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Udvariasság, udvariatlanság.
(p—pp.) Tegnap nevezetes nemzeti-

ségi ünnep volt Brassóban; Honterus-
nak születése után négyszáz esztendövel
szobrot állitottak az erdélyi szászok és
ez az alkalom szokatlan udvariassági
aktusokat tüntetett fel. Egyrészt ugyanis
a külön szász kultura ünnepén, ahol
tulajdonképen csak az Akadémiának kel-
lett volna megjelenni, mert tulajdonké-
pen csak a tudomány nemzetközi, jelen
voltak a hivatalos Magyarország képviselöi
is; másrészt pedig a szászok is nyom-
ban viszonozták ezt az elözékenységet,
amennyiben a Honterus ünnepen, mely
tulajdonképen a szászok evangeliumi
egyháztörténetébe való, tehát a mai poli-
tikától egészen független, a szász szónokok
kivétel nélkül mind hangsulyozták a ma-
gyar hazához való ragaszkodást Jobban
szerettük volna ugyan, ha a magyar
nemzethez és a magyar nemzeti kultu-
rához való ragaszkodást és ez utóbbi-
ban való részesedést hangsulyozták volna
a szászok, akik elött például még min-
dig csak a lipcsei és a bécsi könyvpiacz
ismeretes, de nem a budapesti, akik job-
ban gyászolták Bismarckot, mint annak
idején Deák Ferenczet, akikröl ép egy
hete, hogy a Schulverein müncheni gyü-
lésén, mint a magyarság áldozatairól
gyászdalokat énekeltek : mondjuk, szóval,
jobban szeretnök, ha a szászok nem-
csak a hazához mint históriai, geografiai
és politikai fogalomhoz való ragaszkodást
emlegetnék, hanem a magyar nemzeti mo-

mentumokkal szemben is ugy viselkedné-
nek, mint például a Királyhágón inneni né-
metek, a szepesiek, a bánságiak s a töb-
biek: de ezért most nem illetjük öket
szemrehányásokkal, söt ellenkezöleg el-
ismerjük finom faji kvalitásaikat, a társa-
dalmi érintkezésben való szabatosságukat,
a gondosságot, amelylyel a magyar ható-
ságok elözékenységét viszonozták. Ép azt
is akarjuk kiemelni, hogy tegnap volt
Magyarországon egy nemzetiségi ünnep,
mely a nyugoteurópai formák szigoru
megtartása mellett kellemetlenkedett az
ugynevezett nemzeti géniusznak.

Ma ismét nevezetes nemzetiségi ün-
nepröl értesitenek bennünket: Belénye-
sen, a rosszhirü Pável Mihály püspök
egyházmegyéjében, az oláhok, "Astra"-
egyesülete augusztus 26-án diszgyülést
rendez, erre az alkalomra összecsöditvén
sok oláhpapot, dászkált, diákot, min-
dent szorgalmasan elökészitvén, hogy azok
az elemek is ott legyenek, amelyek szük-
ség esetén sárba szokták tiporni a
magyar zászlót. Az oláhok nemzetiségi
mozgalmaiban ugyanis kevés szerep jut
a nyugateurópai formáknak. Sajtójuk
beszéde, tüntetéseik alszerüsége, a boycot,
amelylyel illetnek mindent, ami magyar,
továbbá egész politizálásuknak lármás
és falusias jellege ismeretes. A belényesi
ünnep tehát valószinüleg nagyon külön-
bözik majd a Honterus-naptól. Ép azt is
akarjuk kiemelni, hogy a napokban lesz
Magyarországon egy nemzetiségi ünnep,
mely a nyugateurópai formák megtar-
tása nélkül, kihivóan és bárdolatlanul

fog kellemetlenkedni az állami és nem-
zeti öntudatnak.

Az idei nyárnak különben meglehe-
tösen csöndes nemzetiségi történetéböl
kiragadtuk ezt a két kázust, mert ez a
két kázus arra tanit, hogy vannak ha-
zánkban udvarias nemzetiségek és van-
nak udvariatlanok. Ez a jelenség régóta
meglévén és régóta szemlélhetö lévén,
régóta politikai következményekkel is járt.
A brassói nap és a belényesi nap
ugyanis eszünkbe juttatja, hogy a ma-
gyar nemzetiségi politika tulajdonképen
szintén szalonszabályok szerint van be-
rendezve, régóta az lévén neki is a ve-
zetö elve, hogy az udvarias nemzetisé-
gekkel szemben legyünk mi is udvaria-
sak, az udvariatlanokkal szemben meg
udvariatlanok. Bátrak vagyunk megirni,
hogy a mi nemzetiségi politikánknak
eddig is ez a szalon-distinkczió volt a
megölöje és ha nem történik változás,
ezentul is ez lesz a meghiusitója.

Mindenki tudja, hogy a magyar
nemzetiségi politika Brassóban, Szeben-
ben, Ujvidéken, Belényesen, Lugoson,
Turócz-Szent-Mártonban és egyéb egy-
forma helyeken nem egyforma. Részint
ugyanis a finom és állandó udvariasság
honoráltatik állandóan, részint (és ez a
vád különösen az ellenzék különbözö
árnyalatait illeti) választási paktumo-
kat kell honorálni állandóan és igy
született a mai állapot, amely arról az
oldaláról ismeretes, hogy különbözö nem-
zetiségeknek különbözö mértékkel, vagy
pedig ugyanannak a nemzetiségnek külön-

Külsörészi dolgok.
(Eleven zászlóvasak.)

Követhallgatásra és bucsura megyünk
sok kocsikban, hosszu sorral. Lobognak a szép
nemzetiszin zászlók s kevélyen tartják öket
eröskaru emberek. A városban mindenki utá-
nuk tekint s a mezökön a ritka látnivaló
csodálatára megáll az arrajáró. (Hogy ugyan
müre möhetnek?) Az ut hosszucska, ellenben
a nap igen jól melegit, de nem panaszkép
van ez mondva, mert csak hadd melegitsen:
kell az nagyon a kukoriczának, de lesz is az
idén olyan hosszu, hogy elvész benne a
ló. Itt-ott vasutak szaladnak végig a tá-
jon, az orient express francziája majd
kiesik az ablakon, olyan jóizüt néz a
zászlós kocsikon. De nem sokáig tart ez. mert
ök is haladnak, mink is haladunk. Még át
kell menni egy falun, ami nincs minden föl-
tünés nélkül. A kunok pipázva olvassák le a
zászlókról, hogy ki éljen, egyébként semmi
szavuk sincsen a dologhoz, mivelhogy ök kü-
lön követet küldenek s mi közük volna akkor
nekik a mások követjéhez ? Egy-két ember in-
teget föl a kocsikra az ismerösöknek, állván
valamely holtajtóban, de az is mind tanyabeli.
A falu után következik a szétszórt világ, a

hosszuereszetes fehér házak, jó magas eper-
fák között.

De azért nem bir olyan magas lenni az
eperfa, hogy tul ne érjék a zászlók. Ezek itt
is, ott is lengenek s el nem lehet találni, hogy
ugyan mint rakták föl ilyen magasba. És cso-
dálatosan mozognak is a zászlók, üdvözlésre
hajolnak és integetnek is. Hát ez már miféle
furfang ismét? Hamar rájövünk. Fölmásznak
a zászlókkal a gazdák gyerekei a tetöre s
ahelyett, hogy ezt beütnék a rudjával, inkább
maguk tartják. Egyik törökösen ül az ormon,
a másik áll, kéménynek vetve a hátát és egyre
csak integetnek a nehéz rudakkal és lobog a
szines zászló az eperfák lombjai fölött.

Ez bizonyosan különb zászlótartó, mint
a vasrudak a városi házak falában, azonban
mégis szinte rossz ránézni. Mert ha onnan le-
fordul a gyerek, bizonyosan elvész.

— Dehogy vész — mondják az emberek
Rossz pénz nem vész el . . .

Ezen aztán meg is vigasztalódik mindenki.
(Az ut ára.)

Hogy a kocsik a telt helyre érkezzenek
idejekorán, igen keresgélni kell az utat. Erre
közelebb, arra hamarabb. A homok teszi azt,
amelyböl mindig keresgélni kell, hogy hol van

belöle kevesebb. Mivelhogy vannak helylyel-
közzel oly szép homokok is, hogy megáll
benne a ló s nem is megy addig odább, amig
a kocsiról a közönség le nem száll. A dagadó
homok ez, amely esö után, mikor a nap rá-
süt, magamagától mozog, mintha a tó vizét
fodrozná a szél. Igen nehéz helyek ezek, nem
egy homok-ut ismerös az alföldön arról, hogy
dagadás idején elakad benne a négy ökrös
szekér. Jó ut ott talán a világ végezetéig
sem lesz soha. Azért csak kerülgetni kell a
sok kocsival, mert egy dülönyit erre, egy
dülönyit amarra, csupa viz már mind a ló s
akinek egy kis lelke van hozzá, nem is marad
ilyenkor a kocsin. Végezetül egy, aki jól tudja
a járást, rendelkezik:

— No, most csak ide bevágni, ebbe a
kis homokba, aztán mindjárt olt leszünk.

A kocsik bevágnak a kis homokba s min-
denki örül, hogy most már mindjárt ott le-
szünk. Olyan félóra-forma ez a mindjárt. Az
ut szölök között vezet, épen csak hogy elfér-
nek rajta a lovak, aki leszállott, a kocsi után
ballag s óvja a hátát, hogy valamely módon
a másik kocsi rudja a saroglyához ne szögezze
ha az elözönek megállani tetszene hirtelen,
De pedig meg is áll, mert nagy megállj-t kiál-
tanak az egésznek s látni lehet, hogy a ren-



2. oldal. — Budapest, 1898. ORSZÁGOS HIRLAP Kedd, augusztus 23.

bözö vidékeken különbözö mértékkel mér-
nek. A nemzetiségeknek különbözö föllépé-
sét, szóval, elsajátitotta tölük a magyar állam
és ez ép a hiba, mert ez azt jelenti,
hogy nincs egyféle nemzetiségi politikánk.
Az országos pártoktól és a kormány-
bürókból ép oly különbözö szálak futnak
szerte, mint amilyen különbözö szálak
futnak oda össze például ma is Brassó-
ból meg Belényesböl. Ami pedig a ked-
vezményezett oldalon természetesen csak
fokozza a nemzetiségi öntudatot, a mel-
lözött oldalon meg fokozza a gyülölséget
és szolgáltat argumentumokat is az izga-
tóknak.

Brassót és Belényest tehát a mo-
dor különféleségében ne kövesse a
magyar állam. Vagy legyünk udvariatla-
nok, azaz chauvinisták az egész vonalon
és akár egy pár ellenzéki mandátum
árán is, vagy pedig legyünk mindegyik-
kel udvariasak, azaz tétlen bevárói an-
nak, mig a nemzetiségek anyagi és er-
kölcsi érdekböl és természetes asszi-
miláczió utján egészen felszivódnak.

Mind a két hadviselési modor sikeres
lehet, mind a kettöre vannak történeti pél-
dák. De arra kétségkivül csak nálunk
van példa, hogy a hadviselést a müveit
társalgó szabályai szerint vigyük, gondo-
san ügyelvén arra, hogy a recziproczitá-
son valahogy sérelem ne essék, mert,
Isten mentsen, még utoljára be talál bi-
zonyosodni az, hogy a nemzetiségi kér-
désnek sem kell örök idökig eltartani.

POLITIKAI HIREK.
A politikai helyzet. Az ischli konferen-

cziák folytatásaként holnapután Budapesten
kezdödnek a közös miniszteri tanácskozások,
melyek a magyar és osztrák kabinet között a
kiegyezés kérdésében szükségessé váltak.
E tanácskozásokhoz — mint már ismé-
telten jelentettük — gróf Thun osztrák
miniszterelnökön kivül Baerenreither keres-
kedelmi-, és dr. Kaizl pénzügyminiszter érkeznek
Budapestre. Idejövetelük holnapután reggelre
van bejelentve az "Angol királynö" fogadóba.

A közös minisztertanácskozásokat magyar mi-
niszteri értekezlet és minisztertanács elözi
meg. Az értekezlet holnap délelött tizenegy
órakor, a minisztertanács pedig délután négy
órára van kitüzve a miniszterelnöki palotába.
E tanácskozások fontossága mellett szól talán
az a körülmény is, hogy holnapra már vala-
mennyi miniszter Budapesten lesz. Wlassics
Gyula tegnapelött hagyta el Sylt szigetét és
Berlinen keresztül Budapestre utazott, a többi
miniszter pedig már napok óta a fövárosban
idözik. A közös minisztertanácskozások három
napra vannak kontemplálva. Eredményükröl
mindkét miniszterelnök Bécsben fog ö felségé-
nek jelentést tenni, ki e hónap 26-án utazik
el Ischlböl és öt napig Bécsben marad, mielött
a magyarországi hadgyakorlatokra utazik.

Báró Apor utóda. A király személye
körüli minisztériumban megüresedett állam-
titkári állásra már megindultak a kombiná-
cziók. Több nevet is emlegetnek, de azok kö-
zül komolyabb jelöltnek csak kettö tekinthetö :
Szemere Attila és báró Roszner Ervin.

Oláh tüntetések. Bihar vármegyéböl az
oláh nemzetiségi párt készülö tüntetéseiröl ér-
tesitenek bennünket. Belényesre, a nagyváradi
görögszertartásu katholikus püspöknek, Pável
Mihálynak oláh Rómájába, ugyanis augusztus
26-ik, 27-ik és 28-ik napjára az "Astra" oláh
nemzeti egyesület közgyülése van kitüzve. Az
erdélyi és délmagyarországi oláhok közül nagy
agitáczió folyik már, hogy ezen a gyülésen a
magyar állam és a magyar nemzet ellen mi-
nél nagyobb tömegek hozzák meg az ismere-
tes tiltakozó határozatokat.

KÜLFÖLD.
A franczia sajtó és az osztrák császár-

jubileum. A párisi sajtó a bécsi jubileumi
ünnepségek alkalmából a legmelegebb rokon-
szenv és nagyrabecsülés hangján ir D felsége
személyéröl, aki az uralkodói és emberi eré-
nyek oly fényes példáit nyujtotta a világnak.
Természetes, hogy pesszimisztikus elmélkedé-
sekben sincsen hiány, különösen midön az
osztrák örökös tartományok jelenlegi helyzeté-
röl Tan szó. Igy a "Journal des Débats" a
következöket irja: "Ama lángoló szeretet,
melylyel az osztrák és magyar alattvalók ural-
kodójukat körülveszik, bizonyára ö felségee
ritka személyes tulajdonságaira és ama
rendkivül nagy lelkieröre vezethetö vissza,

melylyel I. Ferencz József a családi éle-
tében reá zuduló számos csapást elvi-
selte; de ered egyszersmind abból a tudat-
ból is, hogy ö szükséges és nélkülözhetetlen
fórfia a monarchiának és midön millió és millió
ember az ö hosszu életeért imádkozik, ez
abból a titkos aggodalomból történik, melylyel
az utána következendö dolgokat várják . . .
Az osztrák-magyar kérdés egyszersmind európai
kérdés is, mert Európára nézve egyáltalán nem
lehet közömbös, hogy a kelet kapuján egy
nagyhatalom, mint Ausztria-Magyarország, áll-e
ört, vagy két kevésbbé jelentékeny állam, me-
lyek közül az egyik a hosszu áldatlan belvi-
szályok folytán, miket Ausztriában a födera-
lisztikus törekvések okvetlenül maguk után
vonnak, bizonyára nagyon is elgyengülne.

A német császár "legigazibb barátja." Egy
éjjel érkezett táviratunk Sachalin szigetéröl jelenti,
hogy Henrik porosz herczeg ottléte alkalmából
nagy takarodó volt. Henrik herczeg a tiszteletére
adott lakománál felköszöntötte Miklós czárt, mint
a n é m e t c s á s z á r egyik l e g i g a z a b b
b a r á t j á t . A herczeg Sachalin szigetéröl Vladi-
vosztokba megy.

TÁVIRATOK.
Sándor király Karlsbadban.

Karlsbad, augusztus 22. Sándor szerb
király ma délután ideérkezett és a "Pup"
szállóban vett lakást. A vonatnál nagy nép-
tömeg várta és lelkesen üdvözölte.

Szerbek Bosznia ellen.
Bécs, augusztus 22. A szerb nyelvü dél-

szláv lapok erösen izgatnak a bosnyák-her-
czegovinai viszonyok miatt. Most ujra vala-
mennyi lap megkezdte az izgató czikkek köz-
lését, még pedig egy és ugyanazon a napon,
ami arra vall, hogy jól szervezett izgatok mü-
ködnek közre. Legujabban a bosnyák és her-
czegovinai orthodoxok elnyomásáról panasz-
kodnak e lapok. Czikkeikkel nyilván nem czé-
loznak egyebet, mint az épen most Konstanti-
nápolyban járó orthodox küldöttség támo-
gatását.

Piquard üldözése.
Páris, augusztus 22. A vizsgálóbiró a

Leblois—Piquard-ügyet átadta az államügyész-
nek. Hir szerint Piquard-t és ügyvédjét a kém-
törvény alapján üldözik, azonkivül hivatalos
katonai titkok elárulása és aktáknak jogositat-
lan személylyel való közlése miatt a rendöri

delkezö ember besiet egy alacsony, lehetösen
elhagyatott házba, amely szomoruan áll a rosz-
szul kapált giz-gazos szölö közepén. Ott ül a padon egy öreg ember, annak odakiált:

— Löhet-e, bátya ? !
Int az öreg a kezével s mondja i s :
— Nono. Hát hogyne löhetne.
A rendelkezö azzal ismét kiált:
— Mehet!
Ujból megindulnak a kocsik, már csak

ugy lépést s mindenki gyalogol, aki csak a
kocsikon van. Azt mondja egy a közönségböl:

— Ugyan már micsoda alázkodás ez,
hogy harmincz kocsi megálljon azért, hogy
löhet-e ?

Azt mondja a rendelkezö :
— Nem ugy van az hé, hanem ugy, hogy

az magán-ut. Az ö tulajdon utja. Aztán har-
mincz kocsi tiz forintjával: az háromszáz forint
birság . . .

Az ám. El is felejtettük a mezörendöri
törvényt. Lám, milyen átalakulásokat hozott.
Azelött nem kérdezték, hogy:

— Löhet-e?
Most megkérdik:
— Löhet-e?
S a tulajdonos egy csöndes nono-val meg-
adja az engedélyt ez alázatos instancziára.

Annál inkább, mert ha nem adná is meg,
az egy kocsira vágott utban a tökék között
ugy sem lehetne visszafordulni.

(Nénike.)

Ezen a tájon, itt a pusztai kápolna kör-
nyékén, nagyon jól el tudnak öregedni az asz-
szonyok. Nem ritkaság, aki igen nagy kort ér.
Mondják, hogy ezt a homok teszi, mondják,
hogy a levegö teszi, ez a jó, száraz levegö, amin
minden életre kap, bár mindegy, akármi teszi,
csak jó, hogy igy van. Olyan élénkek azért, olyan
fürgék, hogy csoda. Teeza nénénk, ha kijön a
tanyára, egyszer csak a hóna alá kap egy
nagy esernyöt s ugy utnak indul, hogy csak
másnap jön haza. Látogatózik ugy gyalogszer-
rel, mert sokakat ismer a határbeli családok
között azon idöböl mikor neki is e tájon volt
szölöje. Egyik ember negyven éve, másik em-
ber ötven éve volt náluk kapás. Mert nem
fiatal ám Tecza néni, már a fia is mint ezre-
des van nyugalomban teljes negyven évi kato-
náskodás után. Azért száz fiatalban nincs har-
mincz sem. aki a nénivel, ha a homokban
megindul, a gyalogolást föl tudná venni.

Hanem a néni azért még egészen el van
maradva a nénike mellett. Itt él a kápolna
mellett. Jö öreg már a kápolna, de nénike
öregebb, mert a fiai épittették. Hires nemze-

tes familia volt az övék a régi világban, sze-
nátori tisztségeket viseltek a férfiai akkoron,
amidön kardosan és mentésen vonult föl ülésre
a tanács-ur és párnán vitte utána az aktákat
a hajdu. Azután a férfinép kihalt, egy maradt,
az papnak szánta magát, de félszemére meg-
vakult s akkor akik maradtak, kihuzódtak a
városból a földre. Idötlen idök óta él ott a
nénike. Istennek szép házat emelt, maga ala-
csony tanyában lakik, melyet csak némely
ódon butorok s a régi szenátor-családtagok
olajjal festett képei különböztet meg bármely
más egyszerü tanyától.

Szokás igy bucsukor nénikét megkeresni.
Az ajtó nyitva és nagy hüvösségek vannak a
padozatlan szobában, hol különféle ételek ter-
hét viseli az asztál. Nénike nincs is otthon,
mert elment a misét hallgatni, mit a szabad-
ban tart ezernyi ember elött a ferenczrendi
barát. Hogy annak vége van, sietve jön elö s
mindenkit vidáman üdvözölvén, kinálja a bu-
csui kalácsot, sonkahust, italt. Aki akadékos-
kodik, annak maga viszi elébe tányéron,
mondván:

— Ilyen fiatal menyecskétöl csak talán
elfogadja.

S valóban, nénike, aki a száz e s z -
t e n d ö t már e l h a l a d t a , még ma is fia-
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fenyitöbiróság elölt kell felelniök. A vizsgáló-
biró határozata Piquardra annyiban kedvezö,
hogy nem merik a katonai biróság elé utasi-
tani, aminek meg kellett volna történnie, ha
Leblois ellen beszüntették volna az eljárást
De mert Lebloist Piquard-ral együtt üldözik,
Piquard is a polgári büntetöbiróság elé kerül.

Az olasz statárium felfüggesztése.
Róma, augusztus 22. Pelloux tábornok Tarin-

ban a királynak holnap rendeletei fog elöterjesz-
teni a milanói statárium felfüggesztése tárgyában.
(N. Fr. Pr.)

Német fegyverkezés.

Berlin, augusztus 22. A "Nationalzeitung"
szerint a német katonai költségvetés nagy
emelkedést fog mutatni. Egy uj hadtest alaki-
tása Mainz központtal elhatározott dolog. A
tüzérséget ujjáalakitják. Az ezredeknél harma-
dik zászlóaljat rendszeresitenek, mert a Cap-
rivi-féle fél zászlóaljuk átalakitása után csak
két egész zászlóalja lett és van most egy-egy
ezrednek.

HIREK.
A pápa nevenapja.

XIII. Leo tegnap ünnepelte meg nyolcz-
vannyolczadik nevenapját. A katholikus egyház
agg fejedelméröl az utóbbi idöben nyugtala-
nitó hirek keringtek és valóban, a tegnapi
ünnepi fogadás sem lesz alkalmas arra, hogy
megnyugtassa a pápa aggódó hiveit. XIII. Leó
husz éve viseli a tiarát és e két évtized alatt
a világ gyakran bámulva szemlélte diplomá-
cziai ügyességét, tisztelte erélyét, szerette jó-
ságos szivét. Fáradt elméje ma már nem old
meg bonyolult diplomácziai fondorlatokat, az
idö kérlelhetetlen mulása megtörte az ö eré-
lyét is és miként a legbüszkébb tölgy is kidöl,
a katholikus egyház hatalmas fejedelme ma
már csak beteg öreg ember . . .

A névnapi ünnepélyröl a következö tár-
iratokat kaptuk :

Róma, augusztus 21.
A mai fogadásra csak nagyon kevés meghi-

vót küldtek szét, még a katholikus sajtó sem volt
képviselve.

Jelen voltak: Rampolla, Agliardi, Steinhuber,
Perata, Seratino, Satolli, Gotti, Aloisi, Masella,

tal. Ilyen életek vannak itt a nappal éber, éjjel
álmos ákáczok alatt, melyek virágaiból készi-
tik a méhek a hossza esztendöket adó ákácz-
mézet.

(A sátor alatt.)
Elöbb a mise jön. azután a prédikáczió

s majd csak azután fogják a követet hallgatni
az emberek. Addig pedig jórésze czékléz, mért
a miséhez ugy sem fér oda mindenik, hiába
tartják a szabad ég alatt. Némely része a
bucsüs sátrakat járja körül, más a lovak fö-
lött tart szemlélödést, mert minden valamire-
való kocsi itt van ilyenkor. Hanem legtöbben
mégis csak a sátor alá huznak a nagy meleg
elöl. A processzió énekét ez nem zavarja, mert
jó messze vannak egymástól. A korcsmáros
azt sem tudja, hol a keze-lába, annyi a sok
ünnepi vendég. Aki a sátor alá nem fér, a
szobákba megy, ahol sárga oroszlánok fannak
festve zöld mezöben a falra. Egy-egy üveg
sört óhajtanak gazduraimék s miután annyi
pohár talán a világon sincs, mennyi itt a ven-
dég, csak ugy az üvegböl fogyasztják. Meg-
jegyzendö, hogy legénynek ilyenkor itt semmi-
féle helye nincsen, azok csak délután jöhet-
nek s addig vagy a kápolnánál vannak, vagy
a lányok körül, vagy a kocsit örzik. A hangu-
lat ennélfogva teljesen csöndes, valami nyolcz-
tiz négyszögmértföldnyi terület gazdanépe Tan
itt, adván egymásnak mindenféle dolgokban

Pierotto és Moceni biborosok, továbbá a jelenleg
Rómában tartózkodó patriarkák, érsekek és püspö-
kök, a máltai lovagrend, a diszgárda, a római
klerikális arisztokráczia és a római katholikus egy-
letek képviselöi.

Az ünnep a pápa magánkönyvtárában ment
végbe, amely csak néhány lépésnyire van a pápa
hálószobájától és ahonnét gyönyörü kilátás nyilik
a Prati di Castello-ra. Itt volt IX. Pius könyvtára
is. Régebben, a nyári villa felépitése elött, itt tar-
tózkodott a pápa legszivesebben, amikor a rossz
idöjárás vagy gyengélkedése nem engedte meg a
vatikáni kertekben való sétát. A folyosónak egyik
szögletében müvészi kivitelü kalitka áll, melyben
számtalan ritka madár van együtt; csicsergésük
és dalolásuk nagyon szórakoztatja a szent atyát.

Pontban 12 órakor vezérszó hirdette a pápa
közeledését. Az anticamerában pápai csendörök, a
könyvtárszobában nemes testörök végezték a szol-
gálatot. A pápa belépett a terembe, jobbról Atte-
neso kardinális, balról Della Volta kardinális ki-
sérte. A szent atya kitünö szinben volt és legutóbbi
betegségének semmi nyoma sem maradt vissza.
Mellén azt a nagy gyémántos keresztet hordta,
amelyet tavalyi jubileuma alkalmával az amerikai
püspöki kar ajándékozott neki. A pápa helyet fog-
lalt az emelvényen levö trónon s körülötte sora-
koztak a jelenlevö érsekek és püspökök.

