak.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, julius 23.

Amerikában is — ugy látszik — megijed a
fogyasztás és a spekuláczió az erösbödö kinálattól.
Mintha az nem volna egész természetes, hogy ara-
tás után tömegesebben bocsátják áruba az uj ter-
méket. Tegnap különben csak körülbelül egy cent-
nyi árletöredezésben jutott kifejezésre az elször-
nyüködés.

Nálunk alig hogy megindult a kinálat, már
is csökkenöben van; a malmok tehát egyelöre nin-
csenek abban a helyzetben, hogy mindennap ol-
csóbban vásárolhatnak. Több vidékröl arról értesi-
tik lapunkat, hogy a gazdák a buza kicséplését,
illetve értékesitését legutoljára hagyják és egyelöre
csak a mellékczikkeket készitik el. Mintha ki volna
adva a jelszó, hogy "ne engedjünk a terrorizmus-
nak !" Nagyon dicséretes és észszerü dolog; ha ugy
van. Megvagyunk róla gyözödve, hogy ezuttal kivé-
telesen nem a termelök huzzák a rövidebbet.

Van annak a buzának más kelete is, mint a
budapesti lisztgyáraknál. Tegnap Bécsben nagy-
ban vásárolták az osztrák malmok a magyar bu-
zát. Fizettek 77 kilogrammos buzáért 8 forint 5
krajczárt Ujvidéken, 79 kilogrammosért 8 forint
60 krajczárt Léván, 80 kilogrammosért 8 forint 40
krajczárt Nagy-Szombaton, 80 kilogrammosélt 8
forint 50 krajczárt B. -Gyarmaton, 76 kilogram-
mosért 9 forint 10 krajczárt Gyomán.

Nálunk ma a fogyasztás tiz krajczárral ma-
gasabb árakat engedélyezett; a forgalom mintegy
huszezer métermázsát tett. Annál többet vettek a
malmok tegnap délután és ma is a határidöpia-
czon, késöbbi szállitással kötött liszteladásuk fe-
dezésére.

A határidö-forgalomban egyáltalában szilárd
volt az irányzat. A szeptemberi buza már délben
elérte 8. 01 forintos árat. Délután Berlin másfél
márkányi emelkedést jelentett a tegnap közölt
franczia vetési kimutatásra, mire a szeptemberi
határidö 8 forint 10 krajczárig emelkedett. Kevés-
sel erre azonban épen Páris avizált 1/2—1 frankos
árcsökkenést, az angol piaczok változatlanok, mire
a vezérterminus ismét leszállt 8 forint 03 krig.

A márcziusi határidö ára csak 19 krajczárral
drágább és S forint 22 krajczárral zárul. A re-
port némileg összezsugorodott, mert a kontremine
még sem bizik abban, hogy szeptemberben csak
ugy özönlik majd az áru; és ezért fedezi az öszi,
viszont adja a tavaszi határidöt. Ugyanez okból az
októberi buza is valamivel olcsóbb a szeptem-
berinél.

Rozs is javitotta némileg jegyzéseit és 7 fo-
rint 20 krajczárig terjedö árakon kelt. Délután a
szeptemberi rozs ára 6 forint 50 krajczárig vergö-
dött fel; zárul 6 forint 44 krajczárral.

Zab változatlan maradt árában 6 forint 70
krajczár volt a legmagasabb ár, a szeptemberi zab
6 forint 38 krajczárral zárul, a márcziusi —
amelyben ma volt elöször jelentékenyebb forgalom
5 forint 55 krajczárt jegyez.

Takarmányárpa 5 forint 85 krajczárig terjedö
árakat ér el. Export-árpában jobbára csak Bécsben
van élénkebb forgalom; de ott is lanyha az irány-
zat, mert Csehországból, Morvaországból, Bajoror-
szágból, Württembergböl kitünö hirek érkeznek a
termésröl. A bécsi jegyzések a következök: Pozsony
6. 50—6. 75 forinton, Galantha 6 forint 80 krajczáron,
Mezötur 6 forint, Érsekujvár 6 forint 50 krajczáron,
Balassa-Gyarmat 8 forint, Vágujhely 8 forint, Deb-
reczen 5 forint 70 krajczáron.

Tengeriböl ma megint 2000 métermázsát
jelentettek be szállitásra. Készáruban kevés forga-
lom volt, alig tartott árak mellett. A határidöpiacz
lanyha. Zárulnak a tavalyi határidök mintegy 5 fo-
rint 1 krajczáron az idei 4 forint 27 krajczáron.

Ma volt különben az augusztusi engagement
bejelentési napja. Tengeriben jelentékeny számuak
még a lebonyolitatlan kötések, mert legnagyobb
részüket augusztusra halasztották. Bejelentettek
azonkivül néhány ezer métermázsa káposzta-repczét.
Egyuttal a következö liquidaczionális árfolyamokat
állapitották meg.

Tengeri julius-augusztusra 5 forint, tengeri
augusztusra 5 forint, káposztarepcze augusztusra
12 forint 40 krajczár.

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, julius 28.

Némi csekélységgel szilárdabb volt az irány-
zat a mai tözsdén, habár délben a Berlinböl érke-
zett árfolyamok rövid idöre elrontották a hangula-
tot A forgalom azonban ma is csak korlátolt volt.
Csupán a közutiak és a villamosok iránt mutatko-
zott érdeklödés és ez értékek ára emelkedett is, a
közuti délután 391-en, a villamos 262. 25-en zárul
Délután a nemzetközi értékek is keresettebbek
voltak és végsö zárlatuk magasabb a délelöttinél,
de a különbözet nem nagy. Az üzlet utolsó órájá-
ban a magvar hitelbank részvényei iránt mutatko-
zott nagy kereslet, áruk fölment 395-re.

