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A második gyözelem.
II. Vilmos császár másodszor is

legyözte Bismarckot. Az elsö gyözelem
nem volt egészen dicsöséges és sok
mende-monda is tapadt hozzá, ami a
császárunk sem lehetett nagyon kelle-
mes. Mert szöke volt még Vilmos és
már kopasz Bismarck, amikor elöször
kellett összecsapniuk s hogy akkor a
császáré lett mégis a diadal, azt kárör-
vendezve nézte az egész világ. Könnyü
a császárnak gyöznie, mondta az egyik
tábor ; a legyözött Bismarck is talál még
borsot, amit fiatal császárok orra alá
törjön, gondolta a másik tábor. S leg-
fölebb azt suttogták még a rosszmáju
emberek: igy szolgáljatok császárokat!

Csak arra nem gondolt senki, hogy
az a szöke császár maga is nagy egyé-
niség lehet, ha nem is hullott még ki a
haja. És hogy gyözhetett a nagyobb
ereje, a romlatlanabb akarata és az ifju-
sága jogán is. Akkor ugyanis a gyerme-
kes szokásai ugrottak még inkább szembe,
hogy szeret beszélni, muzsikálni, festeni
és utazni. A beszédeit pedig még nem
támogatták a tettei, a müvészi kedv-
teléseiböl még nem látszott ki az iz-
lés s az utazásai még nem árulták
el a tudatos czélokat. Valami nagy
véleménynyel tehát még nem voltak
róla se otthon, se idegenben. Azóta
kiformálódott a képe és sok hang, amely
gunyosnak indult, árasztotta el dicsöités-
sel II. Vilmos császárt. S most már ab-
ból is a nagy politikai karakterét nézik
ki, ha a szinészetet nemzeti fegyvernek
mondja. De az a tükör, amelyböl Európa

a német császár képét vizsgálja, mégis
mutatott még egy foltot. Nem tudták
neki elfelejteni, hogy alig ült trónjába,
eltaszitotta maga mellöl ennek a trónnak
jóformán megalkotóját : Bismarckot. Igy
szolgáljatok császárokat! — ez még
mindig megmaradt a régi glosszákból.

Az az öreg ember Friedrichsruhe-
ben sokban igazolta ezt a megmaradt
glosszát. Emiéjének csudálatos frissesége
egyszer-egyszer megmutatkozott még és
azt kellett rá mondani: a német nem-
zet sem olyan gazdag, hogy ilyen friss
elméket eltemessen, habár a legszebb
herczegi kastélyba is. Igaz, hogy máskor
meg csudálatos indiskrécziókkal lepte
meg a világot és azt kellett kérdezni,
hogy igazán mindenkit csacskává tesz-e
az aggság! De készen volt rá a ment-
ség, hogy Bismarcknak csak a multat
hagyták meg és nem is veheti a fegyve-
reit, csak onnan. S ha ilyenformán
dicsöiteni, de mentegetni is kellett a
remete-kanczellárt, valami kicsi panasz
mégis ébren maradt, hogy hálátlanság
volt az öreget elkeseriteni. Ez a panasz
nem is rejtezett titokban; jól hallotta Vil-
mos is, Bismarck is.

A második párbajt épen ez okozta
köztük. Kivált Bismarck készülödhetett
rá nagyon. A friedrichsruhei kastélyban,
ahol egy-két hódoló ujságiró mindenkor
fölkereste: az öreg kanczellár a halálra
készülödött és élesitette a fegyvereit. A
testi fájdalmak székébe roskasztották, a
lelki fájdalmak pedig az emlékeit vétet-
ték vele elö. Mesélgetett is, iratokat is
rakosgatott És talán minden fájdalmát
enyhitette, hogy a meséivel és az iratai-

val diadalmasan fogja megtorolhatni az
ö legelsö és egyetlen vereségét. Minden
gondolatába beleszökött ez a vágy és
amikor a saját sirföliratát fogalmazta, az
is törré hegyesedett, hogy azt az egyet
sebezhesse, aki meg tudta bántani. Ta-
lán egész arzenált rakott igy össze go-
rombább és finomabb fegyverekböl, amik
a második párbajnál diadalra segitsék.
Amikor már nem lesz. Ugy lehet, hogy
a nagy embert ez az egyetlen kicsinyes
gondolata zsugoritotta ugy össze, szép
arczát ez a csuf vágy torzitotta ugy el.
Mert haldokolt és kezeiben ezeket a fegy-
vereket szorongatta.