A pápa hosszabb beszédet mondott és min-
denekelött nagy megelégedését fejezte ki, hogy
legutóbbi betegsége alatt a világ minden részéböl
a részvétnek és az érdeklödésnek annyi megható
jelével árasztották el ; azt mondta további, hogy
ugy érzi, hogy egészsége már most egészen helyre-
állott Majd örömének adott kifejezést, hogy a
Rómában az ö tiszteletére épült San Gioacchino-
templomban megható ünnepséget rendeztek és
végül azt az óhajtását fejezte ki, hogy a Brüssel-
ben és Bergamóban rendezett Leó-ünnepekröl is
részletes tudósitást küldjenek neki.

Ezután a névnapi ajándékok megtekintésére
került a sor. A pipa különösen megörült a sok
virágnak s elsö sorban azoknak a virágkosaraknak,
melyeket a római katholikusok küldtek. Az aján-
dékok közt volt továbbá sok értékes misekönyv és
breviárium. Egy franczia föpap pénztárczát küldött,
mely tele volt aranynyal. Nagyon sokan távirati
pénzutalványokat küldtek: igy egy föpap tizezer
franknál többet ajándékozott a pápának. Sokan gyö-
nyörü gyümölcscsel lepték meg a szent atyát, ki-
nek különösen az Afrikából küldött szép szilva

tanácsot a cséplögépvételre szövetségbe állás-
tól a malacz gyógyitására való sáragyfüig.

— Ugy köll a fülibe huzni a gyökeret,
mint a függöt — okositja a többit egy ta-
pasztalt

— Hát az igaz — hagyja rá egy igen
öreg ember, azon ritkák közül való. akik még
viselik fehér hajukban a fésüt — ha a beteg
ló büre alá huzzák, az is legtöbb esetbe mög-
gyógyul.

— Ugy-e, hogy ugy van — kap a szón
amaz. — Hát hogy nem szivarozik kend,
Mihály bácsi ? Van még nálam, oda adom.

— Délben? — kérdezi a pirosképü ösz
ember mosolyogva. — Nem szoktam délben
pipálni, mert ugy se látszik a füstje.

Próbálja is néhány azonnal, hogy ugyan
igaz-e ? Csakugyan igaz. Ahogy a füstöt kifuj-
ják, a levegöben, amely a száraz melegségtöl
szinte reszketni látszik, azonnal szétszalad,
hogy nem marad nyoma sem.

— Kend mindönféle hunczutságot tud,
Mihály bácsi — mondják az öregnek.

Mihály mosolyog s azt mondja :
— Velejár a vénséggel . . .
Elhallgatnak s közben a kukoriczák kö-

zött föltünik a forró-zsombói kereszt, amint
jön ide látogatóba.

Tömörkény István.

tetszett nagyon. A pápa mosolyogva nézte a gyö-
nyörü szilvát és néhány szemet kivéve az egyik
kosárból, igy szólott:

— Gyönyörü szilva! Ezt még ma megkós-
tolom !

A pápa ezután megszólitott nehány embert s
valamennyi jelenlevöt megajándékozta legujabb al-
kalmi költeményének egy példányával. A jelen-
levöknek végül megengedték, hogy a pápa papucsát
megcsókolják.

A fogadás körülbelül két óra hosszáig tar-
tott. Az amerikai zarándokok elhalasztották meg-
érkezésüket augusztus végeig; Lappom orvos
ugyanis azt a reményét fejezte ki, hogy a pápa
egészségü addig teljesen helyreáll.

Ezzel ellentétben Berlinböl a következö
magántávirat érkezett:

Berlin, augusztus 22.
A tegnapi fogadásról a "Taglatt" levele-

zöje az eddigi hirekkel ellentétben azt irja,
hogy a pápa nagyon rossz szinben volt; alig
tudott egyenesen ülni a székben. Hangja jól
csengett ugyan, de gyenge volt, alig hallható.
Csak a szemei ragyogtak ugy, mint máskor.
A sürgönyöket sem olvasták fel neki.

Lapunk mai száma 16 oldal.

— A király a hadgyakorlatokon. Ö fel-
ségét Buziásra való érkezése alkalmával a
pályaházban a megyében székelö hatóságok
és közigazgatási testületek élén Molnár Vik-
tor Temesmegye föispánja fogadja és a ki-
rályhoz üdvözlö beszédet intéz. Ugyancsak a
föispán fogja ez alkalommal a királynak be-
mutatni a küldöttségeket, amelyek közt a fe-
lekezetek képviselöi is lesznek és ame-
lyek ezuttal n e m f o g j á k a k i r á l y t
k ü l ö n b e s z é d d e l ü d v ö z ö l n i .
Löcsén is csupán Szepesmegye föispánja fog
a királyhoz annak megérkezése alkalmából
üdvözlö beszédet intézni. Csupán a megye
helyi hatóságai fognak hódolva a király elé
járulni. A föispán a hódoló küldöttségeket
valószinüleg a megyeház nagytermében fogja
ö felségének bemutatni. A küldöttségek részé-
röl i t t s e m t a r t a n a k b e s z é d e -
k e t . A szomszéd megyék küldöttségeinek fo-
gadtatása sem Buziáson, sem Löcsén nincs
tervbe véve.

— Frigyes föherczeg Pápán. Frigyes föher-
czeg 24-én a délutáni fél 6 órai gyorsvonattal Pá-
pára érkezik. Kivánsága szerint hivatalos fogadta-
tás nem lesz, de ottidözése alatt a városi ható-
ság tisztelegni fog nála. A föherczeg két napig
marad Pápán, mely idö alatt gróf Eszterházy Móricz
pápai kastélyában fog lakni.

— Személyi hirek. Frigyes föherczeg az
5. hadtest hadgyakorlatai alkalmával tiz napig
vendége lesz a pannonhalmi apátságnak, ennek
egyik györmegyei majorjában. — Báró Bánffy
Dezsö miniszterelnök családjával Budapestre ér-
kezett.

— A honvédelmi miniszter Sopronban.
Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter
tegnap este Bécsböl teljes inkognitóban Sop-
ronba érkezett Tallián százados kiséretében.
Reggel szemlét tartott a hadgyakorlatokra el-
vonuló 19. honvédgyalogezred fölött, majd be-
hatóan megtekintette a honvéd-föreáliskola
épületeit és reggel 7 órakor elutazott.

— A herczegprimás elutazása. Vaszary Ko-
los bibornok-herczegprimás titkárja dr. Kohl Me-
dárd kiséretében ma reggel Budapeströl Eszter-
gomba utazott, hol két hetet szándékozik tölteni.
Az udvari papok már tegnap visszautaztak Esz-
tergomba. Az egyházfö a legujabb megállapodások
szerint, szeptember végeig marad Esztergomban. A
nuncziust, ki legközelebb vendége lesz a herczeg-
primásnak, nagy pompával készül fogadni.

— Angerer érsek halála. Bécsi tudósi-
tónk jelenti, hogy ott ma este tizenegyedfél
órakor meghalt dr. Angerer bécsi érsek. A fö-
pap már hosszabb ideje betegeskedett. Álla-
potában tegnap este állott be az aggasztó
állapot, mely a katasztrófa bekövetkezését na-
gyon közelinek sejttette. A nagybeteg érseket
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tegnap este látogatta meg dr. Gruscha her-
czeg-érsek, de Angerer már annyira erötlen
volt, hogy már nem tudott szólni, hanem
Gruschát csak egy kézmozdulattal üdvözölte.
Ma reggel óta folytonosan eröhanyatlás és
álomkór állott be, este pedig kiszenvedett. Az
osztrák katholikus társaság egyik kimagasló
alakját vesziti el benne.

— A walesi herczeg állapota. Londonból táv-
iratozzák : Az "Osborne" yachtról tegnapi kelettel
érkezett jelentés szerint a walesi herczeg állapota
az utolsó bulletin közzététele óta tetemesen javult.

— A hollandi királynö üdvözlése. Vilma ki-
rálynö, a németalföldiek ifju uralkodónöje, a jövö
hónap ötödikén tölti be tizennyolczadik életévét s
ugyanekkor teszik föl a fejére nagy ünnepségek
közt a királyi koronát. A Budapesten lakó hol-
landusok szintén részt Tesznek az ünnepen és
hódoló föliratot küldenek ifju királynöjüknek. Ez
az üdvözlöirat aláirás végett a budapesti hollandi
konzulátus muzeum-utcza 9. szám alatti helyisé-
gében van kitéve, ahol a tisztelgöket a betegen
fekvö Toixera di Mattos fökonzul helyett Liebwerth
József konzulátusi titkár fogadja. A hódoló föl-
iratot a bécsi hollandi követ fogja átnyujtani a
királynönek.

— Helyörségváltozás. Esztergomból táviratoz-
zák: Az esztergomi háziezred ma nagy ovácziók
közt hagyta el Esztergomot. A kora reggeli órák-
ban nagy közönség várta a városháztéren az ezred
sorakozását, mire ima következett és a Rákóczy-
induló hangjai, mellett hagyta el az ezred a
várost.

— Az ifju szerzetes. A czimröl itélve, min-
denki valami romantikus szerelmi történetet fog
várni, amelynek höse egy ifju szerzetes. A törté-
net szomoru höse valóban: egy fiatal szerzetes, de
a történet maga épenséggel nem regényes, söt
igen nagy mértékben realisztikus. Csupits Germán-
ról, a gráhóczi görög-keleti kalugyer-zárda har-
minczegyesztendös szerzeteséröl és pénztárosáról
nemrégiben az a bir terjedt el, hogy bánatában
öngyilkos lett. A gyászos hirt mindenki nagy rész-
véttel fogadta, mert ha egy harminczegyesztendös
Szerzetes bánatában öngyilkosságot követ el, akkor
valami nagy tragédiának kell a háttérben lap-
pangnia. Alig sarjadzott ki a fü a gráhóczi teme-
töben Csupits Germán sirján, máris kipattant
öngyilkosságának titka. Nem bánatból, mint beszél-
ték, hanem bünbánatból követte el végzetes tettét
A fiatal szerzetes, önmegtartóztatási fogadalmának
teljes mellözésével, igen nagy mértékben kereste
hölgyek társaságát és sok bort is ivott.
Ehhez természetesen sok pénz kellett, a sze-
gény barátnak azonban nem volt, ekkor meg-
tette azt, amit minden profán ember tesz
Ilyen esetben: sikkasztott a raja bizott idegen
vagyonból. Egy ideig szépen ment a dolog,
senkisem tudott meg semmit. Történt azonban,
hogy Csupitsot áthelyezték adminisztrátornak Bát-
taszékre és ugyanekkor a pénztárát is megvizsgál-
ták. Természetes, hogy ekkor rájöttek a szerzetes
turpisságára és kideritették, hogy összesen kétezer
forintot barácsolt el a zárda pénzéböl. Bogdano-
vics Luczián szent-endrei görög-keleti püspök erre
visszahivta Csupicsot a gráhóczi zárdába és félesz-
tendei fogságra itélte, melyet a kolostor egy czel-
lájában kellett volna leülnie. A fiatal szerzetes, a
mágányosságban elmélkedvén, belátta, hogy igen
sokat vétett Isten és az emberek ellen és gyöngé-
nek erezte magát ahhoz, hogy hibáit jóvátegye
Buldogg revolverével fejbelötte magát és ezzel az
egy lövéssel megszabadult a szerzetesi fogságból.
A szerzetesek nagy csöndben kisérték ki bünbánó
testvérüket a gráhóczi temetöbe, ahol most vadvi-
rágok és zöld pázsit tarkálnak a disztelen sir-
halmon . . .

— Emléktábla-leleplezés. A volt szepesi tizen-
hat városi kerület Iglón levö hajdani székházán
emléktáblát helyezett el, melynek ünnepélyes lelep-
lezése ma történt meg a szepesi tizenhat város ki-
küldött képviselöinek jelenlétében. Ez alkalomból
a városháza nagytermében diszgyülést tartottak,
melyen a városok küldöttein kivül jelen volt gróf
Csáky Zenó, Szepesmegye föispánja, dr.

Aurél országgyülési képviselö, Raisz Aladár alispán,
dr. Neogrády megyei föjegyzö és nagyszámu közön-
ség. Dr. Nosz üdvözölte a városok képviselöit és a
vendégeket, aztán vázlatban elöadta a szepesi
tizenhat város történetét és ecsetelte azt az álla-
potot, melyben ezek a városok a lengyeleknek el-
zálogosittatván, 360 évig éltek. A városházáról a
közönség a feldiszitett megyeházhoz vonult, hol
dr. Nosz Gyula hatásos beszéd közben az emlék-
táblát leleplezte és a nyilvánosságnak átadta. Dél-
ben 100 teritékü banket volt

— A máv. nem köveztet. Négy eszten-
dövel ezelött Vácz városa elrendelte, hogy
minden háztulajdonos tartozik a háza elött
elvonuló járót kiköveztetni. Azóta lázas izga-
tottsággal folyik a munka s már a legkisebb
utczában is szép koczkaköveken jár a város
polgársága, mely gyönyörködve nézi, hogy rö-
vid idö alatt a por és piszok eltünt a kátyus
utczákról. A város tisztaságának köszönheti,
hogy évröl-évre több a fövárosi nyaralója. A
polgárság azonban sehogy sem tud megbarát-
kozni azzal, hogy a legjobban használt uttest,
mely a vasuti állomáshoz vezet, nincs kö-
vezve. A város felszólitotta a máv.-ot; hogy ezt
az utat köveztesse ki, de a máv. visszairt,
hogy nem köveztet. Akkor a város felajánlotta,
hogy saját költségén kövezteti ki az utat. A
miniszter válaszolt most már és kijelentette,
hogy a máv. területén senki fiának nem en-
ged köveztetni. Az ügy most a városi közgyü-
lés elé került, itt pedig röviden és radikálisan
megoldották a kérdést. Elhatározták, hogy,
— mert a máv.-val boldogulni nem tudnak —
az uttest mellé egy nagy táblát fognak kitenni,
mely a két irányból vasuton érkezö utasoknak
hirdetni fogja:

Ez a kövezetlen utrész a M. Á. V.
gyalogjárója.

A városnak — mint tudósitónk irja —
nem ez az elsö összeütközése a miniszterrel.
Amikor a váczi pályaudvart kibövitették, a mi-
niszter határozatából egy átjárót, mely a vá-
gányokon vezetett át, egyszerüen elzártak.
Akkor a máv. megigérte, hogy uj átjárót
készit, szebbet, diszesebbet, köveztetni is fog.
Az idö mult, az igéretet nem váltották be. A
város most megsürgette az épitést, mire a
miniszter visszairt, hogy ha tetszik a város-
nak, épittessen egy felüljárót a saját pénzén,
mert ilyenre a máv.-nak nincs pénze. A
városnak ugyanez a közgyülése elhatározta,
hogy a közigazgatási biróság elött fog perle-
kedni igazáért a kereskedelmi miniszterrel.

— Halálozások. Sulyos csapás érte Karlovszky
Endre országos levéltárnokot és Karlovszky Ber-
talant, a kiváló festömüvészt anyjuknak, özvegy
Karlovszky Gusztávnénak halálával. A gyászeset-
röl a lesujtott család a következö jelentést
adta ki :

Karlovai és kralováni Karlovszky Endre, Berczi,
Geyza és Vilmos mint az elhunyt fiai, K. Karlovszky
Endréné szül. szkoréi Boér Ilona, K. Karlovszky Ber-
cziné szül. Wolff Henriette, K. Karlovszky Geyzáné
szül. szkoréi Boér Margit mint menyei, K. Karlovszky
Berczi, Alice és Sándor mint unokái, továbbá özv. Pap
Sámuelné szül. nemes-ujfalusi és miticzei Miticzky
Mária és özv. Láng Istvánné szül. nemes-ujfalusi és
miticzei Miticzky Erzsébet mint növérei, végül özv.
szkoréi Boér Sándorné mint anyatárs ugy a maguk,
valamint a többi rokon nevében is mélyen szomorodott
szirrel tudatják, hogy forrón szeretett édes anyjuk, a
legjobb anyós, nagyanya, növér és anyatárs, özv. kar-
lovai és kralováni Karlovszky Gusztávné szül. nemes-
ujfalusi és miticzei Miticzky Ida urnö folyó hó 20-án
délután 2 órakor, életének 66-ik évében, hosszas szen-
vedés után az Urban csendesen elhunyt. A drága ha-
lott földi maradványai folyó hó 22-én délután 3 órakor
fognak a gyászházban: I. kerület, várkert-rakpart 10.
szám alatt az ev. ref. hitvallás szertartása szerint meg-
áldatni és a farkasréti temetöben örök nyugalomra
helyeztetni. Budapest, 1898. augusztus hó 21-én. Áldás
és béke lengjen drágai porai fölött!

Kénesi Sándor József dévai királyi közjegyzö,
törvényhatósági bizottsági tag 55 éves korában
Déván meghalt.

— Lelketlen orvos. Felháboritó eset történt
Vincennes franczia város katonai kórházában, mint
a párisi "Eclair"- irja: Egy, az ezred-konyhában
foglalatoskodó katona sulyos égési sebeket szenve-
deti a karján és ápolás végett a helyörségi kórházba
szállitották. Néhány nap mulva ragályos betegségbe
esett, ugy, hogy a kórház egy másik osztályára

kellett átszállitani. Ennek az osztálynak a vezetö
orvosa kijelentette, hogy ö csak a ragályos beteg-
ség gyógyitására fog törekedni, az égési sebbel
nem törödik, mivel az nem az ö dolga. A szeren-
csétlen katona teljes negyven napig feküdt retten-
töen összeégett karjával, anélkül, hogy égés okozta
szörnyü fájdalmait enyhitették volna. Végre is a
dolog a föorvos fülébe jutott, aki a sebesült
karját bekötöztette, akkor meg a köteléket nem
akarták megujitani. A katona állapota végre
annyira elviselhetetlen lett, hogy a lelketlen orvos
minden tiltakozása ellenére is átvitték a kórház
sebészeti osztályára, ahol karját alighanem am-
putálni fogják. Ez ügyben erélyes vizsgálatot indi-
tottak, amely valószinüleg a szivtelen orvos szigoru
megbüntetésével fog végzödni. Érdekes, hogy ezt
az embert épen a napokban akarták kinevezni a
becsületrend lovagjává. Ki is nevezhetik.

— Müvész-est Török-Bálinton. A Török-Bálin-
ton nyaraló fövárosi irók és müvészek SzentIstván
napján rendezték ebben a szezonban a második
tánczmulatságot. A sikerült vigasságot hangverseny
elözte meg, amelyen Némai Etelka egy Liszt-rap-
sodiával, Rader Irma zenetanárnö meg énekszámok-
kal gyönyörködtette a közönséget. Gyöngyi Izsó, a
Vigszinház tagja egy pár kaczagtató monológot
adott elö, Berkovits Lajos hegedümüvész pedig
Schönwald Artur zongorakisérete mellett Sarasate
és Hubay hangversenydarabjait játszotta nagy
sikerrel.

— Szent-Antal Szent-György ellen. Érdekes
pörben hozott nem régiben határozatot Montpellier
franczia város polgári törvényszéke. Egy Montpel-
lier-beli gazdag gyáros ugyanis elhatározta, hogy
nemrég meghalt fia emlékére kápolnát épittet, me-
lyet szent-Györgynek, az elhunyt gyermek védö-
szentjének ajánl föl. Érintkezésbe lépett tehát a
szalézi renddel, melynek a nevezett városban ko-
lostora van. A rend fönökének hatvanezer frankot
adott át, amennyi a. kápolna felépitéséhez szüksé-
ges volt, de kikötötte, hogy a kápolna homlokza-
tára szent-György szobrát állitsák fel. A szalézi
rend fönöke a maga részéröl kötelezte magát, hogy
a kápolna belsö berendezésének költségeit viselni
fogja és egyszersmind az elsö kiadásokat is fedezi.
De pénze csakhamar elfogyott és ekkor bucsut hir-
detett, melylyel a még szükséges pénzt megszerezni
remélte, a bucsut azonban nem szent-György, ha-
nem páduai szent-Antal tiszteletére hirdette, mivel
a környék lakói ezt a szentet különös tiszteletben
részesitették Ezért, bár a kápolna szent-György
nevében szenteltetett föl, a homlokzatra páduai
szent-Antal szobrát állitották. Ez ellen persze az
adományozó erélyesen tiltakozott és követelte a
szobor eltávolitását. Minthogy pedig a rendfönök a
szobrot eltávolitani nem volt hajlandó, az ügy a
biróság elé került, amely hosszas tanácskozás után
az adományozó gyárosnak adott igazat és elrendelte
páduai szent-Antal szobrának eltávolitását.

— Brigantik Magyarországon. Az olasz bri-
gantiknak — ugy látszik — szük lett már a hazá-
juk és hozzánk is ellátogatnak, hogy országutaink
biztosságát veszélyeztessék. Balassa-Gyarmat mel-
lett, a hontmegyei Kóvár község határában bor-
zasztó vérengzést követtek el a kettös ünnep elö-
estéjén olasz köfaragómunkások. Ugy történt a do-
log, hogy közép-palojtai mezei munkások, akik
Köváron vállaltak munkát, dolguk végeztével és
keresményükkel megrakodva indultak a járás másik
végén fekvö falujuk felé. Mielött elhagyták volna
Kóvárt, betértek a korcsmába áldomásra. A korcs-
mában hat olasz munkás iddogált, akik a határban
egy köhid épitésénél voltak elfoglalva. Az ola-
szok hamarosan belekötöttek a parasztokba és
csak a községi birónak sikerült a dolgot bé-
kés uton elintézni. Mikor a munkások ut-

nak indultak és már elhagyták a falu határát,
egyszerre rájuk rontott egy sereg olasz. Az elsö
kocsin ülö Cserves Jánost leütötték s midön a
földön eszméletlenül terült el, a többi kocsikat tá-
madták meg. Cserves Mihályt, aki egy másik ko-
csin jött, valamint Ferancz Jánost össze-vissza-
vagdalva az árokba dobták. Mind a három embert
életveszélyesen megsebesülve szállitották haza Pa-
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lojtára. Kisebb-nagyobb sebeket ütöttek Nagy Pál
és Mátyás János testén, akik most ugyancsak ápo-
lás alatt vannak. A vérszomjas olaszok utoljára
hagyták a leghátul jövö ökrös-szekeret, amelyen
Hipczki Pál és tizennégyéves fia ült. A vé-
rengzéstöl megrémült karavánnak sz a része,
amelyik lovas kocsija haladt, a lovak közé
rágott s elhajtatott, az ökrösgazdát a fiára! együtt
otthagyva martalékul. Az utonállók az idösebb
Hipczki Pálnak a fejét a felismerhetetlenségig össze-
vagdalták, fiát pedig, aki térdenállva könyörgött,
hogy ne bántsák az édesapját, dorongokkal agyon-
verték. Az apa még az éjszaka folyamán meghalt,
a fiu pedig, akinek életbenmaradását remélték,
reggel nyolcz órakor a balassa-gyarmati kórházban
szintén meghalt. A mészárlás alatt roppant lárma
volt, amelynek hallatára több kovári ember sietett
a palojtaiak védelmére, de araikor az olaszok kö-
zülök is leteritettek hármat, a többiek elmenekül-
tek. A csendörök azonnal meginditották a nyo-
mozást.

— A "Hymnus" a finn egyetemen. A helsing-
forsi egyetem az angol "University Extension"
mintájára szervezett népszerü elöadások során az
idén Jalava Antal, a magyar viszonyok tudós is-
mertetöje, elöadást tartott Magyarország ujabbkori
történetéröl. Felolvasásai oly mély hatást kelteitek
a hallgatóságnál, hogy a cziklus utolsó elöadása
valóságos ünnepséggé nötte ki magát. Jalava be-
széde után a hallgatók elénekelték Kölcsey "Hym-
nus"-át és utána a finn nemzeti dalt.

— Sorrentói dráma. Rómából táviratozzák :
Positanóban, Sorrento mellett egy Possel nevü ide-
gennek a felesége a sziklapartról a tengerbe esett
és a vizbe fult. A szerencsétlenséggel a férjet
okozzák ; állitólag ö lökte volna be a feleségét.
Ezt a gyanut megerösiti nehány tanunak az a val-
lomása, hogy Possel nehány nap elött nagy szikla-
tömböket döntött a tengerbe és a locscsanásukat
megfigyelte. Possel tagadja a dolgot és azt állitja,
hogy felesége czipöi kigombolása közben esett a
tengerbe, ezt azonban megczáfolja az a körülmény,
hogy az asszonynak mindkét czipöje be volt gom-
bolva mikor kifogták. Possel franczia ember, a
felesége pedig egy szegény londoni családból való.
A római rendörség értesitette az esetröl a párisi
rendörséget, mert azt hiszik, hogy Possel föl akarta
vétetni egy biztositó-társaságnál azt az összeget,
amelyre feleségét nemrégiben biztosittatta. Mint
egy késö éjjel érkezett távirat jelenti, Posselt Saler-
nóban elfogták.

— Az amerikaiak kéme. Az amerikai lapok
— mint annak idején mi is megirtuk — nagy han-
gon hirdették az amerikaiak ügyességét és lelemé-
nyességét a háboruban. A "Daily News" is hosz-
szasan ismertette egy amerikai kém sikereit, aki
Ferdandez del Campo név alatt Spanyolországba
ment, ott elökelö ismeretségeket kötött és ezek ré-
vén részletesen megismerte a spanyol hadi viszo-
nyokat. A párisi "Matin" most leleplezi a hös
kémet és kideriti róla. hogy talajdonképen nem is
kém, hanem csak egyszerü festö, aki fénye-
sen becsapta az Egyesült-Allamok franczia nagy-
követségét. £ követség tengerészeti attaché-ja, Mr.
Lims ugyanis alkalmas kémet keresett, aki Spa-
nyolország haditerveit kikutassa. Igy bukkant az
emlitett festöre, aki örömest elvállalta a dusan
jövedelmezö megbizást és azonnal el is utazott
Madridba "Senor Fernandez del Campo" hangzatos
neve alatt. Még Párisban értesitette a dologról a
spanyol követet, de Leon y Castillo-t, aki kitünö
ajánlatokat adott neki Spanyolországba. Del Campo
ur kitünöen érezte is itt magát, szórakozott, mula-
tott, csak épen a hadi viszonyokkal nem törödött.
Mr. Lims pedig türelmetlenül várta a kitünö tudó-
sitásokat, egyre-másra irta a sürgetö leveleket,
amelyekre Senor del Campo nem is válaszolt, ha-
nem vigan élte világát, amig az amerikai pénzböl
tartott és jót nevetett az attaché ur együgyüségén.