Raktárállomány:

II. Határidöüzlet.

Elöfordult határidökötések.

Hivatalos készárujegyzések.

I. KészáruüzIet.

Elöfordult készáru-eladások.

Gabonaforgalom:

Hivatalos határidöjegyzések.
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Az elötözsdén: Magyar hitelrészv. 393. 50
Leszámitoló bank 261. 50—262. 25. Osztrák hitel-
részvény 358. 60—358. 50, Osztrák-magyar állam-
vasut 358—358. 50. Közuti vaspálya 388. 25—389,
Villamos vasut 262—262. 25 forinton köttetett.

Délelötti 11 óra 25 perczkor zárulnak:
Osztr. hitelrészv. 358. 80, Magyar hitelrészv. 393. 80
Aranyjáradék 120. 80, Koronajáradék 99. —, Leszá-
mitoló-bank 262 25, Jelzálogbank 249. 50, Rima-
murányi 252. 25, Osztrák-magyar államvasut 358. 25,
Ipar- és kereskedelmi bank 103. 25, Közuti vaspálya
389. —. Városi villamos vasut 262.

A déli tözsdén elöfordult kötések:
Koronajáradék 99. —, Közuti vasut 389—391. 25,
Villamos vasut 261. 75—262. 50, Magyar hitelrész-
vény 393. 25—393. 50, Magyar leszámitoló bank
261: 75—262. 50. Rimamurányi 252. 25, Osztrák
hiteirészvény 358. 60—359. 30, Osztrák-magyar állam-
vasut 357. 90—358. 40, Viktoria-malom 137, Czukor-
ipar elsöbbség 151 forint.

Dijbiztositások: Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1—1. 50 forint, 8 napra 3. 50—4. 50 forint,
augusztus utoljára 6—7 forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
julius 28. julius 27.

Magyar aranyjáradék 120. 50 125. 50
Magyar koronajáradék 98. 90 98. 90
Magyar hitelrészvény 393. 50 394. —
Magyar ipar és keresk. bank 103. 75 103. 25
Magyar jelzálogbank 249. 50 249. 50
Magyar leszámitoló bank 262. — 261. —
Rimamurányi vasmü 252. — 252. —
Osztrák hitelrészvény 390. 75 359. —
Déli vasut 77. — 77. 25
Osztr. -magyar államvasut 358. 30 358. 40
Közuti vaspálya 390. 75 388. —
Villamos vasut 261. 75 261. 75

Az utótözsdén köttetett osztrák hitelrészvény
359. 10—359. 30, magyar hitelrészvény 394—395. 25
osztrák-magyar államvasut 358. 25—358. 40 forinton.

Délután 4 órakor zárulnak:
julius 23. julius 27.

Osztrák hitelrészvény 359. 30 359. 90
Magyar hitelrészvény 395. — 393. 75
Osztr. -magyar államvasut 358. 40 358. 30
Leszámitoló bank 252. — 261. 50
Jelzálogbank 249. 50 249. —
Rimamurányi vasmü 252. 25 252. —
Közuti vaspálya 391— 398. —
Villamos vasut 262. 25 261. 50
Ipar és kereskedelmi bank 103. 75 103. —
Déli vasut 77. — 77. —

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, julius 28. Terményekben alig

észlelhetö némi forgalom; az irányzat gyönge; az
árak változatlanok.

Hivatalos jegyzések.

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, julius 28. A vásári forgalom: Hus-

nál a forgalom élénk, árak szilárdak. Barom-
finál élénk, árak szilárdak. — Halban élénk,
árak csökkentek, Tej- és tejtermékeknél élénk,
árak szilárdak. Tojásnál csendes, árak szilárdak.
Zöldségnél élénk. Gyümölcsnél élénk. Füsze-
reknél csendes. Idöjárás: derült, meleg. A központi
vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi csikkek
hivatalos árjegyzése a következö: Hus. Mar-
hahus hátulja I. 54—58 frt. II. 48—54 frt.
Birkahus hátulja I. 42—44 frt, II. 38—40
frt. Borjuhus hátulja I. 56—60 frt, II. 52—56 frt,
Sertéshus 1. sörendü 62-64 frt, vidéki 46—56 frt.
(Minden 100 kilónkint) Kolbász füstölt 60—80 kr
(kilónkint). Sertészsir hordóval 65. 0—66. 0 frt (100
kilónkint). — Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 1. 10—1. 30
frt. Csirke 1 pár 0. 55— l. 20 frt. Lud hizott kilón-
kint 68—75 kr. — Különfélék. Tojás 1 láda (1440

drb) 29. 5—30. 5 frt Sárgarépa 100 kötés 1. 00—4. 00
frt. Petrezselyem 100 kötés 1. 00—4. 50 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 8—12 frt
Paprika I. 100 kiló 30—60 frt, II. 20—28 frt Vaj
1. rendü kilónkint 0. 75—0. 80 frt. Téa-vaj kilónkint 0. 80
—1. 10 frt Burgonya, idei, 100 kiló 3. — 3 . 50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló —. — frt. — Halak.
Harcsa (élö) 0. 80—1. 00 frt 1 kiló. Csuka (élö) 0. 60—
1. 20 frt 1 kiló. Ponty dunai 0. 40—0. 50 frt.

