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Megjelenik mindennap, hétfön és ünnepnap után is.

Budapest, 1898, hétfö, augusztus 8-án.
A mit tudtunk.

Megtudtuk ujra, a bécsi tárgyalások során,
amit eddig is tudtunk. Bánffy garancziákat kér,
gróf Thun ellenben nem tud garancziákat
adni. Gróf Thun ujabb provizóriumot kér, báró
Bánffy ellenben nem akar és nem is tud provizóriumot adni. Ezt megtudtuk ujra, isten a
megmondhatója: hányadszor.
Ellenben nem irigyeljük annak a politikai tudását és belátását, aki azt hiszi, hogy
most már közelebb jutott a megoldáshoz a
kiegyezés nagy kérdése, mivelhogy ujból megállapitották a kivánságokat és lehetetlenségeket. Akár csak azt mondaná valaki, hogy rögtön háromemeletes sarokházat vehet, aki ötvenszer nézi meg a tárczáját és ugyanannyiszor
konstatálja, hogy üres.
Ötvenszer konstatálva lévén, hogy mi
nem lesz, azt az egyet óhajtanánk már megtudni, hogy mi lesz. Még pedig: nemcsak kiváncsiságból. Idestova itt lesz a szeptember
huszonhatodika s nem ártana, ha megkiméltetnék az ország a politikai viharoktól, a melyek kétségtelenül dühöngeni fognak, ha még
addig is megmarad a bizonytalanság, ha addig
le nem vezetik valami vezetéken a közélet fülledt villamosságát.
Hogy öszinteség hiányával ne vádolhassanak bennünket, meg kell jegyeznünk, hogy
azon a fatális konstatáláson kivül még két
dolgot tudtunk meg legutóbb.
Az egyik, hogy a magyar és az osztrák
miniszterek tanácskoztak a közös miniszterekkel is, még pedig formaszerüen is. Bizonyosan
nem ártana, ha megtudnék, mi szerepet vitt a
külügyminiszter és a közös pénzügyminiszter.

Achik-Kerib szerencséje.
Örmény legenda.
Irta : Lermontov J. M.
Sok esztendövel ezelött élt Tifliszben egy
gazdag kereskedö. Allah sok minden földi jóval
megáldotta, még egy leánynyal is. Ezt a leányt
Magul-Megherinek hivták.
Sok fényes csillag ragyog az égen, de amint
a nap tulragyogja a csillagokat, azonképen MagulMegheri is sokkal szebb volt a többi tifliszi szép
leánynál.
Ugyanabban a városban élt egy Achik-Kerib
nevü szegény ember is. A próféta nem adott neki
egyebet, mint nagy szivet és csodaszép hangot. A
hatalmasok lakomáin szokott énekelni Turkesztán
régi höseinek vitézi tetteiröl és énekét maga kisérte
zenével is.
Egy ilyen lakomán meglátta Magul-Megherit.
Abban a szempillantásban beköltözött szivükbe a
szerelem. Achiknak azonban nagyon, kevés reménysége volt ahhoz, hogy a hatalmas sheik leányát
megkaphassa és borus lett. mint egy téli nap.
Egyszer, pálmák árnyékában pihenve, elnyomta
az álom. Történetesen épen kezeiébenvoltMagulMegheri, néhány barátnöjével. Az egyik leány odacsuszott Achikhoz és a fülébe énekelt:
Álmodozó ébredj, ébredj.
Gazellád a közelben van.
Aztán visszaszökött társnöihez.
Magul-Megheri meglátta kedvesének szomoru

Talán némi közjogi idegességet okozhat az országban a velük való tanácskozásról szóló hir
s ezt az idegességet nem ártana lecsillapitani.
Már csak azért sem. mert egyik nagy német
ujságnak háborus hire következtében talán
olyanok is lesznek, akik ugy tartják, hogy a
külügyminiszter közbelépése nem kizáróan a
kiegyezésnek szólott, avagy talán azt is jelenthette e szereplés, hogy: "Tessék megbékülni
csak hamarosan, mielött külsö komplikácziók
nem kavarják föl még erösebben az ugyis
eléggé zavaros helyzetet."
Ez a tudásunk se fog hát nagyban hozzájárulni a politikai nyugalom helyreállitásához.
Söt nem fog különösebben megnyugtatni
bennünket a másik tudás sem, azoknak a
hireknek az olvasása, melyek szerint miniszterválság lehet vagy Ausztriában, vagy nálunk.
Józan észszel nem lehet ugyan elgondolni,
hogy hogyan támadhatna most nálunk kormánykrizis s mi lehetne annak a czélja. A Prügelknabe szerepét nem igen szeretjük mi itt Magyarországon, a kiegyezési követelések közjogi és
gazdasági minimumára nézve pedig nem igen
van köztünk véleményeltérés. De tegyük föl
akár ezt a válságot is, tegyük föl, hogy vagy
gróf Thun bukik, vagy Bánffy hurczolkodik ki
a budavári palotából. Mit nyerünk: azzal?
Tudjuk, hogy nagyon sok kérdés egyszerü
személyi ügy, mely a körül fordul meg, ki
kap uj stallumot, ki veszti el régi poziczióját.
De már a kiegyezés igazán nem tartozik eme
kérdések közé. A kiegyezésnek mégsem az a
magja, hogy X. lesz-e a miniszterelnök, vagy
Y. ? Ha még oly kiváló férfiu lenne is az az
X., vagy az az Y.
Tehát ez a hir, ez a tudás se ér semmit.
arczát, odaszökött hozzá és csókokkal boritotta el
az arczát.
— Kérj meg az apámtól! suttogta fülébe.
És Achik odalépett a büszke sheik elébe és
igy szólt:
— Add hozzám feleségül Magul-Megherit.
Olyan nevet fog viselni, mely egykor minden más
nevet elhomályosit.
A sheik két teljesen hasonló aranytál közül
elvette az egyiket és igy gunyolódott Achikkal.
— Eredj ki a világba és gyüjts kincseket!
S ha visszatérvén, olyan sok aranyad lesz, hogy
sulyuk egyenlö lesz e tál sulyával, akkor MagulMegheri a feleséged lehet. Háromesztendei idöt
adok hozzá.
Achik-Kerib szomoruan ballagott ki a városból. Egyszer csak lépéseket hall a háta mögött.
Kurchud-Bek volt a nyomában, vetélytársa a szelidlelkü Magul-Megheri szeretetében.
Együtt vándoroltak. Nemsokára mély folyóhoz érnek. Se padló, se hid.
— Vesd le ruháidat, mondta Kurchud-Bek
ravaszul, menj elöre, majd én követlek.
Achik levetette ruháit és a habok közé
ugrott. Uszás közben visszanézett a partra. Oh,
jaj — Kurchud-Bek visszasietett Tifliszbe és magával vitte Achik ruháit. Kavargó porfellegek
mutatták az irányt, amelyben futott.
Kurchud-Bek Magul-Megheri elö lépett Achik
vizes ruháival is igy szólt:
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Nem is szólunk arról, hogy azt is mintha hallottuk volna már, hogy minisztereknek bukni
is lehet.
Olyant kérünk már, amit nem tudtunk
eddig is, s a mi kivezet a kiegyezés ügyének
ebböl a nagy homályából.

POLITIKAI HIREK.
A befejezett tárgyalások. A magyar és
az osztrák kormány tanácskozásai a mai nappal
befejezödtek s báró Bánffy Dezsö miniszterelnök Lukács László pénzügyminiszterrel vasárnap késön este már ismét itt volt Budapesten.
A miniszterek este hat órakor utaztak el az
osztrák fövárosból s elözetesen folytatták a
tárgyalásokat Thun és Kaizl osztrák miniszterekkel. A tanácskozások hir szerint n e m
vezettek semmiféle
eredményre
s most már egyelöre nem is folytatják az
eredménytelenül megszakitott tárgyalásokat
mindaddig, mig a magyar képviselöház össze
nem ül.
A félhivatalos jelentések megerösitik ezt
az értesülésünket, konstatálják a tanácskozások eredménytelen voltát s még két czáfolatot
füznek ehhez a jelentéshez. Az egyik szerint
báró Bánffy Dezsö miniszterelnök nem szándékozott Ischlbe utazni, mert jelenleg semmi ok
se kivánja, hogy ö felségéhez menjen; a másik szerint gróf Goluchowski Agenor külügyminiszter nem azért tért vissza Bécsbe, hogy
a miniszteri tanácskozásokban részt vehessen,
hanem egyszerüen azért, mert szabadságideje
augusztus 5-én lejárt. Ez a kettös helyreigazitás természetesen csak bizonyos lapok hireivel szemben tekinthetö czáfolatnak; a mi tegnapi tudósitásainknak csak megerösitése.
— Achik-Kerib a vizbe fult. Itt vannak ruhái,
amelyeket ismersz.
Magul-Megheri azonban átlátott a szitán és
igy felelt:
— Hazudott, aki neked ezt a hirt hozta.
Éjszakára egy faluba ért Achik-Kerib. Elénekelte az ö csodálatos, megigézö dalait és adtak
neki ruhákat és ennivalókat. Igy vándorolt falurólfalura. Hire-dicsösége egyre nagyobbodott és valahol csak megjelent, nagy volt az öröm és vigasság.
Igy jutott el Diabekrbe is.
Ott élt egy gazdag ember, aki nagyon becsülte a nemes énekmüvészetet. Hozzá is eljutott
Achik-Kerib dicsöségének hire és elküldte rabszolgáit, hogy vezessék hozzá az énekest.
— Kövess bennünket, mondták neki, mert
ha nem, akkor e dárda hegyén fog disztelenkedni
a fejed.
És elvezették öt uruk elé.
— Énekelj ! Parancsolta a hatalmas ur. Es
Achik énekelt.
Énekelt Magul-Megheri szépségéröl, szemeinek
ragyogó fényességéröl, szájának mámoritó illatáról,
vágyakozásáról és szerelmi bánatáról. Dala mélyen
hatolt a gazdag ember szivére, sohasem hallott
még ilyent.
Nem engedte el Achik-Keribet, hanem elárasztotta kegyeivel. Drága ruhák boritották az
énekes testét és nehéz arany volt müvészetének
jutalma. Magul-Megheriröl azonban nem felejtkezett
meg és napról-napra szomorubb lett. De sokszor

ORSZÁGOS HIRLAP
A vitás tengerszem. A napokban azt hiresztelték hogy a vitás tengerszem ügyében a kél kormány között elvi nézeteltérés merült fel. Ez téves,
aminthogy nem igaz az sem, hogy magyar részröl
nem siettetik a kérdés eldöntését. Ugy a kormány,
mint a magyar kiküldött azon iparkodnak, hogy a
bonyodalmas ügyet mielöbb elintézzék és puszta
véletlen, hogy az még meg nem történt. A két kiküldött ugyanis megállapodott egy harmadik biró
személyére nézve, aki azonban még mielött a jelöltségét elfogadhatta volna, hirtelen meghalt.
Ez Riviére, a nemzetközi jog tanára volt Brüsselben. A lengyel biró azóta már ujabb elnökjelöltet
ajánlott a magyar kiküldöttnek, akit azonban ez
még el nem fogadott. Mindamellett az anyag áttanulmányozása, a választott biróság tagjainak elöértekezletet, a helyszinére való kirándulás és egyéb
teendök sok idöt igényelvén, az ügy megoldása
aligha fog még a jelen év folyamán bekövetkezni

KÜLFÖLD.
A porta panasza. Konstantinápolyból telegrafálják : A porta abban a jegyzékben, amelyet tegnap Anglia, Francziaország, Olaszország és Oroszország itteni nagyköveteihez s a londoni, párisi és
szentpétervári török nagykövetekhez intézett,, kifejti
a szükségét annak, hogy a krétai helyörségek legénységét, amelyeknek szolgálati ideje letelt, ujonczokkal pótolják és tiltakozik az ellen, hogy a
tengernagyok legutóbb még kisebb csapatok partraszállását sem engedték meg Kréta szigetén. Végül
sürgösen kéri a porta az illetö kormányokat, utasitsák tengernagyjaikat, hogy engedjék meg a
legénység felváltását. A porta köréhen igazságtalanságnak mondják, hogy Kréta szigetén törvényellenes módon három korosztály legénységét tartják vissza és rámutatnak annak a lehetöségére,
hogy a törvényellenesen visszatartott katonák közt
zendülés üthet ki.