Aztán meghalt. A halál elsö hirére
megindult a szöke császár, hogy meg-
tisztelje a ravatalon azt a nagy embert,
akinek legnagyobb ellensége mégis csak a
saját aggsága volt. De amerre a császár
elhaladt: rejtett petárdák szórták reá a
veszedelmet. Itt egy titkos irat robbant
fel, ott egy kihegyezett sirfölirat próbálta
sebezni. És fenyegetések is hangzottak.
Csupa fegyver, a halott fáradságosan
összeállitott arzenáljából. A császár mégis
megtette a nehéz utat és megállott az
egységes német birodalom megteremtö-
jének a ravatala elött. Egy könyei is
hullatott reá. Az elsö összecsapásnál te-
hát a második párbaj is az ö javára dölt
és Vilmos sértetlen maradt. De a párbaj
még itt nem végzödött. Ellenséges te-
rületröl kárörvendezve hangzott be az
üzenet, hogy a Bismarck munkája
most már menthetetlenül elpusztul,
mert a császár ugy sem szereti, a
kanczellár pedig meghalt. Ez volt a
veszedelmesebb petárda. Ha a császár

A mag története.
Nagy, komoly ökrök mennek be legelö-

ször a földbe, huzván maguk után a nagy
kést, amely a föld hátát hasogatja. A fold az
ellen nem szól semmit, áldottabb teremtés,
mint ö, sehol e világon nem létezik. Azután
emberek állnak a földbe s dobálják szerteszét
a buzamagot. A nagy kés által tett hasitá-
sokba esnek a magok, mikre elöbb isten hasz-
nositó kegyelme kéretett. Majd megint a nagy,
komoly ökrök mennek végig a földön a boro-
nával s betakarják a szétszórt magokat. Ezzel
aztán jóidöre el is van intézve az egész do-
log. Ezentul az isten dolgozik s az ember
nem tehet mást, minthogy jóakaratát kérje.
Adjon öszi esöt, de ne sokat, de mégis any-
nyit, hogy elpusztuljanak a mezei egerek. Az-
után fagyot ne adjon idö elött, ha ád is ki-
csit adjon s a nagyobbat csak akkor adja, ha

már elöbb havat adott. Szép fehér havat,
amit az emberek hidegnek találnak ugyan, de
a földnek az nem hideg, hanem jö meleg, az
ajnározza a magot.

Azután jön egy hosszu tél, melynek le-
forgása alatt nem is tudnak mit csinálni az

emberek a tanyákon. Jóformán á napot lop-
ják, a jószág etetése csak ami munka, s
néha, ha sok hó esik, el kell hányni s néha
adót is kell fizetni. A mag nyugodtan van a
fold alatt, pihen s kezdi kikezdeni oldalait a
melegség. A földben, amely meg van fagyva,
a földben, amelyet méteres hó föd be fehé-
ren, a mag nyilni kezd. Elöbb álmodik, azután
szül. E nagy darab földek, mikben öregjeink
csontjai nyugosznak, apa. Apja a magnak,
melyet termékenyit a hideg hónapok alatt,
nyilásra fakasztja s minden módon azon van,
hogy a maga erejéhez képest éltesse.

Idök multán a nap közelebb jön s vetni
kezdi tüzö sugarait. A hó apránkint elvész,
ugy tünik el a mezökröl, hogy észre sem lehet
venni. Alig hogy igy bucsutlan távozott s fe-
hérsége helyében ott maradt a fekete föld,
ebböl kicsinyke zöld szálak bujnak elö. Oly vé-
konyak, oly elhagyatottak, egy nünüke-bogár
semmi módon meg nem állhatna rajtuk. (Bár
nem is igen megy rájuk, a nünüke a vonatok
bolondja s a vasuti töltéseket kedveli.) A nap
szeliden öleli körül fényével a gyenge növen-
déket, hogy erösödne. A gazda is kijár már a
földre és nézi, öröme telvén benne. Nyöl a

kis zöld szál, miböl idövel kenyér lesz és bár-
csak legyen is belöle sok. Mert, ha elején ke-
ressük a dolgot, sem a büftök nem föltétlen
szükséges, sem a hemendeksz nem föltétlen
szükséges, de a kenyér föltétlen szükséges
ahhoz, hogy éhen ne haljanak az emberek.