Szesz.
Budapest, julius 28. Irányzat változatlan, lany-

hább. A kontingens nyersszesz ára Budapesten 19, 50
—19. 75. Finomitott szesz nagyban 57. 50—57. 75
Finomitott szesz kicsinyben 58. — — 58. 1/8, Élesztö-
szesz nagyban 5 7 — 5 7 . 25, Élesztö szesz kicsiny-
ben 57. 50—57. 75, Nyersszesz adózva nagyban
56. 50—58. 75 Nyersszesz adózva kicsinyben 57. —
571/8 Nyersszesz adózatlan (exknt. ) 16. — —16. 1/8,
Denaturált szesz nagyban 22, — —22. 25, Denaturált
szesz kicsinyben 22. 50—22. 75. Az árak 10. 000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendök.

Bécs, julius 28. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra lanyhább irányzat mellett 19. 50
—19. 70 frtig kelt el. Zárlatjegyzés 19. 40—19. 80 frt.
Lanyhább.

Prága, julius 28. Adózott trippló-szesz
nagyban 551/2 — — forinton jegyeztetett. Adózatlan
szesz 18. 7 5 — . — forinton kelt el azonnali szálli-
tásra nagyban.

Trieszt, julius 28. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90% hektoliterenkint nagyban magyar
áru 13. — forint, cseh áru 12. 3/4 forint, augusztusi
szállitásra.

Brünn, julius 28. Exkontingens szesz 1/8 fo-
rinttal olcsóbb.

Bécs, julius 28. Kontigentált szesz kész-
áruban 19. 50 forinttól 19. 80 forintig. Változatlan.

Czukor.

Prága, julius 28. Nyers czukor 88% czukor-
tartalom, franco Aussig. Azonnali szállit. 12. 525

frt, október-deczemberi szállitásra 12. 45 forint.
Hamburg, julius 28. Nyers czukor f. o. b.

Hamburg. Azonnali szállitásra 9. 20, auguszt. szálli-
tásra 9. 25, szeptemberi szállitásra 9. 42, októberi
szállitásra 9. 425. Irányzat nyugodt.

Páris, julius 28. Nyers czukor (88 fok) készáru
28. —28. 50 frank, fehér czukor jul. -ra 29. 13 frk,
aug. -ra 29. 37 frank, elsö 4 hóra 30. 13 frank, okt. -
tól 4 hóra 30. 63 frank. Finomitott készáru 102. 50
103. — frank.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, julius 28. A kinálat készáruban teg-

nap óta csökkent, miért is a hangulat javult és az
árak valamivel magasabbak lettek. Az emelkedés
körülbelül tiz krajczár. Határidö-üzletben is szilár-
dabb az irányzat, noha külföldröl kedvezötlen je-
lentések érkeztek. Csak tengeri lanyha.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza öszre 8. 02—8. 05, rozs öszre 6. 68—

6. 72, tengeri julius—augusztusra 5. 32—5. 30, tengeri
szeptember—októberre 5. 31—5. 29—5. 28, zab öszre
5. 71, repcze 12. 70—12. 80 forint

Boroszló, julius 28. Buza helyben 19. 90 márka
( = 11. 70 frt) sárga. Buza helyben 19. 80 márka
(= 11. 64 frt). Rozs helyben 14. 80 márka ( = 8. 70
frt). Zab helyben 16. 30 márka (= 9. 59 frt) Repcze
helyben 21. 30 márka (== 12. 53 frt) Tengeri
helyben 12. — márka (= 7. 06 frt). Minden 100 kilón-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 53. 80 frt

Hamburg, julius 28. Buza holsteini 197—208
márka ( = 11. 53—12. 23 frt). Rozs meklenburgi
142—154 m. (=8. 35—9. 06 frt) Rozs orosz 96—
97 márka ( = 5. 64—5. 70 frt). Minden 100 kilónkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58. 80 frt.

Páris, julius 23. (Megnyitás. ) Buza folyó hóra
22. 45 frank (=10. 68 frt). Buza augusztusra 21. —
= ( = 9. 98 frt. ) Buza szept. -okt. -re 20. 40 frank
= ( 9. 71 frt). Buza 4 utolsó hóra 20. 45 frank
= (9. 73 frt). Rozs folyó hóra 16. — frank (= 7. 61
frt. ) Rozs augusztusra 12. 70 frank (== 6. 04 frt. )
Rozs szept. -okt. -re 12. 50 frank ( = 5. 95 frt). Rozs
4 utolsó hóra 12. 50 frank ( = 5 . 95 frt). Minden 100
kilónkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47. 55
forint.

Páris, julius 28. (Zárlat. ) Buza folyó hóra
23. 05 frank (== 10. 96 frt). Buza augusztusra 21. 50
frank (=10. 22 frt). Buza szept. -októberre 20. 75
frank (=9. 36 frt) Buza 4 utolsó hóra 20. 70
frank (=9. 83 frt).

London, julius 28. (Gabonavásár. ) Irányzat
általában változatlan, de renyhe, csak buza alacso-
nyabb 1 shillingel. Városi liszt 32 sh., 6 d.
35 sh., repczeolaj 21 sh., 6 d.. tengeri 18 sh.
Behozatal: buza 50, 000, zab 40. 000. métermázsa.
Idöjárás szép.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, julius 28. A mai elötözsde üzlettelen

volt, de azért az irányzat szilárd maradt. Csak a
cseh szén-részvényeknél mutatkozott vételkedv,
ezeknek az ára tetemesen emelkedett. A magyar
szén-részvények ugyancsak emelkedtek. Valuták
változatlanok.