Hétfö, augusztus 8.

együttes elöuyomulásra. Még a töltény- és podgyászkocsik megérkezésére várnak. Eközben lövögyakorlatokat végeznek az uj golyószórókkal, amelyekkel Miles tábornok csapatai Tannak ellátva.
Ugyancsak a "Post-nak jelentik Fernandinezböl (Florida), hogy a csapatok között, miután
Tampa mocsaras vidékén táboroztak, h a g y m á z
ü t ö t t ki, és a táborban levö csapatokat megtizegeléssel fenyegeti. Az orvosok remélik, hogy
most megszüntethetik a járványt.
Madrid, augusztus 7.
A minisztertanács jóváhagyta az Egyesült-Allamok részéröl javasolt békeföltételekre
adandó válasz alapvonásait. Almodovar del
Rio herczeg külügyminisztert megbizták, hogy
szövegezze meg a választ. A választ holnap
délelött olvassák fel a minisztertanácsban határozathozatal végett. A Fabra-ügynökség jó
forrásból arról értesül, hogy Spanyolország
válasza valószinüleg nem fog alkalmat adni az
Egyesült-Államoknak viszonválaszra.

kedések megszüntetése felett fognak megállapodni.
Hir szerint Almodovar külügyminisztert
és Merry del Val volt nagykövetet nevezik ki
Spanyolország képviselöivé a béketárgyalásokra.
A sajtó, tekintettel a katonai czenzurára,
tartózkodik a béke kérdésének beható megmegvitatásától.
Madrid, augusztus 7.
A Fabra-ügynökség jelentése szerint
Spanyolország elfogadta az EgyesültÁllamok békeföltételeit.
Madrid, augusztus 7.
Puerto-Ricoból jelentik hivatalosan : Az
ellenség hatalmába ejtette Fayardo helységet,
ahol nem volt spanyol helyörség. Az ellenséges haderö tüzérségével együtt Guayamo felé
nyomult elöre, A spanyolok vitézül védekeztek,
de kénytelenek voltak egész Alturasig visszavonulni. Veszteségük 17 halott.

New-York, augusztus 7.
A "Post"-nak Ponceból e hónap 5-éröl kelt
távirata szerint Miles tábornok parancsot adott a
tüzérségnek, hogy tegye meg az elökészületeket az

Madrid, augusztus 7,
A regenskirálynö jóváhagyta az EgyesültÁllamoknak adandó válasz általános alapvonáEugénia császárné beteg.
sait, amelyet Sagasta miniszterelnök ma terPáris, augusztus 7. Amint a "Soleil"
jesztett eléje. A minisztertanács a válasz meg- jelenti, Eugénia császárné, aki jelenleg Plomszövegezése után ma este ujra összeül. A biéres-les-Bains-ben idözik, sulyosan beteg. AZ
kormány azt hiszi, hogy az Egyesült Államok ex-császárné állapota komoly aggodalomra
elfogadják Spanyolország válaszát, amelyet kedad okot.
den fognak a Fehér Házban átnyujtani. Ha az
Francziaország és Brazilia.
Egyesült - Államok a választ elfogadják, az
Rio
de Janeiro, augusztus 7. A külügye l l e n s é g e s k e d é s t a z o n n a l megminiszter
és
Francziaország diplomácziai képszüntetik.
viselöje kicserélték a Francziaország és BraMadrid, augusztus 7;
zilia között kötött választott-birósági szerzödés
A regens-királynö ma délelött fogadta ratifikáczióját,
Sagastá-t, aki jóváhagyás végett elöterjesztette
az amerikai békefeltételekre adandó válasz Anarchista összeesküvés Spanyolországban.
Madrid, augusztus 7. Az "Epoca" szetervezetét, amelyet tegnap állapitott meg a
rint
a
rendörség anarchista összeesküvésnek
minisztertanács. Jó forrásból eredö jelentések
szerint a Spanyolország részéröl adandó válasz- jött nyomára, amely egy elökelö politikai
nál nem arról van szó, hogy az amerikai jegy- személyiség ellen irányult. A merényletet
zék négy föpontját részletesen megvitassák, Canovas meggyilkolásának évforduló napján
hanem e g y s z e r ü e n
e l f o g a d j á k akarták végrehajtani.
abból czélból, hogy elkerüljék azt, hogy a
Tüntetés Párisban.
végleges béketárgyalásokat a háboru további
Páris, augusztus 7. A szabadgondolkozók
esélyei megzavarják. Elsö sorban az ellenséges- egyesületének tagjai ma Etienne Dolevnek a Mau-

méregette kincseit, hogy nincsenek-e olyan nehezék,
mint az aranytál! Azonban még mindig sok
hiányzott, pedig nehány hónap mulva már letelik a
három esztendö.
Abban az idöben egy tifliszi nagy kalmár
utnak indult negyven dromedárból és nyolczvan
rabszolgából álló karavánjával.
Magul-Megheri meghallotta ezt és magához
hivatván a kalmárt, a szerelmesek ravaszságával
igy szólt hozzá :
— Nézd ezt az aranytálat! Akármelyik városba jössz, helyezd el karavánszerályod legszebb
részén és hirdesd ki, hogy akinek hasonló edénye
Tan, az megkapja ezt is s ha szegény, ráadásai
még annyi aranyat is, amennyi csak elfér a
tálban.
A kalmár megigérte Magul-Megherinek, hogy
teljesiteni fogja kivánságát.
Minden városban, valahova csak ment, kihirdettette az okos Magul-Megheri szavait.
Utóljára Diabekrbc ért, ahol szintén köztudomásra hozta a leány beszédét
Eljutott ennek hire Achik-Kerib füleibe is.
Odasietett a karavánhoz, kezeibe vette az arany
tálat és hangosan szólott:
— Ez a tál az enyém!
Aranyait a mérleg másik serpenyöjébe telte
és — oh csodák csodája! — mit tett a próféta ?
A mérleg nyelve középen állott meg. Achik-Kerib
Ittkiáltott örömében, a kalmár azonban igy szólt:
— Készülödj föl és siess Tifliszbe. MagulMegheri gyászbaborulva várakozik rád és még
három napod van a három esztendöböl.

Achik szivét erre mélységes bánat fogta el.
Hogyan érhetne olyan hamar Tifliszbe? Lóra pattant és mint a szélvész, olyan gyorsan iramodott
el és éjjel-nappal folyton nyargalt. A ló azonban
nem birta sokáig és Arzimiainnál kidölt.
Még tiz napi utja volt és csak két napi ideje.
— Oh Allah, kiáltotta, nincs már semmi keresnivalóm ezen a földön!
Fölmászott egy magas hegyre és a sziklapárkányról leugrott a mélységbe.
Elveszitette az eszméletét, miközben lejebb
szállt a végtelen ürbe. Mikor kinyitotta a szemeit,
egy sötétruhába burkolt alakot látott maga elött,
aki fehér paripán ült. Az idegen igy szólt Achikhoz :
— Kapaszkodj a lovam farkába és kövess.
Achik elkezdett a ló mögött futni, ereje azonban csakhamar elhagyta.
— Hogyan követhetnélek, kiáltott Achik,
lovad gyorsan száguld a homokon, mint a gazella,
én pedig meg vagyok rakva aranyokkal és kincsekkel.
— Akaszd tarsolyodat a kantáromra, szólt
a lovas.
Achik azonban igy sem birta sokáig.
— Igy sem követhetlek, kiáltott. Lovad gyorsan jár, mint a gondolat, én meg fáradt vagyok a
sok gyalogolástól.
— Ülj hát föl a lovamra, mondta ismét a
lovas és mondd meg, hova igyekszel ?
— Te, tudod, oh uram, hogy hova, mert a
helyes uton viszel. Hajnalhasadáskor Erivánban
akarok lenni.

Békekötés elött.
Washington, augusztus 7.
Miles tábornok Ponceból táviratozott Alger
hadügyminiszternek, hogy Guayamot pénteken
gyenge ellenállás után e l f o g l a l t á k .

TÁVIRATOK.

— Hunyd le szemeidet!
Mikor Achik-Kerib kinyitotta szemeit, Erivánt
látta maga elött.
— Megbocsáss, aga! kiáltott. Karszba kellene jutnom.
— Hunyd be szemeidet, szólt a lovas.
Mikor Achik ujból fölnyitotta szemeit, Karsz
fehér falait látta meg.
Akkor odaborult az idegen lábai elé:
— Bocsáss meg, aga, bocsáss meg, a rabszolgádnak, Achiknak! Tudod, ha az ember rászánja
magát, hogy reggel hazudjék, akkor estig sem
hagyja abba. Tifliszbe akarok érni,
— Szerencsétlen! Szólt haragosan az idegen.
Még egyszer hunyd be szemeidet.
Mikor ujból kinyitotta szemeit, fölkiáltott az
örömtöl, mert Tiflisz kapuja elött voltak. Az idegenhez fordult és igy szólt:
— Aga! Nagy bajomból megmentettél De
tégy még valamit értem. Ha én elmondom a népnek, hogy egy nap alatt értem Arziniamból Tifliszbe,
senki sem fogja elhinni. Azt mondják majd, hogy
hazudom. Adj valamit, amivel bebizonyithassam
szavaimat.
— Hajolj le, szólt az idegen. Végy le egy kis
darab földet lovam lábáról és tedd a melledre. Ha
valaki kételkednék szavaidban, mondd, hogy hozzanak egy vakot, aki három év elött veszitette el
szemevilágát. Tedd azt a földdarabot a szemeire
és nyomban megnyilnak azok és látni fog a vak.
Achik lehajolt és levett egy kis darab hantot
a ló patájáról. Mire fölemelte a fejét, ló és lovai
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belt-téren levö szobrához mentek, hogy megkoszoruzzák. Ez alatt ilyenfajta kiáltások voltak hallhatók: "Le Rochefort"-ral! Éljen Zola!" és viszont
"Éljen Rochefort! Le Zolával ? Éljen a commune!"
Verekedés is támadt, mely alkalommal többeket
letartóztattak.
Ferdinand fejedelem utazásai.

— Antivari. augusztus 7. Ferdinand bolgár
fejedelem ma ideérkezett. Danilo örökös herczeg és Konstantinovics cetinjei bolgár diplomácziai ügyvivö üdvözölték és katonai diszszel fogadták. A fejedelmi személyek egy órát
töltöttek Danilo örökös herczeg villájában és
azután Cetinjébe mentek.