— Feltámasztott halottak. Röviddel ezelött mind
sürübben hangoztatták az amerikai orvosok, hogy
a villamos árammal kivégzett elitéltek nem mulnak
ki azonnal. Dr. Gibbon new-yorki orvos azonban
tovább ment és azt mondta, hogy olyan elitéltek-
nek is vissza tudja adni az életet, akiken a halá-

los itéletet már végrehajtották. Nem régen egy or-
vosnak csakugyan sikerült, hogy egy elitéltnek
Gibbon módszere szerint vissza adja az életet; ez
a módszer abból áll, hogy ez elitéltnek karjait
egyenletes mozgásba hozzák, még pedig perczen-
ként tizenegyszer, hogy e mozgásokkal ujra meg-
ujuljanak az élet jelenségei. Bár az elitéltre négyezer
Volta erejü áramot sütöttek el és igy a szive az üterei
megszüntek müködni, néhány percznyi karmozga-
tás után az elitéit eszméletre kezdett térni. Elöbb
a szemeit kezdte mozgatni; s alig hogy vissza-
nyerte látóképességét, mindjárt a gondolkodási ké-
pessége is megjött Mindössze hét percznyi idö-
közre nem tudott emlékezni. De aztán az elitéit
felkelhetett és járhatott; csupán a kezein érzett
égési fájdalmakat.

— Nagy erdöégések. Bordeauxból táviratoz-
zák, hogy a közelben a nagy höség folytán nagy
erdöégés támadt. A bergantoni erdök husz kilomé-
ter hosszuságban égnek. Landes departementben
még nagyobb erdötüz volt. Itt a telegrafpóznák is
tüzet fogtak és a mellettük elhaladó vonatot csak
a vonatvezetö és fütö bátorsága mentette meg. Már
a sintalpak is kezdtek égni, mikor a vonalot meg-
állitották.

— Egy szörnyeteg. Valóban csak vadállatnak
nevezhetö az az apa, aki Páris egyik külvárosában,
Montreuilben, két kicsiny gyermekét vérlázitó ke-
gyetlenséggel meggyilkolta. Jeane Deblaudernek
hivják a szörnyeteget. Deblauder nemrégen még
pénztárosa volt egy nagyobb gyárnak, de könnyel-
müsége folytán elvesztette állását s azóta fokról-
fokra sülyedt. Az utolsó idöben már a legnagyobb
nyomorban élt családjával és mint napszámos
alig kereste meg a betevö falatot. Egy félté-
kenységi jelenet alkalmával feleségét meg akarta
fojtani és csak az asszony kiállásaira elörohant
szomszédok akadályozták meg szándéka végre-
hajtásában. A szegény asszony magához térve
ájulásából, abba a viskóba sietett, ahova leány-
káit rejtette, de itt rémülten hallotta, hogy apjuk
már elvitte öket. A szerencsétlen anya fájdalmában
szinte magánkivül barangolta be az egész környé-
ket, de sem ö, sem a rendelkezésére bocsátott
rendörök nem akadtak a gyermekek nyomára.
Végre tegnap reggel két rendör egy köralaku fal
tövében elhuzódó árokban megtalálta, a két leány-
kát szörnyen eltorzitott állapotban. A hároméves
Gemaine összezuzott koponyával már halott volt,
mig a négyéves Jeannet, aki folyton anyját szóli-
totta, még élve szállithatták a kórházba. A vad-
állatias apa, aki valószinüleg agyonlötte magát,
gyermekeinek lábait összekötötte, aztán fejükkel a
földhöz csapdosta öket. A szegény anya fájdalmá-
ban csaknem megörült.

— Véres szerelmi dráma. Véres eset játszó-
dott le ma délután özv. Marosán Györgynének a vig-
utczában levö lakásán. Egy szerelmi dráma, amely-
nek áldozatai életveszélyesen megsebesülve feküsz-
nek a Rókus-kórházban, ahova öket a mentök be-
szállitották. Kuszik József nagybányai születésü
lakatos féltékeny volt Kacslinszky Borbála mis-
kolczi születésü barátnöjére, kivel már régeb-
ben megösmerkedett. Féltékenysége a napok-
ban uj tápot nyert, mert meghallotta, hogy a leány
nagyon sokat jár látogatóba özv. Marosán Györgyné
barátnöjéhez, ahol egy fiatal emberrel találkozik.
Ma este hetedfél órakor lesbe állott az udvaron és
várta kedvesét. Nemsokára lejött az udvarra a mit
sem sejtö leány, ahol rémülten vette észre,; hogy
kedvese feldult arczczal. revolverrel a kezében ro-
han feléje. A lány sikoltani kezdett, mire a házbeliek
kirohantak, de ekkor már eldördült az elsö
lövés és utána a második, a harmadik, a negye-
dik, amikor végre a leány összerogyott. A négy
lövés közül három talált, keltö a leány nyakába
és egy a mellébe furódott. A fiatalember, mikor
látta, hogy a leány összeesett, maga ellen fordi-
totta a revolvert és mellbe lötte magát.

— Bolgárok boszuja. Maczedónia Kasitsim
nevü községében — mint egy táviratunk jelenti —
nehány bolgár meggyilkolta Srbinovics Namu dus-
gazdag szerbet. A gyilkosságot nemzeti boszuból
követlek el, mivel Srbinovics nyolcz szerb iskolát
alapitott Kasitsim környékén.

— Szökés a fegyházból. Két veszedelmes
gonosztevö szökött meg az ilok-i (szerémmegyei)
fegyházból. Povics Ede és Najpar Lojzó a nevük
a szökevényeknek; amannak tizennégy évi, az
utóbbinak tizenhét évi fegyházat kellett volna le-
ülni. A szökést ugy vitték véghez, hogy közös
czellájuk ablakából néhány téglát kivertek, majd
az ablakvasat kifeszitették és egy négy méter ma-
gas ugrással a szabadba jutották. A csendörség az
egész vidéken nyomozza öket.

— Egy kis statisztika. A franczia belügyminisz-
ter legutóbb kibocsátott statisztikája érdekes szám-
adatokat mond el az európai házasságok és válá-
sokról. A statisztika mindenekelött konstatálja,
hogy a legkevesebb házasságot Francziaországban
kötik, s hogy mégis ott válik el a legtöbb házas-
pár. Ezer — mindkét nemböl való — házasság-
képes személyre Francziaországban 45, Hollandiá-
ban 49, Olaszországban 50, Ausztriában és Ma-
gyarországon 51, Angliában 52 és Németországban
53 házasság esik. A válások száma évröl-évre nö-
vekedik Francziaországban. 1886-ban csak 2920 pár
vált el, lS96-ban már 7051 és az eddigi jelekböl
itélve, az idén már 9000 is lesz ! Ilyen körülmé-
nyek között természetes, hogy a születések száma
meg egyre csak csökken. Ezer — 26—50 óv kö-
zött lévö — férjes asszonyra Francziaországban
163, Németországban 270, Skócziában 269, Belgi-
umban 261, Olaszországban 251, Angliában, Ausz-
triában és Magyarországon 250, Svédországban
240, Svajczban pedig 236 szülés esik. Egy dolog-
ban mégis a francziák állanak legjobban : a halá-
lozások száma kisebb mint másutt. Ezer személyre
Francziaországban 22,5, Oroszországban 35, Olasz-
országban 25, Svédországban 23 és Németor-
szágban 23 haláleset jut.

— Haraggal ne válj el soha . . . Egy lövés
hangja rázkódtatta meg ma éjszaka Ös-Budavárá-
nak villamosfényü derüs levegöjét. Egy félreesö
helyen, kis buldogg-revolveréböl lötte magát fejbe
Horgos Irén, egy tizennyolcz esztendös konfetti-
áruló leány. A szép fiatal leány szerelmes volt a
honvédzenekar egyik örmesterébe; a mult héten
összevesztek valami miatt s azóta nem szóltak egy-
máshoz. Holnap kell a katonának vidékre menni,
s ma bucsuszó nélkül hagyta olt a leányt, akit ez
a mellözés lelke mélyéig sértett. Elkeseredésében
a halálnak szánta magát és valószinü, hogy sebébe
bele fog halni. Holnap ismét nagy konfettizés lesz
Ös-Budavárában s a boldogtalan Horgos Irén he-
lyén más fogja kiáltani, hogy apró és szines a
konfetti! . . .

— Eltünt leányka. Farkas Lukács bérkocsis-
segéd bejelentette a rendörségnél, hogy Irén nevü
tizenkét éves leánya e hónap 14-én eltávozott
Ranolder-utczai lakásukról és azóta nyoma veszett.
A kis leányt látták többen ismerösei közül egy
korosabb asszonynyal az utczán s ép ezért apja
azt hiszi, hogy rossz kezekbe került. A leány szi-
kár, hosszas, csinos arczu, barna haju és szeme
kék. Világos szürke ruhát és fekete szalmakalapot
visel. A rendörség mindenfelé keresi.

— A muzsikus fogadott gyermeke. Emlitet-
tük, hogy a napokban a lövölde-téren egy villamos
kocsi elgázolt egy fiucskát. A rendörség most
megállapitotta, hogy a szerencsétlen gyermeket
Sznainek Kolosnak hivták. Nyolez éves volt és kora
árvaságra jutott. Meloka Antal, egy cseh muzsikus
fogadta gyermekének s az ö Lehel-utczai lakásáról
távozott el a végzetes napon.

— Meglepetés a lawn tennis-téren. Szent
Háromságról, Maros-Tordamegyéböl irják, hogy
ott szent István napján, midön az egész nép sza-
bad ég alatt volt. Fekete István odavaló gazdának
egyik bikája kiszabadult és dühödten rohant végig
az utczákon. Az emberek sikoltozva menekültek a
házakba, de a felböszült állat Kefés András négy
éves kis leánykáját, ki az ut közepén elesett, föl-
döfte és elhajitotta. A szegény gyermek most a
kiállott rémülettöl élet-halál közt lebeg. A bika
erre Berzenczcy István földbirtokosnak kastélya
felé rohant, ahol épen lawn tennist játszottak.
Amint a felböszült állat elötünt, nagy rettegés
fogta el a játszókat és mindenki igyekezett elme-
nekülni. A bika erre szügyébe vágott fejjel rohant
elöre, hogy feldöfje, akit utjában talál, midön a
lawn tennis-pálya közepén kifeszitett hálóban benn-
akadt. A háló összecsavarodott körülötte, ugy,
hogy nem tudott felkelni és igy nagynehezen ár-
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talmatlanná lehetett tenni. A tennisezö társaságnak
azonban ez után az epizód után nem volt többé
kedve játszani.

— A megrendszabályozott borbélyok- Ismere-
tes, hogy a tiszti föorvosi hivatal a borotváló és
fésülö-eszközök fertötlenitése dolgában szabályren-
delet-tervezetet készitett, amelylyel a borbély- és
fodrásziparosok sehogy sincsenek megelégedve.
Tegnapelött délután értekezletet tartottak, amelyen
a föváros minden kerületének szakbeli képviselöi
résztvettek. Joszt Péter ipartestületi elnök meg-
nyitó beszédében ismertette a tervezetet s részle-
tesen beszámolt azokról az intézkedésekröl, amiket
a testület vezetösége a tervezetbea foglalt sérelmes
pontok ellen eddigelé tett. Az értekezlet ezeket az
intézkedéseket helyesléssel vette tudomásul a el-
fogadta a szabályrendelet sérelmes pontjai ellen
kidolgozott terjedelmes memorandumot, amelyet
nemcsak a polgármester, hanem az összes bizott-
lági tagok kezeihez juttat. Az értekezlet végül ki-
mondotta, hogy a szocziálista segédek mozgalmát
alitéli, mert ez alkalmas arra, hogy a szakma ér-
dekeit veszélyeztesse.

— Zászlóavatási ünnepély. Beszterczebányá-
rol jelentik: A beszterczebányai evangelikus egye-
sület e hónap 30-án, István király napján, tartotta
zászlóavatási ünnepélyét Beszterczebányán. Az ün-
nepélynek gyönyörü idö kedvezett. A zászlóanyai
tisztséget Stadler Tófor királyi tanácsos, egyesületi
védnök neje viselte, ki a több száz forintba kerülö
diszes, fehér damasztatlasz, aranyhimzésü zászló-
val az egyesületet megajándékozta. Ötvenöt nyo-
szolyóleány s ugyanannyi vöfélyböl állott a zászló-
anya kisérete. Az ünnepély délelött tiz órakor az
evangelikus templomban tartott zásztóavatási szer-
tartással kezdödött. Az ünnepi szónoklatot Sztehló
Gerö evangelikus lelkész, egyesületi elnök és a fel-
avató- s átadó-beszédet Mikler Sámuel evangelikus
lelkész, egyesületi tiszteletbeli tag, az átvevö-beszédet
pedig Benyáts Károly egyesületi alelnök tartotta. Az
egyleti dalkör 3 gyönyörü hymnust adott elö. A tem-
plom zsufolásig megtelt elökelö közönséggel. Részt
vettek báró Radvánszky János zólyomi föispán egész
családjával, dr. Répási Mátyás alispán, Csipkey Ká-
roly királyi közigazgatási biró, Boleman Lajos ki-
rályi törvényszéki elnök, Csesznák Gyula polgár-
mester, Svehla Gusztáv zólyomi föesperes, Stadler
Tófor királyi tanácsos, Halassy Gyula és dr. Rad-
vánszky György országgyülési képviselök és más
notabilitások, A zászló rudjába 58 szöget vertek
be. A templomi szertartás a Hymnus eléneklésével
végzödött Délután 1 órakor a takarékpénztár nagy-
termében 300 teritékü ebéd volt A király 6 felsé-
gét, a zászlóanyát s az egyesületi védnököt Sztehlo
Gerö lelkész elnök köszöntötte fel. Este fél nyolcz
órakor az egyleti dalkör szerenádat rendezett a.
zászlóanya tiszteletére. Nyolcz órakor bál volt a
takarékpénztár termében. A négyeseket 250 pár
tánczolta. Az egyesületet levélben és sürgönyökkel
többen üdvözölték.

— Egy beteg pénztár. Ezzel a czimmel meg-
jelent hireinkre, amelyekben a kerületi betegsegélvzö
pénztárnál történt szabálytalanságokról irtunk, ma
a következö nyilatkozatot küldte be a pénztár ve-
zetösége:

A budapesti kerületi betegsegélyzö pénztár
ideiglenes igazgatója — a föváros részéröl kikül-
dött s a vizsgálat vezetésével megbizott számtaná-
csos — a hirlapokban megjelent különféle értesité-
sek helyesbitéséül közli, hogy a letartóztatott Mu-
rányi Ármin pénztári irnok táppénzutalványok ha-
misitása és jogtalan érvényesitése általkárositotta meg
a pénztárt. A kár azonban, —melynek nagyságára
nézve a vizsgálat most folyamatban van — való-
szinüleg megtérül. Minden egyéb hiresztelés alapta-
lan. Murányi Ármin a pénztár központi rendelöin-
tézetének sebészeti osztályában segédkezett a nyil-
vántartási könyv vezetése és a táppénz-utalvá-
nyok kiállitása körül. Tömeges betegforgalom . ide-
jén a rendelöorvos által in bianco aláirt táppénz-
utalványok egyikét-másikát eltüntette, utóbb pedig
bizalmasai által hamis elismervényekkel a pénztár-
nál érvényesitette. Ezeket a müveleteket már ja-
nuár havában kezdte meg s rendszerint minden
vasárnapon ismételte. Hogy voltak-e czinkostársai,
afelöl eddigelé még nem nyilatkozott. A legujabb
hiresztelések szerint letartóztatott Weisz Dávid
n vü egyén a pénztárnál teljesen ismeretlen, n e m
t é v e s z t e n d ö tehát össze az ott még jelenleg
müködö. hasonló nevü hivatalnokkal.

A kerületi betegpénztár ügyében a külsö
váczi-uti gyárak bizalmi-férfiai ma értekezletet tar-
tottak, melyen Riesz János elnökölt. Az értekezle-
ten számosan szólaltak fel és vitatták meg a leg-
uttóbb napfényre került visszaéléseket. Különben

17 gyár és 21 mühely munkásainak bizalmi férfiai
3790 tag képviseletében vettek részt a konferencziá-
ban. Végül elhatározták, hogy Dániel Ernö keres-
kedelmi és Perczel Dezsö belügyminiszterhez me-
morandumot terjesztenek fel. Azt kérik benne, hogy
addig, mig a pénztár ellen folyamatban van
vizsgálat, függesszék fel a pénztárt és egyben
rendeljék el az uj választást, hogy olyan igazgató-
ságot válasszanak, amely a munkások érdekeivel
jobban törödik. A kérvényt már felterjesztették
miniszterekhez.

— Beleesett a forró vizbe. Bordás Pál fütö
ma reggel a külsö soroksári-uton levö buzakemé-
nyitö és csiriz-gyárban beleesett egy forró vizzel
telt katlanba. A szerencsétlen ember, bár azonnal
segitségére siettek, oly rettenetesen összeégett, hogy
haldokokolva vitték a Rókus-kórházba.

— Öngyilkossági kisérlet Meiszner Rikárd,
egy huszonkétéves boltiszolga ma korán reggel az
akáczfa-utcza 32. szám alatti házban ismeretlen
okból halántékon lötte magát. Sulyos sebével
eszméletlen állapotbau vitték a Rókus-kórházba.

— Elveszett kutya. Julius 30-án egy hosszu-
szörü, fehér spitzkutya veszett el. Gazdája s z á z
f o r i n t j u t a l m a t fizet annak, ki a kutyát
visszahozza lakására, R o t t e n b i l l e r-u t c z a
10. L e m e l e t

Napirend.
N a p t á r : Kedd, augusztus 23. Római katho-

likus: Ben. Fülöp. — Protestáns: Farkas. — Görög-
orosz: (augusztus 11.) Eiplus. — Zsidó: EluL 5.
— Nap kél 4 óra 51 perczkor, nyugszik 6 óra
40 perczkor. — Hold kél d. u. 12 óra 05 perczkor, nyug-
szik 8 óra 46 perczkor este.

A földmivelésügyi miniszter fogad d. u. 4 ó.
A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig.
Nemzeti muzeum: Régiség tára nyitva d. e.

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

Egyetemi könyvtár nyitva 8—12-ig.
Akadémiai könyvtár nyitva 3—8 óráig.
Muzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig.
Az aj országház kupolacsarnoka megtekint-

hetö 10—l-ig 50 krajczár belépö dij mellett.
Az egyetemi füvészkert (Üllöi-ut) nyitva reggel

7-töl este 7-ig.
Technológiai iparmuzeum nyitva 9—l-ig.
Természetrajzi gyüjtemények muzeuma

nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4.)
Az iparmüvészeti muzeum, nyitva d. e.

9—l-ig és 3—6-ig.
Iparmüvészeti társulat kiállitása nyitva d. e.

9—l-ig és 3—6-ig.
Országos képtár az Akadémiában nyitva 9 órától

délután 1 óráig.
Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban

nyitva 9—l-ig.
Deák-mauzoleum a kerepesi-uti temetöben

nyitva este 5 óráig.
A "Hódoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz

óriási körképe Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 8 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

Herczeg Eszterházy Pál halála.
Egy köszegi táviratunk jelenti, hogy. a

lékai kastélyban ma délután halt meg herczeg
Eszterházy Pál, Sopron vármegye volt fö-
ispánja.

Ez a halálhir váratlanul éri a magyar
közéletet. Az elhunyt herczeg, aki rangban
egyike volt a legelsö magyar föuraknak, egy
kis souverén joga is volt, és mint ilyen
megillette öt a "fenséges" czim. Herczeg Eszter-
házy Pál 1843-ban, márczius, 21-én született,
mint néhai herczeg Eszterházy Miklós legidösebb
fia. Elsö felesége Trauttmannsdorf Maria her-
czegnö volt, kivel 1868. október 21-én kelt
egybe és aki 1876. április 1-én halt meg. Eb-
böl a házasságból született az elsö fiu, Miklós
herczeg (1869 julius 5-én), aki most a Win-
dischgrätz-huszároknál hadnagy.

A herczeg 1879. junius 17-én vette nöül
második feleségét Croy-Dulmen Eugenia her-
czegnöt, aki által a királyi ház egyik tagjával,
Frigyes föherczeggel sógorsági viszonyba ju-
tott. Eszterházy Pál herczeg óriási vagyona és
roppant befolyása daczára csak igen kis szere-
pet játszott a magyar közéletben.

1872-ben Sopron vármegye föispánjává
neveztetett ki, de ezt a méltóságot néhány év
elött elhagyta. Azóta csak egyszer szerepelt
még közjogi funkczióban. A millennáris ünnep-
ségek alatt ugyanis ö felsége öt és Tisza Kál-
mánt bizta meg azzal, hogy a korona nyilvá-
nos szemlére kitétele alkalmából helyettesitsék
a korona körülhordozásánál.

Azóta egészen a magánéletbe vonult vissza
és még a förendiházi ülésekre sem járt el.
Ellenben nagy tevékenységet fejtett ki mint a
jockey-club igazgatósági tagja. Lovait a monar-
chia összes versenypályáin futtatta.

A királyi kegy több izben tüntette ki öt.
1875-ben a Lipótrend középkeresztjét kapta,
1881-ben valóságos belsö titkos tanácsos lett,
1896-ban pedig megkapta az aranygyapjas
rendet.

Második házasságából is született egy
fia, Rudolf herczeg, aki most tizennyolcz éves.
A herczeg 1889. óta özvegy volt.

Halálát két fián kivül két öcscse gyá-
szolja, kik közül az egyik, Alajos herczeg, a
londoni nagykövetségünknél katonai attaché,
Miklós herczeg pedig, kinek neje Andrássy
Irma grófnö, örnagy a 7-ik számu huszárez-
rednél.

A herczeg utóbbi idöben folyton Bécs-
ben lakott, hol a Wallnerstrasseban mesés
pompával berendezett palotája van. Az óriási
kiterjedésü majorátust (Kis-Marton, Léka stb.)
elsöszülött fia, Miklós herczeg örökli, ki most
huszonkilencz éves.

Érdekes, amit herczeg Eszterházyról az
"Országos Hirlap" egyik tárczájában irtak meg
nemrég. Az udvari ebédeknél ugyanis herczeg
Eszterházy Pál, ha résztvett ily ebéden az
ülésrendben megelözte a miniszterelnököt.
Csakhogy az elhunyt herczeg nem igen szere-
pelt a magyar közügyekben és igy a budai
politikai ebédeken sem fordult meg valami
nagyon gyakran.

Haláláról táviratilag értesitették a fören-
diház elnökségét és a kabinetirodát.

A váratlan halálesetröl még a következö-
ket jelentik nekünk Sopronból: Itt herczeg Eszterházy Pál halála a leg-
nagyobb meglepetést keltette. A herczeg csak
három napig volt beteg. Meghülés következ-
tében tüdölobot kapott s táviratilag Kétly pro-
fesszort hivták hozzá Budapeströl, aki azonban
segiteni már nem tudott. A herczeg halála
mély részvétet kelt Sopronban. A vármegye-
házán gyászlobogó leng, a "Soproni Napló"
pedig külön kiadásban tudatta a halálhirt.
Tetemét Kis-Martonba szállitják a családi sir-
boltba.

A herczeg egyik fia, Miklós herczeg, az
államtudományok doktora, csak nemrég je-
gyezte el Cziráky Margit grófnöt, mely eljegy-
zés tudvalevöleg a magyar mágnáskörökben
óriási feltünést keltett. A másik fia, Rudolf
herczeg, még tanuló.

A temetés napja még nincs megállapitva.

A pusztuló régi Pest.
Annak a régi Pestnek egy darabja pusztult

el ismét, amelyikröl annyit beszéltek nagyanyáink
és amelyik, noha nem ösmertük már mindannyian,
olyan kedves volt nekünk legifjabb éveinkben. Neki-
megy a tótok csákánya. Bontja-rontja a hajdani
nagy kioszkot és a kavargó mész és porfelhöben
busan hajlong :még néhány gesztenyefa, egy-egy
hervadó ákácz, sok szomoru, majd sirva-vigadó
órák néma tanuja.

Mert a Széchenyi-sétatér, ott az Ujépület
közelében, a Császár-fürdö után, legdivatosabb
szórakozó hely volt az ötvenes esztendökben.

Ott játszott Morelly hires zenekara, ott a
Landá-é, és ott tüntettek hallgatagon a magyar
urfiak Patikáros Ferkó varázshegedüje mellett.

Itt huzta el elöször a hires primás Fejérme-
gyei csárdás-át, amelyiket egyik Meszlényinek
komponált, akit az 1849—50-iki események ugy
kétségbeejtettek, hogy buskomorságba esett, amiböl
csak a Ferkó hegedüje gyógyitotta ki.

A Széchenyi-sétatér — promenádnak hivták
bizony akkor — gyülhelye volt mindannak a rang-
béli, mindannak a szellemi arisztokracziának, ami
azokban a sötét idökben még megmaradt a fö-
városban.

Ott sétállak a Nemzeti Szinház szép müvész-
nöi : Jókainé, Bulyovszkyné, Hubenainé, az Opera
csillaga : Kaiser-Ernstné, meg a tüzröl pattant Kor-
csek Leopoldina, aki akkor népszinmüvekben pró-
bálkozott.
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Még a komoly Fáncsy is elmosolyodott néha
azon a temérdek szerelmes levélen, amit holmi
önkéntes Leporellók és csinos szobacziczák dug-
dostak itt, a még mindig csodálatosan széf, öreg
Londvay Márton kezébe.

Pedig ritka madár volt akkor a mosoly.
Csöndesen, félve suttogtak az emberek, nem
hallja-e meg a spiczli. Azután kivették a leffen-
tyüs kabát zsebéböl a "Pesti Napló"-t és olvasták
a "Haditörvényszéki itéletek"-et

Rendes rovat volt ez. És mindenkinek volt
oka félni, remegni a gyászos betüktöl, mert alig
tolt magyar család, akinek egyik-másik tagja ne
lett volna kompromittálva.

A császár 1852-iki elsö körutja után lett
csak vigasztalóbb ez a rovat. Tömegesen kegyel-
mezett meg a jószivü fiatal uralkodó — a halálos
itéleteket kivétel nélkül fogságra, a fogságot teljes
amnesztiára változtatva.

Ekkor kezdtek ifimét földerülni egy kissé a
a nyomott kedélyek, ekkor sütött ki a reménység-
nek elsö, halavány csilláma.

A Széchenyi-téren is vigabb lett a világ,
mentöi jobban távolodtunk a gyászos negyvenki-
lencztöl, mentöi jobban közeledett az olasz háboru.

Szebbnél-szebb lányok, asszonyok Toltak az
Ötvenes esztendökben a pesti társaságban és eze-
ket mind ott lehetett találni a Széhenyi-tér geszte-
nye fái alatt.

Ott kisérte a hódolók serege Ráday Birit, aki
nemcsak szépségével, de ragyogó szellemével is
hóditott. Méltó partnere volt Beniczky Lotti. Gyö-
nyörü hangjával a jótékonyczélu hangversenyek
starja, öt is körülrajongták s ha Patikáros Ferkó
megpillantotta világoskék crepon-kendöjét, azonnal
rákezdte a nótát: "Azt gondolom esö esik*. Ezzel
a nótával Beniczky Lotti egy hangversenyen ugy
magába bolonditotta a pesti fiatal iró-gárdát, hogy
a késöbbi kitünö lyrikustól, Tóth Kálmántól
kezdve Szelestey Lászlóig mind Terset irtak hozzá.