Az elötözsdén: Osztr. hitelrészvény 358. 75
—359. —. Osztrák-magyar államvasut 358. 12—
358. 50. Alpesi bánya 164. 50—164. 70. Birnói bánya
316. Török sorsjegy 59. 50—59. 20. Landerbank
225. 50. Északnyugati köszénbánya 142. 50—144. 50,
Magyar általános köszénbánya 96. Dohányrészvény
135. 50.

Délelött 11 órakor zárulnak: Osztrák
hiteirészvény 358. 75. Magyar hitelrészvény 393. —.
Anglobank 157. 50. Union-bank 295. —. Landerbank
225. 50. Osztrák-magyar államvasut 358. 25. Déli
vasut 76. 50, Alpesi bánya 164. 50. Májusi járadék
101. 90, Török sorsjegy 59. 25. Bankverein 265. 50.
Német márka 58. 82.

A déli tözsdén: Osztrák hitelrészvény 358. 75,
Magy. hitelr. 393. —, Anglo-bank 157. 25, Bankverein
265. 50, Unionbank 295. —, Landerbank 225. 50,
Osztrák-magyar államvasut 358. 12, Déli vasut 76. 50,
Elbevölgyi vasut 262. 50, Északnyugoti vasut
247. —, Török dohányrészvény 185. 50, Rimamurányi
252. —, Alpesi bánya 164. 50, Májusi jár. 101. 90,
Magyar koronajáradék 99. —, Török sorsjegy 59. 10,
Német márka azonnali szállitásra 58. 82 forinton
köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 120. 80. Magyar koronajáradék
98. 95. Tiszai kölcsönsorsjegy 139. —. Magyar föld-
tehermentesitési kötv. 96. 60. Magyar hitelrészvény
393. 50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 158. —.
Kassa-oderbergi vasut 189. 25. Magyar kereskedelmi
bank 1436. —. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100. —
Magyar keleti vasuti állami kötvények 120 60. Ma-
gyar leszámitoló és pénzváltóbank 261. 75. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 252. —. 4. 2% papir-
járadék 101. 85. 4. 2% ezüstjáradék 101. 65. Osz-
trák aranyjáradék 121. 55. Osztrák koronajáradék
101. 20. 1860. sorsjegyek 141. 35. 1864. sorsjegyek
192. 50, Osztrák hitelsorsjegyek 203. 50. Osztrák hitel-
részvény 359. 13. Angol-osztrák bank 157. 50. Unio-
bank 295. —. Bécsi Bankverein 265. 50. Osztrák
Landerbank 225. 50. Osztrák-magyar bank 908. —.
Osztrák-magyar államvasut 358. 25. Déli vasut 76. 50.
Elbevölgyi vasut 263. —. Dunagözhajózási részvény
483. —. Alpesi bányarészvény 164. 50, Dohányrész-
vény 135. 20, 20 frankos 9. 53, Császári kir. vert
arany 5. 66, Londoni váltóár 120. —. Német bank-
váltó 58. 80. Az irányzat csendes.

Bécs, julius 28. (Utótözsde. ) A déli tözsde
zárlata után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 359. 25,
Magyar hitelrészvény 394. —, Anglo-bank 157. 50,
Bankver. 265. 50, Union-bank 295. —, Landerb. 225. 50,
Osztrák-magyar államvasut 358. 62, Déli vasut 76. 50,
Elbevölgyi vasut 263. —, Északnyugoti vasut 247. —,
Török dohányrészvény 135. 25, Rimamurányi vasmü
232. 50, Alpesi bánya 164. 50, Májusi járadék 101. 90,
Magyar koronajáradék 99. —, Töröksorsjegy 59. 40,
Német márka azonnali szállit. 58. 83, Német márka
ultimóra 58. 85 forinton.

Berlin, julius 28. Ezüst járadék 101. 60.
Osztr. aranyjáradék 103. 10, Magyar aranyjáradék
102. 80, Magyar koronajáradék 99. 40, Osztrák hitel-
részvény 225. 25, Osztrák-magyar államvasut 152. 25,
Déli vasut 33. 25, Bustiehrádi vasut 305. 75, Osz-
trák bankjegy 169. 90, Rövid lejáratu váltó Bécsre
vagy Budapestre 169. 80, Rövid lejáratu váltó Párisra
80. 85, Rövid lejáratu váltó Londonra 20. 39, Orosz
bankjegy 216. 25, Olasz járadék 92. 60, Laura-kohó
205. —, Harpeni 159. 90, Olasz központi vasut
132. 60, Török sorsjegy 113. 80. Májusi járadék
101. 50. Elbevölgyi vasut 132. —.

Az utótözsdén: Osztrák hitelrészvény 225. 40,
Osztrák-magyar államvasut 152, 40, Déli vasut 33. 25,
Magyar aranyjáradék 102. 80, Discontó-társaság
199. 50, forint.