Ez a kenyér most még ott van abban a
félujjnyi, törékeny szálban és senki más,
csak az uristen tudhatja azt tenni, hogy
törékeny fattyuból valaha kenyér származhas-
son. A gazda igén nagyon jól tudja ezt s el
lehet mondani, hogy harminczesztendei
klastromélet nem tanit meg ugy a valódi
istenség ismeretére és félésére, mint egy esz-
tendei gazdálkodás. Mert valóban csak a leg-
felsöbb hatalomtól függ minden igyekezete.
Hitében népünk ezért tántorithatatlan s istené-
hez való, mely ragaszkodásában olykor való-
ban a tökéletes bájosság képét nyujtja az elé,
aki a mai furcsa világban az ilyesmiben való
gyönyörködést még élvezetnek tartja.

— Jézus Krisztus urunk mindön buza-
szömben ott van — mondja a nép, az asz-
szonya különösen.

Ténybeli dolog, hogy a buzaszem leg-
többjén (ritkaság a kivétel) valami j e l z é s
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al hagyja magát vakitani a hizelgéstöl,
melybe ez az üzenet burkolva volt, ta-
lán neki kell elvéreznie a párbajban.

De nem hagyta magát Az a csá-
szári szózat amely szárnyaló szavakkal,
szinte a fogadalom ünnepi tónusával ad
hangot az egész németség gyászának:
az a német császár második gyözelme.
És ez már makulátlan gyözelem. Mert nem
rombol le semmit, ami Bismarck munkájá-
ban imponáló volt és ott akarja az! a
munkát folytatni, ahol még imponáló volt.
Hála a multért, szeretet és erö a jövö-
nek. Söt még Bismarck is nagyobbnak
kerül ki ebböl az utolsó harczból; a
fiatalabb, az erösebb császár az öreges
gyöngeségeiböl kiemelve mutatja be a
világnak. Mintha azt mondaná: sokkal
nagyobb és sokkal hüségesebb volt, sem-
hogy az utolsó indulatai szerint illenék
megitélni! És ha utolsó utján botlott Is,
mégis csak ö volt az az eszköz, akit
isten adott a német nemzeti eszme meg-
valósitására !

II. Vilmos császár másodszor is le-
gyözte Bismarckot. És most nem a csá-
szár gyözött. Az ember . . .

POLITIKAI HIREK.
Egy föispáni kinevezés. Jó forrásból

halljak, hogy gróf Esterházy Móriczot, gróf
Esterházy Pál fiát föispánná fogják kinevezni,
Minthogy gróf Esterházy Pál az egyházpolitikai
harczok idején a klerikálizmusnak egyik leg-
szenvedélyesebb elöharczosa volt, méltán fel-
tünést fog kelteni, hogy fia föispáni állást vál-
lal. De gróf Esterházy Pál, a mi forrásunk s e -
rint, a legnagyobb mértékben helyteleniti a
néppárt egész parlamenti taktikáját, amelyet a
jelen viszonyok közt nem tart opportunusnak
és fiát is ezért vette rá, hogy a felajánlott
föispáni állást elfoglalja.

Az ellenzéki pártkörökböl. A jövö hónap
elejéig az ellenzéki pártkörök még nem kezdik meg
munkásságukat. Most csak elvétre járnak fel a
tagok a klubhelyiségekbe s aránylag legtöbben
Tannak a néppárt klubjában, ahol a jövö hétre
több beszámoló tartását készitik elö. A nemzet

pártban ma Horánszky Nándor kedvéért voltak ne-
hányan, de holnap már Horánszky megint eluta-

zik és gróf Apponyi Alberttel együtt csak a jövö,
hónap elején tér vissza a fövárosba. Meglehet,
hogy a parlament megnyitása után mind a ketten
lemennek kerületeikbe és beszámolnak, föltéve
ugyanis, hogy a kormány a politikai helyzetröl már
elöbb nyilatkozni fog. A függetlenségi pártkörben is
csak a jövö hónapban gyülekeznek, mert Kossuth
Ferencz ezt a hónapot még Olaszországban tölti.