Bánffy Pálné, Szücs Lajosné, az akkori pesti
társasélet e két kiváló asszonya, itt beszélték meg
a legközelebbi jótékonysági, társadalmi mozgalma-
kat, mert hiszen a polititikai élet teljesen
pangván, csakis ezen a téren lehetett ébren tar-
tani a nemzeti érzületet, ápolni a nemzeti aspirá-
cziókat.

Irodalom és müvészet! Ennek a pártolásá-
ban, pédelgetésében rejlett akkor a hazafiság. Min-
den gentry-család páholyt tartott a Nemzeti Szin-
házban, prenumeráltak lapokra, magyar irók köny-
veire, s az a lány volt a legbüszkébb, aki legtöbb
ivvel házalhatott.

A Széchenyi sétatér délutánjai is bö alkal-
mat nyujtottak az ilyen mozgalmakra. És egy alka-
lommal, Morelly egy sétahangversenye alatt, Gorove
Stanczi, a késöbbi miniszter növére, egymaga
hetven elöfizetöt gyüjtött Sárossy Gyulának valami
hazafias albumára. Az olyan gavallérok, mint Odes-
chalchi Gyula, Keglevich grófok, a gentryböl Lónyay
Ödön, a három daliás Ilkey-fiu, mindig nyitva.
tartották tárczájukat a szép kérelmezök számára.

Néha aztán a nótának, hazafiságnak tragiko-
mikus következései is Toltak.

Egy délután nagyon szépen huzta épen
Patikáros és nagyon jó kedve volt a gavallérok-
nak, odaizent Odeschalchi Gyula a hires czigány-
nak, játszaná el az ö nótáját: Kidölt a fa mando-
lástól.

Ferkó el is játszotta a nótát, belé is kezdett
ujra, mikor csak hozzá lép egy katonatiszt és azt
mondja, hogy báró Lichtenberg altábornagy —
akkor Budán térparancsnok — nevében eltiltja ezt
a dalt. Ferkó bámult, aztán azzal védekezett, hogy
ez egészen ártatlan, szerelmes nóta, amelyben
mandulafákról és szeretök elválásáról Tan szó.

— Lári-fári — vágja vissza mérgesen a tiszt;
azt is mondja, hogy a fa kidölt és ezzel a károkat
értik, amiket 1848—49-ben a dicsöséges hadsereg
okozott a Provinczia fölkelö nemességének . . .

Ferkó kénytelen volt a dalt abbanhagyni
— s megmondani a herczegnek a katonatiszt
tilalmát

Odescalchi Gyula és a Széchenyi-téren össze-

gyült társasig majd meghalt neveltében. Ugyanis
aznap hozta a "Pesti Napló", Récsi félhivatalos
lapja, hogy az államkincstár megtériti a hadsereg-
ckozta károkat Magyarországon, atyailag figyelmez-
tetve mindenkit, hogy a magas összállamtól ne
követeljenek a provinczia lakói exoorbitans árakat.

Mesének tünik föl mindez a mai nemzedék-
nek. Mesének az akkori kor, az akkori viszo-
nyok is.

Egymásután pusztul el a régi Pest, tanuja
ezeknek a szomoru napoknak, sajátságos viszo-
nyoknak ; igy pusztitja most el a városrendezö
rombolás a Széchenyi-promenádot is, az ötvenes
esztendök társaságos érintkezéseinek e kedves, fe-
ledhetetlen helvét.

Wolff ur és Herr Schuster.
A "Berliner Local Anzeiger" Henrik porosz

herczegnek pekingi utazása alkalmából egy tudósi-
tót küldött a menny birodalmába, honnan az igen
érdekes dolgokat irt meg a lapjának. Egyike a
legérdekesebbeknek az a historia, melyet egy
német utazónak szinte hallatlan és hihetetlen tul-
kapásáról irt meg. A "Lokal Anzeiger" tudósitója,
Dannhauer Oltó, kijelenti, hogy ö a következö dol-
got Pekingben kitünö forrásból tudta meg és a
tényállást Anger, Kinában lakó német püspök is
megerösitette.

Dannhauer elöadása szerint Wolff Jenö, az
ismert német utazó, a tavaszszal beutazta Kinának
Dél-Schantung tartományát. Wolff, ki utileirásait a
"Berliner Tagblatt*-nak irja, a kinaiakkal szemben
gyakran mint Németország kiküldöttje adta ki ma-
gát. Egy helyen Freydanemetz provikáriussal talál-
kozott, kivel szemben szintén játszotta a külön ki-
küldöttet és elmondatta magának a német misszio-
náriusok megöletésének minden részletét, valamint
a gyilkosoknak a német kormány erélyes föllépé-
sére történt elfogatásának minden körülményeit.

A provikárius a beszélgetés folyamán azt a
megjegyzést tette, hogy ö nem egészen biztos
afelöl, hogy az elfogott tizenhárom kinai között
megvan-e az igazi gyilkos?

— Azt majd megtudom én, mondá Wolff
Jenö ur. Majd törvényszéki tárgyalást tartatok fe-
lettük az ottani mandarin jelenléiében.

És hozzátette:
— Én magam fogom kihallgatni a vád-

lottakat
Wolff rögtön fel is szólitotta a provikáriust,

hogy ö vállalja el a tolmácsi szolgálatot és egy-
ben intézkedjék a mandarinnál a tárgyalás meg-
tarthatása dolgában. A világi dolgokban nem jára-
tos provikárius rövid habozás után el is vállalta a
megbizatást és Wolff ur törvényszéki tárgyalása
tényleg megtartatott.

Wolff megjelent a törvényszéki teremben, hol
a kinai mandarin már aggódva várta. Wolff kisére-
tében volt Freydanemetz, a provikárius és Wolff
"Schuste" nevü kutyája, melyet állhatatosan Schuster
urnak szólitott. A teremben négy szék állt, melye-
ket Wolff ekként osztott fel:

— Ebben a legnagyobb székben — mondá
ö — én ülök, Schuster ur, te a jobboldalin, pro-
vikárius ur pedig a baloldalin foglal helyet A ne-
gyedik széket átengedem a mandarinnak.

A mandarin, bár nagyon félt Wolfftól, hosszu
habozás után mégis arra a kérdésre vetemedett,
hogy van-e a kiküldött urnak valami igazolványa ?

Wolff urat ez sem hozta zavarba, mert a
csizma szárából kihuzott egy összehajtott papirost,
azt magasra tartotta a levegöben és kijelentette,
hogy ez a legitimácziója, melyet rögtön vissza is
tett a csizmaszárába. Azután meghagyta :

— Vezessétek elö a foglyokat!
És csakugyan senkisem mondott neki ellent

és elöhozták a foglyokat. Természetes, hogy a kér-
désekre mind a tizenhárom kijelentette, hogy nekik
fogalmuk sincs a gyilkosságról és esküdöztek, hogy
abban nekik semmi részük sincs.

Alig jelentette ki ezt a foglyok egyike, Wolff
ur igy szólt hozzá:

— Te ártatlan vagy, ezennel szabad vagy. Eredj
a hová akarsz,

Ezt egyik se mondatta magának kétszer és

mind a tizenhárom nagyon hamar tul volt ugron-
berken. A tárgyalás után Wolff ur is lóra ült és
eltávozott.

Amikor hosszabb idö után Anger püspök
visszatért Európából Kinába, erélyesen követelte a
kinai kormányzótól a tizenhárom elfogott egyén el-
itéltetését. A kormányzó kijelentette, hogy egy
külön német kiküldött már megtartotta a tárgyalást
és mind a tizenhárom fogolynak megkegyelmezett.

Eddig Dannhauer ur elöadása. Miután Wolff-
nak Németországban általánosan ismert és becsült
neve van, egyelöre a "B. L. A." tudósitóját illeti
a felelöség ezért az érdekes históriáért, de min-
denesetre érdekes, hogy a "Kölnische Zeitung" je-
lenti, hogy ez esetet már hivatalos helyen is be-
jelentették, hol hivatalos kutatások tárgyát képezi.

Berlinben, valamint egész Németországban az
ügy óriási feltünést keltett. A "Berliner Tagblatt",
melynek Wolff rendes munkatársa, egy szóval sem
emlékezik meg a furcsa históriáról, hanem ehelyett
hirdeti, hogy Wolff, "ki ezidö szerint már Európában
van", legközelebb folytatni fogja kelet-ázsiai él-
ményeinek leirását.

Hogyha igaznak bizonyulna Wolff érthetet-
len csinyje, akkor fölmerül majd a kérdés, hogy
mennyiben büntethetö ö cselekményeért.

A német birodalmi büntetö törvénykönyv
negyedik szakasza szerint büntethetö minden né-
met, ki a külföldön oly cselekményt követett el,
mely a német birodalmi törvények szerint büntényt
vagy kihágást képez és büntetéssel sujtatnak azon
hely törvényei szerint is, ahol elkövették.

Egy berlini ujságiró kérdést intézett a berlini
kinai követségnél eziránt, ahol azt felelték neki,
hogy a kinai törvények szerint Wolff cselekménye
botütéssel és börtönnel büntettetik.

A német büntetötörvénykönyv szerint Wolff
cselekménye pedig egy évig terjedhetö fogsággal
vagy háromszáz márkáig terjedhetö pénzbirsággal
sujtható.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Távozó müvész. Pállik Béla festömüvész, a

kitünö állatfestö, egyidöre elköltözött a fövárosból.
Itteni mütermét müvésztársainak engedte át, maga
pedig Nagy-Károlyban telepedett le, ahol, ugy ter-
vezi, néhány évig fog lakni. Pálliknak a kormány
és külföldi magánemberek részéröl annyi meg-
rendelése van, hogy legalább három esztendö kell
hozzá, mig az elvállalt képeket megfesti.

* A Magyar Szinház uj tagjai. Az "Arany-
lakadalom" szerdai elöadásán a Magyar Szinháznak
két uj tagja fog bemutatkozni a föváros közönsé-
gének. Az egyik Rózsahegyi Kálmán, aki eddig a
vidéken játszott, a másik Groó Valéria, a Rákosi
Szidi-féle szinésziskola végzett növendéke. Rózsa-
hegyi Mikulást, Groó kisasszony pedig Ilonka sze-
repét játsza.

* Hármas ikrek. Ez a czime a budai nyári
szinház ujdonságának, amelyet holnapután, szer-
dán mutatnak be. A "The mother of three" New-
Yorkban és Londonban számtalan elöadást ért
meg és igazán amerikai merészségü ötleten alapul.
Egy anyáról szól, aki férje távollétében hármas
ikreknek adott életet és aki a férjnek csak egy
gyermekröl ir. Már most a férj, a sors viharától
üzetve, csak tizennyolcz év multán vetödik haza,
otthon pedig ezalatt az asszony férfiruhát ölt, hogy
az atya hiánya ne adjon okot a leányokra nézve
káros pletykákra. Angol nóták és tánczok tarkitják
a cselekményt.

* Premiére a szinkörben. A városligeti szin-
körben holnap kerül elöször szinre a "Nebánts-
virág" szerzöinek uj darabja, a "330-ik törvény-
czikk". A darabot, mely Párisban nagy sikert ara-
tott, Festetics Andor forditotta.

* Hangverseny Uj-Tátrafüreden. Mint lapunk-
nak irják, e héten hosszabb tartózkodásra Uj-Tátra-
füredre várjak Koburg Ferdinand fejedelmet, aki
fiai, Boris és Cyrill herczegek mellett akar tölteni
néhány hetet. Ez ujabb lendületet ád a szezonnak,
amelyet különben is iparkodnak minél kelleme-
sebbé tenni. Igy a napokban dr. Kelen István fürdö-
orvos és Szász István fürdöigazgató sikerült hang.
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Versenyt rendeztek, melyen részt vett a három
Tátrafüred egész elökelö közönsége. Köpper Klara
kisasszony zongorajátéka nyitotta meg a hangver-
senyt, mire dr. Kelen István "A fürdöorvos keser-
vei" czim alatt tartott humoros felolvasást Majd
Beöthy Zsigmond, a Magyar szinház tagja énekelte
a Bajazzok prológját s a "Gésák"-ból az indulót
zajos tetszés mellett. A legnagyobb tetszést azon-
ban Rákosi Szidi asszony aratta több monológ
elöadásával.

Egyházzenei kongresszus. Az egyházi zene
szakértöi és kedvelöi augusztus 29-én és 30-án
Esztergomban Bogisich Mihály püspök elnöklése
alatt kongresszust tartanak. A tanácskozás tárgyai:
Az egyházmegyei Czeczilia-egyesület megalakitása,
a szemináriumi énekoktatás, különösen a kántorok
képzése, egységes énektár és karénekes kézikönyv
szerkesztése és karénekiskolák alapitása. A kon-
gresszus alkalmával egyházzenei ájtatosságokat is
tartanak, mely alkalommal Kersch Ferencz karnagy
vezetése alatt a föszékesegyházi kar a következö
klasszikus zeneszerzeményeket adja elö :

Casciolini: Sacris solemniis; Prenner :
Assumta est; Palestrina : Terra tremuit; Kersch:
Inter vestibulum; Martini: Salutaris; Palestrina:
Kyrie a Papae Marcelli miséböl; Anerio: Venite
ad me omnes ; Eichinger : Factus est; Kersch :
Kyrie a Szent László miséböl! Filke: Credo (De
beata); Liszt: Sanctus a koronázási miséböl;
Zeller: Benedictus (d-mise) ; Brossig: Agnus
(c-mise).

Az elöadások tetemes költségeit a föszékes-
káptalan viseli. A kongresszuson minden érdek-
lödö megjelenhet. Ugyanekkor tartja az országos
magyar Czeczilia-egyesület rendes évi közgyülését
Résztvevök még mindig jelentkezhetnek az országos
magyar Czeczilia-egyesület igazgatójánál (Budapest, I., Verböczy-utcza 1. szám.)

* Chimay herczegnö. Mr. Aarons, new-yorki
szinházi vállalkozó átjött Európába, hogy Chimay
herczegnöt egy amerikai körutra megnyerje. Az
alkudozások már megkezdödtek ; Aarons hetenkint
tizezer márkát volna hajlandó a herczegnönek
fizetni, ha esténkint néhány plasztikai mutatvány-
nyal kedveskednék a közönségnek. Chimay her-
czegnö azonban egy-egy fellépését kétezer már-
kára becsüli: ennél olcsóbban nem lép föl. De
azért valószinü, hogy az amerikai imprezárió nem
fog a herczegnö nélkül hazautazni.

FÖVÁROS.
(A Gellérthegy diszitése.) A Gellérthegynek

az a része, mely a Ferencz József-hid tengelyébe
esik, meglehetösen kopár, csupasz és siralmas ké-
pet nyujt. A monumentális hidnál különösen bántó
hatást tesz ez a sivárság s általános a vélemény,
hogy a Gellérthegynek azon a részén valami épi-
tészetileg müvészi képzésü feljárót, terraszt vagy
oszlopsoros árkádot kell épiteni. A magyar mérnök-
§s épitész-egylet meg akarja elözni a városi hatósá-
got alkalmas terv beszerzésével s ezért pályázatot
ir ki a hegyoldal architektonikus kiképzésére. A
programul a megoldás részleteit nem kivánja kor-
látozni, de kivánatos, hogy a hidfö fölötti, körül-
belül huszonhat méter magasságban levö terraszra
diszes és kényelmes feljáró lépcsök (esetleg fel-
vonó gép is) alkalmaztassanak, melyek mentén
szökökutak és vizesések is lesznek elhelyezhetök.
A tervezett mü keretében oly tér képezendö a hegy-
oldal arcbitektoniku3 diszitésével, melyen Szent
Gellért püspök szobra elhelyezhetö legyen. A pá-
lyázatban részt vehet az egyesület minden tagja.
Pályadij: az egyesületi aranyérem s a közoktatás-
ügyi miniszter által engedélyezett hatszáz forint
utazási ösztöndij. Benyujtási határidö 1899. január
2-ának esti 6 órája. Pályabirák Aigner Sándor,
Alpár Ignácz, Czigler Gyözö, Hüttl Dezsö, Lechner
Ödön és az országos képzömüvészeti tanács két
tagja.

(A föváros ösztöndijai.) A székes fövárostól
alapitott "F t ez József jubileumi dij* képzömü-
vészeti szakjára kitüzött pályázati idö ma délben
telt le. Déli tizenkét óráig az ujvárosházán levö
iktató-hivatalban tizennyolcz pályázati kérvényt
adtak be.

(A közjótékonysági bizottság ülése.) A köz-
jótékonysági bizottság ma délelött Horváth János
tanácsos elnöklése alatt ülést tartott. A József-fiu-
árvaháznál üresedésben levö felügyelö-tanitói ál-
lásra négy pályázó közül a bizottság Tasch Józse-
fet jelölte, mint aki a háromszékmegyei fiuszeretet-
házban már család-tanitó volt s jártas az ének- és
orgonatanitásban. Ugyancsak ma betöltöttek a
József-fiuárvaházban üresedésben levö nyolcz ala-
pitványi helyböl hatot s fölvettek tizenegy lánykát
az Erzsébet-leányárvaháznál rendelkezésre álló he-
lyekre, amelyekböl négy még mindig üresen áll.

VI D É K.
* (Megyei tisztviselök fizetése.) Torda-Ara-

nyos vármegye tisztviselöi fizetésemelésért folya-
modtak a miniszterelnökhöz és a belügyminiszter-
hez. Kérelmüket azzal indokolják, hogy jelenlegi
fizetésükböl nem tudnak megélni és némelyik
tisztviselönek az adminisztráczió költségeinek fede-
zésére magánvagyonát is föl kell áldoznia (!) Ugy
óhajtanák, hogy az alispán fizetését emeljék föl
2500 forintra, a föjegyzöét, föügyészét, föorvosét,
árvaszéki elnökét és föszolgabirókét 2200 forintra,
a föszámvevöét, föpénztárnokét, aljegyzökét, szolga-
birokét, járásorvosokét 2000 forintra és ilyen arány-
ban javitsák a többi fizetéseket is. A vármegye
szükséglete akkor 105.437 forintot tenne.

* (Györ város közgyülése.) Györ város tör-
vényhatósági bizottsága ma — mint nekünk táv-
iratozzák — rendkivüli közgyülést tartott, melyen
a kereskedelmi akadémia jövö tanévi költség-elö-
irányzatát állapitotta meg. A szükséglet 12290 frt,
a fedezet 10985 forint és igy a hiány 1305 forint,
melyet a házipénztár fedez. A mai közgyülés volt
az utolsó a régi városházán, mely alkalomból gróf
Laszberg föispán elbucsuztatta a régi gyülés-
termet, mely évszázadokon át tanuja volt Györ
város törekvésének, haladásának, örömének és bána-
tának. A föispán bucsuzóját azzal végezte, hogy a
uj székház gyülésterme a város ujabbi fellendülé-
sének legyen mozgató telepe. A régi ülésteremben
megtartott utolsó közgyülést, mint korszakos moz-
zanatot jegyzökönyvileg is megörökitették.

Aradmegye közgyülése.
(Távirati tudósitás.)

A szökésben levö Krivány János aradmegyei
árvapénztárnok sikkasztásainak kideritése után ma
tartotta Arad vármegye elsö közgyülését, melynek
lefolyása iránt nagy érdeklödés mutatkozott megye-
szerte. A megye elsö tisztviselöi, alispánja, árva-
széki elnöke, föügyésze, számvevöje tudvalevöleg
fel vannak függesztve hivataluktól. Már ez a körül-
mény is érdekessé tette a mai közgyülést, melynek
lefolyásáról következöket távirja tudósitónk :

Arad vármegye a nagyhirü Krivány-eset óta
ma tartott elöször rendkivüli közgyülést. Nagy
érdeklödéssel várták Aradon a közgyülést, melynek
elsö tárgya az állandó választmánynak javaslata
volt, hogy a vármegye küldöttségileg kérje fel a
belügyminisztert, hogy az állásától fölfüggesztett
Szathmáry Gyula alispánt helyezze vissza hivatalába.

Az állandó választmány határozata ellen elö-
ször Velits Mihály szólt oláh nyelven. Ö volt az
oláhok hangulatának kifejezöje, akik az alispánban
az oláh-ellenes politika egyik agilis emberét látják,
akit felelössé tettek a megyét ért nagy botrányért
s akinek állásától való felfüggesztését a megye-
beli románok követelik.

Báró Solymosi László ellenezte az állandó
választmány javaslatát. Pártolólag szólalt föl az
inditvány mellett Nachtnebel Ödön.

Mielött szavazásra került volna a sor, arról
volt szó, hogy a községi elöljárók és jegyzök sza-
vazzanak-e vagy sem. Ez a kérdés nagy vitát provo-
kált. Az egyes szónokok, akik ellenezték, hogy az
elöljárósági tagok és jegyzök szavazzanak, ez al-
kalommal mutattak rá azokra a visszaélésekre, a
melyek az egész ország szemében megbélyegezték
az aradi árvatárt.

Hendrey Pál, dr. Mittler Izidor, Sármezey
Manó, mind azt követelték, hogy az emlitett tiszt-
viselök ne szavazzanak.

Ormos Péter nyugalmazott alispán megen-
gedhetönek vélte, hogy szavazzanak.

A közgyülés többsége azonban elhatározta,
hogy a községi jegyzök és elöljárók nem szavaz-
hatnak s megtörténvén ezek nélkül a szavazás, a
vármegye 127 szavazattal 64 ellenében elfogadta
az állandó választmány javaslatát s igy kérelmezni
fogja az alispán visszahelyezését.

A közgyülés ezután alispáni helyettesnek dr,
Dalnoky föjegyzöt választotta meg. A helyettes al-
ispán inditványa, hogy az Almássy-örökösök kifize-
tésére a megye kölcsönt vegyen föl, nagy vitát
idézett elö. Végül azonban elfogadták a helyettes
alispán inditványát, mely szerint a Krivány sikkasz-
tása folytán elveszett hiányt tiz éven át fizetendö
háromszázalékos pótadóval fogják fedezni, ennek
megállapitását azonban az öszi közgyülésnek tar-
tották fenn.

A közgyülés után báró Bohus tisztelgö kül-
döttséget vezetett Szathmáry Gyula felfüggesztett
alispánhoz, kivel szemben ragaszkodásuknak meleg
szavakban adtak kifejezést.

Polgármester installálás.
Fiume, augusztus 20.

Ma délelött kilencz órakor volt dr. Vallentsits
Antal fiumei polgármester eskütétele és szék-
foglalója.

Vallentsits gróf Szapáry László kormányzó-
val kilencz óra tájban érkezett meg a magisztrátusi
épület nagytermébe, ahol már várakoztak reájuk
a városi hivatalnokok élükön lovag Milcenich Pé-
ter municzipiumi igazgatóval.

Ugy a kormányzó, mint az uj podeszta disz-
magyart viselt.

Az eskületétel elött gróf Szapáry a követ-
kezö beszédet mondotta el olasz nyelven:

"Miután igen tisztelt lovag Milcenich Pé-
ter municzipiumi igazgató ur, egészségi okok-
ból, lemondott volt polgármester helyettesitési
megbizatásáról, melynek ö ugy a kormány,
mint Fiume város legteljesebb megelegedésére
eleget tett s igy általános köszönetet érdemelt
k i : gondoskodnom kellett, uraim, hogy erre a
nagyfontosságu állásra olyan ember legyen
kinevezve, aki azonfelül, hogy a megkövetelt
képességekkel bir, megfeleljen a Fiume város
municzipiumi rapprezentanzája által megköve-
telt személyi minösitésnek is.

Támaszkodva intim ismeretségre és régi,
bizalmas barátságra, gondolom, hogy megta-
láltam igen tisztelt dr. Vallentsits Antal mi-
niszteri tanácsos ur személyében a keresett
embert. Tudom, hogy Vallentsits ur hü barátja
Fiume városának s reménylem,. hogy gazdag
tapasztalataival sikerülni fog neki, hogy a mu-
niczipium érdekeinek szószólója legyen s hogy
a város polgárságát meggyözze, hogy a kor-
mány a szükséges intézkedések foganatositásá-
val nem akart mást, mint Fiume javát, mely
város "az anyaország szivén fekszik".

Ezután a kormányzó még felemlitette, hogy
a magyar minisztérium január 21-én kelt 3954.
számu rendeletével reáruházott hatalomnál fogva
Vallentsitsot nevezte ki polgármesterré, mely kine-
vezést ö felsége e hónap 14-én kelt leiratával meg-
erösitetté; majd felhivta Vallentsitsot, hogy a hü-
ségi esküt tegye le.

Vallentsits erre letette a következö esküt —
ugyancsak olasz nyelven — melyet dr. Maylender
Mihály három alkalommal is nem volt hajlandó
letenni

"Én, Vallentsits Antal, hüséget esküszöm 3
királynak, e n g e d e l m e s s é g e t az or-
s z á g t ö r v é n y e i n e k , Fiume statutumai-
nak és lelkiismeretességet podesztai megbizatá-
somnak. Isten engem ugy segéljen."

Az eskü után Vallentsits hosszabb beszédet
mondott, melynek kivonatos tartalma a következö*

Elsö sorban hódolatteljes köszönetet mond
ö felségének, hogy megerösiteni kegyeskedett fiumei
podesztai állásában, majd köszönetet mond a kor-
mánynak és a kormányzónak a személyébe vetett
bizalomért, melyet minden igyekezetével ld is fog
érdemelni. Meg van gyözödve, hogy még normális
viszonyok közt is sok nehézséggel jár ez állás,
melyet elfoglal, annál inkább most, mikor ez állás
nálánál fiatalabb, munkabiróbb embert igényel. Mikor
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elörehaladott kora daczára ezt az állást mégis el-
foglalja, azért teszi, mert elöször, nézete szerint,
senkinek sem áll jogában szolgálatait megtagadni
a közérdekektöl, másodszor, mert latba Telette a
kormány kitüntetö bizalmát s végül, mert müködé-
sben bizton számit a m u n i c z i p i u m b e l i
h i v a t a l n o k o k h a z a f i s á g i r a .

Ezután kifejtette programmját, mondván:

"Kérem önöket, uraim, sziveskedjenek
visszaemlékezni, hogy én már tizenöt évet
töltöttem Fiume nyilvános szolgálatában. Ez
idö alatt megtanultam szeretni Fiumét, mint
második hazámat, megpróbáltam kötelességei-
met összhangzásba hozni szeretett hazánk és
Fiume erdekeivel és megegyeztetni hivatalnoki
kötelességeimet egy jó fiumei kötelességeivel,
bensöleg meggyözödve lévén, hogy Magyaror-
szágnak és Fiuménak csak egy szive van,
mely kölcsönösen megérez minden örömei és
bánatot. Biztositom önöket, uraim, hogy ha-
ioaió érzelmekkel térek most vissza körükbe s
hogy szivemen nemcsak a városi polgárok jóléte
fekszik, hanem Fiume város municzipiumának
jogai és kötelességei is.