HIREK.
Lapunk mai száma 8 oldal.
— Személyi hir. Báró Dániel Ernö kereskedelemügyi miniszter nejével néhány heti fürdöhasználatra Kaltenleutgebenbe érkezett.
— Jubiláló káplán. Ritka jubileumot ült a
napokban Hrcska Pál, a trencsén-tepliczi segédlelkész, aki negyedszázad óta káplánkodik már.
Egykori kispaptársai, akik mindannyian összejöttek
ünneplésére, valamennyien kanonokok és plébánosok már. Érdekes, hogy a trencsén-tepliczi templomban ezen az ünnepélyen zendült meg elöször
a magyar ének az összegyült paptársak ajkain.
— A tiszántuli református egyház. A tiszántuli református egyházkerület szeptember 7-én gyülést tart Debreczenben, Mivel sok fontos ügyet kell
elbirálni, bizonyosra veszik, hogy e gyülésre eljön
Tisza Kálmán is.
— A Kárpát-egylet jubileuma. A magyarországi Kárpát-egyesület ma tartotta h u s z o n ö t ö d i k közgyülését Tátrafüreden. Mint levelezönk
telegrafálja, a diszgyülést Münnich Aurél elnök
nyitotta meg lendületes beszéddel nagy tetszés mellett Bejelentette, hogy az egylet védnöke, Frigyes
föherczeg hivatalos elfoglaltsága miatt, az egylet
, tiszteletbeli elnöke, gróf Csáky Albin pedig rosszulléte miatt nem vehet részt a közgyülésben. Mindkettö ellenben távirati üdvözletet küldött. S c h o l t z Gyula miniszteri tanácsos a földmivelésügyi miniszter nevében,
és Raisz alispán Szepesvármegye részéröl a köszöntötte a negyedszázad óta fennálló egyletet. A rokonegyletek — a Királyhágon tulról is — melegen
eltüntek már. Ekkor megtudta, hogy a próféta
Kaderiliazt, a jó szellemet küldte
segitségére.
Alkonyodott, mire Achik elérte a szülöi házat. Reszketö kezekkel ütött a kapura és igy
kiáltott :
— Ana, Ana ! Anyám, nyisd ki a kaput. Távollevöfiadszerelmére kérlek, bocsáss be!
És a leány igy szólt az anyjához:
— Oh anyám, nyisd ki neki a kaput. Mert
édes a hangja és fényes az öltözéke.
— Lelketlen! kiáltott az anya. Hogy mersz
fezemet vetni egy ifjura, mikor anyád szemevilágát
Veszitette el az Achikért való sirásban.
És nem nyitotta ki a kaput.
Achib-Kerib erre elment Magul-Megheri házához. Fakó köpönyeggel takarta el fényes öltözékét
és bekötötte a balszemét.
A sheik épen vacsoránál ült és Achik leült
a küszöbre énekelni. A hatalmas ur megismerte
Achik hangját és reszketö hangon kérdezte:
— Mi a neved?
— Chumidi Giorurzez ! Felelt Achik, a mi
törökül van mondva és azt jelenti, hogy: majd
meglátod. És elkezdett énekelni:
"Diabekr városában bort ittam, az Isten szárnyakat adott és két nap alatt ideröpültem.•
Kurchud-Bek dühösen ugrott föl a sarokból
és rákiáltott Achikra :
— Hazudsz! Nem lehet onnét olyan gyorsan
Tifliszbe érni !
Achik pedig tovább énekelt:
— Reggeli szürkületkor Arziniam völgyében
toltam, a nap égetett mint a tüz Erivánban, alko-
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tolmácsolták baráti, szivélyes érzelmeiket. Fischer
Miklós alelnök igen szép ünnepi beszédet mondott,
mire tudomásul vették a hivatalos jelentéseket,
amelyekböl kiemeljük, hogy a bevétel 5000 forint
Tolt és a kiadás is annyi. A jövö évi közgyülés
helyéül Kassát szemelték ki. Az elnök még néhány
szimpatikus zárszót mondott, mire a diszgyülé3
véget ért. Százötven teritékü lakomával is megünnepeltek a napot.
— Temetés. Giczey Samut ma délután temették el nagy részvét mellett a magyar-utczai halottas-házból. A ház fekete lepelbe burkolt udvara
alig volt képes befogadni a közönséget, mely a
boldogult végtisztességére megjelent. A gyászoló
közönség sorában ott láttuk Györy Eleket, az ügyvédi kamara elnökét, Ormódy Vilmost, haraszti
Jellinek Henriket, Gál Károlyt és Irsai föfelügyelöt
a közuti vaspálya társaság részéröl: Cséry Lajos
elnököt, Fenyvessy Adolf és Hoffmann Károly
igazgatókat az Athenaeum részéröl, dr. Mezey Mór
országgyülési képviselöt, Nagy Gábor miniszteri
osztálytanácsost, Bókay János egyetemi tanárt és
Halász Dezsö titkárt a Stefania-gyermekkórház
részéröl, Nyeviczkey királyi táblai birót, Grünbaum
Miksát, Mezey Sándort, a hazai takarékpénztár
fötisztviselöit, valamint számos jótékony és közhasznu egyesület küldöttségét. A koporsó elött
Papp Károly református lelkész mondott beszédet.
Csendes ima után a koporsót hatlovas gyászkocsira emelték s aztán a kerepesi-uti temetöbe
vitték örök nyugalomra.
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nyeteget. Ugyanakkor a kikötö belsejében
levö "Mária" fürdöben is óriási pánik
keletkezett, mert az tömve volt fürdözö gyermekekkel és felnöttekkel, a czápa pedig alig
husz méternyi távolságra volt e helytöl. A
bárkák és a hajók a Zichy-molo sarka felé
szoritották és midön az egyik ott veszteglö
hajó közelébe jutott, egy csolnakos szigonyt
döfött beléje. A czápa azonban föl sem vette.
Utána egy másik csolnakos döfött belé egy
szigonyt, mire a czápa a vértöl megpiroslott
vizbe mélyedt és eltünt. A "Lajos"-hajón volt
pénzügyörök azt mondják, hogy legalább is
7—8 méter hosszuságu lehetett, mert még
5—10 méternyi mélységben is 1 1/2—2 méternyi nagyságunak látszott. Mások szerint
nem is czápa volt, hanem valami bálna-féle
hal. A kikötö bejáratánál négy hálós csolnakot állitották fel, idáig azonban még nem fogták el a szörnyeteget.

— Elpusztult község. E hónap 5-én délután
három óra tájban tüz ütött ki Radimo nyitramegyei
községben, a holicsi járásban. Vagy tiz percz alatt
az egész helység, amely körülbelül 120 házszámot
számlál s e vidék egyik leggazdagabb községe, egy
égö tenger volt. A nép nagyobb része földjein tartózkodott, amikor a tüz kiütött. A szomszéd községnek, Uninnak, tüzörsége rögtön segitségre sietett,
de a lángba borult községet nem menthette többé
meg. A nép elvesztette fejét és tehetetlenségében összetett kézzel volt kénytelen nézni pusztuló
vagyonát. De a tüz nemcsak a házakat, meg a
gabonával teli csüröket és szénatartókat hamvasz— A hebegök oktatói. A közoktatásügyi mi- totta el, hanem belekapott a község körül elterüld
niszter külön tanfolyamot rendezett olyan okleveles szántóföldek buza- és rozs-keresztjeibe is. Ugy hat
tanitók részére, akik a hebegök és dadogók tani- óra felé már azt hitték az emberek, hogy hozzátására akarnak vállalkozni. A tanfolyamot a siketnémák váczi intézetében tartották meg Roboz Ist- férhetnek a tüzhöz és a megmaradt pár házat megván igazgatása alatt. A szaktanfolyamban résztvett menthetik, de sikertelenül, mert pár pillanat alatt a
jelölteknek tanképcsitö vizsgálata e hónap 9-ikétöl tüz átcsapott a megmaradt házakra és csak két
13-ikáig lesz s a vizsgálatokra miniszteri biztosnak cserepes ház gátolta meg tovább terjedését. Unin
dr. Neményi Imre tanfelügyelöt küldötte ki a mi- község plébánosa és jegyzöje, aki különben tüzniszter
örségi parancsnok is, szakadatlan buzditásokkal és
— Czápa a fiumei kikötöben. Fiumei maguk is jó példával elöljárva, serkentették a népet
levelezönk irja: Óriási riadalmat keltett tegnap este az Adamich-molo környékén az a hir, a tüzoltásra, de hiába való volt minden törekvést
hogy egy czápa betévedt a kikötö belsejébe. Két sulyosan megsérült embert ápolás alá kellett
Pár pillanat alatt roppant csödület támadt a venni és hárman kisebb sérülést szenvedtek.
molón, valamint a riva-Szapáryn, mert a czá- Halottja is van kettö a katasztrófának : egy öreg
pát e helyekröl tisztán látni lehetett. Azonnal asszony és egy férfi, akik mind a kelten egy házelösietett tiz csolnak, valamint a tengerészeti ban megfuladtak. Az elpusztult szarvasmarhák
hatóság "Clotild" nevü és a pénzügyörség "La- számát tizenötre teszik, az apró jószág alig megjos" nevü czirkálóhajója és bekeriteni igyekez- számlálható. Az egész kár százezer forinton felül
tek a majdnem a vizszinén lustálkodó ször- becsülhetö, amelyböl egy harmad is alig volt biztositva. Az egész községböl alig tizenöt ház maradt
nyatkor a Karszba értem. Allah szárnyakat adott épségben. A gazdag és takarékos nép most koldus
és ide röpültem fehér paripámon, hegyröl-hegyre és rettegéssel várja napról-napra a közeledö éhszállva, mint a sas, hegyeken völgyeken; Allah inséget.
szárnyakat adott Achiknak, hogy ide röpülhessen
— A krisztinavárosi bucsu. Ma volt a krisztiszerelmes Magul-Megherijéhez.
navárosi bucsu, amely körülbelül a legnépesebb,
Mikor Magul-Megheri meghallotta kedvese szokott lenni. Ma is tömérdek ember özönlött át az
hangját, lelépte fátyolát és Achik keblére borult. öreg Krisztinavárosba, hogy részt vegyen az ünnepi misén is, amelyet évek hosszu sora óta körAchik leoldotta szeméröl a köteléket és ledobta a menettel tartanak meg. Az ünnepi nagymisét
fakó köpönyegét, mely eltakarta fényes öltözékét. Rostaházy Kálmán plébános tartotta, amely alatt
megindult a körmenet zeneszóval az alagut-utczán,
Rögtön megismerték a holtnak hitt énekest.
— Köbe menjen a töröm, vékonyodjon meg az Attila-utczán s roham-utczán át vissza a templomba. Délben a plebánián nagy ebéd volt, amea nyakam, mint a zsinór, ha hazudtam, szólott lyen
a kerület elöljárósága s a kerület bizottsági
Achik. Vezessetek ide egy vakot, be fogom bizonyi- tagjai vettek részt. A roham-utczában, de különötani, hogy igazat mondtam.
sen a Szent János-téren tömérdek sátor meg áruMikor a huga, aki titokban elkisérte, meg- bódé volt fölállitva, de nem hiányzott az ördöghallotta ezeket a szavakat, hazaszaladt az anyjához: hinta, paprikajancsi meg a czirkusz sem. Délután
mozgalmas, vig élet folyt a sátrak között s este
— Fiad, óh anyám, visszatért.
felé, mint rendesen, a késö éjjeli órákig folyt a
Aztán kézenfogta az anyját és odavezette a mulatság a budai kiskorcsmákban.
sheik házához. Achik levette kebléröl az aga lová— A debreczeni gavallérok. Debreczenben
nak lábáról levett földet és anyja szemeire tette.
sokat
kaczagnak most a következö eseten. Két
Az öregasszony szemevilága nyomban visszatért és
fiatalember
jelent meg egy gabonakereskedö házámegismerte szeretett fiát.
nál:
egy
végrehajtó
és egy ügyvédjelölt. A keresMost már senki se kételkedett Achik-Kerib
szavainak igaz voltában. És fogta az aranytálat és kedö és a felesége távollétében a házikisasszonyok
megtöltötte aranynyal, olyan nehéz volt, hogy a fogadták a vendégeket, akik nyomban bemutatkoztak, mondták is, hogy az öreg urat keresik, de már
rabszolgák alig birták el.
azt röstelték megmondani, hogy mely okból kivánA nagylelkü Achik ekkor igy szólt ellenségénak vele beszélni. A leányok, egyik csinosabb
hez, Kurchud-Bekhez :
mint a másik, örültek a két fiatal vendégnek s
— Allah azt parancsolja, hogy bocsássak
ugy gondolták, hogy mig a papa és mama megérmeg neked. Nézz hugomra! Szép, mint Magulkezik, majd ök maguk is mulattatják. Két kisaszMegheri és nem kevésbbé gazdag is, mint ö. Vedd
szony rögtön leült a zongora mellé és négykézre
el feleségül és engedd nekem Magul-Megherit.
játszott, amitöl a két fiatal ember kedvet kapott a
És ugy is történt, ahogy Achik-Kerib mondta.
tánczhoz. Erre a nem zongorázó két kisasszony is
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nagy hajlandóságot mutatott. Igy a szoba átalakult tánczteremmé. Javában zengett a zongora, ropogott a táncz, mikor megérkezett a gabonakereskedö a feleségével és mindketten boldogan nézték,
hogy szórakoznak a gyerekek. Táncz után hálásan
szorongatták a két fiatalember kezét és azt
mondták:
— Nagyon örültünk. De kérem minek is köszönhetjük ?
A fiatal emberek félrehivták a gabonakereskedöt és a fülébe sugták:
— Uram, azért vagyunk itt, h o g y foglaljunk . . .
— Tue le! Dumas jogot ad a megcsalt férjnek, hogy hütlen hitestársát megölje. Az ö hires
"Tue la"-ját Veix francziaországi községben egy
szerelmes ember különös módon variálta. Ö megölte a férjét, aki neki utjában állott. Tegnapelött
történt, hogy a nevezett helységben Champeise községtanácsost lakásán halva találták. Lövéstöl eredö
seb volt a mellén. Eleinte azt hitték, hogy rablógyilkosságnak esett áldozatul. Utóbb konstatálták,
hogy egy szomszédja, Philippe Ganne ölte meg,
akit Cbampeise nejéhez hosszabb idö óta gyöngéd
szálak füztek és aki a férjet éltette láb alól, hogy
kedvesét nöül vegye.
— Községek pusztulása. Mint malaczkai
levelezönk jelenti, a szomszédos Kukló községben
tegnap óriási tüzvész dühöngött, melynek tizenhat
ház és a termés nagyrésze áldozatul esett. Biztositva semmi sem volt, mert a kárvallottak csupa
szegény emberek. A tüzet gyujtogatás okozta, de
a tettest a csendörségnek még nem sikerüli kézrekeritenie. Hasonló veszedelem hire érkezik
Privigyéröl, melynek közelében Lazan falu majdnem
teljesen leégett. A kár óriási. A tüz oka ismeretlen.
Tömérdek gabona és szarvasmarha pusztait el.
— Kifogott holttest. Tegnap az ó-budai rakodó-parton egy kis fiu holttestét fogták ki a
Dunából. A halottban ma délelött Sera József hét
éves tanulót ismerték föl, aki pár nappal ezelött
fürdés közben fulladt a Dunába.
— Elfogott katonaszökevény. Sch. M. ügynököt ezelött tiz esztendövel besorozták
egy bécsi ezredhez. Akkor meg is kezdte a katonai
életet, de csakhamar megunta s egy szép napon
megszökött. Eljött Budapestre, ahol jó állást szerzett s idövel családot is alapitott Eközben persze
mindenfelé keresték, de nyomára nem akadtak.
Pár nappal ezelött valami ellensége elárulta, s a
térparancsnokság az örjárattal elfogadta. Sch. épen
az Erzsébet-köruton sétált, amikor elfogták. Igy
kisérték be a "Transportház"-ba. ahonnan kedden
egy 38-ik ezredbeli szakaszvezetö s egy közlegény
feltett szuronyok között vitte a bécsi hajóállomásra
s föl Bécsbe. A szerencsétlen el sem bucsuzhatott
családjától, egyenesen vitték vissza a bécsi Rudolfkaszárnyába ezredéhez. Itt most több évet kell
majd fegyver alatt szolgálnia s még börtönbüntetést is kap.
— Eltünt leány. A bécsi rendörség táviratilag
értesitette a fökapitányságot, hogy Vojta (Wojtora)
Mária csehországi születésü 24 éves cseléd a bécsi
IX. kerületi Servittengasse 13. számu házából e
hónap 1-én eltünt s azóta semmi nyoma. Hozzátartozói attól fémek, hogy valami leánykereskedö
hatalmába került. A leány kerek arczu, szöke haju,
szeme kék, pisze orra Tan, csehül és kevéssé németül beszél. A rendörség mindenfelé keresi.
— A szerecsen Mária. Minden esztendö
augusztus ötödikén van Szegeden a havi-bucsu. A
hivök ezrei ájtatos szivvel járulnak ekkor a Szüz
Mária-képhez, amely a Mátyás király korabeli
ereklyéken kivül sok száz év óta egyik legféltettebb
kincse a szent ferenczrendiek szegedi társházának.
A nép szerecsen Máriának nevezi ezt a képet, mert
a régiségtöl már egészen fekete tetötöl talpig. A
hagyomány sokáig azt tartotta, hogy e kép másolatja volna annak az eredeti Mária-képnek, melyet
Lukács evangelista festett tulajdon kezével és mely
képet Rómában a Havi boldogasszony templomában öriznek máig is. Ámde Telek József szegedi szerzetesnek 1716-ban irt történeti munkájából kitünt,
hogy a Lukács evangelista képének másolatát 1552ben a törökök megsemmisitették. Ez a mostam
Mária-kép, P. Ordinánsz Konstantin szerzetes-atyá-
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nak szintén régi irása szerint 1630-ban tünt föl
egy szegedi tanyai tó vizéböl. Az eset ugy
történt a legenda szerint, hogy egy török a vizben
usztatta a lovát, de mikor a ló arra a helyre ért, ahol
a szentséges kép elrejtve feküdt, legottan két elsö
lábával térdre esett, mintegy belsö ösztönnel jelentvén, hogy nem mer tovább hatolni, mert ott
valami különösnek kell lenni. A török megsarkantyuzta lovát, mire ez az egyik körmének patkójával sérelem nélkül kirántotta a Mária-képet, amelyet a szent ferenczrendi barátoknak e szavakkal
adott át a barát:
— Ime a keresztények anyja és asszonya,
melyet a vizben találtam, vegyétek vissza.
A Mária-kép igy került arra a helyre, amelyen most is áll és ahol 1630. óta minden esztendö
augusztus 5-én a zarándokok ezrei vonulnak el,
hogy imádják a segitö boldogasszonyt.
Sok, sok ezer szenvedö lélek talált már vigasztalást a kép elött. Havibucsu napján a ferenczrend több társházától hivják meg a pátereket,
hogy a roppantszámu jelentkezöt a szükséges
lelki gyakorlatokban részesitsék.
— Munkásgyülések. Hat helyen tartottak ma
gyülést a fövárosi szocziálista munkások. Mind a
hat helyen a munkások helyzetéröl mondtak el régi
szólamokat és a vámpolitikáról beszéltek, amiben
meghatóan tájékozatlanok. Az elöbbi pontra nézve
a jó Isten tudja hányadikszor jelentették ki a tiszteletbeli munkás szónokok, hogy a munkásokat kizsákmányolják, a vámtarifát illetöleg pedig kimondották, hogy elitélik a kormányt, mivel a vámankétre nem hivta meg a szoczialistákat, követelik
az élelmi czikkekre kivetett adók eltörlését és az
általános titkos választói jogot, amely megvédje a
munkást a kizsákmányolás ellen.
— A szerelmes leány boszuja. Magyar leány
ha csalódik is, elrejtözik a bánatával, de nem kergeti a legényt. Debreczenben mégis megesett a
minap, hogy egy szerelmes leány gyilkosságra vetemedett boszuból. Mint levelezönk irja, a Csapókert fái között egy turbékoló szerelmes pár boldogságában gyönyörködtek az emberek. Nagy Mihály
és Tompa Julianna ott laktak a kertben a szülöiknél s csak rövid idö választotta el öket az esküvö
napjától. Ám az történt, hogy a legény elhidegült,
idegenek elött meg ugy nyilatkozott, hogy nem kell
már neki Julis, de ha nagyon unatkozott, mégis
arra járt néha, csak azért, hogy elölje valahogy az
idöt a csinos Tompa Julissal, akit különben már
nem akart feleségül venni. A leány egy napon kérdöre vonta a legényt
— Mi lesz, Miska ? Igaz-e, hogy nem kellek ?
Igaz-e, hogy eldobtad hüségemet, hogy taposol a
hiremen, megcsufoltál a világ elött.
A legény elsápadt és azt mondta, jobb, ha
most elválnak, mint késöbb. Kisebb baj az, ha a
legény a házasság elött meggondolja magát, mintha
a házasság után szakit.
A leányból erre kitört a keserüség és anynyira megfeledkezett magáról, hogy a fanyesö kést
felkapta. Nagy el akart rohanni, de Julis utána
futott és a hátába vágta a kést e szavakkal:
— Nesze, nesze, te rossz.
A legény sulyosan megsérült. A leány, aki
magához tért, segitségért kiáltott. A részvét a leány
iránt nyilvánul.
— Meghalt az oltár elött Pór Sándor lelkész,
aki már harminczhat év óta plébánosa Kiliti mosonmegyei községnek, épen nyugalomba készült
már s az utolsó litániát akarta tartani, amikor hirtelen szivszélhüdés érte s halva rogyott le az oltár
lépcsöjén. A községben nagy részvéttel temették el a
kedvelt papot, aki hetven esztendövel a hátán az
utolsó pillanatig buzgón ügyelt hiveire.
— Szerelmi dráma. Két fiatal teremtés tragédiájáról értesit kecskeméti levelezönk. Somogyi
Ferenczet, egy fiatal gazdálkodót, átlött fejjel, holtan találták tegnap délután atyjának szöllöjében,
Mellette egy Oroszi Etel nevü fiatal leány véres
teste feküdt, fejét szintén szétroncsolta a gyilkos
golyó. A rendörség csakhamar megjelent a helyszinen és megállapitotta a következöket: A fiatal
ember — különben Somogyi János kecskeméti
lapszerkesztö öcscse — régóta halálosan szerelmes
Tolt Etelbe, aki viszonozta érzelmeit. Somogyi
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katonakorba került, de onnan visszatérvén, még
hevesebb szerelemre gyuladt a kéteshirü leány
iránt. A szülei mindenkép ellenezték e frigyet. A
véres drámát megelözö napon a fiatal ember sirva
könyörgött, hogy engedjék, hogy elvegye a leányt,
ámde a szülök hajthatatlanok maradtak. Somogyi
erre az éj folyamán kedvesével kiment édesapja
egyik közeli szöllöjébe, ahol véget vetett mindkettöjük életének. Három lövést tett. Egyik kedvesét érte, akit ölelve tartott karjai között, a másik
a falba furódott, mig a harmadik golyóval a maga
életét oltotta ki. Igy találták meg öket vértöl elboritva, holtan. Somogyi hátrahagyott leveleket, a
melyekben elbucsuzik szüleitöl és egyuttal bocsánatot kér tölük azért, amit tett.
Napirend.