Egy kinevezés. Báró Dániel Ernö ke-
reskedelemügyi miniszter farádi Vörös László
országgyülési képviselöt, a kereskedelemügyi
miniszterium volt államtitkárát, a tarifabizott-
ság tagjává nevezte ki. Ez a kinevezés bizo-
nyára büszkévé fogja tenni Vörös Lászlót. Ö
csinálta a magyar tarifajavaslatot s most végre
a tarifa-bizottság tagja lehet. Mennyi kegy!

"Enyedi Lukács számüzetése." Egy kis kö-
nyomatos értesitö ma már ilyen czimmel irja még,
hogy Enyedi Lukács hosszabb tartózkodásra Pá-
risba utazott A könyomatos fantáziáját azok a
kommentárok tüzelték fel, amelyekkel egyes ujsá-
guk az Enyedi Lukács elutazását kisérték. Pedig
ez az utazás csöppet sem olyan romantikus, ahogy
a kövön vagy rotáczióson nyomott ujságok feltün-
tetik. Nem számüzetés, nem szökés s még csak
nem is tüntetés. Biztos tudomásunk van róla, hogy
Enyedi Lukács már a parlament berekesztésekor
elhatározta ezt a párisi utazást, amelyre a nyári
szünet mégis csak a legkedvezöbb alkalom: Csak
a vámtanácskozások végét akarta megvárni, hogy
beszámolhasson választóinak s aztán Párisba uta-
zott volna, ha bizonyos ujságok nem is próbálnák
az ö kifejezetten egyéni véleményéböl tökét csinálni.

KÜLFÖLD.
Cseh hangok. Prágából táviratozzák: A "Na-

rodni Listy" ma a kiegyezésröl a következöket irja:
Kétségtelen dolog, hogy valami ügyes

interpretácziót fognak kieszelni, amelynek alap-
ján a kiegyezést perfektté lehet tenni, mégpe-
dig meg fogják ezt cselekedni az osztrák par-
lament közremüködése nélkül, pusztán a 14.
szakasz alapján. Hogy ez a kiegyezés milyen
lesz, az még oly titok, amelyet a kormány
"hét lakattal lezárt szent szekrényeiben" öriz-
nek. Egyelöre többet nem lehet kivenni
semmi egyebet azokból a titkolódzó kije-
lentésekböl, amelyeket beavatottaktól homályos
órakulumképen lehetett csak hallani, mint azt,

hogy ez az a kiegyezés lesz, amelyben két
kormány már elöre megállapodott egymással.
Cislajthaniának egy csepp oka sincs arra, hogy
ennek a megoldásnak örüljön, mert ez nem
jelent egyebet, mint azt, hogy M a g y a r o r -
s z á g u j a b b tiz é v e n á t h a s z n o t
f o g h u z n i az osztrák Reichsrath gyönge-
ségéböl és munkaképtelenségéböl.

Bolgár küldöttség Konstantinápolyban.
Ismeretes, hogy egy bosnyák-herczegovinai kül-
döttség panaszra ment Konstantinápolyba,
amiért Kállay Béni nem fogadta el a bosnyák
görög-keleti egyházak statutum-a tervezetét.
Erröl a küldöttségröl most jelentik Konstanti-
nápolyból, hogy a Yildiz-palotában a szultán
is fogadta. Az ökumeniai patriarka a küldött-
ség tagjaival ismételten tárgyalta az elébe ter-
jesztett autonomiai javaslatot, de a tárgyalá-
soknak még eddig végleges eredményük nincs.
Mint ahogy nem is lesz, mert a konstantiná-
polyi patriarka óvakodni fog ebbe a boszniai
házi-ügybe beleszólni.

A revizió ügye.
A Dreyfus-pör reviziójának ügye — Ca-

vaignac ama kijelentése ellenére, hogy nincs
Dreyfus-affaire — még mindig nem szünt meg.
Olyan ez a pör, mint a nép szemében a nem
természetes halált halt ember szelleme: ki-
kijár a sirból kisérteni, megbontja az emberek
nyugalmát és nem hagyja magát egészen elte-
metni. Amióta Zola elöször állt ki a fórumra,
hogy fölemelje tiltakozó szavát az igazságtalan
itélet ellen és a pör revideálását követelte,
azóta többfelöl is követelték már a reviziót, de
mindeddig hiába. Most már peticzió is készül
ebben az ügyben Párisban. Az aláirásokat
nagyban gyüjtik hozzá s ha elég név áll majd
alatta, elküldik a szenátusnak és a kamarának,
hogy figyelmeztessék öket a törvény megtartá-
sára és kötelességük teljesitésére.