Ezekböl a szempontokból kifolyólag meg
vagyok gyözödve, hogy a politikával való fog-
lalkozás nem lehet a mi feladatunk, hanem
kötelességünk az, hogy jó adminisztráczióval
elömozditsuk a polgárság erkölcsi és anyagi
jólétét. S ha a kormány intézkedéseinek meg-
felelö kötelességeink lelkiismeretes teljesitése
közben sikerülni fog a polgárság megelégedé-
se t kiérdemelnünk, reménylem, hogy lassan-
lassan helyreáll a normális viszony s hogy az
az általános meggyözödés fog gyökeret verni,
hogy szeretett anyaországunk azáltal, hogy az
országban szükségesnek bizonyult modern tör-
vényekben minket is részesit, nem szándé-
kozott statutumunkkal biztositott jogainkat meg-
sérteni, hanem az volt az egyedüli czélja, hogy
uj kötelékekkel is szivéhez szoritson, amely
sziv eddig is számtalanszor tanujelét adta
szeretetének."

Beszédét igy végezte be :
Kezet fogva fogjunk, a munkához fölki-

áltva: Éljen legkényelmesebb királyunk! Éljen
Magyarország ! Éljen Fiume !

TÖRVÉNYKEZÉS.
— A nyári szünet. Néhány nap mulva vége

a törvénykezési szünetnek s lassankint mind itthon
is lesznek az ügyészség és biróság tagjai. Ujabban
visszatértek dr. Gruber Lajos, dr. Genthon Ferencz
és dr. Farkass Gyula királyi alügyészek, továbbá a
büntetö birósághoz dr. Puscariu Gyula központi
vizsgálóbiró és a büntetö járásbirósághoz dr. Kürthi
József biró. A napokban foglalta el hivatalát dr.
Papp Géza albiró a törvényszéknél, ahová Nagy-
kikindáról helyezték át.

= Elitélt olasz képviselö. Rómából
táviratozzák: A firenzei katonai törvényszék
P e s c e t t i képviselöt a május havi zavargá-
sokban való részessége miatt in contumaciam
tiz évi börtönbüntetésre itélte és örökre eltil-
totta minden közhivatal viselésétöl.

= A kincstár tolvajai. Nagy visszaélést fe-
deztek fel a fövárosban a köbánya-vonali teher-
pálya-kirendeltségnél, ahol mint fogyasztási adó-
tiszt Milviusz Imre állt szolgálatban. Az adóhivatal
tisztviselöje összejátszott a pénzügyörökkel, Szili
István, Técsi Dániel, Ignácz György és Markort
János fövigyázókkal, s velük egyetértve éveken át
lopta a kincstárt. Manipulácziója, melyet szintén a
"rovancsolás" fedezett fel, igen egyszerü volt. Ha
a vámvonalhoz fogyasztási adó alá esö árut hoz-
tak. Milviusz a félnek átadott szelvénybárczára a
lefizetett adót rendesen ráirta, de már a hivatalban
maradt törzsbárczán kisebb összeget tüntetett fel,
a különbözetet pedig elzsebelte. Egy-egy ilyen üz-
let 2 - 4 0 forintot hajtott, s csak sejteni lehet,
hányszor fordult elö, mert a vizsgálat is kerek
száz ilyen csalást konstatált. A törvényszék ma
hozta meg a vádhatározatot s a nevezetteket, kiket
hivatalukból már fegyelmi uton elcsaptak, a bün-
tetötörvénykönyv 462. és 463. szakaszaiba ütközö
hivatali sikkasztás czimén helyezte vád alá, Mil-
viusz adótisztet mint tettest, a pénzügyöröket
segédi minöségben.

= Megsemmisitett közgyülési határozat A
Magyar Gazdák vásárcsarnok-ellátó szövetkezete,
1898. márczius 30-án tartott rendes közgyülésén a
szövetkezet további fennállását határozta el. Ezt a
határozatot — mint az "Ügyvédek Lapja" közli —
a kereskedelmi törvényszék, a törvényes felügyeleti
jogánál fogva hivatalból megsemmisitette, mert a
kérdéses tárgy nem volt benne a közgyülés meg-
hivójában. Ez elsöbiróság határozatát helybenhagyta
most a királyi tábla is, a felhozott okon kivül
még azért is, mert a szövetkezet közgyülése nem
hozhat érvényes határozatot olyan tárgy felett,
mely a meghivóban általános kifejezéssel (üzleti
jelentés) ugyan jelezve, de tüzetesen körülirva nem
volt. Mert a K. T. 241. §-a szerint a szövetkeze-
teknél is alkalmazandó 187. §. értelmében, mihelyt
a számadásokból és mérlegböl az tünik ki, hogy a
társaság a jegyzett üzletrészek felét elvesztette, az
igazgatóság által azonnal közgyülés hivandó egybe,
hogy a szövetkezeti tagok a társaság további fenn-
állása vagy feloszlása iránt határozzanak. Ugyanis
a K. T. 225. §-ának 5. és 14. pontjának egybeve-
téséböl nyilvánvaló, hogy a részvénytársasági alap-
tökének megfelelö szövetkezeti vagyon csakis a
hivatkozott §. 5. pontja értelmében a szövetkezet
alapszabályaiban megállapitandó üzletrészekböl ala-
kul, s mivel e vagyonhoz a külön rendelkezés és
természettel biró az az összeg, melylyel a szövet-
kezeti tagok a társaság kötelezettségeiért az általuk
jegyzett üzletrészi értéken felül felelösek, hozzá
nem számitható, kétségtelen, hogy a fenforgó eset-
ben az igazgatóságnak a közgyülésen elöterjesztett
jelentése szerint a szövetkezet az üzletrészi vagyon
felét már elvesztette.

= A szegzárdi sikkasztások. Szegzárdról
jelenti tudositónk : Halmay Istvánt, a sikkasztó já-
rásbirósági irnokot ma dr. Szabó Gyula vizsgáló-
biró kihallgatta. Halmay mindössze három sikkasz-
tásról akar tudni, három jelentéktelen összegröl,
ezekre nézve is tévedéssel mentegetözik. A tagadás
azonban semmit sem használt. Megállapitották,
hogy az elsö sikkasztást 1892-ben követte el, a
többit 1894-töl 1898-ig és hogy összesen huszonöt
rendbeli sikkasztás terheli a lelkét. Az elsikkasz-
tott összeg mindössze 1942 forint 78 krajczár. A
vizsgálóbiró a kihallgatás végén letartóztatta Hal-
mayt és nyomban vizsgálati fogságba is helyeztette.
— Pappert Ferencz, a vármegyei sikkasztó bün-
ügyében augusztus 16-án hirdette Schmidt Imre
törvényszéki biró a vádhatározatot, amelynek értel-
mében Poppertet hivatali sikkasztás büntetésért
helyezték vád alá. Pappert megnyugodott a vád-
határozatban. Védöjének dr. Steiner Lajos ügyvé-
det kérte föl.

= Kilenczvenhárom betörés. Veszedelmes
betörö bünpörében volt mára kitüzve a tárgyalás.
Fazekas Ernö, váczi születésü, rovott multu nap-
számos a mult évben elhagyván a fegyházat,
Budapesten telepedett meg, ahol rövid néhány
hónap alatt, kizárólag az élelmiszerekkel megrakott
pinczékre pályázva, kilenczvenhárom betörést kö-
vetett el. Rendszerint hamis kulcsokkal dolgozott
Fazekas és a lopott bort, zsirt, csirkét, kacsát,
lisztet, vajat, már amit elemelni tudott Lajos Lidia
üzletvezetönönek. Bacska József szabónak, Lugschek
Venczelnének, Sághi Józsefné szénkereskedönek,
Riesz Károly hentesnek, Klein Sámuel munkásnak,
Obscbitzer János czipészsegédnek és Maday Gábor
postásnak adogatta el. Ezek, miután töle szinte
üzletszerüleg vásárolták a lopott holmit orgazdaság
czimén hasonlóképen a vádlottak padjára kerültek.
A mára kitüzött végtárgyalást azonban, minthogy
a tanuk nagy része nem jelent meg s elmaradt
két vádlott is, a törvényszék kénytelen volt elha-
lasztani.

A csömöri országut misztériuma.
Mai számunkban megirtuk már röviden, hogy

egy faczér borbélylegény milyen különös történet-
tel állitott be a gödöllöi szolgabiróságnál. A vizs-
gálattal megbizott pestvidéki törvényszéki biró, dr.
Bucz Lajos eddig a következöket deritette ki:
Bartek Gyula foglalkozásnélküli borbélylegény Szent
István napján a gödöllöi szolgabiróság elött azt
mondotta, hogy Darázs Imre baromfi-kereskedövel
közös elhatározással öngyilkosságot terveztek. Meg
akartak szabadulni az élet küzdelmes vivódásaitól.

Ilyen elhatározással mentek ki e hónap 19-én
esté a czinkotai és csömöri határon fekvö erdöbe,
ahol tüzet raktak és egy lábasban mákonyt föz-
tek. Fözés közben odavetödött a mezörendör, akit
a két öngyilkosjelölt a korcsmába küldött Bárom
liter borért és tiz darab britannika szivarért. El
is ment.

Bartek és Darázs pedig elkészitette a
mákonyt is megitta. Darázs hosszas kinlódás után
meghalt, Bartek Gyulának azonban semmi baja
sem történt, mert mint mondja, kihányta a má-
konyt. Mire az öreg mezöör visszakerült a borral
és britannikával, Darázs már halva volt. Bartek el-
mondotta neki a történteket, aztán a korcsmába
ment s néhány deczi pálinka bekebelezése után a
szolgabiróságnál jelentkezett.

A szolgabiróság hamarosan értesitette az
esetröl a pestvidéki királyi törvényszéket, amelynek
birája Bucz Lajos, Szikszay törvényszéki orvossal
tegnap délután kiment a helyszinére. Darázs Imre
holttestét ott találták még, mellette feküdt a
mákonyos lábas, zsebeiben néhány forint volt. Az
orvos megvizsgálta a holttestet, de azon külsö
eröszak nyomait nem találta. A vizsgálóbiró ki-
hallgatta Bartek Gyulát s a kihallgatás után letar-
tóztatta. A holttest mellett egy levél feküdt, melyen
a következö sorok voltak:

Nevem Török, 26 éves vagyok és toronyör.
Sokat próbáltam életemben, azért meghalok.

Bartek Gyula bevallotta a vizsgálóbirónak,
hogy a levelet ö irta, Darázs kérelmére. Bevallotta
azt is, hogy az elhunyt zsebéböl kivett 1 forint 50
krajczárt, hogy viczinálisra ülhessen. De meggon-
dolta a dolgot, nem ült a vasutra, hanem tiz kraj-
czár ára pálinkát ivott s a többi 1 forint 40 kraj-
czárt visszatette Darázs kabátzsebébe. Arra a kér-
désre, hogy miért határozták el közösen az ön-
gyilkosságot, Bartek Gyula nem ad tiszta választ,
s ugy tünteti fel a dolgot, mintha mindketten na-
gyon megunták volna az életét. A holttestet hol-
nap felbonczolják, ennek eredményétöl vár támo-
gatást a vizsgálóbiró arra nézve, hogy ha öngyil-
kosság forog fenn, miért határozta el ezt közösen
a két férfi ; vagy ha rablógyilkosság esete forog szó-
ban, ki követte azt el ?

Érdekes jogeset.
Francziaország jogászköreiben nagy érdek-

lödéssel várják a törvényszék döntését egy rég elfe-
lejtett bünügygyel összefüggö Örökösödési pörben.
Az eset elözményei a következök:

1861. augusztus 16-án éjfélkor Page de la
Furetiére asszony tizennyolcz éves fiával és három
kisebb gyermekével a Nantes közelében levö
couffé-i erdön kocsizott át. Hirtelen két lövés dör-
dült el. Az egyik golyó Page asszonyt homlokán,
a másik kis gyermekét lábán sebesitette meg s
csak a gyorsan tovaszáguldó ló mentette meg öket
a biztos haláltól. A törvényszék a megsebzett
asszony tulajdon fiát gyanusitotta a merénylettel.
A két pisztoly ugyanis, amelyekkel Page asszonyt
meglötték, fia, Alfréd tulajdona volt, akinek egy
parasztleánynyal volt viszonya. Ezt az anyja nem
jó szemmel nézte és gyakran tett is szemrehányást
fiának.

A törvény elé vitt legény a Loire-Inférieure
esküdtszéke elött határozottan tagadta a vádat;
ügyvédje, az idösb Waldeck-Rousseau gyönyörü
védbeszédet mondott érdekében, az anya is erösit-
gette fia ártatlanságát, de mindez nem használt.

Az esküdtek életfogytiglan tartó kényszer-
munkára itélték. Tizenöt évig volt az uj-kaledóniai
bagnóban s akkor kegyelmet kapott és a fegyencz-
gyarmatba szállitották át

Itt kávéültetvényekkel foglalkozott és er-
nyedetlen szorgalma által két évtized multán mil-
liomos lett belöle.

Ez év májusában visszatért Francziaországba.
Ez alatt az idö alatt az édesanyja meghalt,

növérei férjhez mentek; meghalt 22 év elött anyjá-
nak egy sogora is, aki a Page de la Furetiére-
családot, mert egy fegyencz is volt közöttük, kita-
gadta és körülbelül egy millió franknyi vagyonát egy
távoli rokonának, véletlenül ép a n n a k a v i z s -
g á l ó b i r ó n a k hagyományozta, aki évekkel
azelött unokaöcscsét elitélte.

Most azonban, hogy Alfréd Page hazaérke-
zett és tudomást szerzett erröl a dologról, praeju-
dicális pert inditott és a következöket kérdezte a
biróságtól.
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Ha egy családot valamely örökségböl kita-
gadnak, mert egyik tagját becstelenitö büntetésre
itélték el, lehet-e a családot összes jogaiba vissza-
helyezni, ha az elitéit ártatlansága bebizonyul ?

Ez a kérdés elsö pillanatra nagyon világos-
nak látszik, csakhogy a summum ius gyakran
summa iniuria. És valóban, a jelen esetben is a
jog formális szabályai sok gondot fognak okozni a
döntésre hivatott biróságnak.

SPORT.
+ Kerékpár-kirándulás. A temesvári "Veloci-

tas" kerékpár-egyesület harmincz tagja tegnap
Rudnára rándult báró Nikolics Fedor látogatására.
A kirándulók igen szives fogadtatásban részesültek.
Báró Nikolics és neje, továbbá leányai Eliz és
Mizi baronesszek, valamint báró Pejanovszky György
és Parcsetich Endre fogadták. A szeretetreméltó
házigazda a kerékpárosokat megvendégelte majd az
uradalom területén épült mausoleum festményeit
matatta meg nekik. Két órai idözés után a kerék-
párosok visszatértek Temesvárra.

+ A Zukunftsrennen. A harminczezer koro-
nás Zukunftsrennent holnap futják le az iffezheimi
gyepen. £ verseny azért is érdekel bennünket,
mert e klasszikus versenyben tenyésztésünk is
képviselve lesz Hortobágy és Ormesson áltat £
futamra a graditzi istálló kiküldöttje, Gastfreund
a favorit Véleményünk szerint Hortobágy lesz a
gyöztes.

+ A véletlenségböl megnyert Szent István-
dij. A "Kincsem Sportlap" értesülése szerint
Dreher Antal Gagerl gyözelme révén véletlenségböl
jutott a Szent István-dij 80,000 koronájához. Ugy
Dreher Antal, mint a fia ellenezték Gagerl inditását.
Bulford jockey azonban, aki Gagerlt mindig nagy
lónak tartotta, nem nyugodott. A trainerjét folyton
kapaczitálta, hogy eszközölje ki Gagerl inditását
Kisütötte, hogy Gagerl 51 kilogrammal a nyergében
óriási esélylyel bir, ha nem is gyözelemre, de leg-
alább helyre. Csak mikor a programm megjelent,
vették észre, hogy Gagerl a propozicziók értelmé-
ben nem 51, hanem 55 és fél kilogrammal indul-
hat A visszavonás már késö volt, a tulajdonos
beleegyezett abba, hogy Gagerl fusson. Igy jutott
Gagerl a gyözelemhez, Dreher Antal a 80,000 ko-
ronához és S. Bulford a dicsöséghez.

+ Feloszlatott versenyistálló. Gróf Hadik-
Barkóczy Endre feloszlatta versenyistállóját Pénte-
ken egyéves csikóit árverezték a Tattersallban,
Áldomás-t Thurn föhadnagy, Sandwich-ot báró Kö-
nigswarter Hermann vette meg.

Budapesti lóversenyek.
(Hatodik nap.)

A holnapi nap chief evtntje a tizenkétezer
koronával javadalmazott budapesti dij, amelynek
kétezernyolczszáz méteres távolságán néhány szi-
vós telivér fog Esterfivel megküzdeni. A császár-
dij gyöztese a Szent István-dijban nagy sulyával a
nyergében oly szépen futott, hogy egy pillanatig
sem lehet a vereségére gondolni. Igaz, hogy Duná-
nak egy teljes stonet czedál, azt hiszszük azonban,
hogy Duna már sokat futott, azonkivül Esterfit
elég jónak tartjuk ahhoz, hogy ily különbség mel-
lett is a Wahrmann-lovat könnyen leverhesse. Egy
másik garanczia Esterfi gyözelménél az a körül-
mény, hogy lovasa az eröskezü Adams lesz.

A valószinü indulók a holnapi budapesti
dijban:

lovagolja Barker.Szolgabiró
Wilful
Esterfi
Primula
Gaspilleur
Duna

Poole.
Adams.
Ihbett.
Hyams.
Gilchrist.

Gagerl, a Szent István-dij gyöztese is be van
nevezve, de nem hiszszük, hogy 591/2 kilóval a
nyergében kiküldenék. A Szent István-dij kimene-
tele alapján Esterfivel szemben különben sem volna
Volna esélye; mert mig akkor Esterfi 3 kilogram-
mal többet vitt, addig most Gagerl visz többet 31/2
kilogrammal A külömbség tehát az Esterfi javára

61/3 kilogramm. Ha Esterfi nem is volna jobb Ga-
gerlnél, ilye sulyviszonyok melleit biztosan Gagerl
elött kellene beérkeznie.

A többi futamokat illetöleg tipjeink a kö-
vetkezök :

I. Weaterbund—Zászlós.
II. Jutka.

III. Esterfi.
IV. Jurátus—Katinka.
V. Balek—Páratlan.

VI. Harriet—Mr. Lincoln-istálló—Chrysels.
VIL Bonvivant—Adoma.

EGYESÜLETEK.
F. M. K. E. A felvidéki magyar közmüve-

lödési egyesület nyitravármegyei választmánya ma
Nyitrán dr. Gyürky Géza elnöklése alatt gyölést
tartott, melyen a zárszámadásokat és költségelö-
irányzatokat helybenhagyták. Elhatározta a választ-
mány továbbá, hogy a pöstyéni közgyülés elé in-
ditványt terjeszt, hogy a nyitramegyei választmány
ügyeit jövöre a központ intézze és a maga részé-
röl kijelölte a megválasztandó központi tisztikarnak
és igazgató-választmánynak tagjait is. A szeptem-
7-én és 8-án Pöstyénben tartandó F. M. K. E.
közgyülésre Nyitramegyéböl több százan jelent-
keztek.

Gyanus munkásegyletek. Utóbbi idöben
több vidéki munkás-egylet terjesztette föl alap-
szabálytervezetét a belügyminiszteriumhoz. Olyanok
ezek az alapszabályok, mint aminöket Várkonyi
István dolgozott ld a földmives-szcziálisták szá-
mára. Perczel Dezsö belügyminiszter nem hagyta
azokat jóvá. E sorsban részesült legutóbb a tisza-
vezsenyi földmives munkás-egylet alapszabályterve-
zete, melyre a miniszter egyenesen kimondta, hogy
az egyletnek leplezett, törvényellenes czélja van.
Ép oly kevéssé erösitette meg a szászrégeni kis-
iparosok egyletének alapszabályait, mert Szász-
Régenben hasonló czélu egylet már fölös számmal
van és ott a munkások müvelödési és társadalmi
igényei böséges kielégitést nyerhetnek.

Erdészek országos gyülése. Az országos
erdészeti egyesület ezidei közgyülése augusztus
25-én kezdödik Szepsi-Szt.-Györgyön. Másnap az
erdészek Kovásznára illetöleg Gyulafalvára mennek,
ahol folytatják tanácskozásaikat és azok befejezté-
vel megtekintik a gyulafalvi nagyszerü fürész- és
fatelepeket. A közgyülésen Bedö Albert országyülési
képviselö, volt államtitkár elnököl. Az elsö napon
Vadas Jenö magyar királyi erdötanácsos emlékbe-
szédet mond gróf Tisza Lajos, az országos erdé-
szeti egyesület néhai elnöke fölött

A Magyar Turista-Egyesület idei rendes
közgyülését — mint már emlitettük — Tren-
csénben tartotta. A közgyülés elött megelözöleg
az egyesület augusztus tizenkilenczedikén felkereste
Illavát és megkoszoruzta volt disztagjának, Baross
Gábornak Klobusiczon levö sirját. Trencsénben a
városi hatóságok, élükön Ucsnay Ernö polgármes-
terrel, fogadták az egyesület tagjait, akik a város
megtekintése után ismerkedö-estélyre gyültek össze.
Az estélyen Baross Jusztin alispán, Ucsnay pol-
gármester, dr. Brancsik föorvos, Bengya vármegyei
föjegyzö, Szalavszky Pál föügyész, Rakovszky és
Sipeky képviselök és a trencséni társadalom leg-
elökelöbb tagjai vettek részt

Maga az egyesületi közgyülés szent István
napján folyt le, a vármegye nagy diszterme ez al-
kalommal szinültig megtelt a turista-egyesület tag-
jaival és érdeklödö közönséggel. Dr. Téry Ödön
ügyvivö alelnök megnyitójában a turista-egyesület
törekvéseit ismertette és Trencsén vármegyét és
városát a turista-ügy támogatására hivta fel. Erre
Baross Jusztin alispán a vármegye nevében üdvö-
zölte az egyesületet hazafias müködéseért és kije-
lentette, hogy a vármegye a turistaság ügyét me-
legen felkarolni kész. Dr. Thirring Gusztáv központi
titkár az egyesület mult évi müködéséröl tett jelen-
tést, mely az osztályoknak erösbödéséröl tanusko-
dik. A központi választmány a turista-ügynek a
"Turisták Lapjá"-val csinál propagandát, meghono-
sitotta a diákszállók intézményét és hegyvidéki
meteorologiai megfigyelö állomások szervezésére
törekszik, ezek elsejét a dobogóköi - báró Eötvös
Loránd-menházban létesitette, mely menházat az
egyesület budapesti osztálya 3000 forint költségen
felépitett; ugyanez az osztály a Magas-Tátra Öttó-

katlanában most 6000 forint költségen épittet egy
menedékházat. A többi osztályok közül a köszegi
nagy messzelátót, a Tátra-osztály számos utat, a
vágvölgyi menedékházat stb. épittette. Az egyesület
összes vagyona 26.000 forint, évi bevételei 15.000
forintra rugnak. A számvizsgáló-bizottság jelentése
után megtörténtek a választások. A jövö évi köz-
gyülés a magas Tátrában lesz.

NYILT-TÉR.
ROHONCZY GIDA
törökbecsei kertészetének és szöllöszetének intézösége ezennel a :
cz. közönség becses tudomására hozza, hogy a

"Tiszagyöngye"
czukordinnye ez évben kitünöen sikerült s annak, valamint a
csemege-szölönek szállitása ugy kicsinyben, mint nagyban kezdetét
vette. — Budapesten darabonkinti eladásra, föraktár : József-
körut 33., telefon-szám54—87. —Vidéki, ugy posta, mint vasuti
rendelések "Rohonczy kertészet Törökbecse" czimzendök, a
honnan föladva egy 5 Kilós postacsomag 4—5 drb tartalommal,
rendeltetése helyéig (Ausztria és Németország beleértve) bér-
mentve 1 frt 20 kr. = 2 márka, a csemege-szölö (chaszelás)
ás muskotály keverve 1 (frt 20 kr. =.4 márka. Vasuton 15—20
darab dinnyét tartalmazó kosarakban. Törökbecse állomáson föl-
adva, elegysulyban kilója 10 kr., szeptember 1-töl 8 kr. Minden
egyes czukor-dinnye "R" betü és fölötte ötágu koronával van bélye-
gezve, mit azért tesz közzé az intézöség, miután a megelözd évek-
ben tapasztalat alapján másutt termett s gyakorta rossz dinnyéket
is Rohonczy "Tisza gyöngye" czim alatt hoztak forgalomba,

Viszontelárusitóknak megfelelö kedvezmény.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, augusztus 22. (0. T. B.)
augusztus 22. aug. 19.

cents cents

Buza szeptemberre 677/8 695/8
deczemberre 661/8 671/4

Tengeri szeptemberre 341/4 351/8

Chicago, augusztus 22. (C. T. B.)
augusztus 22, aug. 19.

cents cents

Buza, szeptemberre 63
Tengeri szeptemberre 295/8

Ipar és kereskedelem.

65
301/2

A sátoralja-ujhelyi terményvásár. A zemplén-
megyei gazdasági egyesület által rendezett ter-
ményvásárt — mint lapunknak jelentik — ma
tartották meg. Megjelent mintegy 25 kereskedö és
2 sörgyáros, 35 termelö bejelentett 5 kilós minta-
zsákokban 25.000 q. buzát, ugyanannyi árpát, 3000
q. zabot, 150 q. rozsot, 50 q. lencsét. — Árak:
buza 9—10 forint, árpa 6.50—10 forintig, rozs
6.50—8 forintig. Az aránylag magas árak miatt
kevés üzlet volt, mindazonáltal az eredmény álta-
lában kielégitönek mondható és bizonyára élén-
kebb üzlet is lett volna, de a termelök keveset
jelentettek be eladásra.

A szabadalmi hivatal Jövedelme. Érdekes szám-
adatokat mutat a magyar szabadalmi hivatal je-
lentése. A jelentés a szabadalmak után fizetett il-
letékek és dijakról, valamint a szabadalmak ke-
zelésének és nyilvántartásának a költségeiröl szól.
Eszerint a magyar korona országaiban 1897. év-
ben 248.877.50 forintot fizettek illetékek fejében.
Az összes költségek, illetöleg kiadások az elmult
évben 143.800 forintot és 11 krajczárt tettek ki s
igy az állam a szabadalmak után 105.077 forint
39 krajczár jövedelemre tett szert, mely összeg,
tekintve a szabadalmazott dolgok értékét, nem je-
lentékeny.

Fizetés-megszüntetések. A bécsi Creditoren-
Verein a' következö fizetés-megszüntetéseket je-
lenti : B o g d á n y J ó z s e f é s t á r s a Buda-
pest ; K r a f f t é s t á r s a Segesvár.

Köbányai sertéspiacz, aug. 22. 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) 581/2—59 krajczárig. Közép (páronkint 251
—320 klgrig terjedö sulyban) 59—591/2 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 591/2—60
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260klgr. felüli sulyban
581/2—59 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 581/2—59 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 58—59



Kedd, augusztus 23 . ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1898. — 11. oldal.

krajczárig. Sertéslétszám: 1883. aug. 20. napján
volt készlet 45.929 darab, aug. 21-én felhajtatott
769 drb, augusztus 21-én elszállitatott 140 darab,
augusztus 22-ére maradt készletben 46.558 darab.
A bizott sertés üzletirányzata csendes.