Naptár t Hétfö, augusztus 8. — Róm. kath.
Czirjék szerp. — Protestáns: Czirjék. — Görög-orosz:
(julius 27.) Panteleon. — Zsidó: Ab. 20. — Nap kél
4 óra 31 perczkor. — Nugszik: 7 óra 6 perczkor. —
Hold kél: este 9 óra 34 perczkor. — Nyugszik 11 óra
56 perczkor reggel.
A miniszterelnök nem fogad.
A kereskedelemügyi miniszter fogad délután
4—5-ig.

A pénzügyminiszter fogad délután 4 órától.
A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig.
A föváros magánépitési bizottságának ülése
d. u. 5 órakor az uj városházán.
A "Hódoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz
óriási körképe látható Városliget, Andrássy-ut végén,
reggel 9-töl este 9 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermekjegy 30 krajczár.
Iparmüvészeti muzeum zárva.
Technologiai iparmuzeum nyitva 9—1-ig és
3—6 óráig,
Természetrajzi gyüjtemények muzeuma
nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4.)
Országos képtár az Akadémiában nyitva 9 órától
délután 1 óráig.
Nemzeti muzeum természetrajzi tára nyitva d. e.
9-1 óráig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
(csillag-utcza 15. sz.) 50 krajczár belépödij mellett
tekinthetök meg.
Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban
nyitva 9—1-ig.
Iparmüvészeti társulat kiállitása nyitva d. e.
9—1-ig.
Deák-mauzoleum a kerepesi-uti temetöben
nyitva este 5 óráig.
Az uj országház kupolacsarnoka megtekinthetö 10—1-ig 50 krajczár belépö dij mellett.
Egyetemi könyvtár nyitva 8—12-ig.
Muzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig.
Akadémiai könyvtár nyitva 3—8 óráig.

Nagy vasuti szerencsétlenség.
(Távirati tudósitás.)
Nagy szerencsétlenség történt ma éjjel a
Ferencz József-vasut Bécs—Eger (Csehország)
vonalán. A szerencsétlenség ugy történt, hogy
a Bécsböl este tiz óra husz perczkor elindult
gyorsvonatnak nyilt pályán meg kellett állnia,
mivel a mozdonynak valami baja esett. Közben azonban bejött a Prágából Bécsbe jövö
postavonat is, amely a szokásos tilalomjelzés
daczára sem állott meg és n e k i m e n t a
veszteglö
gyorsvonatnak.
A szerencsétlenségröl a vasut igazgatósága a következö jelentést adta ki:
"Ma éjjel az 1. számu gyorsvonat, mely este
10 óra 20 perczkor Bécsböl Egerbe indult, a "160.2
km." jelzönél megállott, mert a vonat mozdonya
használhatatlanná vált. Itt a bécs-prágai 111.
számu postavonat, amelynek a gyorsvonatot a menetrend szerint Purbachban kellett volna elöre bocsátania, nekiment a megállott gyorsvonatnak. Ez
alkalommal az utolsó hirek szerint 6 u t a s é s a
g y o r s v o n a t m o z d o n y v e z e t ö j e sul y o s , 21 u t a s é s 4 k a l a u z k ö n n y ü
s é r ü l é s t s z e n v e d e t t . Mindkét vonat több
kocsija kisiklott. Azonnal elrendelték a vizsgálatot
a sulyos szerencsétlenség okozóinak kinyomozására
és a megsebesültek személyazonosságának megállapitására."
A nyomban megtörtént vizsgálat eredménye
a következö:
Az 1. számu gyorsvonat 5. 6. és 7. kocsija
megrongálódott és a bódékocsija kisiklott. A 111.
számu vonat 6-ik kocsija siklott ki, A menetlevél
szerint Purbachnál még 11 percz idökülönbsége
volt a két vonatnak. A purbach-gmundi vonalon a
104. számu vonattal ujra megindult a közlekedés.
A szerencsétlenségért sulyos felelösség terheli a 1
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számu személyvonat gépvezetöjét, amint ezt a
vizsgálat kétségtelenné tette. Kiderült, hogy a
vasat gyorsasága az összeütközés elött 80 kilométer, tehát & m e g e n g e d e t t
gyorsaságnak m a j d n e m
kétszerese v o l t . A
gyorsvonaton 250 méternyi távolságig robbanógyutacsok jelezték a veszélyt és az ezen távolságon
tul lévö örház jelzökészüléke "lassan"-ra volt
beigazitva.