Páris, julius 28. 3 százalékos franczia járadék
103. 07, 31/2 százalékos franczia járadék 107. 05.
Osztrák földhitelintézet —, Osztrák aranyjáradék
103. 85, Magyar aranyjáradék 102. 25, Déli vasuti
elsöbbség 375. —, Alpesi bánya 350. —, Török do-
hányrészvény 293. —, Török sorsjegy 109. 50,
Olasz járadék 92. 20, Spanyol kölcsön 39. 42, Me-
ridional —. —, Ottomanbank 547. —, Rio Tinto
693. —, Debeers 713. —. Eastrand 136. —, Chartered
64. 75, Randfontein 38. 25. Uj 3 százalékos franczia
járadék —. —, Osztrák-magyar államvasut 765.
Landerbank 765. —.

Frankfurt, julius 28. (Zárlat) 4. 2% ezüst-
járadék 86. 20, 4% osztrák aranyjáradék 103. 10,
4% magyar aranyjáradék 102. 65, magyar ko-
ronajáradék 99. 55, osztrák hitelrészvény 304. 50,
osztrák-magyar bank 773. —, osztrák-magyar
államvasut 303. 25, déli vasut 68. 25, Elbevölgyi

Hivatalos jegyzések.

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, julius 28. Terményekben alig

észlelhetö némi forgalom; az irányzat gyönge; az
árak változatlanok.
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vasut 228. —, bécsi váltóár 169. 77, londoni váltóár
20. 38, párisi váltóár 80. 81, bécsi bankverein
225. 75, villamos részvény 136. 50, alpesi bánya-
részvény 139. 50, 3% magyar arany-kölcsön 89. 80,
Északnyugati vasut —. 4. 2% papirjáradék —. —,
Az irányzat szilárd.

Frankfurt, julius 28. (Utótözsde. ) Osztrák
hitelrészv. 304. 50. Déli vasut 68. 25, Osztrák-magyar
államvasut 303. 50.

Frankfurt, julius 28. (Esti tözsde. ) Osztr.
hitelrészvény 304. 87. Osztrák-magyar államvasut
303. 75. Déli vasut 68 3/8 Az irányzat szilárd.

Hamburg, julius 23. (Zárlat. ) 4. 2% ezüst-
járadék 85. —, osztrák hitelrészvény 304. 75,
osztrák-magvar államvasut 757. —, déli vasut 161. —,
4% osztr. aranyj. 102. 75, 4%-os magyar arany-
járadék 102. 65, olasz járadék 92. 25. 1860. sors-
jegy —. —. Az irányzat szilárdabb.

London, julius 28. (Zárlat. ) Angol consolok
111. 1/16. déli vasut 7. —, spanyol járadék 25. 25.
olasz járadék 91. 50, 4% magy. aranyjáradék
101. 25, 4% rupia 63. —, Canada pacificvasut 86. 87.
Ezüst 27. 25. Leszámitolási kamatláb l. 9/16. Bécsi
kamatláb —. —. Az irányzat nyugodt.

New-York, julius 28. Ezüst 59. —.

MINDENFÉLE
Kedélyes ezüstlakodalom. Szinhely: Ko-

penhága. Idö: a jelenkor. Szereplök pedig egy
ismert zeneszerzö és a felesége, akik a napokban
készültek megünnepelni egybekelésüknek huszon-
ötödik évfordulóját. Nagy fénynyel, pompával es-
télyt rendeztek a szép nap ünnepére, amelyre
Kopenhágának szine-java volt hivatalos. A vendé-
gek lassankint gyülekezni kezdtek a pazarfényü
szalonban, de sem a házigazda, sem a háziasz-
szony nem jelentkezett. Nagykésön végre megje-
lent az ünnepelt férj, mosolygó arczczal, kifo-
gástalan frakkban, fehér szegfüvel a gomb-
lyukában. Bocsánatot kért a késedelemért,
de valóban elöreláthatatlan akadály zavarta
meg. Vigasztalhatatlan, hogy várakoztatta kedves
vendégeit. Majd illatos levélkét vett elö a tárczá-
jából, amely csakhamar kézröl-kézre járt a vendé-
gek között és amelyben a felesége irja meg szépen,
hogy szereti ö a férjét nagyon, de a fia barátját,
egy huszonhároméves fiatal festöt, még jobban
szereti. El is szökik vele a külföldre, de reméli,
hogy a férje ezért nem haragszik reá.

— E miatt késtem el egy keveset.
A vendégek zavartan bucsuznak a házigazdá-

tól. De a háziur visszatartja a távozni készülö
vendégeket.

— Ugyan kérem, csak nem zavarják meg az
ünnepélyt e csekélység miatt.

Miért nincs zsirafunk? Már rég óta tünödnek
állatkertünk látogatói, hogy az igazgatóság még
nem szerez be uj zsirafokat az évek elött elpusz-
tultak pótlására. Erre a kérdésre most egy német-
országi lap felel. Menelik, Abesszinia királya, ha-
ragszik az osztrák-magyar monarchiára, mert ez
nem akarja az ö szuverenitását elismerni. Bosszuból
megtiltotta, hogy országából zsirafokat szállitsanak
hozzánk. Már pedig a zsirafok Abesszinia kivételé-
vel mindenfelé annyira kipusztultak, hogy drága
pénzen se tud nekünk Hagenbeck ilyen hosszu-
nyaku állatot szerezni, ha csak a diplomácziának
nem sikerül a bösz Meneliket kiengesztelni.