A mindinkább komplikálódó ügyekröl ma
a következö tudósitások érkeztek:

Piquard és Scheurer-Kestner.
Páris, augusztus 4.

Piquardról már többször állitották, hogy
Dreyfus rehabilitácziója érdekében kifejtett akczió-
ját Scheurer-Kestnerrel egyértelmüen kezdte meg.
Piquard azonban tudvalevöleg kijelentette a biróság
és az esküdtszék elött, hogy Scheurer-Kestnert az
Esterházy ellen január 10-én folytatott tárgyalás
elött sohasem látta és soha vele érintkezésben nem
volt. A Piquard ellen folytatott vizsgálat alkalmával
azonban egy koronatanu találkozott, aki Piquard

van. Vagy az alján, vagy a tetején, már ahogy
fogja az ember a kezében. S valahol látni
rajta egy olyfajta jelt, mint amilyent arany-
nemüekre nyom rá a hiteles próba bizonyitá-
sára az állami ötvös. Hogy mit jelez, szabad
szemmel ép ugy nem látható, mint ezen az
állami verésen, de a nép ráfogta, hogy az
Jézus Krisztus képmása. A pénzeken, amiket
a király veret, ott lehet a király feje, de a
buzaszemen, mit az Isten kegyelme hoz elö a
föld alól, csak az Isten fiának képmása lehet.
Igy is hiszik és igy is vallják. Ha föltekintjük,
hogy volt idö, amidön nem az aranyat akar-
ták pénzül, hanem a buzát: im itt a pénz,
amit az Isten veret tulajdon titkos eröivel a
fia képmására. Mit azonfölül meg is lehet enni.
Mert az éhes gyereknek hiába adsz aranyat,
abban legföljebb csak a fogát töri.

Most hát csak félni kell, továbbá hinni
és remélni. A börziáner nem nézi oly mohó
szemmel az árfolyamot, mint a nép az égal-
ját, a támadó felhöt s névtelen aggodalmak
szorongatják szivét. Mert minden idöben van
valami baj. Jaj. talán már sok is lesz az esö.
Jaj, talán már sok a nap nagyon, ugyan hova
lehettek a felhök ? (Eladták a boszorkányok
(Oláhországba.) Most meg szél van. most meg

kevés a harmat, most meg ni, már köd mutat-
kozik. Igen ritka az, hogy a gazda teljés lelki
nyugalommal mondja:

— Enye, de gyönyörü szép idönk van.
Ilyenkor örül s reménykedik, mert élete

javarésze a reményhez van kötve. Minden
apró kis gyökérnél, amely odakint a földbe
ereszkedett az ö szivében is helyet foglal.

Azután jönnek az apró bajok. Itt bogár
van, amott rozsda, más helyen rossz emberek
lóval belehajtottak a vetésbe és összegázolták.
Ezt észrevevén, már nemcsak nappal kerül-
geti, de éjjel is, fegyveresen. Örzi a mag nö-
velkedését, miböl augusztusra kenyeret süttet-
het a gyermekeinek. Az nöl is. Már hozzá-
vetölegesen számolgatni is lehet, mi lesz és
hogy lesz. Ugyan mennyit ad? Hányan vág-
hatják?

A kaszákat is elö kell szedni. Nyelek
megpántolandók, ha rajtuk törés volna, de ta-
lán egy uj fenökö is vétetnék. De még a fe-
nökö börtokját is megvarrja az asszony, ha
szakadozott jó erös zsineggel. Viztartó csobo-
lyók körülnézendök.