Sulyosan megsebesültek: Adamovics
János és neje (Vágujhely), Balling mozdonyvezetö, Kröschl Marton altiszt az osztrák vasutügyi miniszteriumban és Osrtalek Henrik, a
Ferdinand-északi vasut ellenöre. (Bécs.)
Könnyü sérülést szenvedtek: Herczog
Imre (Bécs), Hirschler Rudolf mükereskedö
(Bécs), Peregi Mihály (Györ), Lulikai Ferencz
pinczér (Bécs), Schreiber Gizella (Hütteldorf),
Sturm József (Prága), Wippler Péter (Bécs),
Salzborn Henrik (Bécs), Neugebauer Lipót
(Bécs), Rangeldorf Károly (Bécs), Deutsch János (Sarajevo), Friedmann Károly (Nagy-Kanizsa), Melichar Tivadar (Bécs), Viktor Henrik
(Bécs), Negut Ferencz (Bécs), Frottl Dávid
(Granica), Justal Péter (Románia), Waldmann
Miklós (Bécs), Silberbauer Rikárd (Bécs), Freund
Frigyes magánzó (Bécs) és Fleischmanné kereskedö neje (Bécs).
A könnyü sérülést szenvedettek közül
többen nem mondták meg nevüket. A sulyosan
sérültek közül k e t t e n m e g h a l t a k m é g
az
éjjel.

A Krausz Fülöp frakkja.
Ki ne ismerné a Bagi Mihály uram tragikomikus frakk-históriáját ? Bagi Mihály uram, mint a
Mikszáth Kálmán elbeszéléséböl tudjuk, valami
szertartásos ebédre volt hivatalos, ahol a frakk
volt a "kötelezö megjelenés". Mivel pedig Bagi
uramnak sem a "kötelezö megjelenés", sem a
frakk mivoltáról nem voltak világos fogalmai, az ö egyszerü kék posztó-dolmányában jelentkezett az uri portán. Azzal a parancscsal küldte
vissza az ajtónálló inas, hogy frakkot vegyes magára, ha be akar jutni. Bagi uram szörnyü röstelkedéssel elballagott és nemsokára vissza is tért —
frakkban. Az ebéden aztán ugyancsak mártogatta
a frakkja szárnyait a levesbe, mert hiszen "ugy
látszik, hogy a frakkot hivták meg, nem a Bagi
Mihályt."
Ha Krausz Fülöp olvasta volna ezt a tanulságos históriát, ki tudja, nem kerülte volna-e el
azt a kellemetlen jelenetet, amely ugyancsak megkeseriti házassága elsö napjait? Krausz Fülöp,
akiröl itt szó van, adamóczi becsületes polgár és
csak a minap állott menyasszonyával az anyakönyvvezetö elött, mely alkalommal nagy igazságtalanság esett meg rajta. Keserüségeit egy hozzánk irt
levélben panaszolja el.
Levele — az erösebb szavak kifésülése után —
igy szól:
"Augusztus másodikán, minden elintézni valók
elintézése után rendes, uj ruhába öltözve, beállitok
arámmal, tanuimmal és a rokonsággal a vág-ujhelyi
magyar királyi anyakönyvvezetö hivatalába. A hivatalos szertartás annak rendje és módja szerint
megkezdödik, egyszer azonban az anyakönyvvezetö
abbahagyja a dolgot i s kijelenti, hogy addig, mig
frakkot és czilindert nem hozok, a világ minden
kincséért sem ad össze.
Kezdetben nem hittem, hogy komolyan vegye
ezt a kijelentését, de csakhamar láttam, hogy határozottan ragaszkodik követeléséhez. Kérésre fogtam a dolgot, igyekeztem meglágyitani, de hiába.
Elgondolhatja mindenki, hogy milyen kinos jeleset
volt ez.
Mit tehettem volna egyebet ? Nyakamba vettem Vágh-Ujhelyet, de persze hiába. Kinek van
Vág-Ujhelyen kölcsönözni való frakkja és köcsögkalapja.
Végre is kénytelen voltam visszatérni a rettenetes anyakönyvvezetö elé és ujból könyörögni,
hogy mondjon le a frakk- és czilinderröl, ö azonban hajthatatlan maradt; még akkor is, mikor
menyasszonyom és családja is kérlelték.

ORSZÁGOS HIRLAP
A helyzet, mint látni tetszik, irtózatosan kellemetlen volt. Ilyesminek kelljen történni a boldog
Házasság elsö napján! Utóljára is egy tanum ajánlkozott, hogy kiment kinos állapotomból. Kiszólitott
az elöszobába, levetette a jaquetjét, hogy azt vegyem föl a szertartás idejére, neki jó lesz az én
egyszerü ruhám is.
Persze örömmel ráállottam a cserére és
nyomban föl is vettem hosszu kabátját, amely
embertelenül bö is volt, mivel a tanu jóval szélesebb mint én. No de mindegy, jó lesz igy is, gondoltam. Igen ám ! Csakhogy az én kabátom olyan
szük volt a tanunak, hogy föl sem tudta venni,
minélfogva ingujjban kellett várakoznia az elöszobában, mig én átestem a kinos elözményü
szertartáson. Akkor aztán kimentem hozzá, visszaadtam a kabátját, hogy bemehessen a jegyzökönyvet aláirni.
Eddig szól a Krausz Fülöp levele. Semmi
okunk sincs igaz voltában kételkedni s azért ajánljuk a fönt emlitett vág-ujhelyi anyakönyvvezetö
urat fölöttes hatóságának figyelmébe. A törvény
seholsem irja elö, hogy a völegény frakkban
köteles az anyakönyvvezetö szine elött megjelenni
s az anyakönyvvezetö a maga akaratából nem
csinálhat törvényt. Az ilyen urakat jó lesz felvilágositani jogaikra és kötelességeikre nézve, nehogy
gyakrabban megismétlödjenek az ilyen jelenetek
— az "uj rend" ellenségeinek nagy örömére.

A betegsegélyzö pénztár ügye.
A budapesti kerületi betegsegélyzö pénztár
hat évi fennállása óta igazán emberbaráti müködést
fejtett ki a fövárosi munkásvilág érdekében. Mégis
utóbbi idöben áldatlan hajszát inditottak ellene s
kivált a legrosszabb hirü szoczialisták próbálták
mindenáron diszkreditálni, azonfelül pedig a jobb
elemeket az intézménytöl elidegeniteni. Igy történt,
hogy a sajtót is megtudták téveszteni, a felügyeleti
hatóság pedig egymásután bocsátotta ki a pénztár ellen a sokszor ellentmondó rendeleteket s ügyvivö igazgatóját is csekély formai hibák miatt felfüggesztette. E tisztán alaki ügyekre vonatkozó,
söt részben személyi jellegü beavatkozások a legnagyobb mértékben bénitólag hatottak már legutóbb
ez emberbaráti intézmény müködésére. Az iparhatóság utasitására aztán a pénztár igazgatósága ma
gyülést tartott, hogy az elnökséget, melynek mandátuma lejárt, megválaszsza. S ez a mai gyülés a
maga szép lefolyásával talán biztositék, hogy ezentul semmiféle intrika sem fogja megzavarni az
intézmény rendes munkásságát.
A gyülést az ipaéhatóság képviselöje: dr.
Szalay Sándor helyettes elöljáró nyitotta meg, felhiva a gyülést az elnökség megválasztására. Titkos
szavazás utján a régi elnökséget választották meg
ujra, még pedig elnöknek haraszti Jellinek Henriket s alelnököknek Mauthner Adolfot és Tanay
Józsefet. Az elnökségnek ujból való megválasztása
a bizalmi szavazat jellegével birt s különösen az
elnök személye volt az, akit minden oldalról továbbra is megtartani iparkodtak a jó és fontos
ügynek, miután már régebben hangoztatta, hogy
elfoglaltsága következtében a pénztári elnökséget
nem fogja megtartani.
A hatósági biztos felhivására Jellinek Henrik
elfoglalta az elnöki széket s megkezdödött a napirend egyes pontjainak tárgyalása. Elsösorban
hitelesitették a junius 23-án és 24-én tartott igazgatósági ülések jegyzökönyvét s ennek kapcsán az
elnök bemutatja a gyülésnek Muchmayer Ferencz
számtanácsost, akit a fövárosi tanács a pénztár
ideiglenes vezetésével megbizott. Az elnök félreértések elkerülése végett kijelentette, hogy bármennyire szivósan is kell az igazgatóságnak a
pénztár önkormányzati jogait megvédeni, abban a
körülményben, hogy a fövárosi tanács egy kiváló
szakember utján közvetlenül fog informácziói nyerni
a pénztári nagy mü müködéséröl, nemcsak sérelemnek nem vehetö, de szivesen kell fogadni, ha az
alapos és szakszerü ellenörzést gyakorol.
Ezután következett Rothauser Mihály pénztári igazgató lemondási kérvényének tárgyalása.
Rothauser e kérvényébea kijelenti, hogy bár tisztán
áll és semmiféle vétséget vagy hibát nem követett
el és ilyennek elkövetését semmiféle hatóság rá
nem bizonyitotta, mégis lemond, mert megunta az
ellene folytatott lelketlen hajszát. A lemondó-levélhez nagy figyelem közt szólottak hozzá dr. Gerö
Lajos, dr. Wagner Jenö, Walther Károly, Szikora
Zoltán, Kovács Károly es mások, mire aztán a
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gyülés kimondta, hogy Rothauser Mihály igazgató
lemondását nem fogadja el s a lemondási kérvényt
csak akkor fogja tárgyalni, ha a fegyelmi ügy
minden fórumon keresztülment. Anélkül tehát,
hogy most a bizalmi kérdésben is döntött volna az
igazgatóság, a hatóság felfüggesztési végzését tiszteletben tartva, mégis az alaptalanul megtámadott
igazgatónak módott nyujtott, hogy magát rehabilitálhassa.
Nem fogadták el dr. Szalágyi Aurél titkár
lemondását, valamint a választott biróságnak leköszönését sem. Többek inditványára az elnökség
kilátásba helyezte, hogy megteszi az elökészitö
lépéseket egy rendkivüli közgyülés mielöbbi megtartására.
Az igazgatósági gyülés délután két órakor
végzödött.
A magyarországi munkások rokkant és nyugdij egyesülete most alakitotta meg huszonnegyedik
fiókegyesületét Verseczen, ahol a munkás olvasóés önképzö-egyesület testületileg jelentette be csatlakozását. Az alakuló gyülésen, melyen a helyi hatóságot Bodó Lajos fökapitány képviselte, 76 uj tag
iratkozott be s ezek megválasztották maguk között
a fiók-egyesület tisztikarát is. Megemlitjük ezzel
kapcsolatban, hogy az egyesületnek most már 6050
tagja van s a vagyona 64.000 forintot képvisel.