Mire tanitsuk leányainkat? E kérdésre egy
amerikai lap igy felel: Adjatok nekik jó tanácsot.
Tanitsátok meg, hogy jó ételt tudjanak fözni. Ta-
nitsátok meg mosni, vasalni, foltozni, varrni, hogy
magok készitsék maguknak a ruhát. Tanitsátok
meg kenyeret sütni és oktassátok ki, hogy a jó
konyha, megóv a gyógyszertártól. Tanitsátok ki,
hogy egy frankban 100 centim van és hogy csak
az gazdálkodik, ki kevesebbet költ, mint amennyit
bevett, mert aki többet költ, az okvetlenül el-
szegényedik. Tanitsátok ki, hogy egy-egy kifizetett
gyapotruha többet ér, mint egy ki nem fizetett
selyemruha. Tanitsátok ki, hogy mindig többet ér
egy kevésbbé szép, de telt, egészséges arcz, mint
tiz szép, de beteges külsejü. Tanitsátok ki, hogy
gondosan vásároljanak és mindig csináljanak szám-
adást. Tanitsátok ki; önbizalomra és önállóságra.
Adjátok tudtukra, hogy egy becsületes mester-
ember, ha nincs is vagyona, érdemesebb, mint egy
tuczat járdakoptató, ha bármily diszesen öltözkö-
dik is. Tanitsátok kertészkedésre és a szabadban
való foglalatoskodásra. Ha módotokban áll, tanit-
sátok ki zenére, festészetre és más hasonló müvé-
szetre, de ne feledjétek el öket figyelmeztetni, hogy
mindezek csak másodsorban veendök figyelembe.
Tanitsátok k i hogy a gyalogjárás egészségesebb a
kocsikázásnál és hogy a vadvirágok is szépek azok-
nak, kik megtekintésre érdemesitik öket. Ha mind-
ezeket megtanulják és betartják, akkor bátran férj-
hez mehetnek, mert bizonyosan boldogok lesznek.

Az amerikaiak nemzeti virága. Gumppenberg
bárónö Bambergben közli a következöket: Szinte
meg sem ismerjük a közmondásosan józan yankeet,
ha megfigyeljük azt a komolyságot, melylyel ez
Egyesült-Allamokban érdeklödnek egy nemzeti vi-
rág választása iránt. Az erdökben és kertekben
nálunk is gyakori columbina-virágot (latinul aqui-
legia) szemelték ki erre. Sehol a földön nem te-
nyészik ez a bájos növény oly teljes pompában,
mint az amerikai Schweiz hires sziklahegységeiben
— amiért is már régen Colorado állami czimere

VIZÁLLÁS.
— Julius 28-án. —

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. országos meteorologiai intézet távirati

jelentése 1898. julius 28-án reggel 7 órakor.

lett ez a szép virág. De az Egyesült-Államokban is
mindenütt vadon tenyészik és a mükertészet a rend-
kivül hálás virágból a legbájosabb mesterséges fa-
jokat tenyésztette. Elsö sorban a "Columbine
Compagnie" Denverben, Colorado fövárosában, fog-
lalkozik nagyobb arányokban e virág termesztésé-
vel. Szépségén és nagy elterjedtségén kivül külö-
nösen sajátságos szerkezete teszi e virágot nemzeti
jelvényre alkalmassá. Többszörösen behasitott le-
vele, mely összetételében mégis csak egy egységet
képvisel, ezt a jelmondatot: "E Pluribus Unum"
testesiti meg. A 13-as szám, melyben a levél-czik-
kek leggyakrabban elöfordulnak, megfelel az
Unió lobogója csikjainak, a virágzat geometriai
körvonalai pedig a zászló csillagait képviselik. A
piros-fehér-kék nemzeti szin gyönyörü változa-
tosságban fordul elö e virágon. A rövidebb fajtáju
sziromlevelek hasonlitanak a phrygiai szabadság-
sipkához, a hosszabbak pedig a böségszaruhoz,
mely "a föld éléstárá"-ra emlékeztet. De nemcsak
az alakja ennek a kiválasztott virágnak, hanem a
neve is alkalmas az allegorizálásra. Az angol el-
nevezés, columbina, ugyanis ép ugy mint a Co-
lumbus név, a latin columba-ból (galamb) szárma-
zik, mig tudományos elnevezése, aquilegia, egy ál-
litólag saskarom formára hajlitott méztartó-
tól ered. Igy a nemzeti virág mindkét elnevezése
egyrészt a béke jelképe, másrészt pedig a czimerbeli
sasra emlékeztet. Bár ez a symbolizmus kissé eröl-
tetettnek látszik, némi szellemes vonatkozás kétség-
kivül van benne. Nép-psychologiai szempontból
mindenesetre érdekes, hogy az amerikaiak a
hiányzó gazdagabb történeti tradicziókat mestersé-
ges nimbuszszal akarják pótolni. Hogy pedig nem-
zeti életük ily poetikus ékességét épen a virágok
országából választják, azon kevésbbé fogunk cso-
dálkozni, ha meggondoljuk, hogy nincs oly nemzet,
melynek fiai közül annyian foglalkoznának botani-
kával és ahol annyira szeretnék a népesség minden
rétegében a virágokat.

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

2382. szám.

Faeladási
hirdetmény.