Egyszer pedig, valamely igen meleg dél-
után szél támad, igen gyorsan haladó. Elöbb
csak a messzi halár sugár jegenyéin látszik,
hogy hajladoznak az idegen erö elött, de ab-

ban a szempillantásban már eme tanya fölött
is ott terem. Zugásán kivül semmi egyéb nem
hallatszik. Még a szarka sem cserreg, a lán-
czos eb mogorván bujik az odujába s mond-
ják ugyan, hogy esöt jelent, ha macska mo-
sakszik, de biz nem mosdik az ilyenkor, ha-
nem még az egyhez ki sem mondtuk a kettöt, már
a padláson terem. S jön a rettenetes felhö,
nagylomhán terjesztve barna szárnyait a
vidék fölé. Minden elfakul, a virágok elvesz-
tik szinüket, a barna föllegben zöldes darabok
mutatkoznak, erre ki csak látja, keresztet vet
s reményei rombadöltére gondol: mert az ott
a jég. Az esö megindul, azután erösebb pas-
kolások az ereszek tetején, jön az apraja jég.
Utóbb nagyobbak koppánnak, mignem egy
olyant vág a tetöre, hogy pisztolydurranásnak
beillenék. A gyermekek sirva fakadnak, az asz-
szony rémülten sikolt s a gazda, figyelmes sze-
mével, az udvar földjét kémleli. Mást tenni nem
lehet Minden más veszedelem ellen dolgozhat
az ember, a tüzböl ki lehet menteni valamit,
a viz elöl futni lehet, itt azonban nincs más,
mint belenyugodni s legföljebb számitani lehet
az udvarra hulló jegeken, hogy mennyi esik a
buzába belöle, hány darab két araszon vagy
három araszon s ebböl a tapasztalat kigon-
dolja, hogy mennyi veszett el reményeiböl.
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ellen vallott. Ez az ember Piquard alezredes tunisi
ordonanczkatonája, névszerint Souligau. Ez a
Souligau kijelentette, hogy ö Piquardtól leveleket
vitt Tunisban a postára, amelyek Seheurer-Kestner-
hez voltak czimezve.

A "Siécle" azt állitja, hogy Piquard ellen
hamis tanut szereztek ebben az emberben.

Ma Scheurer-Kestner ebben az ügyben egy
levelet intézett a "Temps"-hez, amely az egész vá-
daskodást semmivé teszi. Ebböl a levélböl napnál
világosabban kitünik, hogy Scheurer-Kestner a
Dreyfus rehabilitácziója érdekében nem dolgozott
együtt Piquard-dal és hogy egymást nem ismerték
még akkor, amikor ez ügyben aktiójukat megin-
ditották.

Scheurer-Kestner levele igy szól:
Minthogy Piquard e pillanatban nem vé-

dekezhetik nyilvánosan, kötelességemnek tar-
tom, hogy mellette tanuskodjam. Ha egy Sou-
ligau nevü urnak meg volt az a sajnálatos bá-
torsága, hogy azt az ismert tanuvallomást meg-
tette, akkor én nekem vele szemben ki kell jelen-
tenem, hogy a tiszteletreméltó Piquard alezredes
urtól soha tunisi tartózkodása alatt levelet
nem kaptam, ezt mindig is mondtam és ezen
állitásomat a jövöre is fentartom, mert a való-
ságnak csakis az felel meg, hogy én Piquard-t
elsö izben életemben a tanuszobában láttam
Párisban és soha azelött vele levelezésben
nem állottam, sem soha semmiféle viszonyban
nem voltunk. Aki mást állit, a valóságot ta-
gadja ei.

Zola inditványai.
Páris, augusztus 4.

A versaillesi esküdtszék Zolának legutóbbi
pöre alkalmával az eljárásra vonatkozólag tett
több inditványát elvetette, arai ellen Zola védöje a
semmisitöszéknél panaszszal élt. A senimisitöszék
ma vizsgálta meg a panaszt, amelyre nézve a köz-
vádló elutasitást inditványozott. A semmisitöszék
holnap hoz itéletet.

Tüntetések Nantesben.
Nantes, augusztus 4.

Yves Guyot képviselöt és Grimaux tanárt ma
Nantesben, ahova azért utaztak, hogy egy tudomá-
nyos kongresszuson résztvegyenek, a tömeg az ut-
czán "Le Zolával !" "Le Dreyfussal !" kiáltásokkal
fogadta és megtámadta. Yves Guyot életveszélyben
volt. Az utcza népe meg akarta támadni a zsidók
boltjait és csak a rendörség közbelépésére állott
helyre a rend. A katonaságot is konsignálták.
Grimaux, aki a kongresszus elnöke volt és mentö-
tanuja Zolának, a kongresszuson megtámadták. A
tüntetés olyan zajos és fenyegetö volt, hogy az
ülést be kellett rekeszteni.