Fejedelmi zenészek.
Az ujabb alkotmányos eszmék hatása alatt
egészen mindennapos dologgá lett, hogy a fejedelmek és fejedelmi családok tagjai az irodalom és
müvészet egyes ágai iránt különös érdeklödést
tanusitsanak s jelenleg egész Európában nincs
egyetlen uralkodó család sem, melynek egyes tagjai ne tünnének ki egyik vagy másik müvészetben.
Carmen Sylva és Oszkár svéd király, valamint nálunk á néhai Rudolf trónörökös, József és Salvator János föherczegek, ismert irók, az olasz királyné és portugál királyné nem közönséges ügyességü zenészek s az angol királynö leányai, valamint József föherczeg neje és leányai festészettel
és rajzolással foglalkoznak sokat s Mária Dorottya
föherczegnönek zeneszerzeményeiröl is többször
olvastunk.
S ha szintén természetes is, hogy egyes
fejedelmeknek sikerét az irodalom és müvészet
terén legtöbbnyire más mértékkel méri a közönség,
söt még a kritikusok is, már magában az is föltünö, hogy mily sok uralkodó foglalkozik szenvedélylyel a zenével.
Az emlitetteken kivül tudjuk, hogy királynénk, Erzsébet, kiváló cziterajátszó s a japán
császár neje a cziterához hasonló "Koto" nevü
nemzeti hangszert igen ügyesen kezeli. A román
királyné szépen játszik hárfán és zongorán. György
görög király nagyon szereti a czimbalmot, a csengetyü- és üvegpohár-játékokat, III, Sándor orosz
czár ügyes trombitás volt s Henrik porosz herczeg,
ki egyuttal zeneszerzö is, hegedün és zongorán kitünö ügyességet mutat.
A régi idökböl is fenmaradt annak emléke,
hogy sok fejedelem foglalkozott zenével. Igy VIII.
Henrik angol király két teljes misét szerzett, melyeket sok ideig énekeltek a templomokban s a
mellett kitünö flótázó volt. Erzsébet királyné és
Stuart Mária hárfáztak és guitaroztak, I, Károly
nagyon szerette a gordonka- és orgona-játékot s I.
Jakab oly szenvedélyes zenész volt, hogy sokszor
napokig félrevonult sipjai, bárfii, trombitái és hegedüi közé s folyvást játszott; ö honositotta meg
az orgonákat a skót templomokban.
Nagy Frigyesröl ismeretes, hogy kitünöen
flótázott és pedig oly szenvedélylyel, hogy még a
csatába is elvitte magával kedves hangszerét. I. Lipót magyar király szintén irt zenedarabokat, melyeket részben nagyon becseseknek tartanak s kitünö zongorázó volt; mind a négy palotájában volt
sok zene-eszköz a különösen hárfa.
II. József is nagyon szerette a zenét és sokat énekelt. Hortense herczegnö, III. Napoleon, egy
franczia nemzeti dallá lett melódiát (Partent pour
la Syrie) is szerkesztett.
Szóval sohasem volt korszak, mikor a királyi családok tagjai között ne akadt volna egy-egy
tehetséges zenész.

6.oldal.— Budapest, 1898.
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Ez a második királyi kézirat ugyanis egy niszter, Rakovszky István, a föszámszék elnöke,
héttel késöbb kelt, mint a gróf Keglevich Ist- Bacsak Pál királyi tanácsos, csetei Herzog Péter
* Országos dalünnep. Az aradi országos ván kinevezése. De azért a két kézirat egy Neogrády Lajos vármegyei föjegyzö, Bischitz Ladalünnepély elömunkálatai már be vannak fejezve
napon és egymás mellett jelent meg. Az em- jos földbirtokos, Koromzay földbirtokos, Petényi
és bizonyosra vehetö, hogy az e hónap 12—16. ber tehát könnyen jut arra a gondolatra, hogy Vendel, Havass Károly kuriai biró, Basch Gyula
napjain lezajló dalosünnep impozáns lesz minden az uj intendánsnak azért kellett egy kicsit festömüvész, Krasznay Ferencz ügyvéd, ifju Szontekintetben. Az ország 47 dalosegylete részéröl várakoznia, mert az utolsó pillanatban a volt tagh Miklós s még igen nagyszámu vadászközön1187 vendég van bejelentve, a kiket részint szál- kormánybiztos számára néhány rózsával akar- ség. A vadászat azért volt különösen széplefolyásu,
lodában és magánházaknál, részint tömegszállá- ták kipárnázni a visszavonulás utját. Kor- mert itt nem hajtók által mesterségesen összehajsokon helyeznek el. Arad közönsége — élén a vá- mánybiztosi munkássága révén ilyen ró- tott vadakra lövöldöztek a vendégek. Igen nagy
zsák nem igen jártak neki, ennélfogva a
rosi törvényhatósággal, mely egy este megvendégeli "sok évi közszolgálat" czimén ajándékozták területre oszlott szót a vadászsereg, ugyszólván
a dalárokat és remek serleget ajánlott fel verseny- meg velük. Ez sokkal tágabb fogalom s ezen minden vadász a saját lötávolában egyedül figyelt
dijul — nagy örömmel várja falai közé a vendé- a czimen már sok olyan kitüntetés történt, s a legtöbbnek sikerült is lövésre kapni egy negeket. A város föutczáját most kövezik ugyan, de aminek az okát nehéz kitalálni. Igy meglehe- mes vadat. Visszajövet, a fürdöközönség összegyülea munkálatok nagyobb részét péntekig, mikor a tett koczkáztatni a Huszár Kálmán kitünteté- kezve fogadta a vendégeket s Rácz Jani zenéje
dalárok Aradra érkeznek, befejezik. Amit egyes sét is. Hogy pedig a kitüntetés mégis a kivánt mellett hozták a gazdag vadászzsákmányt, szebblapokban miazmákról, járványról stb. irnak, va- czélt szolgálja, azon a napon kellett publi- nél-szebb zergéket. A vadászat után az egész tárlótlan dolgok. Aradon most semmiféle járvány nem kálni, amikor az uj intendáns kinevezésével a saság gratulált dr. Szontagh Miklós királyi tanáuralkodik és egyáltalán nincsenek többen távol a kormánybiztos ur fölöslegessé vált. Szóval: csosnak, a fényes vadászkirándulás szervezöjének.
városból, mint más évek nyárszakán. A dalünne- gróf Keglevich István a hivatalos lap szerkesztöségében bevárta, mig a kormány valami
pély a Maros partján elterülö Baross-parkban lesz, formát talált, hogy a távozó Huszár Kálmánt
Kottingbrunni lóversenyek.
amely a legszebb üdülöhelyek egyike. Másik része ki is tüntesse, meg nem is. Kitüntesse a
az ünnepélynek a szintén kellemes városliget lomb- miniszteri hivatalnokot (és nem is lehetetlen,
(Utolsó nap.)
jai alatt fog lefolyni. A versenyekben 20 dalegylet hogy ebben a minöségben elég jó matéria), de
A kottingbrunni meetingnek mai utolsó napvesz részt és hét dij van, mind igen értékes, köz- ne tüntesse ki a kormánybiztost.
ján a bécsi sportpublikumnak eléggé kijutott az
tük az aradi nemzeti szövetségé és Vásárhelyi Béla
Ez a differenczia tehát csakugyan fölme- izgalmas versenyek gyönyörüségeiböl. Különösen a
förendiházi tag, diszelnöké. Az ünnepély alatt a rülhetett, de már a gróf Keglevich István ki- föfutamban, a kottingbrunni nagydijban volt érdedalosok meg fogják koszoruzni a vértanuk szob- nevezésének királyi jóváhagyása után. Most ez kes finish, amelyben Gagerl és Komámasszony elrát, amikor is Long György fövárosi tanácsos, az is eloszlott. Gróf Keglevich István hivatalosan keseredett küzdelem után holtversenyben érkeztek
országos dalegylet elnöke, mond beszédet.
is be van iktatva az Opera és a Nemzeti a czélhoz. Lulu, a ring és lapunk kivételével az
Szinház intendánsi állásába, Huszár Kálmán összes szaklapok favoritja, utolsó volt.
pedig
ordót kapott, de a királyi kézirat gyönAz uj intendáns.
Komámasszony mai félgyözelme nagy rekord
géden megfeledkezett róla, hogy a miniszteri
Amikor már azt kezdték hiresztelni, hogy tanácsos ur egy ideig kormánybiztos is volt. volt. Az osztrák kanczadij gyöztese a némi különa gróf Keglevich István kinevezése az utolsó
bár az a két szinház, amelyet egy- bözet leszámitásával teljes öt kilogrammot cedalt
pillanatban fölmerült differencziák miatt kutba ideig És
vezetett, szintén képes volna ilyen gyön- Gagerl-nek, Komámasszony további sikerei bizoesett, a hivatalos lap egyszerre meghozza a
nyára nem maradnak a mai mögött. Valószinü
géd feledésre . . .
kinevezésre vonatkozó legfelsö kéziratot:
gyöztesként jelölt lovaink közül Trial, Gagerl,
Ma olvasható a "Budapesti Közlöny"
Komámasszony, Tricky és Balek elsöknek, Páratlan,
élén:
Bálványom és Györgyike helyre érkeztek.
Magyar belügyminiszterem elöterjesztésére
A részletes eredmény a következö:
(A
budaiak
panasza.)
A
budapesti
(budai)
kegróf K e g l e v i c h Istvánt a magyar operaház
reskedelmi társulat terjedelmes kérvényt intéz a
I. Gátverseny. Dij 2000 korona. Távolság
és a nemzeti szinház intendánsává kinevezem.
budapesti közuti vasut igazgatóságához, amelyben 2800 méter.
Kelt Ischlben, 1898. évi julius hö 26-án. sok panaszt sorol fel a budai közlekedés ellen. A 1. Gróf Koritowski W i o s n a 67 kilogramm,
FERENCZ JÓZSEF s. k.
lovagolta Slinn.
rekriminácziók közül kiemeljük azt, hogy a Ferencz
P e r c z e l D e z s ö s. t
Jozsef-hidon át a zugliget felé közlekedö ko- 2. Gróf Trauttmansdorff N y a l á n k 60 kilogramm,
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Megvan tehát az uj intendáns és azok a
bizonyos differencziák sem igen merülhettek fel
az utolsó pillanatban, mert hiszen a király
gróf Keglevich István kinevezését már a mult
hónap huszonhatodikán aláirta. Nem is volt
szabad föltenni, hogy gróf Keglevich István
intim természetü igazgatási dolgokról nyilatkozott volna, mielött a megtörtént kinevezésröl
akár csak bizalmasan is értesitik. Keglevich
kétségtelenül tudta már, hogy kinevezését a
király is jóváhagyta és ö lehetett leginkább
meglepve, amikor egyes ujságokban azt olvasta, hogy közte és a kormány közt az utolsó
pillanatban differencziák merültek fel. Ámbár
talán meg sem lepödött, mert amióta kinevezésének hire kelt, egyszerre megint szemközt
találta magát azokkal az ellenséges hangokkal,
amelyek annak idején elkisérték, amikor elöször volt intendáns és elég gyorsan távozott
helyéröl. Ezek az ellenséges hangok kezdettöl
fogva el szerették volna riasztani az intendánsi
állás elvállalásától s ezek szerették volna a
kinevezés késedelmét differencziákra magyarázni. Ma azonban a hivatalos lap egyszerüen
elfujja reménységüket
Valami differenczia mégis lehetett, de a
gróf Keglevich István dolgától egészen függetlenül. A differenczia Huszár Kálmán volt kormánybiztos urra vonatkozhatott. Legalább erre
vall a hivatalos lap mai számának egy másik
közlése, amely szószerint igy hangzik:
A Személyem körüli magyar miniszterium
ideiglenes vezetésével megbizott magyar miniszterelnököm elöterjesztése folytán H u s z á r
Kálmán belügyminiszteriumi miniszteri tanácsosnak, sok évi közszolgálati ideje alatt szerzett
érdeme elismeréseül, Lipót-rendem lovagkeresztjét
dijmentesen adományozom.
Kelt Offenseeben, 1898. évi augusztus
hó 2-án.
FERENCZ JÓZSEF s k.
B.Bánffys. k.

csikra, a budai oldalon különösen vasárnap és
a hétköznapok bizonyos óráiban felszállni lehetetlen, mért a kocsik már a pesti oldalon zsufolásig
megtelnek utasokkal. Ezen ugy lehetne segiteni,
ha a Ferencz József-hid budai oldalától vagy a
Horváth-kerttöl külön közvetlen kocsik indulnának.
Rosszul van — a kérvényezök szerint — a vonalszakasz vége a déli vasuthoz megállapitva, helyesebb lenne a Krisztina-körut felsö végén szakaszhatárt állitani. A 15 krajczáros viteldij is magas;
a pesti közönség — ugy mondják — sokkal hoszszabb vonalokon is csak 10 krajczárt fizet. Kivánják, hogy a bérlet-cserejegyeket a lánczhidtól a
fogaskerekü vasutig is lehessen használni, valamint
a Ferencz József-hid budai végétöl a fogaskereküig.
Borzasztó zaklatásnak mondja a kérvény azt,
hogy a Pálffy-tértöl a lánczhidig az egyik kocsin
6 krajczárt, a másikon 10 krajczárt kell fizetni;
a zugligeti kocsinak például csak 10 krajczáros
jegyet szabad e vonalra kiadni. A kérvényt Freyberger Pál elnök, Ott Lajos alelnök és Kollár
Lajos királyi tanácsos jegyzö irták alá és megküldték a budai városi bizottsági tagoknak is.