Budapesti juhvásár, augusztus 22. A mai vá-
sárra felhajtottak : 7S7 drb hizlalt ürüt, 261 drb
feljavitott juhot, 111 darab kisorolt kost, 184 drb
kiverö juhot, 178 darab kecskét és 1530 darab
szerbiai juhot Napi árak: hizlalt ürü 20—23 frt
páronkint, 22—24 forint 100 kilónkint, feljavitott
juh 16—18Va forint páronkint, 20—21*s forint
100 kilónkint, kisorolt juh 14—18.50 forint páron-
kint 20—23 forint 100 kilónkint, kiverö juh 10-
14 forint páronkint, kecske 7—15 forint páronkint,
szerbiai juh 8—12.50 forint páronkint.

Bécs! vágómarhavásár, augusztus 22. A vágó-
marhavásárra felhajtottak : 4063 darab magyar
367 darab galicziai, 287 darab bukovinai, 633 da-
rab németországi, összesen tehát 5350 darab
szarvasmarhát, köztük 2053 darab fiatalt. Az árak
Va—1 forinttal emelkedtek. Jegyzések: 100 kilo-
grammonként élösulyban. Magyar hizóökör I. minö-
ségü 37—39 frt, II.' minöségü 33—36 frt, DL mi-
nöségü 29—32 frt; galicziai hizóökör I. minöségü
39—42 frt, II. minöségü 34—38 frt, III. minöségü
30—33 frt; német hizóökör I. minöségü 40—42
frt, II. minöségü 36—39 frt, ID. minöségü 34—35
frt, legelö ökör 22—30 forint, bika és tehén 23-
36 forint.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, augusztus 22.

Pénteken délután, szombaton, vasárnapon és
ma reggel a budapesti pályaudvarokon pár száz
kocsirakomány buza gyült össze — a tözsdén
1100 kocsirakományról beszéltek — és amikor ma
a malmok bevásárlói hozzáfogtak az üzlethez, a
k é k m i n t a z a c s k ó k egész erdejét suhogtat-
ták elöttük. Igazi k é k hétfö volt ez ma! Nem is
mondhatnék, hogy a malmok kiaknázták a helyze-
tet, mert mindössze szerény tiz krajczárnyi áren-
gedménynyel megelégedtek, emellett összevásárolták
az áruba bocsátott 30.000 métermázsát. Ne higyjék
azonban a malmok, hogy most már minden vasár-
nap után majd görbe napot csaphatnak. Tekintet-
tel a tartósan kedvezö lisztüzletre, amely legekla-
tánsabban abban nyer kifejezést, hogy a malmok
az alacsonyabb áron való lisztkinálatokat szeptem-
beri szállitással már beszüntették, valamint tekin-
tettel arra, hogy a termelök derekasan kitartanak,
a mult heti 180.766 métermázsányi buzafelhozatal
még mingig nem saisonszerü — ugy fordulhat a
dolog, hogy ilyen ünnep utáni napokon nem a ki-
nálatban, hanem a keresletben mutatkozik majd a
torlodás és nem a tulajdonosok — hogy egy napig
szünetelniök kellett az értékesitéssel —sürgetik az
eladást, hanem a malmok sietnek majd, hogy ki-
potolják az egynapi veszteséget. M i n d e n a t t ó l
f ü g g , h o g y k i n e k s ü r g ö s e b b a d o l g a ,
a z e l a d ó n a k - e v a g y a v e v ö n e k .

A határidöpiaczon a szeptemberi buza 5
krajczárral emelkedett árában és 3 forint 59 kraj-
czárral zárul. A márcziusi és októberi terminusok
egyenlegként változatlanok. Persze e határidökben
nem oly égetöen szükséges a fedezés. Majd addig
mégis csak beáll valamelyes fordulat az üzletben,
reménykednek a contremineurök. Boldogok azok,
akik még remélhetnek.

A tengerivel is ugy vagyunk. A szeptemberi
határidö 5 forint 15 krajczárral zárul, tehát egy
negyed forinttal olcsóbb az augusztusmái, amely
5 forint 40 krajczárt jegyez. E mellett ma 13.000
métermázsát mondtak fel. De ma már kibujt a
szeg a zsákból. Az egész quantumot ugyanis e g y
átvevönek osztotta ki a leszámoló iroda, jeléül
annak, hogy az engagement már csak egy kézben
összpontosul, még pedig erös kézben. E czikknél
is láthatjuk, hogy a tözsdén a kis elemek, az
élösdiek menthetetlenül veszve vannak. Az 5.20-
5.30 krajczáros tengeri árak idején megmondottak,
hogy valami készül a kukoriczával és számszerint
kimutattuk, hogy ebben az árban sem magyar,
sem roman tengerit nem lehet szállitani. Idököz-
ben látszólag rneghazudtoltattunk, az árfolyamok
visszaestek mintegy 4 forint 85 krajczárig, de
csak azért, mert a differencziások megfutamodtak
a felmondások elöl. Lám, ma 5 és fél forinton kelt
a készáru, ma követelik a szállitást és a fenma-

radt kötések eladói nyakra-före fedeznek és ter-
mészetesen — adják a szeptemberit. Akkor majd
fedezik a szeptemberit és adják alkalmasint az
októberit.

Az ujtengeri is intenzivebben emelkedett árá-
ban és 4 forint 49 krajczárral zárul. A növény
állapotáról kedvezöden hirek érkeznek.

Repczéböl szintén felmondtak ma 1000 mé-
termázsát, de azért tovább folytak a fedezések,
amelyek hatása alatt a czikk ára 13 és fél forintig
emelkedett.

Rozsban és zabban kevés forgalom volt ugy
a készáru-, mint a határidöpiaczon. Az árak egyen-
legként alig változtak.

Árpáért Bécsben a következö árakat fizették:
Siófokon 6 forint 65 krajczár.
Vágujhelyen 7 . 34 ,
Debreczenben 6 . — "
Surányban 6 " 75 ,
Váczott 6 ,, 80 "
Szereden 6 " 30 ,,
Galanthán 6 ,, 35 ,
Sopronban 7 ,, 75 "

Aranyos-Maróthon 7 ,, 10 "

Gabonaforgalom:

1898. augusztus 21.

érkezett elszállittatott
m é t e r m á z s a

buzából. .
rozsból . .
árpából. .
zabból . .
tengeriböl.

74992
3240
9305
7705

8718

4050

Raktárállomány:
Közraktár Raktárház SUM

m é t e r m á z s a
Buza . . . . 13800 5944 —
Rozs . . . . 1600 511 —
Árpa . . . . 10500 104 —
Zab . . . . 1100 — —
Tengeri . . . 276C0 4840 —
Liszt 15400 818 —

Hivatalos készárujegyzések.

"3"

Elöfordult készáru-eladások.

•3.3? a
s

ü * i * i;|
100 uj buza tiszavidék 81 Budapest 9.70 3
100 ,, ,, . 81» átl. Bpest 9.87 1/2
300 " ,, 81

1100 " . . 8 0
350 ,, . 795
100 ,, ,, " 793

hó

300 ,,
100 ,,
200 ,,
100 .
200 ,,
150 »
150 ,,
500 ,,
100 "
100 ,
100 .
150 ,
100 .
200 "
100 ,
200 .
100 "
200 "
100 .

100 ,,
100 ,,
300 ,
100 ,,
200 -
100 ,,
300 .
100 ,
100 "
100 .
200 ,,
100 ,,
100 .
200 ,,
100 ,,
300 ,,
100 ,,
100 ,,
200 .
100 ,,
100 ,
150 ,,
100 ,,
100 .
300 ,,
100 "

1600 "
400 ,

1000 ,,
1000 .
1400 "
1600 .
1200 .
200 ,,
200 ,
100 ,,
100 ,,
100 ,,
900 .
400 .
300 ,,
200 ,,
100 .
100 ,,
150 "
100 ,,

200 . 300 só tengeri
100 aj árpa serfözdei
200
100

9.67 1/2
9.67Va
9.67Va
9.67 1/2

80 sárgaBpest 9.55
80 ,, 9.50
80 Budapest 9.65
80 5 sárgaBpest 9.45
79 5 ,, 9.45
79 7 , 9.60
79 5 ,, 9.60
79 6 . 9.55
79 5 . 9.45
79 5 ,, 9.35
79 5 . 9.50
79 5 ,, 9.55
79 7 ,, 9.45
79 8 ,, 9.60
79 4 ,, 9.50
80 Budapest 9.65
80 , 9.55
79 sárga Bpest 9.40
79 ,, 9.40
79 7 ,, 9.40
78 5 ,, 9.25
78 ,, 9.45
78 átlag Bpest 9.15
80 . 9.15
76 ,, 9.15
768 sárgaBpest 9.30

pestvidéki 803 Budapest 9.60
803 sárgaBpest 9.50
80 5 ,, 9.20
80 Budapest 9.75
795 sárgaBpest 9.47 1/2
79 5 ,, 9.47 1/2
79 5 9.30
795 Budapest 9.70
79 sárgaBpest 9.30

9.35
9.35
9.50
9.55
9.35
9.35

79
78
79
78 5
775
77
78 Budapest 9.50
77 sárgaBpest 9.20
75 5 ,, 8.90

fehérm. 79 átl. Bpest 9.57 1/2
79 ,, 9.57Vs
767 Budapest 9.42 1/2
775 sárgaBpest 9.40
795 Budapest 9.77 1/2
775 , 9.60
77 ,, 9.55
768 ,, 9.20

t.-becsei 78 ,, 9.45
bánsági 758 kev. Bpest 8.90
f.-tiszai 805 sárgaBpest 9.30

82 Budapest 9.70
9.25
9.25

hartai

bácskai

dunai

rozs pestvidéki

79
78
748

78 5

zab elsörendü

közönség.

takarm.

8.60
9.35
7.05

5.75
5.70
5.60
5.55
5.30

Gyöngyös 6.80

5.85

i : *

100 klgr.
készpénz-

ára

frtól frtig

c 100 klgr.
- készpénz-

áru

| frtól frtig
is

Buza uj tiszavid.

,, pestvidéki

fehérm.

szerb

74 - . .— 75
76 8.90 9.— 77
78 9.15 9.25 79
80 9.40 9.45 81
74 —. .— 75
76 9.10 9.20 77
78 9.35 9.45 79
80 9.60 9.65 81
74 —.— —.— 75
76 9.05 9.15 77
78 9.30 9.40 79
80 9.55 9.60 81
78 —.— —.—

8.70
9 05
9.30

8.90
9.25
9.50

8.85
9.20
9.45

8.88
9.10
9.35

9.06
9.30
9.55

9.—
9.25
9.50

rozs

árpa
•

zab

,, elsörendü 70—72 7.10 7.20
másodr. 7.— 7.05

• takarm. 60—62 5.65 6.^-
» szeszföz. 62—64 6.50 7.20
. sörfözésre 64—66 7.50 8.50

ó — , 89—41 5.70 6.—

tengeri . bánsági — 5.30 5.35
. . másnemü — 5.25 5.30

repcze uj káposzta
, ,, másnemü

— 13.— 13.25

köles

Elöfordult határidökötések.

Délelötti és déli tözsde Délutáni tözsde

Ara Határidö Kezd. Forgalom Zárl. Kezd. Forgalom Zár.

( 8.46-45-43)
buza márcz. 8.48< 41-39-40 } 8.42 8.41 8.42 8.45

{ 41-42-43 )

8.55 )
56-58 8.5959-60

rozs

( 8.56-55-57] )

53-57-55 J (

80-78-76/6-70 e-7 2{ 7? } 6 # 7 5zab márcz. 5.70 5.71-65-61 5.59 5.56 5.57 5.58

szept 5.53 5.43 5.46 5.47 5.48

1 5.2tengeri aug. 5.28( 5.30-32-31 ) 5.29 5.32 5.33 5.40

. szept 5.16 5.15-13-12)
11-10-09 ) 5.07 5.10 5.11 5.16

. máj. 4.42-39-46) 4.43 4.44 4.46 4.49

repcze aug. 13.40 13.45 13.50 13.40 —. .—

Hivatalos batáridöjegyzések.

Déli tözsde zárlata
Aru Határidö augustus 22-én augusztus 19-én

pénz ám pénz áru

buza. . márcz. 8.41 8.42 8.42 8.44 —.—
buza . . szept 8.51 8.53 8.53 8.55 — .—
rozs . . szept 6.70 6.72 6.74 6.76 —.—
zab. . . szept 5.44 5.45 5.46 5.48 —.—
tengeri . aug. 5.28 5.30 5.22 5.24 5.2S

,, szept 5.07 5.09 5.08 5.10 —.—
máj. 4.42 4.44 4.84 4.36 - . -

repcze . aug. 13.40 13.50 18.10 13.20 13.10
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BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, augusztus 22.

yba irányzattal folyt ez üzlet ma a tözs-
dén, a forgalom is korlátolt volt. Az osztrák hitel-
részvénynek még ma sem bocsátotta meg a speku-
láczió a tetemes hiányt, melyet felévi mérlegében
szombaton kimutatott és csekély, de folytonos
kinálattal ismét lenyomta az árát közel egy forin-
tal. Még gyöngébbnek mutatkozott az osztrák állam-
vasut, melyet Bécsböl folyton kináltak. le is ment
az ára a nap f'olyamában 1.60-al. A helyi piaczon
igen-igen kevés volt az üzlet, némi. viszonylagos
szilárdság a magyar hitelbank és a leszámitoló
bank részvényében volt tapasztalható, ezeknek ára
kevesebbet csökkent a többi értékekénél.

Az elötözsdén : Magvar hitelrészvénv 396—•
396.50,Osztrák hitelrészvény 360.35—359.90. Osztr,-
magyar állani vasut 360.60 -395.60, Közuti vaspálya
388.75—388, Villamos vasut 257.50—256, Általá-
nos köszénbánya 101—101.25, Salgótarjáni 622
forinton köttetett.

Délelötti 11 óra 25 perczkor zárulnak:
Osztr. hitelrészv. 360.—, Magyar hitelrészv. 395.50,
Aranyjáradék 120.70, Koronajáradék 98.60. Leszá-
mitoló-bank 261.50, Jelzálogbank 249,75, Rima-
murányi 252.75, Osztrák-magyar államvasut 359.60.

A déli tözsdén elöfordult kötések:
Salgótarjáni 624—625, Közuti vasut 388,-386.75,
Villamos vasut 255.50— 256.—, Magyar ipar- és
kereskedelmi bank 101.75—102, Magyar leszámi-
toló bank 261.25—261.75, Osztrák hitelrészvény
360-—359.60, Osztrák-magyar államvasa! 359.80-
359.10, Bankegyesület 107, Magyar általános kö-
szénbánya 101, Magyar villamossági 140.59—141
forinton köttetett.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1—1.50 forint, 8 napra 3.50—4.50 forint.
utoljára 8—9 forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
auguszt. 22. ragaszt. 19.

Magyar aranyjáradék 120.50 120.50
Magyar koronajáradék . 98.50 93.50
Magyar hitelrészvény 395.25 395.50
Magyar ipar és keresk. bank 102.50 - 102.-
Magyar jelzálogbank 249.25 249.75
Magyar leszámitoló bank 261.50 263.-
Rimamurányi vasmü 253.— 253.50
Osztrák hitelrészvény 359.50 360.13
Déli vasut 77.50 77.50
Osztr.-magyar államvasut 359.— 380.75
Közuti vaspálya 386.50 388.25
Villamos vasut 255.50 255.75

Az utótözsde gyenge volt.

Délután 4 órakor zárulnak :

Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelrészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

359.30
395.25
359.25
261.50
252.50
386.50
255.50

330.50
395.50
360.75
261.50
252.75
383.25
255.75

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, augusztus 22. Terményekben nem

volt forgalom. Zsiradek változatlan. Szilva- és
szilvaiz 50 krajczárral olcsóbban kináltatott.

Hivatalos jegyzések.

EL
ti frt

fagyta hordó vidéki . . .
magyar Is légenszáritott vidéki . . ; —-—

' '" légenszáritott, * darabos . . : 59.—
- 3

füstölt . . . . . . . .
boszniai, I897. évi

"8
l00 darabos . . . —.—
85 . . . —w—

jj

'! b o s z n i a i . . . . . . .

100 12.50
11. -

Készáru szerbiai
hordó

., szerbiai

Ingyen hordó

100

1897

.

darabos

. . . .

.

,!

1250
17.—

-
•

15 -

Ara

65.—

65.—

10.75
12.75

vörös nagyszemü •i — - • -

Budapesti vásárcsarnok.

Budapest, aug. 22. A vásári forgalom: Has-
nál a forgalom élénk, árak emelkedtek. Barom-
finál elénk, árak szilárdak. — Halban lanyha,
árak csökkentek. Tej- és tejtermékeknél élénk,
árak szilárdak. Tojásnál élénk, árak szilárdak,
Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél élénk. Füsze-
reknél csendes. Idöjárás: derült, meleg. A központi
vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi czikkek
hivatalos árjegyzése a következö: Hus. Mar-
hahus hátulja I. 52—53 frt. II. 48—50 Irt
Birkahus hátulja I. 40—42 frt, II. 38—40
irt. Borjuhus hátulja I. 66—70 frt, II. 60—75 frt.
Sertéshus elsörendü 60—62 frt, vidéki frt.
(Minden 100 kilonkint) Kolbász füstölt 60—80 kr
(kilónkint). Sertészsir hordóval 65.0—66.0 frt (100
kilónkint). —Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 1.10—1.10
frt Csirke 1 pár 0.55—1.10 frt. Lud hizott kilón-
kint 50—54 kr.— Különfélék. Tojás 1 láda (1440
drb) 30.0—30.5 frt Sárgarépa 100 kötés 1.00—4.00
frt Petrezselyem 100 kötés 1.00—4.50 frt. Lencse m.
100 kiló 7—9 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 irt. Burgonya. idei, 100 kiló 2.20—2.50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló —.— frt. — Haluk.
Harcsa (élö) 0.80—1.00 frt 1 kiló. Csuka (élö) 0.80-
1.00 frt 1 kiló. Ponty dunai 0.40—0.50 frt.

Szesz.
Budapest, augusztus 22. Irányzat lanyha.

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 19.25
—19.50. Finomitott szesz nagyban 57.—-57. 1/8.
Finomitott szesz kicsinyben 57.25—57.50, Élesztö-
szesz nagyban 56.25— 56.50, Élesztö szesz kicsiny-
ben 56.75—57.—, Nyersszesz adózva nagyban
56. 56. 1/8. Nyersszesz adózva kicsinyben 50.25-
56 50, Nyersszesz adózatlan (exknt.) 15.50—15.75,
Denaturált szesz nagyban 22. 22. 1/8, Denaturált
szesz kicsinyben 22.25—22.50. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendök.

Bécs, augusztus 22. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 19.60—19.90 forinton kelt el.
Zárlatjegyzés 19.60—19.70 frt

Prága, augusztus 22. Adózott trippló-szesz
nagyban azonnali szállitásra 55.50 forinton kelt.
Adózatlan szesz 18.50—19.— forinton kelt el azon-
nali szállitásra nagyban.

Trieszt, aug. 22. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90% hektoliterenkint nagyban, magyar
cseh, román áru 12.—125/8 forint, augusztusi
szállitásra.

Brünn, augusztus 22. Exkontingens szesz
tartályokban változatlanul jegyeztetett.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs. augusztus 22. A kedvezd aratási ered-

ményröl szóló tudósitások lanyha irányzatot keltet-
tek a gabonatözsdén. Köttetett: buza öszre 8.50—
8.52—8.44 forinton, buza tavaszra 8.44—8.33
forinton, rozs öszre 6.85—6.86—6.83 forinton, zab
öszre 5.74—5.71 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 8.37—8.38, buza öszre 8.43—

8.44, rozs öszre 6.83—6.84, tengeri julius-augusztus
5.37—5.38, zab öszre 5.71—5.72, repcze augusztus-
szeptemberre 12.95—13.05 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, augusztus 22. A mai tözsde gyenge

irányzattal folyt le, amire befolyással volt az
elöfordult realizáczió, amelyet ismét az ultimo-
ellátás nehézsége idézett elö. Föleg osztrák vagy

államvasuti részvények olcsóbbodtak.
Az elötözsdén : Osztr. hitelrészvény 360.37

—369.62, Anglo-bank 150.50, Union-bank 295.—,
Länderbank 225.25—224.75, Osztrák-magyar állam-
vasul 360.25—359.37, Déli vasut 77.50, Elbevölgyi
266.75, Prága-duxi vasut 96—96.50, Alpesi bánya
166.20-165.40, Fegyvergyár 229—225, Májusi
járadék 101_25, Török sorsjegy 60.50, Német márka
58.85.—.

Délelött 11 órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 359.75, Magyar hitelrészvény 394.75,

Anglobank 156.50, Union-bank 295.—, Länder-
bank 225.—, Osztrák-magyar államvasut 359.62,
Déli vasat 77.50, Alpesi bánya 165.50, Májusi jára-
dék 101.60.

A déli tözsdén : Osztrák hitelrészvény 359.37,
Osztrák földhitel 446.—. Anglo-bank 156.50. Bank-
verein 268.25, Unionbank 294.—, Länderbank 225 —,
Osztrák-magyar államvasut 359.25, Déli vasut 77.—,
Elbevölgyi vasut 266.—, Észak-nyugati vasul 249.75,
Török dohányrészvény 133.—, Fegyvergyár 226.—,
Alpesi bánya 165.20, Májusi járadék 102.60,
Török sorsjegy 60.30, Német márka 58.83.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek :
4-2%-os papirjáradék 101.65, 4-2%-os ezüstjára-
dék 101.45, 4°/o-os osztrák aranyjáradék 121.55,
Osztr. koronajáradék 101.20,1860. sorsjegy 140.70,

1864. sorsjegy 192.25, Osztrák hitelsorsjegy 203.25,
Osztrák hitelintézeti részvény 352.25, Angol-osztrák
bank 156.—, Union-bankrészvény 294.—, Bécsi
Bankverein 268.—, Osztrák Länderbank 224.75,
Osztrák-magyar bank 908.—, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 358.87, Déli vasut részvény 77.—, Elt>e
völgyi vasut 265.75. Dunagözhajózási részvény
478.—. Alpesi bányarészvény 165.25, Dohányrész-
vény 133.—, 20 frankos 9.54, Császári kir. vert
arany 5.67, Londoni váltóár 120.05. Német bank-
váltó 58.82. Bécsi Tramway 512.—. Az irányzat
szilárd.

Bécs, augusztus 22. (Utótözsde.) A déli tözsde
zárlata után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 359 25,
Magyar hitelrészvény 395.—, Anglo-bank 158.50.
Bankver. 268.—, Union-bank 295.—.Länderb. 224.75.
Osztrák-magyar államvasut 359.12, Déli vasut 77.—,
Elbevölgyi vasut 266.25, Északnyugoti vasut 249.75,
Török dohányrészvény 133.—, Rimamurányi vasmü
252.—, Alpesi bánya 165.30, Májusi járadék 101.65,
Magyar koronajáradék 98.60, Töröksorsjegy 60.20,
Német márka azonnali szállit. 58.85.

Frankfurt, augusztus 22. (Zárlat.) 42%-os
ezüst-járadék 86-05, 4°/o-os osztrák aranyjáradék
103.—, 4 % magyar aranyjáradék 102.60. magyar
koronajáradék 99.10, osztrák hitelintézeti részvény
304.75, osztrák-magyar bank 770, osztrák-magyar
államvasut 304.50, " déli vasut 69.18. Elbevölgyi
vasut 231.50 bécsi váltóár 169.87, londoni váltóár
20.405, villamos részvény 137.70. alpesi bányarész-
vény 140.— 3 % magyar arany-kölcsön 89.60,
északnyugati vasut 210.75. 4.2°/o-os papirjáradék
86.20. Bécsi Bankverein 226.25, Párisi váltár 80.65
Az irányzat bágyadt.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. országos meteorologiai intézet távirati

jelentése 1898. augusztus 22-én reggel 7 órakor.

Állomások

Árvaváralja .
Selmeczbánya
N.-Szombat .
Magyar-Ovit
Ó-Gyalla
Budapest .
Sopron .
Herény .
Keszthely
Zágráb .
Fiume. .
Cirkvenica
Pancsova
Temesvár
Arad . .
Szeged .
Szolnok .
Eger . .
Debreczen
Késmárk
Ungvár .
Szatmár .
Nagy-Várad
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . . .
Salzburg. .
Klagenfurt.

67.4
03.0
68.4
67-6
66-7
6S.3
67.1
67-6
67.1
64-3
64.3
66-5
65.5
65.3
66.2

4-17.0
+ 16.0
+ 17.4
+ 15.1
- - 19.4
- - 17.0
- - 17.4
- - 2 2 . 0
+ 19.8

25.1
27.2

+ 18.4
+ 15.6
+ 14.7
+ 16.7
+ 18.8

18.8+ 18.
+ 15.4

67.0
65.8
70.3 | + 12.0
67.7 + 15.6
66.3 -|- - 19.8
65.8
67.5
65.8
68.3
6.6

+ 17;C
+ 15.0
+ 18.6
- - 17.0
- - 19.2

! -3 + á3
Állomások

+

!
131
'2 3

Pola .-,
Lesina ,
Sarajevo
Tor ino .
F lórencz
R ó m a . . . . .
N á p o l y . . . .
Br indis i . . . .
P a l e r m o . . . .
Mal ta
Zürich . . . .
Biarritz . . . .
N i z z a . . . . .
P á r i s
K o p e n h á g a . .
H a m b u r g . . .
B e r l i n
Chris t iansund .
S t o c k h o l m . . .
S z e n t - P é t e r v á r .
M o s z k v a . . .
Varsó . . . . .
K i e w
O d e s s z a . . . .
S u l i n a . . . . .
Szófia . . . . .
Konstant inápo ly

64*7
63 *0
66.1
65.5
65.8
64.6
64.4
63.3
64.9
61.6

66.8
65.6
647
70.4
67-2

!08.6
65.0

63.7
59-5
65.6
60.8

66.9
63.4
61.6

+ 25.1
+ 25.2
+ 18.1
- - 2iA
- - 2 1 - 6
- - 22.5
+ 25.2
4- 25.3
+ 24.8
- - 324.4
-- 17.6
- -21 .3
+ 25-4

- - 15.6

-- 16-2
4- 13.6

+ 13.5
-+- 16.7
- - 14.0
+- 18.7

+ 24.3
- - 15.7
- - 22.1

X helyzet lényegében nincs változás, mivel a kontinensei
elterülö barométeres maximum ugy terjedelem, valamint erösség
tekintetében még növekedett. Az atlanti depresszió az angol part-
vidéken határozottabb formában jelentkezik és csakis e tájon volt
kevés esö. mig egyebütt száraz idö uralkodik.