A máramaros-szigeti m. kir. erdöigaz-
gatósághoz tartozó rónaszéki erdögondnokság
(B. ü. oszt. I. vgs. 5. t. 26., 27., 29., 30. és
31. oszt. 100. 5 kat. holdnyi vágás területéröl
1898. és 1899. évben kihasználandó mintegy
5354 darab különféle vastagságu és hosszu-
sági, mintegy 11493 m3 épületi és müfára,
1822 m3 hasábfára és 910 m3 dorong- és
gallyfára becsült tölgyfára becsült tölgyfakész-
letnek tövön való eladása iránt 110376 frt
kikiáltási ár mellett. 1898. évi augusztus
hó 22-én délelött. 10 órakor az alulirott
erdöigazgatóságnál irásbeli zárt ajánlatok utján
versenytárgyalás fog tartani.

Az 50 kros bélyeggel, valamint a meg-
ajánlott vételár. 10%-ának megfelelö bánat-
pénzel ellátott irásbeli zárt ajánlatban a meg-
ajánlott vételár számokkal és betükkel tisztán
kiirandó, valamint az is határozottan kijelen-
tendö, hogy ajánlattevö az árverési és szerzö-
dési feltételeket ismeri és azoknak magát fel-
tétlenül aláveti.

Az árverési és szerzödési feltételek ezen
erdöigazgatóságnál a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetök.

Utóajánlatok nem fognak tekintetbe
vétetni.

M. -Sziget, 1898. julius 10-én.

M. kir. erdöigazgatóság.
2617 (Utánnyomat nem dijaztatik. )
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SZINHÁZAK.
Budapest, péntek, 1898. julius 23-én.

VÁROSLIGETI SZINKÖR
Igazgató Feld Zsigmond.

A madarász.
Operette 3 felvonásban.

Kezdete 7 órakor.

BUDAI SZINKÖR

Nilusi varázsló.
Operette 3 felvonásban.

Kezdete 7 órakor.

KISFALUDY-SZINHÁZ
Ó-BUDÁN:

Igazgató: Fejér Dezsö.

Ördög sziget
lakója.

( Z o l a - p ö r . )

Személyek:
Henry. ezredes Irányi P.
Du Clam Tóth A.
Dreyfus Alfréd Kiss J.
Lucie Dreyfus Kápolnay
Gróf Walsin Murvay
Piquard, alezredes Krémey
Scheurer, tanácsos Temesváry

Kezdete 7 és fél órakor.

Ügynökök
magas provisió mellett fel-
vétetnek egy igen elönyös-
szép biztositási ág terjesz-
tésére a Hamburgi katona-
szolgálati, kiházasitási és
korbiztositási társulat ve-
zérügynökségénél, Buda-
pest, Almássy-utcza 4.
Biztositásokban nem jár-
tasak kellöen kiképeztetnek.
Ugyanott egy pénzbeszedö
felvétetik 500 frt kau-

czió mellett.

a Magyar Agrár-és Járadékbank- részvénytársaság
41/2 %-os járadékjegyeire.

A visszafizetés a névértéknek 102 százalékával történik.
— Kamatozás és visszafizetés minden levonástól mentes. —

Ezen járadékjegyek 200, 2000 és 10. 000 korona névértékü darabokban állittatnak ki, elömutatóra szól-
nak és kibocsátások napjától a visszafizetésre megállapitott napig február 1-én, május 1-én, augusztus 1-én
és november 1-én utólagosan esedékes- negyedévi részletekben évi négy és fél százalékkal kamatoznak.

A 41/2%-os járadékjegyekért a Magyar Agrár- és Járadékbank-részvénytársaság egész
vagyonával szavatol és a m. k. pénzügyminiszternek 1898. évi április hó 13-án 30. 760. sz.
alatt kelt rendelete értelmében a pénzügyi igazgatás összes ágazataiban üzleti biztositékul
és bánatpénzül elfogadtatnak.

Aláirási feltételek:
1. Az aláirási ár 200 korona névér tékenként o. é. 99 frt 60 krban állapittatik meg, hozzáadva

a f. é. augusztus hó 1-étöl az átvétel napjáig járó 41/2% folyó kamatokat.
2. Az aláirás alkalmával biztositékul az aláirt névérték 5%-a teendö le készpénzben vagy értékpapirokban.
3. Az átengedés az aláiróknak értesitése mellett lehetöleg rövid idö alatt megtörténik.
Az esetben, ha az átengedés kisebb mint az aláirt összeg, ugy a biztositék felesleges része haladékta-

lanul visszaadatik.
4. Az átengedett járadékjegyek, az aláirási ár fizetése ellenében folyó évi augusztus 4 töl kezdve veen-

dök át és pedig azok egyharmadrésze legkésöbben szeptember 30-ig, egyharmadrésze legkésöbben október
31-ig és egyharmadrésze legkésöbben november 30-ig. Az aláiróknak szabadságukban áll azonban, hogy a
nekik átengedett járadékjegyeket f. é. augusztus hó 4-töl kezdve egészben, vagy 5000 koronánál nem kisebb
részösszegekben az elöbbi határnapok elött is átvehessék.

A letett biztositék a teljes átvétel megtörténte után számoltatik el, illetve adatik vissza.
Elöjegyzéseket eredeti feltételek mellett elfogad:

Beifeld József bank-és váltó-üzlete Budapest, VII. ker. Károly-körut 1.

Tan- és nevelö-intézet
Rákos-Palotán. (Budapest mellett. )FOG-

MÜTEREM.
Eckel Arthur

TITKOS BETEGSÉGEKET,

Dr. GARAI ANTAL

ALÁIRÁS
a Magyar Agrár- és járadékbank- részvénytársaság

41 /2%-os j á r a d é k j e g y e i r e .
A visszafizetés a névértéknek 102 százalékával történik.