SPORT.
+ Primula Oroszországban. Mr.. Silton hároméves kanczája, Primula, mely a minap is a
kottingbrunni nagy handicapben csak fejhoszszal
volt második a pehelysulyu Menyecske mögött,
még ez évben kimegy Oroszországba. Primula a
15.000 rubellel dotált varsói nagy dijban fog futni.
+ Nagy zergevadászat a Tátrában. A Tátravidék passzionátus zergevadász és Uj-Tátrafüred
tulajdonosa, dr. Szontagh Miklós, tegnapelött rendezte egyikét azoknak a nagyszabásu vadászatoknak, melyek messze vidék, söt a külföld hires
vadászait is a Tátrába vonzzák igy augusztus elején. A vadászatban ezuttal is ötven-hatvan elökelö
vadász vett részt, köztük Perczel Dezsö belügymi-

lovagolta Buckenham.
3. Capt. Gaston T e r m i d o r 68 kilogramm,
lovagolta Jekyl.
Futottak még: Mr. Silton Jasmin 62 1/2 kilogramm, lovagolta Printen. Gróf Erdödy S. Thury 60
kilogramm, lovagolta Salter.
Birói itélet: Küzdelem után fél hoszszal elsö,
rossz harmadik.
Totalisateur: 5 : 18, helyre 25 : 42 és 51.
II. Nyeretlenek akadályversenye. Dij 3000
korona. Távolság 4000 méter.
1. Ottó föherczeg T r i a l 621/2kilogramm,
lovagolta Lovász.
2. Herczeg Taxis B á l v á n y o m 621/2kilogramm,
lovagolta Sheybal.
3. Báró Rodich A. P e t r a r c a 68 kilogramm,
lovagolta Rémes.
Birói itélet: Biztosan fél hoszszal elsö, rossz
harmadak.
Totalisateur: 5 ; 10, helyre : 25 :25 és 25.
III. Kottingbrunni dij. Dij 14,000 korona. Távolság 2800 méter.
1. + Dreher A. G a g e r l , 541/2kilogramm,
lovagolta Smith.
2. Báró Königswarter K o m á m a s s z o n y 58 kilogramm,
lovagolta Adams.
3. Ottó fhg H i p p - H i p p - H u r r a h 58 1/2 kilogramm,
lovagolta Cleminson.
Futottak még: Gróf Hadik-Barkóczi Áldomás 51
kilogramm, lovagolta Wilton. Dreher A. Billnitz 49 1/2
kilogramm, lovagolta Bulford S., báró Springer G. Lulu
57 kilogramm, lovagolta Hyams, gróf Sztáray J. Veloce
491/2kilogramm, lovagolta Gilchrist.
Birói itélet: Holtversenyben elsö, 2 hoszszal
harmadik.
Totalisateur: 5 : 9 Komámasszony, 5:11 Gagerl
és Billnitz, helyre 25 : 39, 35 és 73:

IV. Bucsuverseny. Dij 2000 korona. Távolság 1000 méter.
1. Mr, Dorryt I l l u z i o n 541/2kilogramm,
lovagolta Adams.
2. Ottó föherczeg S o s c h a 641/2kilogramm,
lovagolta Cleminson.
3. Lebaudy R. S i m b a c h 56 kilogramm,
lovagolta Barker.
Futottak még: Gróf Kinsky Zd. S z o k á s 56
kilogramm, lovagolta Gilchrist. Gróf Sternberg A. Angelina Cisneros 541/2kilogramm, lovagolta Marsh.
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Birói itélet: Könnyen háromnegyedhoszszal elsö,
5 hoszszal harmadik
Totalisateur: 5:12, helyre 25 : 38 és 53.
V. Eladó verseny. Dij 2000 korona. Távolság
1000 méter.
1. Zangen I. B a l e k 57 1/2 kilogramm,
lovagolta Barker.

2. Mr. Janoff P á r a t l a n 53 1/2

lovagolta Hyams.
3. Gróf Trauttmansdorff V e l l 481/2kilogramm,
lovagolta Kurt.
Futottak még: Wiener Welten Itsel 49 1/2 kilogramm, lovagolta Cleminson. Gróf Henckel A. Hermina
491/2kilogramm, lovagolta Wilton. Miller J. Sonnenberg 51 kilogramm, lovagolta Gilchrist. Péchy Andor
Döme 51 kilogramm, lovagolta Poole. Gróf Sternberg
Dilemma 491/2kilogramm, lovagolta Park. Wahrmann
R. Tripoteuse 56 kilogramm, lovagolta Adams.
Birói itélet: Küzdelem után fél hoszszal elsö, két
hoszszal harmadik.
Totalisateur 5 : 29, helyre 25 : 46, 37 és 102.
VI. Nyeretlen háromévesek, gátversenye. Dij
2000 korona. Távolság 2400 méter.
1. Herczeg Auersperg T r i c k y 65 kilogramm,
lovagolta. Williamson.
2. Herezeg Taxis L a n t o s 65 kilogramm,
lovagolta Printen.
3. Gróf Lamberg V i o l a n t a 65 kilogramm,
lovagolta Slinn.
Futott még: Bárd Erlanger Divat 65 kilogramm,
lovagolta. Csompora.
Birói itélet: Könnyen 1 és fél hoszszal elsö,
1 hoszszal harmadik.
Totalisateur: 5 : 8. Helyre 25: 27, 29.
VII. Eladó-verseny. Dij 2000 korona. Távolság
1000 méter.
1. Báró Springer D u c a 54 kilogramm,
lovagolta Hyama.
2. Mr. Lincoln G y ö r g y i k e 551/2kilogramm,
lovagolta Barker.
3. Baltazzi A. N e r i s s a 54 kilogramm,
lovagolta Prudames.
Futottak még: Lov. Lederer Tulipán 48 kilogramm, lovagolta Sands, lov. Lederer Apollonia 48
kilogramm, lovagolta Slack, Péchy A. Masque 49 1/2
kilogramm, lovagolta Poole, dr. Russo E. Nini 52 kilogramm, lovagolta Gilchrist, gr. Sternberg Aglo-li-agbo
48 kilogramm, lovagolta Marsh, gróf Tranttmansdorff
Jour-fix 51 kilogramm, lovagolta Cleminson, Wahrmann
R. Bovrill 55 kilogramm, lovagolta Adams.
Birói itélet: Két hoszszal elsö, egy és Mi hoszszal harmadik.
Totalisateur: 5 : 63, helyre 25: 71, 43 és 56.

NYILT-TÉR.
Columbia

világhirü amerikai kerékpár
gyártmányok, saison elörehaladottsága, miatt árengedménynyel árnsittatnak, ugyszintén* a Steyri WTftff1
kerékpárok is.

FODOR KÁROLY és Társa V., Erzsébet-tér 17
Kyári-iskola : Aren&-ut és I^adv*y-otex» svak.

IDÖJÁRÁS,
A m. kir. országos meteorologiai intézet távirati
jelentése 1898. augusztus 7-én reggel 7 órakor.
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Budapest, 1898. — 7. oldal.

BÁBEL.
Franczia regény.

(9)

Irta: Augustin Filon.
Leontine tagadó jellel válaszolt a sekrestyésnek és mikor az atya felkelt térdelö
helyzetéböl, feléje ment és megszólitotta:
— Uram, nem fog többet az orgonán
játszani az a személyiség, ki a multkor este
játszott ?
— Másodszor is szeretné hallani?
— Oh igen! Oly boldog voltain... annyit
sirtam hatása alatt!
— A müvész, aki annyira elragadta
önt, Gonard, a nagy zeneköltö volt; most Londonban van és néha játszik orgonánkon. Nem
kételkedem benne, hogy Isten öt szemelte
ki arra, hogy önt visszavezesse hozzá, ha valamikor elfordult töle.
— Oh uram, szólt Leontine a jámborság
és keserüség kifejezésével, hát foglalkozik az
Isten ilyen nökkel, mint én?
— Isten ismerte önt, amikor teremtette,
mért ne mentené meg önt?
— Nos hát, uram . . .
— Ne hivj engem "uramnak", Bennünket egyszerüen "atyám"-nak szólitanak, mert
mindnyájan, kik szenvednek, gyermekeink.
— Ugy hát atyám gyónni szeretnék . . .
— Jöjjön, szólt egyszerüen.
Leontine követte, Ez estén három uri
hölgy várt, mig a varrónö gyónását, büneinek
vallomását befejezte és az atya a bünbocsánat
kapuit kitárta elötte.
Három esztendö mult el. Leontine most
jó keresztény volt és leányát vallásosan nevette. Az atya örködött felette, védelmezte,
támogatta minden megpróbáltatásainak közepette. És azt mondta neki: "Családi életének
tisztának kell lennie minden áron. Ezzel tartozik becsületének, gyermekei jövöjének és
annak, akit szeret . . ."
Leontine elmesélte ezt a történetet Marcelnek.
— Jó, szólt, mire Leontine végzett, még
beszélünk erröl.
De nem beszélt róla többé. Azonban Leontine ezentul nem titokban járt a templomba.
Valahányszor megjött a templomból a maga
módja szerint mesélte el Marcelnek a prédikáczió
tartalmát: beszélt elötte imádságairól és felmondatta a kis Pauline-nel a katekizmust.
Arról a vágyva-vágyott dologról nem beszélt
soha egy szót sem, csak tekintetét szegezte
esdve Marcelre.
Egy este Marcel hirtelen igy szólt:
— Nos látom, ha egy asszony valamit a
fejébe vesz. nem birni vele . . . Hát legyen,
amint te akarod . . .
— Igazán, Marcel, beleegyezel?
Marcel tréfálkozva szólt:
— Megrendelem a lakodalmi ruhámat.
De mondd csak, hogyan álljak talpra és menjek el a templomba?
— Ne nyugtalankodjál. Az atyának
engedélye lesz rá, hogy itthon eskessen minket. £1 fog jönni hozzád, hogy elökészitsen a
szentséghez.
— Hogyan, hát én is ? . . . Elvégre is legyen, amint akarod.
Estére az atya eljött és egyedül maradt a
beteggel. Mikor elment, Marcel gondolkodva
ült karosszékében. Kijelentette, hogy az atya
"igen kedves, jó modoru uriember,"
Végre megvolt az esküvö néhány tanu
jelenlétében, köztük Polly, aki keservesen sirt,
maga sem tudta miért. A czeremónia után az uj
Delaunay asszonyság nyugalomra vitte sovány
elgyöngült testét, lefektette urát, kit takarójába
göngyölt, mint egy kis gyermeket. Különös
nászéj! Marcel nevetett magában fölötte, halkan mormolva :
— Micsoda dolgok! . . . A "ponty", aki
sovány, mint a két ujjam, és egy nagyvilági
jezsuitapáter . . . És mit tettem én ? Körben
forogtam és ime czélhoz jutottam ; ugy végzek, ahogy kezdtem : mint a papok és Badinguet barátja,
IV.
Hat hónappal késöbb Delaunay asszony
gyászba öltözött gyermekeivel kiment a temetöbe, hol Marcel egy bokor árnyában aluszsa