Hazánkban a száraz és meleg idö meglehetös állandóságra
tett szert.

Tartósan derült, meleg idö várható.

VIZÁLLÁS.
—• Augusztus 22-én. —

Vizmérés

czentiméter

Maros
Vág

Nyitra
Rába

Dráva

Száva

Schärding
Passau •
Bécs
Pozsony
Komárom
'Budapest
Ercsi
{Paks
Mohács
Ujvidék
Zimony
Pancsova
Báziás
Orsova
Hohenau
Zsolna
Szered

Érsekujvár

+ 162 >
+ ooo,>
— 036 >
+ 185 >
+ 221 >
-+ 185>

I — -
+ 152 >"

+ 292 >
+ 215>

Folyó Vizmérés

!+
+ 1S2 >+ 245 >
+ 025 >
;+006>

j
• Kárvár

Zákány
Eszék

Zágráb
Sziszek

Mitrovicza
Károlyvár.
Novi

Boszna Banjaluka
Urina Doboj
Nora Zwornik

Kaipa
Bau

— 044>
+ 030[>
- 000 >>
+ 000^

Tisza M.-Sziget + 024 >
Tisza-Ujlak:- 038>
V.-Namény — 046 >
Csap - 134,>
Tokaj — 34i >
Szolnok — 018 >
Csongrád — 030 >
Szeged > + 030.>
Titel + 234 >

Szamos Deés — 007 >
. Szatmár + 054 >

Latcrc2a|Munkács - 013 >
Laborcza Homonna
Ung

<; Ondova
Bodrog
Sajó
Hernád

Ungvár
Bárta
Zemplén
Zsolcza
H.-Németi

+ 094 >
:+ 138 >

Berettyó |B.-Ujfalu
Seb. Kör. Csucsa

F.-Körös
Fel. Kör.
Kel.-Kör.
B.-Kör.
Maros

Temes

!+ooo:>
ooo •.

Nagyvárad + 000,>
Belényes + 017|>
Borosjenö
Békés
Gyoma
Gy.-Fehérv.
Arad
Makó
K.-Keztély

Temesvár

-016 >
+ 020 >
+ 009!>
- 026>
- 112 >
+ 010 >
— 004 -
— 063>

+ - 0felett; — — 0 .»*Jelek magyarázata: • jeges viz;
< - áradt; > = apadt; f — kétséges.

M e g j e g y z é s e k : Csak Budapesten volt 1 mm. csap..
dék. Az összes folyók általában apadnak. A vizállások : A Dunái
2—5 fok a Tiszán 0—4 fok, a Dráván. 2—4 fok, a Száván 0 - 2 f<
közöttiek.
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BABEL.
Franczia regény.

Irta: Augustin Fiion.

(21)

Kivülröl zavaros, tompa moraj hangzott,
mint valami távoli tenger mormolása, száz
és százféle hangon, melyböl tisztán egyet sem
lehetett kivenni. Ez a moraj az élet.

Klaus mintha várt volna valamit. Vajjon
mit Tárhatott ? Talán megvillant lelkében az
a remény, hogy eljön majd valami, vagy va-
laki, aki megakadályozza öt abban, hogy e
poharat ajkaihoz emelje ? aki neki sz élethez
való jogot megadja "?

A halálraitéltek utolsó reménysugara ez,
mely világit azoknak is, kik önként válnak meg
EZ élettöl.

De nem történt semmi és nem jött el
senki.

Felhajtotta tehát a poharat, eloltotta a
lámpát és ágyba feküdt, halottas ágyába s ki-
nyujtózkodott

Ezalatt az idö alatt Fidés az operában
gyönyörködött Wagner hatalmas zenéjében és
a darab pompás elöadásában.

Amikor másnap reggel Johnsonné belé-
pett Klaushoz, nem csodálkozott azon, hogy az
ajtó nyitva volt, mert Klaus sohasem zárta be
azt, de meglepte, hogy az öreg még sem ült
munkájánál

— No lám ! Klaus ur még alszik és le
se vetközött, ugy fekszik az ágyait.

Forgolódott a szobában, tisztogatta, ren-
dezgette a butorokat, végre közeledett Klaus-
hoz, megnézte, hozzányult: már egészen me-
rev volt.

Csakhamar az egész ház megtudta az
ujságot. Julien sürgönyzött Fidésnek. Az asz-
talon talált két levél közül az egyik a nöi divat-
lap kiadójának szólt és Klaus utolsó munkáját
tartalmazta azzal a rendelkezéssel, hogy az
érte járó pénz a temetési költségekre szolgál-
jon, a másik Fidésnek volt czimezve. A bori-
tékból Fidés egy évjáradékra szóló utalványt
és ezeket a sorokat vette ki:

,Ez az évjáradék szülöim örökségéböl
származik és ugy vásároltam, hogy az örökölt
házat és földeket eladtam. Azóta öriztem ezt
a járadékot és soha hozzá _nem nyultam, még
a szükség napjaiban sem. Önnek adom. Adja
el és a frankfurti börze jelenlegi árfolyama

szerint ötezerháromszáznegyven márkát fog
érte kapni.

Ha boldog akar lenni, ne nézzen tul-
magasra, ne gondolkodjék tulsokat: az ész
gögje betegség. Az igazság fut elölünk. Csak
egy jó van a világon: szeretni, de késnünk
nem szabad vele. Isten Önnel. Feledje hóbor-
tomat és gondoljon rám csak ugy, mint az
egykori Daddyra."

Fidés szomoruan, fájdalmasan, szinte ir-
tózva nézte az élettelen testet, melyhez nem
mert közeliteni.

— Nem fogadhatom el ezt a pénzt, azt
hiszem, én öltem meg ö t

Azután halkan beszélve, mintha félne,
hogy a halott meghallja, elmondta a szomoru
történetet Juliennek. ki gondolkodva hallgatta.

— Szegény öreg, mondá, most már
értem.

Bizonyos, hogy nem lehetett a felesége.
De hát miér kellett öt elhagynia ?

— Azt hiszi, hogy az elöbbi életet foly-
tathattuk volna ama szerencsétlen nap után ? . •
Azután más okaim is voltak, hogy innen el-
távoztam.

Idegenszerü arczkifejezéssel nézte Julient,
kinek önkéntelenül jutott ismét eszébe, amire
már egyszer gondolt : vajjon nem szereti-e öt
Fidés? Jól értette-e öt, amikor ugy látszott,
hogy kivánságát visszautasitja? S amikor oly
könnyedén, oly derülten fogadta el ajánlatát,
hogy csak bajtársak legyenek, csak szellemi
barátok, öszintén cselekedte ezt ? Ismerte-e
saját szivét? Nem ragadtatta-e el magát rajon-
gásától, a magasztosnak szomjázásától, ami
sokszor lázba ejti az ifjuságot és titkos bünök
ölébe kergeti ? Közelebb ment Fidéshez és
szólni akart, amikor kopogtattak az ajtón.
Johnsonné jött egy szomszédasszonynyal a
halottat megnézni.

Ez a kopogtatás talán e két lény sorsát
döntötte el. De ebben a pillanatban oly édes
remények keltek leikeikben és egyikük sem
gondolt arra, hogy ez a pillanat többé vissza
nem jö s ha mégis, ugy bizonyára késön
lesz már.

— Oh, még nem, Johnsonné asszony!
kiáltott Fidés, hagyjon még egy óráig egyedül
a halottal.

Halkabban tette aztán hozzá:
— Bocsánatot kell kérnem töle.

Térdre hullott az ágy elött és megra-
gadta a halott megdermedt kezét.

Néhány nappal késöbb, mikor már min-
pennek vége volt, igy szólt Julienhez:

— Meg fogom tenni, amit a szegény
ember kivánt. Felveszem örökségét és nyom-
ban elhagyom Saint-Clair ur házát. Kiszámi-
tottam, hogy Klaus pénzével és a pályadijjal,
melyet nyertem, három évet tölthetek a Girton-
Collegiumban. Ez elegendö, hogy egyetemi ta-
nulmányaimat befejezhessem Cambridgeben.

— Látni fogom önt ezen idö alatt ?
— Nem, csak akkor fog engem viszont-

látni, ha ,senior wrangler" leszek, vagy leg-
alább az évfolyambeli "senior wranglert' le-
gyöztem, mert habár a férfiak nem akadályoz-
hatnak meg bennünket abban, hogy oly kép-
zettek legyünk, mint ök, mégsem határozták
el magukat arra, hogy gyengeségüket hango-
san bevallják.*

'Folytatása következik.)

* Cambridgeben a nök pályázhatnak, de okleve-
let nem kapnak.

A föszerkesztö távollétében
* szerkesztésért felelös: Kálnoky I. la. szerkesztö.

Fontos tüdövészeseknek
a Pater Kanten-féle

nemes fenyö-kivonat.
Biztos hatásu a legkétségbeejtöbb eseteknél is. Számtalan el-
ismert levél orvos uraktól és elökelöség ektöl is. 1 liter ára
25 frt, 1/2 liter 12 frt 50 kr., 1/4 liter 6 frt 25 kr. Letrások

ingyen. Valódi csakis a készitönél.

Becker János gyógyszertára
• Szt.-Háromaagboz 129S

« É I>, (Torontál-megye).

levimolva és bérmentve
hiihoz szállitva:

6.50
6.50
6.50
6.30
5.30
4.50

4Va kg. Kuba .
4Vs kg. Hocca
4V* kg. Jáva .
472 kg. Gyöngy
4V* kg. Portoriko
4Va kg. Santos
vilódlsága garantirozva.

Bélák István
ttudapeat, VU., Hottmbillw
mteta 4. Átmeneti ruhtár

Fiume.

papir
olcsón kapható

Bövebbet a kiadóban.

A budapesti értéktözsde hivatalos árjegyzései 1898. augusztus 22-én.
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. 18tiü. ötöd • .

1SC4. .
&>j* BoTgir állanxT. zátagkeies..
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23* — Ugyauaz élv. jegy
1391 — Budapesti villamos városi vasut
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\ Sorsjegyek.
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Osztrák hücliuléxeU sorsjegy •
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Ném. bir. v. egyénért, bankj. UI a.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDET
Minden szó 2 krajczár.

bb betükböl szedve 4 krajczár.

Kiadóhivatal:

VIII. kerület, József-körut 65. szám.
Elöre fizetendök készpénzben, levólbélyegekbenvi .y

postautalványon.
j

a hirdetö czimét Is közli a hirdetés &en, vagy a választ poste-restante kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélvegületék is iketendö. — Or.ol steril
üldeoi, s a* szöveget az utalvány szelvényére irni; eseüeg közönséges levélbe.i U lehet a szöveget s a ievéljejyeket beküldeni. Mialen i

könnyen kiszámitliatja az apróhirdetés árát.
%z apróhirdetést postautalványon beküldési.

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELÖFIZETÉSEK
az

, Jársök-fitcza 22.ösv*
f é-ntcza 7. sz. alatt
lecskeméti-utcza 14. sz. ****-**
5arisch-bazár « « « « - • • *

t lüj l- lgr 3 . SZflUl do&áajt&aie

ORSZÁGOS HIRLAP
részére felvétetnek kiadöhivataiunkon kivüi (Vil. k«r.

Jozsaf-körut 65) a következö üzleteidben:

L

nr.

IF. " .

V. " Sorottya-uicza 13. sz.
¥ . " Vácil-kornt 6. szám * « « • * • * • .
¥ . " iigöf-korut 22. szám

W. ,, leréz-korat 54. szán *
VI. " ^nBrássy-ttt 48 szám *
Vil. " Erzsébet-korut 50. szám
VH. " Erzsétet-körat 7. szám
¥IH. kir., a ]femzeti szinház MA. S a S S f t
s ugyan* helyeken mindennemü faiviláflosifasok kész-

ségesen megadatnak.

w«a

Belmlsr

Apró hirdetések 20 kr.-on alól nem

közölteinek.

LEVELEZÉS.
IHxH*?0 Szivem vágyott a kirándul áshoz csatlakozni,
f ld l i f tg* de feltünö lett volna. Zugligetben, bármiként
eléhozzaiak, hallgatással felelnek. - - Jövö höbaci la-
kásomról majd értesitelek valószinüleg. M. j . g. j . I.
Yédangvalonimal csókol ezerszer. 1913—1

orvos levele vaa a kiadóhivatalban.
1921—1

I I volna hajlandó eiry müveit tiatai ieánynyal
szellemes levelezést fciyiatni. ugyanaz

hajlandó a ieveiezést német nyelvben is vezetni, ha
valaki a kellemeset a hasznossal akarja egybefüzni és
gondolatcsere által a nyelvek ez egyik legelterjedtebb-
jét gyakorolni. Leveleket "Kellemes szórakozás" czimén
B_kiadühivatal továbbit. ' 5912—1

IS éves izr. leány, kinek 1500
forint hozománya vaa és rendkivül

szerényen és háziasán nevelt, férjhez menne egy kisebb
iüvatalnokhoz vagy kereskedöhöz. Ajánlatok -Fiatal
barna" alatt a kiadóhivatalba intézendök. 5916—1

HÁZASSÁG.
adni szeretném 20 éves, szép, háziasán
nevelt, szerény igényü növéremet komoly

gondolkozást! v'.s biztos ekszisziencziája uriemberhez.
Levelek "Aagella" alatt e laphoz kéretnek. 5852—2

Fövárosi 30 éves r.-k vallása,
J j orvos, ismeretségét keresi egy

müveit és vagyonos leány vagy fiatal özvegynek házas-
ság ezéijabóL Ajánlatokat "Fövárosi orvos" alatt e
lap kiadóhivatalába kérek. Feltétlen áiserecziö bizto-
sitva. 5883—2
l i f i l m ^-SY c^moá barna leány, ki meglehetösen
Klil&ül. r.yiit fején és minden tekintetnek megfelelö
keilemén kivül sajnos anyagi vagyonnal nem bir, egy
oly intelligens férjet keres, ki nejében a szórakozást,
nem pedig a pénzes tárezát kivánja feltalálni Csakis
komoly jellemü, teljes czimmel ellátott leveleket a kia-
dóhivatal "BoMog halandók* czimén továbbit 5910—2

ÁLLÁST KERES.
szép irással, ax irodai teendökben
jártas,, állást keres. Czim a kiadó-

távatalban. • 5640—3

ÁLLÁST KAPHAT.
állási kaphatnak biz*

gömörmegyei föügynök-
l k á ü j d l

kl»£MU9 tositót^riaiag gömörmegyei föügynök
légénél, az elsö évben tiQiJ frtlakás. a üszta jövedelem
|0 Ezázsléka. A biztositás terén jártasok elönyben ré-
gcesülrtelc. ilegkivántatik masasabb biztositék. * Czira a
k á h i i l b a " Iy23—4

S^ucht zu 2 grössere Knaben
Jling J ^ GespielinT erfordert wjrd
die perfekte Kenntaiss der deutschen und fraiizösischen
Spraehe und etvvas Mithüfe im Hauswesen. Reüektanti-
nen mit beseheiáenen Acsprüchen woilen sich um Isá-
heres an die Admmistration dieses Blattes wenden.

5844^-4

IKdUjM
l i t i

kerestetik két nagyobb fiu
j m e ué játszani, és aki a házi

j és valamit segit. Kivántatik perfect franczia
és klemet nyelv. Bövebbet lehet megtudni az Országos
Hirlap kiadé'Mvataiában. 5846—4

t ) kerestetik egy négy éves
leányka mellé. Ajánlatok referencziák-

kal és bizonyitványokkál e lap kiadóhivatalába külden-
dök ^onne"" jelige alatt. 5906—4

a giaináziumi tárgyakra és hegedti-
j tanitásra kerestetik aug. 15-én való

belépésre. Ajánlkozhatni levélben "Korrepetitor" czimén.
Francziául tudék elönyben részesülnek. 5664—4

V a s y gépész egy nagy kerékpár javitó-
J mühely részére vezetönek felvétetik.
Ajánlatot kérünk .Mühely-vezetö jeligére e laphoz.

5870—4

Szabadalmazott háztartási czikk elöállitásához,
társat keresek, kinek 4—5000

forint készpénze van. Nyereség 60—70°/o. Ajánlatokat
.Szabadalom* jeligére e laphoz kérek. 5758—4

OKTATÁS.
Czinbalom-tanitónö
(óránkint 50 kr.}. Ugyanott egy remekhangu, pedálos
Horváth-féle czimbaiom is eladó 60 forintért. Czim °
kiadóhivatalban.

a
5694—5

mérsékelt áron ad alapos oktatást
zongorából. Megkereséseket "Zongora-

tanitönö' jelige alatt & kiadóhivatal továbbit. 5660—5

HÁZ- ÉS TELEK-ELADÁS.
9 ^ i A f 4 M % Széchényi- telep, illetöleg a kör-

' / a t U l d U T a s u t közvetlen közelében egy 12000
négyszögöl nagysága ölenkint325, telek jutányos árban
eladó. 5256—7

•L és jártas egyén., kik venni vagy eladni
_ " szándékoznak házat-és telket (Ujpest

környékén), jutányosán közvetit. Az érdeklödök fordul-
janak hozzá egész bizalommal. Czim a kiadóhivatalban.

5268—7

ttt f áHVWIJHlfAgfltl valamint Aiigyaliöldön Szent
J l ZriUJJUUUlJUdVIl, László-uton és Petneházy-
utczában, néhány telek jutányos árban eladó. Czim a
kiadóhivatalban/ * 5402—7

iz a nyugati vasp álya közvetlen köze-
iében, ujonan épült, 120.000 frtért eladó.

Szükséges töke 60.0W frt, a többi bankteher. Ügynökök
dijaztatnak. Ajánlatot kérek "Eladó ház**' jeligére e lap
kiadóhivatalába. 5874—7

oldalon égy kisebbszerü ház vételre keres-
tetik. Részletes ajánlatok "Ház" jelige alatt

e laphoz kéretnek. 5822—7

ffinest
l

•i||i | / \Tllamos vasuti állomás
mellett, 14.000 forintért eladó. Szükséges töke 6000
forint, a többi bankteher. Czira a kiadóban. 5020—7

ELADÁS.
^ere i ldezett kávémérés, egy nagyobb vasgyár

j közelében, közbenjött haláleset miatt azonnal
eladó. Ajánlatok "Kávémérés* jeligére e laphoz kérek.

5800—8
_ff Q ^ r A e e i t f r v ^ k ^ n e ö v kitünöen menö kifözö
J l p á l Qdd-UllXdUdlI sürgösen családi viszonyok
miatt eladó. Ajánlatokat a kiadó közvetit .Kifözö" jelige
alatt. 5792—8

W I M ,JLL!LIU, épült ház Budapest környékén 7000
f U l a U U l l C t t forintért 3500 frt készpénzfizetés
ellen eladó. Bövebbet a kiadóhivatalban. 1859—8

keményfa-poitál, 6 méter hosszu, 2
Mrakatablak és ajtóval, olcsón sür-

gösen eladó. Szives megkeresést e laphoz kérek , Tömeg-
gondnok' jeligére. 58728

g
5872—8

VÉTEL.
Mielöbbi megvételre
vatalban.

kerestetik egy
portál. Czim

4- méteres
a kiadóhi-

5722—9
berendezéséhez jó irök müvei vételre ke-
restetnek. Ajánlatok3Házikönyvtár* alatta

kiadóhoz intézendök. 5826—9
IS átvételre keresek egy jólmenö kávémérést,

_ U vagv kifözöt lehetöleg a Józsefvárosban.
Ajánlatok ZE. B.* 600.' alatt e laphoz czimzendök.

2—9

KIADÓ SZOBÁK.
P k é t f i a i a l P I : ; 1" r a J ü v ö

J tanévre egy tisztessége y.n: ..•>uUui-
nál, közel az Erzsébet-körut és a IJarióay- ,U ,:::!:L,Z.
Czim a kiadóban. •~>''l-i --lü

jnieillUeRS tSdiaUnal kaphat olcsó ár mellett
1—2 vidéki fiu a Józsefvárosban. Kitünö baiiu^nuxl
biztosittatik. Czim a kiadóban. 57.-S -lü

A Nádor-utczában s e l e g á n s a n

dadóhivatalban.
ezai szoba kiadó. Uo: iV'b -t a

i V . i l -10

2 5 f | 4Á |4 teljes ellátást külön bejáratu sr.ob:u-al
U2 J I l lá i I n y e r ± fiatal ur. Czim a kiadóhivat lban"

5738—10
butorozott szoba, fürdöszoia haszná-
lattal és esetleg teljes rlhUássa.

kiadó. Czim a kiadóhivatalban, öcöo -IU

3fjeiT
ban.

kétablakoá tiá/.ta udvari
szoba azonnii luadó. Cziüi a kiudó-

Ö . - I S O — 1 0

J J Cli;y<tlld<!» k
kiadóhivatalban.

butorozott udvari szoba a !S/.ent-
királvi-utczábaa kiadó, l'/.im a

5G.V2—10

LAKÁS KERESTETIK.
l i * * * környékén keresek egv ur-
llWfctf czai lakást il, esetleg 3

izobábóT'és stb-böl álljon. Az évi bér megnevezésével
ellátott ajánlatok .Lakás 1898" alatt a kiadóhivatalhoz
czimzendök. 5750 —11

SZOBA KERESTETIK™
Af tfiSffVat* e«ttffa£7 tö' s z o m sagáb a n keres ogv nö
^1 IUa i ) j a i iAlllIKlA elegánsan butorozott különbe-
járatu szobát. Ajánlat aSzinésznö" alatt e laphoz kül-
dendö. 58Sö—12

KIADÓ LAKÁSOK.
JR ti*r*\ nkrvi\\%n % utczai szoba, elöszoba,
Jl v á l a r t l l L t a U a u konyha, speiz stb.-bul álló
lakás sürgös elutazás miatt rendkivüi olcsó áron
kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 5236—13
Jt TVifA nti*94i«4M eSY e ' s ö emeleti utczai s^oba
J l füWUlUAVAU koiiyhával stb. 2 hónapra 20 frt
szeptember 1-ére kiadó. Czim a kiadóban. 5904—13

frt
13

•fi VIflC7Ilili37 töszomszédságában ujonnan épült
J l Yll|dAlIllldfc palotában nehány lakás, valamennyi
légszesz- és villamvilágitással, legnagyobb komforttal és
elegáns berendezéssel, azonnal kiadó. Ugyanott föld-
szinti helyiségek üzletnek vagy raktárnak. Házbér igen
mérsékelt.' Czim a kiadóban. 5388—13

HITEL—PÉNZ.
'Sll földbirtokokra, budapesti és vidéki

házakra a becsérték kétharmadáig.
épitkezési elölegek, magánkölcsönök második, harmadó-
tételre gyorsan kaphatók Halmay Ignácz bizományos
irodája u jan Budapest, Kerepesi-ut 65, 192ö—14

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
mühelynek, divatszalonnak,

^9 egyleti helyiségnek, vivóte*
rémnek, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség 1-sö emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17

?ffMTPlf 1131"]Clfftlámk könyvnyomdának, vagy más
A U CKpai IdKQldllafi, ip a r i Czélra is igen alkalmas
földszinti utczai helyiség, 12 nyilassal az utczára, a
vigszinház töszomszédságában, azonnal kiadó. Czim a
kiadóban. 5848—17

a föváros legélénkebb helyén,
'> családi körülmények miatt, olcsón

átadó. Szives megkereséseket a kiadóba kérek "Jó üzlet'
jelige alatt. 5790—17

Nagy bolthelyiség
kiadóhivatalban.

KÜLÖNFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30 krért Réthy-
féle Pemeteiü-czukorkát. 1537—18

galmu helyén kiadó. Czim a
4706—17

ip<iUk utczai ruhákat olcsó árban készit
_ _ ÖB"U egy elsörangu varrónö. Czim a

kiadóhivatalban. _ ^ 452—18
nYernetnek intelligens iiatal emberek

J vagy tanulók egész éveu át szerény
feltételek melleit .Czim a kiadóhivatalban. 5448—XS

3gen
vatalban.

nöiruha- varrónö ajánlkozik házakhoz
napi 1 frt 5Ü krért. Czim a kiadóhi-

5508—18
Ktft iskolásleányka szigoru fel-

yj J Ml ügyelet meUott teljes eilátást
kaphat a jövö iskolai tanévre intelligens családnál,
külön szobában. Zongorahasználattal, esetleg zongora-
oktatással. Fürdöszoba a lakásban. Ajánlatok a kiadóba
intézendök Iskolásleányka H." czim alatt. 5700—li
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SZINHÁZAK.
Budapest, kedd 1899. augusztus 23-án.

NÉPSZINHÁZ. MAGYAR SZINHÁZ.
Két tacskó.

Szálasi 2 szakaszban, 8 fcéppsi.
Irta D«ceurceiie Pierre. Fordi-
toa* Körner Gyula. Zeaéjei szer-

láUe Ifj. Bokor J62sei.
Személyek:

Kerior Georges Szinaai
Heiese, aej» P. LaiicsJ.
Jean. gyermeitfik Gvilicy F-
St Hvnes Aimaad Lubiaszkv
Caxmen, n«j« / - BárJy G.
D'AIfcoize Robert Eaako
Eristpet, az inasa Kiss M.
Vemier, onrcta
Boatia
Humiart Pál
Siaipüce
Boisdm
Gl&udinet
Fanfaa
Maiot
Fidirt

Ö^erdaheiyi
Lfeudrai

lzs«'-üé
Ijvári
Gajwi M.
Kijry Klara
Saiynosi
ToUagi

Kezdete 7 é- féi ói&kor.

VIGSZINHÁZ.

1|31. szám. 731. szám.

A hálókocsik
ellenöre.

^itjüék S felvonásiian. Irta
Alexandre Bos-n. Forditotta:

Zempléni P. Gyula.
Személyek:

Godefroid Györjy Hegedü3
Locterme. fcieséga Molnár R.
Moatépin, apósa tial
Montépinné isikó Lina
Godefroid Góth
Szi. Medárd Biüassa
Laiordave ijzerémy
Osarboruieait Róuaszeky
Qiar!>oiieauaé Makróczyaá
isgéie Berzotei

Kezdete ? és féi órakor.

BUDAI SZINKÖR

Utána!
Vigjáték 3 felvonásban.

Kezdets 7 órakor.

A gésák
ntf Mgjf Japán fMfefe «r-

üesiraiü-j sy
Fe«H2£ETS
Otirr Z.

ÉaskesiiUk S febr. Ir!* <Hnat
Hali. Ford. Fai J. B. és Maiaá E.

Zencaát szerzette Siis«y JL
Személyek:

Keginalt
BrosTilla

Griiastoa
Stasley
Dur.viicf
Baiton
Vun-Csf
intáii T"4iiM
Mimóza
Araayvirag
Birnljó
Arauyhárfa
Lbolyacski
Lady Wyuiie
Marr WortMBstea
Ediüt Graai
MoIIy ieamora
Kate Paalton
Katarta
Tekmini, read^-

Kxrriry

SzaM
Kéfrea

Náxni, japáakiay
Egy kuli

Szüstigir
Ysrja *
AraETcsy
Sasié
Kalaár
Mátraá
Fefe«f K.
Torkos

Kezdete T és fél öriksr.