— Kamatozás és visszafizetés minden levonástál mentes. —
Ezen járadékjegyek 200, 2000 és 10, 000 korona névértékü darabokban állittatnak ki, elömutatóra szól-

nak és kibocsátásuk napjától a visszafizetésre megállapitott napig február 1-én, május 1-én, augusztus 1-én
és november 1-én utólagosan esedékes negyedévi részletekben évi négy és fél százalékkal kamatoznak,

A 41/2%-os Járadékjegyekért a Magyar Agrár és Járadékbank-részvénytársaság egész
vagyonával szavatol és a m. k. pénzügyminiszternek 1898. évi április hó 13-án 30. 760. sz.
alatt kelt rendelete értelmében a pénzügyi igazgatás összes ágazataiban üzleti biztositékul
és bánatpénzül elfogadtatnak.

Aláirási feltételek:
1. Az aláirási ár 200 korona névértékenként o. é. 99 frt 60 krban állapittatik meg, hozzáadva

a f. é. augusztus hó 1-étöl az átvétel napjáig járó 41/2 % folyó kamatokat.
2. Az aláirás alkalmával biztositékul az aláirt névérték 5%-a teendö le készpénzben vagy értékpapirokban.
3. Az átengedés az aláiróknak értesitése mellett lehetöleg rövid idö alatt megtörténik.
Az esetben, ha az átengedés kisebb mint az aláirt összeg, ugy a biztositék felesleges része haladékta-

lanul visszaadatik. . . . . . . . .
4. Az átengedett járadékjegyek, az aláirási ár fizetése ellenében folyó évi augusztus 4-töl kezdve veen-

dök át és pedig azok egyharmadrésze legkésöbben szeptember 30-ig, egyharmadrésze legkésöbben október
31. -ig és egyharmadrésze legkésöbben november 30-ig. Az aláiróknak szabadságukban áll azonban, hogy a
nekik átengedett járadékjegyeket f. é. augusztus hó 4-töl kezdve egészben, vagy 5000 koronánál nem kisebb
részösszegekben az elöbbi határnapok elött is átvehessék.

A letett biztositék a teljes átvétel megtörténte után számoltatik el, illetve adatik vissza.
Elöjegyzéseket eredeti feltételek mellett elfogad:

MAY, ELFER és ADLER Budapest, V. ker., József-tér 13. szám.

Kávé

BUTOROK
részletfizetésre

legjutányosabb áron

Ehrentreu és Fuchs
testvéreknél

Budapest, Teréz-körut 8.

WULFF EDE czirkusza.

Nagy elöadás
szinre kerül:

Az elrabolt menyasszony

b u v á r - l o v a k ,

Uj! Fényes kiállitás. Uj!
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ÁLLAST KAPHAT.

LEVELEZÉS.

KIADÓ SZOBÁK.

OKTATÁS. LAKÁS KERESTETIK.

KIADÓ LAKÁSOK.

HÁZ- ÉS TELEK-ELADÁS.

HÁZASSÁG.

ELADÁS.

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.

KÜLÖNFÉLE.ÁLLÁST KERES.

"THE GRESHAM"
életbiztositó-társaság Londonban.

Magyarországi fiók:

Budapest, Ferencz József-tér 5—6.
AUSZTRIAI fiók:

Bécs, Gizellastrasse 1. szám alat t .
a társaság házában.

A társaság vagyona 1896. deczember 3 1 - é n . . korona 157, 805. 340. —
Évi bevétel biztositások és kamatból 1896. évi

deczember 31-én.................................... 28, 670. 916. —
Kifizetések, biztositási és járadéki szerzödések

valamint visszvásárlások stb. után a társa-
ság fennállása óta (1848. ) " 339, 497. 900. —

As 1896. évben a társaság 8654 kötvényt álli-
tott k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80. 577. 950. —

összeg értékben. — Prospektusokkal és dijtáblázatokkat, melyek alap-
ján a társaság kötvényeket kiállit, továbbá ajánlatokkal, dijmentesen
szolgáinak az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb városában az
ügynök urak és a magyar és osztrák fiókok.

Nyomatott sz ORSZÁGOS HIRLAP körforgógépén Budapest, VIII., József-körut 65. szám.

Makulatura-
papir

olcsón kapható
Bövebbet

a kiadóhivatalban

likör-gyár
és

pálinka-nagykereskedés,

A nyári idény alatt nyaraló
vagy fürdökbe utazó t. cz.
vevöközöns. felkéretik hogy

Kertész Tódor-nál
az idényszerü czikkek u. m
hintaágyak, tourista-kellé-
kek, tornaszerek, croqnet
és Lawn-tennis játékok,
Lignum Sanctum golyók,
kuglibábok, Flaubert-fegy-
verek, revolverek, lég-
gömbök, lampionok, legye-
zök, gyermek velocipedek,
továbbá szódaviz-, fagy-
lalt- és kávégépek, keltö
órák, utiböröndök, kula-
csok, plaidszijjak, halászó
szerek, lóhálók stb. be-
vásárlást hétköznapokon
sziveskedjenek eszközölni,
minthogy Kertész-nél

vasárnap zárva van
Lawn-tennis szabályokat
és árjegyzéket ingyen és
bérmentve küld. 1142

felvétetnek lapunk kiadó-
hivatalában,

Naptár
1899-re.

AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI

Katánghy