örök álmait. Egyébként nem ment rosszul dolga,
Felei megszaporodtak és meg is változtak.
Eleinte csak szobaleányoknak varrt, most urnök részére készit ruhákat. Arra gondolt, hogy
mühelyét is átteszi elökelö feleinek kerületébei
a Bond Street-re vagy a Hannover Square-re,
midön egy váratlan esemény hozta nagy mozgásba Bábelt és környékét.
Egy reggel — a Greet Street mély álomban szenderült még és az utcza egyik végétöl
a másikig csak a Nahima sepröjének lassu,
álmatag suhogását lehetett hallani — az Eszter asszony boltjának ajtaján és a kis oldalbejárón hevesen kopogtattak. Az elsök, akik
kidugták fejüket az ablakon, látták, hogy
a 14 bis szám elött egy csomó ember
állt meg, közöttük több rendör, Mi történt?
Tüz van? Ez volt az elsö gondolatuk. És
mit jelent az hosszu, komor szinü, ablaknélküli
kocsi, mely ott állt a járda mellett? Nem a
"fekete Mária" volt az, a foglyok kocsija? Az
emberek egyik házról a másikra vitték át következtetéseiket ; némelyek lejöttek az utczára.
Letartóztatásról, házkutatásról és egyéb hasonló fogalmakról folyt a szóbeszéd. Egyszerre
csak a Klaus Vilmos nevét vették az ajkukra
és a következö öt percz mulva az egész utcza
meg volt gyözödve arról, hogy a nömet egy
második Guy Fawkes volt és hogy nála nagymennyiségü dynamitot találtak, melylyel a parlamentet akarta légberöpiteni.
Polly magánkivül, felbontott hajjal nyitotta ki a bolt ajtaját; a rendörbiztos bement
és negyedórára ott hagyta a Greek-Street lakóit a talány elött, melynek megfejtésén törték
fejüket. Valóságos embertömeg verödött össze
a 14-bis elött és a vita, amelybe a kiváncsiak
elegyedtek, pillanatról-pillanatra nött, lármává
fejlödött ki, melyböl franczia és olasz szavakat is lehetett kihallani.
Hirtelen napfényre került a valóság: a
rendörség letartóztatta Eszter asszonyt. Akkoriban egész London mohón olvasta az ujságokban egy, az elökelö osztályban lezajlott
esemény misztikus részleteit. És ezekböl a
részletekböl mindenféle büntényekre következtettek, mindenféle titokzatos, alattomban elkövetett gonoszságokra, az erkölcstelenség egész
bünszövetségére, mely titokban folytatja üzelmeit, kizsákmányolva egyrészt a nyomoruságot
és tudatlanságot, másrészt a gonoszságot és
romlottságot és szervezetével összeköttetésben
áll a vidékkel ép ugy, mint a külfölddel. Mindeddig ez üzelmek titkos intézöjének sikerült
kibujni az igazságszolgáltatás sujtó keze alól.
Végre megcsipték. Eszter volt, a Greek-Street
illatszerésznöje, a szépség és ifjuság titkainak
birtokosa, kinek neve holnap tizezer ujságban
benne lesz.
Az egész Greek-Street reszketett a dühtöl és iszonyattól. Az asszonyok elhatározták,
hogy meglynchelik a nyomorultat; a férfiak
egyre azt hajtották: "Én elöre mondtam ! Én
elöre láttam, hogy mi fog itt történni I" És
mindannyian érezték sulyát annak, hogy e nagy
bünös szomszédságában laktak. Egy óra alatt
itt lesznek az ujságok tudósitói; egy hét alatt
sem ürülnek ki a "publichouse" helyiségei. Söt
Nahimát már interviewolják.
A rendörség mindent felhányt ebben a
különös boltban, hol soha nem vásárolták még
a legparányibb csecsebecsét sem. A keleti
szönyegeket, az aranynyal és ezüsttel átszött
csipkéket, melyekkel Fidés és Pauline diszitették magukat, összetépdesték. A szarvasfej
lehullott a japáni hajóra, mely eltörött. E rendetlenség közepette megjelent Eszther asszony
az ajtó küszöbén, két titkos rendör között.
Gondosan volt felöltözve fejénkalap, csinosan megkötött fátyollal. Dühös felkiáltások fogadták s szinte ugy látszott, hogy ráveti magát a tömeg.
— Méregkeverönö! . . Canaille . . .
Halába . . . Halálra vele azonnal. . . A kötél
még enyhe neki! . . .
Fehér arczának még csak egy izma
sem rándult meg. kicsiny; összeszoritott
szemeivel közönyösen nézett maga elé. Jól
megfigyelve, arczán bizonyos kihivó vonás ült
(Folytatása következik.)

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

Hétfö, augusztus P.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Elöre fizetendök készpénzben, levélbélyegekben vagy
Kiadóhivatal:
Minden szó 2 krajczár.
postautal ványon.
i VUL kerület, József-körut 65. szám.
Vastagabb betükböl szedve 4 krajczár,
^v
a
választ
poste-restante
kéri,
akkor
minden
közlés
után
még
30
krajczár
kincstári
bélyegilleték
is fizetendö. -- Czélszerü
hirdetésben, vagy
E* a
beküldeni, s a szöveget az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséges levélbea is lehet a szöveget s a levéljegyeket beküldeni.
könnyen kiszámithatja az apróhirdetés árát.

ÁLLÁST KERES.
ki a kerteszet minden ágában jártas, állást
keres. Szives megkeresést ^ z a t a s b e r "
laphuz kér.
5€82—3
jjelige
li
alatt
ki a
kereskedelmi szakfankitünö
|
J folyamot
y most végezte
g
eredményüvel, szerény fizetés mellett, elfogad _ irodai
irodai
állast, Levéibtli szives megkeresést ,Ügyes* czim alatt
kidóhiatalba kér k é r á é á 6 áéá6—3
— 3
a kiadóhivatalba
Áwhnn ajánlkozik családhoz gjersiekek
vrVilU mellé, hossza évekgrakoriatáTal
bir, gyönyörü kézimunkát végez s varrói is tud ; beszél
magváruTs keveset németül. Czim a kiadéaivatalfeaB.
1803—3
"KIMiflinftL'iift ^Z<'P irással, az irodai teendöidben
iJlraidiftvJUlv jártas, állást keres. Czim a kiadóhivatalban.
5640—3

ÁLLÁST KAPHAT.
30—35 éves magányos n ö házvezetönönek. A magyar, néaiet
é s tót nyelv szükséges. A fizetési igényük rteg-rrJiiésével ellátott ajánlatokat »Feividékre" czimen a kxa-Ióáivatal továbbit.
£ÖTÖ—4

I

ajánlkozik, tanit a legkiCzimbalom-tanitónö
| tünöbb tanmód szerint
{óráükint 50 kr.). Ugyanott egy remekhangu, pedálos

és jártas egyén, kik venni vagy eladni
_^
szándékoznak házat- és telket (Ujpest
környékén), jutányosan közvetit Az érdeklödök forduljanak hozzá egész bizalommal. Czim a kiadóhivatalban.
'
5268—7

Horváiit-féie ezimbalom is eiadó 60 forintért. Czim a
kiadóhivatalban.
5694—5
mérsékelt áron ad alapos oktatást
zongorából. Megkereséseket "Zoiigoratanitóad* jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 5660—5
izf- vallásu, ajánlkozik szerény feltételek
J
meliett a jövö tanévre. Levélbeli megkereséseket a kiadóba kér .Nevelö* jelige alatt. 5858—5

1A W v t U l i i keresek megvételre. Ajánlatot "Tura
JV UIUIKIII Sgép'Jjelige
alatt kérek a kiadóhivatalba
h
*
5G36-9
Vn*vo\t keveset használt kerékpárokat. A gyártmány.
Vw2CK és az ár megemlitésével ellátott ajánlatot
ezen laphoz kérek "Kerékpártözsde" CTnnen. r 5668—9

OKTATÁS.

Zcnetanitóno

Mármaros megyében, levö 350 kataszJ f
ter holdas dubroyai birtokom eladó.
A birtok vasut, országut és a Taraj vize mellett fekszik.
Terheli 10000frtbanktartozás. Bövebb felvilágositással
a jelentkezöknek magam szolgálok, özv. Váradi Antalné.
szflletett Mihályi Ella.
1835—6

HÁZ- ÉS TELEK-ELADÁS.
ilo (ias
'
29 termöföld szabadkézböl
IffffC7I7 eiadó,
Ügynökök kizárva. Levelet

Y&ROSUGETi SZINKÖR

BUDAI SZINKÖR

Igazgató féld Zsigmond.

A kis herczeg.
Eliklay Komét, a Magyar szinház
tagja, iiiiiit vendég.

Háromláb
kapitány.

Operetté 3
Kerdefe X öwtar.

KISFALUDY-SZINHÁZ

énekes bohózat 3 felvon ásban.
Irta: Kövessy Aliért és Faragó
Jenö.
Kezdete 7 és félórakor.

Ó-BUDÁN.
Igazgató: Fejér Dezsö

Zárva.

5674—7

rekedtségnél vegyen 30 krért Réthyféle Pemetefü-czukorkát.
1537—18
utczai ruhákat olcsó árban készit
egy1 elsörangu varrónö. Czim a
*
5428—18
TAVIAI* ü1UI>4ef nyerhetnek intelligens fiatal emberek
CuJGS S l i a l a a i vagy tanulók egész éven át szerény
feltételek me UettCzim a kiadóhivatalban.
5448—18
"IMÁM |SN«#ne nöiruha- varrónö ajánlkozik házakhoz
JQUl liyjCd napi 1 frt 50 krért. Czim a kiadóin5508-18
tlb
vatalban.

MIKSZÁTH KÁLMÁN

SZINHÁZAK.
Budapest, hétfö, 1898. augusztus 8-éa.

KÜLÖNFÉLE.

BIRTOK VÉTEL ÉS ELADÁS.

Ceres jeligére e iap Madóhivataiáboz.

VÉTEL.

Ügynökök
magas provisió mellett felvétetnek egy igen elönyös
szép biztositási ág terjesztésére a Hamburgi katona
szolgálati,toházasitásié s
korbiztositisi társulat vezéragyBÖkségénél, Budapest, Almássy-utcza 4.
Biztositásokban nem jár
tasakkellöen kiképeztetnek.
ügyaaott egy pénzbeszedö
felvétetne 500 frt kauczió mellett.

Katántfhv-jüptár189O-re,
melyet az ORSZÁGOS HIRLAP elöfizetöi i n g y e n
•
megkapni,

fognak

hirdetések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetéseket elfogad:
az O R S Z Á G O S HIRLAP kiadóhivatala
VIII. ker., József-körut 65. szám.

Bank- és váltóliziet-rószvénytársaság
Budapest, Dorottya-stcZ£ 13. sz.

390,000 korona nyerhetö:
1 drb. Osztrák hitel sorsjegy-igérvénynyel. Hozás
szept 1-én, fönyeremény 300,0€K) kor.frt8.50 1 drb.
Osztrák foldhitei-sorsjegy-igérvéHyayeL Hozás aog.
lö-én. Fönyeremény 90.CMH) kor. 2.— fitt

a kettö együtt csak 8 forint

papip

.

felvétetnek lapunk kiadóhivatalában

olcsón kapható Budapest, VIII. ker., József-körut 65. szám.
Bövebbet a kiadóban.

Közvetlen kocsik

Budapest déli vasutról.

A nyári menetrendben, azaz ISSS.évi május hö 1-töI 1898. évi szeptenil e r aó 30-ig
Tai ind. Budapest d. v.
. . 8 óra — p. este
Budapest déli vasisti páiyandwapról é s wiszont naponta a következö L és
érk. Fiume
. 9 " 38 " d. e.
IL-osztályu közvetlen személykocsik köziekednek a gyorsvonatoknál :
Budapest d. v. IHünchen Centralbahnhof é s viszont Pragerhof—Mar
menettartam 13V2 óra,
burg—Franzensfeste—Kufeteinon á t
aj ind. Fiume . . . . . . . . . . . . 7 óra 45 p.
Ind. Budapest d . v
8 óra — perec este,
érk. Budapest d. v . . . . . . . . . . 9 " 20 " este
érk. München Centralbaliiih.of. . . . 9 " 57 ;
menettartam 26 óra.
menettartam 13x/2 óra,
ind. München Centraibahiiiioi
11 óra 23 p. d. e.
b) ind. Fiume. . . . . . . . . . . . 7 óra 55 p. este
érk. Budapest <L v.
9 " 50 " d. e.
érk. Budapest d. v.
. 9 " 50 " d. e.
1
menettartam 22 /* óra,
menettartam. 14 óra.
Budapest d. v.-Va!encze (Yesezia) é s viszont Pragerhof—Nabresina—
B u d a p e s t • d. «•—Villach és viszont Pragerhof—Marburgon á t
Cormonson áL
Ind. Budapest d. v
8 óra —percz reggel
ind. Budapest d . v
. . . . . . . 8 óra — p. este
érk. Yülach
. . . 8 " 12 " este
érk. Velencze
. 2 " 15, T d.a
menettartam 12V4 óra.
menetiartam IS 1 * óra.
Ind. Viüacb
6 óra 12p. reggel
Ind. Velencze
. . . . . . . . 2 óra 10 p. d. a.
érk. Budapest d. v.
9 " 20 " este
érk. Budapest d. v
. 9 ., 50 p. d.e.
. menettartam 15 óra.
menettartam liP/2 óra.
Ezen közvetlen kocsik minden gyorsvonatra érvényes I. és IL oszt. menetBudapest d. v.—Pakrácz-Lipik é s viszont Kanizsa—Barcson át.
igazolványnyal használhatók.
Ind. Budapest d. v
. 9 óra 25 p. este
Budapest d. v. pályaudvaron ¥eleaezébe közvetlen meneQegyek adatnak ki.
érk. Pakrácz-Lipik
1 " 20 " d. u.
Az utazás Ausztria-Magyarországban egyszer megszakitb.ató.
menettartam 16 óra.
Bsadapesi d . w.—Fiume és viszont Pragerhof—St.-Péteren á t
Ind. Pakrácz-Lápik
2 óra 50 p. d. u.
3/ ind. Budapest d. v
. 8 óra — p. reggel
érk. Budapest d. v . . .
. 6 " 29"reggeL
érk. Fiume
. 9 , 15 ,. este
menettartam 15ty2 óra.
menettartam ^-k óra,
Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP körforgógépén Budapest, VIII., József-körut 65. szám.