VÁROSLiGETiSZINKÖR
Igazgató Féld Zsigmsmé.

33O-ik
törvényczikk.
Franczia Lotózat 3 fei-rsiiitao-
A "117. bérkOHCsi.*
Szabad fel{ias£ná!sá.ta! iriák á«
Kajac E. eá iiiliami A ö . Ford.

31 afcxueri János.
KexJeta 7 óraLor.

KISFALUDY SZINHÁZ
Ó-BCDÁ3L

Igazgató .Fe/er De*s£.

Zárve.

A Köbányai Király-Sörfözö
ir . Korányi és dr. Kétly egyetemi taaár m k áBal

gyégyczélokra ajánlott

Malátasöre((
stéá sararaicu^

iHa@L
laegtaicfebaa, vérszegénységnél,

gycnneségnsl stb. kiváló sikerrel I^sza
^^" Legkellemesebb üditö-ital.'^l
Megrendeütetü a gyári irodában KSbányáa ( vagy a

városi irodánkban Vil., Kertéax-atcxa - • • .

részvény-társ.
V., Erzsébet-tér 1. sx.

személyhilfalegyletet létesit
és hiteleket ad két kezesnek kezessége vagy be-

kebelezés mellett és pedig:
kezesek mellett 500 frtól 5C00 frtig

bekebelezés " 1000 " 20000 "
asgaáélyez tárcsaMteléket is IQOÖ frtta 10000
frtig, esetleg nagyobb összegeket is. A közelebbi

feitételek a bankban tudhatok meg:
1237 Ax Igazgatóság*

Iskolás gyermekek
részére szükséges fth.érnepiiie3c legnagyobb TálasE-

tékban és Iegjutányosabban

Kanitz Ferencz és Tsa
szepességi vásxonraktárábsa

Kossuth Lajos-utcza 11. sz. a. k&phaték.

Csak fiatal embereket
érdekellhet tudni, bogr

a párisi d*. Bolton i^jektio Orientál
sár néfainv napi haiza;Uat ntáa eftcala;ziia jatt a iap^OMA
« l̂ MhE^afioliAiiii bajokat is,—iliUW«K«* *e£«t W"f»
^dinun- "C&paiva-baiksamnuu kiafeJtetazai, a«t«Mfc csak
^ a CT.Ba"S roctjik, da a bajt M«a CT%TI*Sfc » * -

forakiar: Mm Béla oy&i?szeriaiáaa Ba^esf
T, Szécbaayi-tér és SaiyioroaaHáea mtta,

£T^&e»t ti keüew táVa--
taai ss^psáiissal • mmM*
bwli iMimaat^.Fii|Ih nrti
fajdaWm sSkflL. J 6 C M »

lniectio.) Igán tartós fogtöi&és. — #fc»f *̂" ̂  *"*
Uiesitetnek, melyek a asá|padUat *

fogorvos dr.
i^adapest, Kossuth X*jos-n. 4. ]>reb«^pa!ote»

Szinházi müsorok.
1
i Keszeli lAAIi

Szerda

Csütörtök

Péntek

H. Ur. Qpnaliz

1

—

—

Szombat | —

1
Vasárnap d. u.

Este
-

—

—

Vig Siiikái

Mozgó fény-
képek

A hálókocsik
eiienöre

—

—

—

Nipsziaiiiz

A baba

1848.

Varázsgyürü

Czigánybáró

Holtomiglan

ttajpr SIIBMZ

Arany-
lakodalom

Kikapós
patikárius

Gésák

* két terténete

A kés története

Badai SziakSr

Itármas ikreli

Hármas ikrek

Hármas ikrek

Az ember
tragédiája

Az ember
tragédiája

Kisfalui; Sziaháx

—

—

—

—

—

T. BaáéTerMBy. 2000 korona a gyöztesnek. Táv 1100 méter.
Trainer

1 Blasknvkh E. ur 3é p k VlrKoaox ap Galaor a Furcsa 66 J. Reves Fehér, világoskék sapka
2 Dreher A. ur 3é sip k K«bl*os ap Trick-Track a Rebecea 55 Sraart Vörös, fehér szegély
3 Jaakcmck-Bésája Gy. ur 3é p k Xapanttar ap Kilmarnock a Raprise . 48Vs J. Reeves Kék vörös ujjak, aranysárga sapka
4 Mr. Janoff 6é s m PáratUm ap Guansrtbury a Puiqu* 67 Ricliards Rórszasnin, viláfoskók szegély
5 Ifi} Krauaz L. UI 3 é s m KUtaazna ap Gunnerábury a Missy £6'/3 Hilch Fehér, rózsaszinü szalag és sapka
6 I5; Ueranaz 3é s ui Trianon ap Travlcs a Dallianke 6 0 Ugyanaz Ugyanaz
7 Sir. Lificoin 3 é p m V l U m s y o s ap Villám a Yadgalamb SO A. Planner Sötétzöld, fehér szegély, sötétzöld sapka
6 LCT. Lederer S. 4é p her S x l t t y a ap Beau Brummel a SzitakÖlö . . . 66 1 / ! Hansi Fries Vil. kék, aranysárga sz., vü. kék sapka
9 BsttKnezf G. ur 3é s k B ó r a ap Milou a Bowist . . . . . . . . . . . 4 8 ' I Kollár Kék, vörös szalag és sapka

10 (11} Mr. C- WoodSé p k P a l o t a ap Kegy-ur a Perseoution 48'/a Hesp Sötétzöld
11 (19) ü ^ y s n u 3é p k ü t e g e ap Bceagc a Regina • öl'/a Ugyajiaz Ugyanaz
12 Zaagea J. ur 4ö pm B a l o k ap Master Kildare a Blua Black 6OV( — Viola, sárga sapka

Jelöltjeink: Balek—Páratlan.

VI. B-od «ast ElaiÓTtrMflT. 8000 korona a gyöztesnek. Táv. 1000 méter.
1 Mr. B b e Green s k P á l m a ap Theodore a Palmarum. < 68V*. Smith Zöld, világoskék sapka
2 m & - Degenfeld L p m KiUarnoy ap Master Kfldaré á WagUU . . 68>/i Metcalf Kék, fehér kettös szalag, kék sapka
3 {2f Qcfanaz p m "Weá&tng o v o ap Fenék a Menyasszony 6O Ugyanaz Ugyanaz
4 © Mr. Dorryt p m Taaabar ap Primás IL a Thesis . . . . 49!/2 Cli. Plannor Sötétk., sötétk.ésfeh. cs. ujjak sötétk. 3.
5 H) Ujraca* » k Plalntrcben ap Master Kiidare a Pistácné . . . . . 4 8 Ugyanas Ugyanaz
tt Gc Festeöcs T. s k Ftorto ap Fenék a Miss Florence . . . . . . . . 49V* Waugh Aranysárga, kék sapka
7 Mr. Fivo p k Brabant ine ap átrenzian a Lady Clifden 61 Boorer Fekete, vörös pettyek és sapka
S Geist G. ur s m P i m a s z ap Beau Brummel a ProWéme 61 Mravik Fekete, vörös ujjak éa sapka
3 (10, 11) Br. Harkányi J. p k Serena ap Abonneat a Szerény 61 Metcalf Világoszöld, fekete szalag és sapka

10 i9x 11) Ugyanaz p m b u t d o r o a l o ap Guunersbury a Cabalo . . . . . 61 Ugyanaz Ugyanaz
11 (9, 10) Ufnaaz s m Cromiv«ll ap Cullodén a Cambrian .- 6 4 Ugyanaz Ugyanaz
12 Jankoviclt-Bésáa Gy. ur p k P a o d r t a ap Panzérschiff a Piroska . . . 62Vi J. Reeves Kék, vörös ujjak, aranysárga sapka
13 (14$ Br. KiDIgBwarter H. p m Bonvl^amt ap Beaominét a Polyolbion 0O Ugyanaz Sötétkék, aranysárga ujjak és sapka
14 (1% UfTaaaz p m Hovto aook ap Espoir a Ármány II. . ^ . . . . . 69Vt Ugyanaz Ugyanaz
15 Kacasz L s r p k XTHTSI ap Stronzian a Sugar-plum . . 64- Hitch Fehér, rózsaszinü szalag és sapka
Ifi Lor. Lederer S. p m X«dro ap Puritán a Lady Ida 61 Hansi Fries Világoskék, aranys. szalag, vükék sapka
17 (18) Mr. Lincoln, p m 3>nca ap Dnnure a Herczegnö . . . . . . . . . . . 65Vi Ch. Planner Sdtétüöld, fehér szegély, süt-zijld sapka.
18 (II) Ucyanaz p k Qyörgyiko ap Ercildoune a Georgine 61 Ugyanaz Ugyanaz
19 Hg Pálfff M. stp k Harrlet ap Triumph a Harvest 62'/* Stiles Kék és sárga koczkás, sárga ujjak és s.
2ü Péenv A . n p m K a s i s t e r ap Mágus a Kunst 6 4 Milne C&eresznyevörös, fekete sapka, ezil-tbojt
21 M e SBton p k I so ldo ap Gouvemcur a Walküre . 62V* Ch. Planner Vörös és kék csikós, ezüstsz. ujjak és s.
22 Szászbereki méces p k Castagnotto ap Bocage a Isabella 49Vi Hansi Fries Heliotrop, fekete szalag és sapka
23 0 4 Szemere M. ur p m Crfimaldi ap Orvieto a Grey Mist -.- 62'/? Maw Ezüstfchér, aranysárga sapka
3 4 f23j U g y a n a z p m V é n d i c s ö s é g ' a p A m p h i o n a M o m i n g Qlory . . . . 6 2 V s Ugyanaz Ugyanaz
2 5 Gr. T e i e k f f J . sz k P e h e l y a p F e h é r Holló a No-hát 4 8 Corfield Szulmasárga, kék szalag, vörös sapka.
2 6 T r i n k e i A . szsz. 2 é p i a O a a t e r b n r y a p Gonnersbury a Csalóka . . . 5 8 V * Huxtab le Ezüstszilrko, vörös ujjak é s sapka
2 7 B r . Üchtritz Z s . s p k C b r y s e i s a p Achi l les H. a E n t z i a n a . -. . . . . . 6 4 Milne Kek, fehér pettyekkel
2 8 WzhrBiazni R . u r p m J É a S r a d e r a Kisbér öcscse a Intrigue . . . . . 8 O Á . R e á v e s Rózsasz in , f eke te szegély és sapka

Jelöltjeink: Barrlet—HT. Lincoln istálló-Chry se is.

VIL Dipesü-dij. 3000 korona a gyöztesnek, 400 korona a másodiknak. Táv. 1000 méter.
1 Otto fhczg Ö cs é s kir. Fens. s k S o s o h a ap Zsupán a Sába . . . . 6 4 1 / ! Eomwalter Fehér bord. vör. gyür. feh. ujjak és s
2 Gr. Andrássy T. p m Adffma ap Beau Bnunmel a Ancona hWn Ball Sárga, kék gyürüs ujjak, kék sapka
3 m Mr. BIne Green p k d a r i s s e ap Grand Master a Lady Clarisse . 641 /* Smith Zöld, világoskék sapka
4 (3) Ugysnzz stp k ZaeoxuMÜ ap Guisc a Incomprisé . . . ^ < . . . . . 64*/* Ugyanaz Ugyanaz
5 Gr, DegenTdd L p m B a n d o l o ap Dunure a Csalfa 6 6 Metcalf Kék, fehér kettös szalag, kék sapka
6 Dreher A. ur p ja A r o d ap Triek-Track a Dóra . . . . . . . . . . . . M Smart Vörös, fehér szegély
7 Mr. Dorryt p m K o n p l a i s i r ap Cullodén a Misiake . . * . 6 6 Ch. Planner Sötétk., sötétk. feli. esik. ujjak, sötétkék s
8 (^ Gr. Festetich T. s m E c l a i r ap Fenék a Echo 6 6 Waugh ' Aranysárga, kék sapka
9 g ) Ugyacaz s m F r e e d o m ap Fenék a Bonnié Aggié . . . . . . . . 6 6 Ugyanaz Ugyanaz

10 Gr. Forgách I. p k S z e s z é l y ap War Hom a Hóbort 64 1 /* Richards Világoskék, ruzsasz, uj. szál. és sapka
11 Geist G. ur p m G y é m á n t ap Gunnersbnry a Spinnlnc Jenity . . . . 6 6 Mravik F«ket«, vörös ujjak é s sapka
12 Gr. Hádik-Barfcoözy E. p m frobadonr ap Dunure a Trudom . . . . . 6 6 Metcalf Rözsaszb, fekete sapka
13 Br. Harkányi J. p k Sozeaa ap Abonnent a Szerény . • 64' / : Ugyanaz Világoszöld, fekete szalag és sapka
14 (15) JankoTich-Bésán Gy. s m Eronr ap Beauminet a Etiquette . . . . 6 6 J. Reeves Kék, vörös ujjak, aranysárga sapka
15 (14 Ugyanaz p fe Maxi Áfpies ap Phil a MagaiBthe L 64V» Ugyanaz Ugyanaz
16 Gr. Ensky Zd. s m S z o k á s ap Moatbar a Sori . . 6 6 Heáth Vörös és fehér csikós, vörös sapka
17 Br. Königswarter H. p m B o a v i v a n t ap fftamrf-it m Potyolbion . . . . 6 6 J. Reeves Sötétkék, aranysárga ujjak és sapka
13 MK. linhoin p m B a s a ap Donoré a Herczegnö . • t « - 6 8 Ch. Plaane Sötétzöld, feh. szegély, sötétzöld sapka
19 Br. Podmaniczky G. k Casstepeia ap Jack O'Lmntem a Captüa . .. 64V» Ugyanaz Vörös, fehér njjak, kék sapka
39 Br. Springer G. s k Jaae Eyre ap Ayrshire a Jeanease &V{t Batters Fokosa, vörös sapka
31 Wabmann K-ur p m Bao ap Boeage a Cara . . . > . 6 8 A. Rosvoa Rózsassin, fekete kzegélf és sapki

Jelöltjeink: Boarhrait—Aáova.
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MIKSZÁTH KÁLMÁN

melyet az ORSZÁGOS HIRLAP elöfizetöi i n g y e n fognak megkapni,

hirdetések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetéseket elfogad:

az ORSZÁGOS HIRLAP KIADÓHIVATALA
VIII. ker., József-körut 65. szám.

a József-körut legfélénkebb helyen

f. é. november hó 1-ére kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.

PESTI LÓVERSENYEK.
Nyári

augusztus 23. 6. nap. Délután 3 órakor.

I. Viztorony-dij. 3000 korona a gyöztesnek, 400 korona a 2-iknak. Táv. 2400 méter.
Traner

i D r e h e r A . i ir 2 é s m B i t e r e c k a p H a s i e x E M a t e a. B e a s t f . . . . . 6 3 « i * SmaA Vörös, fehér szegély
2 Br. Harkányi A. Só p m E c d e s G r a s s ap Galaará a Peüy Eedes . • 5 S Meicali Fehér és kék csikos, vörös sapka
3 Gr. Huir.aily I. 3é s k W e a t h e r b o e n a ap Strosziaii m Weaüier j . . - 6 2 Poid Fekete, rózsaszin ujjak, fekete sapka
4 Lev. Lederer S. stp ni 3é Da l f fy ap Priraás IL a DeagaSs. . . . . . . . S I H a n s Fries Világoskék, aranys. szál. világoskéksapka
5 Br. Springer G. 3é s m Cralli trsut ap Caiaor a Yeramca. .* - . . - ^ . - 6 3 Baitexs_ Fekete, vörös sapka
6 Ssemere M. ur 3é p m F é l é n k ap GaJaor aFeüm . . . . . . . . . . . . 6 * Maw Ezüstiehér, aranysárga sapka
7 Gr. Thun Valiéi a istna E. 3é p m Á l d o m á s ap jW^nfl^r a .Altona . . . C3 — Fehér, vörös gallér és sapka
8 Mr. C. Wccd 3é p m Z á s z l ó s ap Fenék a Tartar Basnez . . . . . . . . . 9 3 Hesp • Sötétzöld

Jelöltjeink: weatherbeund—Zászlós.

II. háromévesek gátverseny Handieapjaa. 3000 korona a gyöztesnek, 400 korona a másodiknak. Tár. 2400 méter.

1 $) DreLer A. ur s k I n e s ap Pásztor % fofentjn . . . . . . . . . . 0 6 Smart Vörös, fehér szegély
2 Gr. Esterházy M. p in F á s a t n l i h n o ap Tkeeáore a B a a o t . . . . . éafis. Sif les. Sárga, kék szegély és sapka
3 Ottó fhg Ö cs. és kir. Fens. s her E c odTo ap Masfer Küdare a Eagelsinas d ^ s Romvalier Fehér, bordeauxv. gyü. feh. uj . és sapka
4 Geist G. ur p k C e r e a l ap Morgan a Ceres H- • • Mrawik Fekete, vörös ujjak és sapka
5 Roiionczy G. dr p k H t n s t a ap Pandur a Egqihany . . . . . . . . . 6S)1/* Kallár Kék, vörös szalag és sapka
ti Mr. Lineoln s m E s y i a g ap Master SiMare a Lady MQ&ed . . . . 671 .* Ca- Pianner Sötétzöld, fehér szegély, sötétzöld sapka
7 Mr.Wood p k J u t X a ap Afaoonent a T . Endsieisk . . . . . . . . . . . Mft* Hesp Sötétzöld
S Gr. Pejaehevicii A. stp k S i i o n i ap Gali&r a S Y M . . . . . . . . . fiS — Kék, sárga öv
9 (1) Drelier A. 3é stp k Kf*fa« i» ap Trick-Tiaek a B d e m . . . . . éVi* Sm&rt Vörös, fehér szegély

Jelöltjeink: Jutka

III. Budapesti dij. 10,000 korona a gyöztesnek, 2000 korona a másodiknak. Táv. 2800 méter

1 Dreher A. ur 3é p m G a g e r l ap PanzsrscMff a Gar laáf • . . ' . . . " . 6 9 * Smart Vörös, fehér szegély.
2 Geist u. ur 4-- p ni S z o l g a s i r ó sp GnBBeJsfcsxy a Syöebo . . ". . ". '. # 2 Hesp Fekete, Törös ujjak és sapka
3 Gr. Hunvadv- I. 3e s k "Wilfnl ap MasSér ELiare a WaTa . . . . . . 64 PoM Fekete, rózsaszinü ujjak, fekete sapka
4 ROIHJQCZV U. ur 3é s in "Eszterfi ap Miiia a ESIET . . .". . . . . " . ' 55*.* Kallar Kék, vörös szalag és sapka
5 Mr. Sülön 3é stp k "FrinHiia ap Primás IL a. Fasierimg. - - - ' . • - .". 54- C3i- Pianner Vörös és kékcsikos.ezüstszürkeujj.éss.
6 Br. Springer O. 3é s m « S a s g i 2 e n r ap Royal Hamptea a "Oriföess . . 6OV2 Baiiers Fekete, vörös sapka
T \\\üiniiann H. ur Sé p k D a s a ap Oonore a. X a r e i s s a . . . . . . . . . 4 8 A. Keeves Rózsaszin, fekete szegély és sapka

Jelöltjeink: Esterfi

IV. Welter-Handicap. 2000 korona a gyöztesnek, 300 korona a másodiknak. Távolság 1400 méter.
1 Mr. liett markét Sé p m 2£a! t e s€r ap CfcisielKirst a Maiié «!?,* Hawsi Fries Vörös, kék pettyek, vörös sapka
2 ilu) Trüi.Lei A. száz. 3é p k L c n g e b u g s ap ScringSelá a Lcog Waik 6O*/i Hnxtable Ezüstszürke, vörös ujjak és sapka
3 Gr. Forgách I. 3ó p k K i s a s s z o n y ap Baanmiaet a Fidde . - . . . - 6 O Richards Világoskék, rozsasz, ujjak, szál. és sap.
4 Miklösiaivi méné? 4é p m S o n a c t t e r ap Royal HamptoD a y T r i f " . - &91-* Johnson Fehér, Vörös szalag és ujjak, kék sapka
5 Mxv Dorryt 4é p fc K a t i n k a ap GamiersInirT aAraavas . . - . . . . . . S 7 1 * C2i.-Plaiiner Sötétk., sötétk. és feh. esik. ujjak, stk. s.
6 Vvainii.mii H. ur 4c s k T n p o t e n s e ap Tri-iTapfa. a Boreaüs . . . . . ST Hesp Rózsaszin, fekete szegély és sapka
7 Br. Cchfcitz Zs. 4é p her TheopML ap Tlisüdure a Angeiiqae . . . . 6 4 Müne Kék, fehér pettyekkel
5 Egyedi A. ur 3é p m J c x á t c a ap FarLSrschi^ a Jostina . . . . . . . &&* A. Pianner Bordeauxv.lazaczsz. uj.,bordeauxv.sap.
6 Kraus.- L. ur 3e stp k JKia. T e r e s i n a ap T n u s p h a Marie Thersse . . 6 0 ^ iCtca Fehér, rotsaszinö szalag és sapka

10 (21 Trankel A. száz. 3e stp ni Tmxi-Tsoi aa Triuk-Tra?k a Bora . . . 5O1.* Haxtable Ezüstszürke, vörös ujjak és sapka
11 Péchy A. ur 3 . s m P r e s i £ e 2 f ap Prin. e Euiuiplt a SmnEier Bieeze 4 9 1 * Miiae Cseresznyevör., fek. sapka ezüst bojttal
12 Szástbereki !:;énss fc p k A r a ap Dusure a Arám . . . . . . . . . . 4 6 Hanai Friea Heliotrop, fekete szalag és sapka
13 Mr. C. Wood 3e p k 2»ala£a a s Kegy-ur a. PcrsecuKoa . . . . . . . 4 6 Hesp Sdtétzöld
14 Sxamere M. ur Zé sip k S e n o r i t i ap £tr3=xlsn a Cciutesse Josefiae , 4 9 *'*** Ez&st fehér , a r a n y s á r g a s a p k a
\ 5 B o h c E c r j - G . u t 3 t s k S ö z m a p M i l c a a Ea-arLst . . . . . . . . . . . 3 8 K o l l á r K é k , v ö r ö s s z a l a g é s s a p k a

Jelöltjeink: Jaritas—Katinka.

958. sor. BON 028. szám

Polgár Sándor
egyet, gyakorlott kotazerész

Budapest, Erzsébet-körut 50. sz.
köteles ezen utalvány beküldése mel-

lett minden megrendelönek 15°/o,
azaz tizenöt százaléknyi árkedvez-

ményt adni, az e r e d e t i

F. Berguerand fils
párisi különlegességek (óvsse-
rek) gyártmányaiból. Kuneritö képes
árjegyzék dijmentesen zárt levélben
küldetik. Kivágatott: az .Országos

Hirlap"-ból. 569

' üfelcunk liemutatott szA.aitalon megróható
' bltelea köazönetirat folytán ezen negyed-
' szazad óta fennálló vendelö-latézetalegmele-

sebben ajánlható.

bugycsöfolyáaohsi ós sebokot, az SnfertSzto-
tös utóbajait, az olgyon&ült furfiorö, öisfiáiii-
lésok, a bujakór utókovetkeznsényeiS, nöknél
febérfolyást, bármennyire idültek is, vala-
mint mindazon nöi botepsógoketg molyoknak
a magtalanság egyik fookozóla os üörhctog-
ségokot gyógyit uj gyógymód szerint, biztos

sikerrel, gyorsan és alaposan.

Dr. GARAI ANTAL
orvos-, sebész-, szemész-és szüléi-ztudor v. cs. kir. oszt.-foorvos j
Budapest, Belváros, IV. ker., Kigyó-utcza 1. szám.

ll. emelet. Bejárat a lépcsönél.
Rendel naponta délelött 10 órától egész délután 4 óráig, esto I

7 órától 8 óráig.
Dijazott levelekre legnagyobb figyelemmel válaszoltatik és gyógy-

szerekröl is gondoskodva lesz.
-ir Nöknek külön váróterem, MH—~

Ugyanott megjelent és a szerzönél: Dr. GABAI ANTAL-nál
megrendelhetö :

— NÉPSZERÜ UTMUTATÓ. ™»-~
(Már a 12-ik kiadásban megjelent) a nemi betegségek és ezek |
é?zszortt gyógykezeléséhez czimü küuyv, volt ára2 ni60 k:\, m o s t
o c a k 9 0 kr . A kinyv jól becsomagolva lesz elküldve, 1 frt be- [

küldése mellett bérmentve. vagy 90 kr utánvét mellett.
A k ö n y v t a r t a l m a : 1. Az ivarszervek leirása. 1!. A nemi éle
ébredése. III. Az öufertözlcté.s s az éjjeli ma°iiiiiie:;ek IV. iiugy-1
csö takar (tripper) és hugycsüszükülelek.V. A bujakor (sipliili.->, V'J. I
A iehórfolyás. Vil. FJsyengfilt férlierö. \T1I- Nöi maglaia-.iság.!
DC. Az ivarszervek megbiitegedésónük fötényezöjp : a pro; ülutió '

fontos önvédelemre.
Bulldogg-Nemesis

6 löveta revolver csak

-si..a, szijjal és tölténynycl
& i r . . Vadászfegyverek nagy

választékban.
FÖLDESSY L.

puskámul e s Budapest, Hn-
zetnm-közut 3- Vidéki szétküld
és utánvét vagy pénz elözetes-
beküldése mellett. Képes árjegy-

zék ingyen és bérmentve.

Idös és fiatal
embereknek

ajánlatos tanulságul
dr. Müller egészs. ta-
nácsos uj bövitett
kiadásban megjelent

müve .a,
megzavart ideg-
es nemi-szerve-

zetröl
és ennek radikális
gyógyitásáról. Bér-
mentes küldés 60
krért bélyegekben.

Curt Möber, Braun-
schweig.

25 évl9 részben katonaságnál, a budapesti
és bécsi kórházakban, részben magáuorvosi
praxisban szerzett bö tapasztalatok utján
gyógyitja, legrövidebb idö alatt, lelkiismeretes

alapossággal es biztos eredménynyel
9Dr. Kajdacsy

v. os. és kir. ezredorvos
a nemi betegségek elnevezése alatt összeg
foglalható valamennyi • bántalmai, makacs nöi
és börbetegségeket, gyengeség! állapotokat
Dedig az orvosi világ által legujabban felkarolt

és hatásában oáratlan sikerü

Elektromassage
által.

Lakik: Budapest, V., Váczi-körut 4.
I. emelet. m

Levelekre dijmentesen és kimeritöen válaszol-
tátik. Gyógyszerekröl is gondoskodva lesz.

Nöknek külön váróterem.

Rendelés naponta 9—4 óráig és este 7—8-ig.

Hirdetések
felvétetnek lapunk kiadóhivatalában

VIII., József-körut 65. szám.
Nyomatott az ORSZÁGOS HiRLAP körforgógépén Budapest. VIII., József-körut 65. szám.