Peticzió a Dreyfus-ügy reviziójáért
A "Siécle" ma a következö peticziót közli, amely-

hez egész Párisban gyüjtenek aláirásokat s amelyet a
szenátus és a parlament elé fognak terjeszteni.

A hadügyminiszter ur azt mondta, hogy nincs
Dreyfus-ügy. Igenis van. A parlament hirdeti, a
sajtó ir róla, s az utcza izgatottan, hangosan tár-
gyalja. Családi tüzhelyeknél csak erröl beszélnek,
s ahol nem akarnak róla szót ejteni, ott is gyötri,
ott is nyugtalanitja a sziveket és kedélyeket. Ki-
induló pontja egészségtelen agitáczióknak, tönkre-
teszi a kereskedelmi forgalmat, földulja az ország
békéjét, elriasztja az idegeneket és veszélyezteti a
közbiztonságot.

A Dreyfus-ügy mindenütt jelen van, csak ott
nem, ahol lennie kellene: a törvényszéki palo-
tában.

Jogosan mondották sokan: ennek véget kell
vetni! És ennek csakis a törvény utján lehet meg-
akadályozni további életét.

A törvény a legföbb menedék. A törvény az
a bizonyos hang, amely elött mindenkinek le kell
borulni. A törvény a jog, az igazság, az erö és
biztossága minden szabad népnek.

Abból a beszédböl, amelyet Cavaignac had-
ügyminiszter ur nemrégiben a parlamentben mon-
dott, azt lehetett következtetni, hogy a Dreyfus-ügy
véglegesen el van döntve. Azóta nem szabad kétel-
kedni az itélet igazságos voltában.

Demange valóban azt vallotta az esküdtszék
elött, — még pedig eskü alatt — hogy ö csak a
"bordereau"-ról tudott. Cavaignac ur pedig, hogy
a vádlott bünösségét bizonyithassa, csupán titkos
aktákra alapitotta a vád jogosultságát, tehát olyan
bizonyitékokra, amelyek a vádlottak és védök elött
ismeretlenek voltak: a bordereaura pedig, az
egyetlen nyilvános terhelö "bünjelre", még csak
czélzást sem tett.

Dreyfust tehát törvénytelenül itélték el. Tör-
vénytelenül, tehát igazságtalanul. Mert ki mond-
hatja, hogy a vádlott nem tudta volna azoknak az
aktáknak a hamisságát bebizonyitani, amelyeknek
alapján porba sujtották? Milyen lelkiismereti fur-
dalásokat kell annak érezni, aki törvénytelenül el-
itélt egy ártatlant és ezzel kiszolgáltatja a becs-
telenségnek és a legrettentöbb testi és lelki gyöt-
relmeknek ?

Anélkül, hogy elöre mondanánk véleményt
Dreyfus bünös vagy ártatlan voltáról, hiszszük,
hogy az igazságtalan és törvénytelen itéletet föl
fogják függeszteni s a pört revideálják. Cavaignac
ur- jogos büszkeséggel mondta, hogy nincs kifogása
az ellen, hogy a mi ügyünket jelenlétünkben
tárgyalják s hogy a titkos tárgyalás megszünteté-

sének semmi akadálya sincs. Tehát nyilvánosan
kell folytatni a további tárgyalásokat, nevezetesen
a pör revizióját. Ez volna a jelenlegi agitácziók
legjobb ellenszere.

Vallás- és pártkülönbségre való tekintet nél-
kül összeválogatott választók csoportja, katonatisz-
tek, akiknek igazságos és becsületes voltához sió
sem fér, de akik a törvényt nem ismerik annyira,
mint katonai kötelességüket, katonatisztek, akik
végre mégis csak emberek s igy tévedhetnek, min-
den törvényadta védelemtöl megfosztottak és el-
itéltek egy franczia tisztet. Az ilyen itélet a tör-
vény szavai szerint érvénytelen.

Az igazságtalanság ilyen kétségtelen bizo-
nyitékai láttára megbizottjainknak kötelességüli lett
volna nyilvános hatoságok elött igazságot követelni.
S ök ezt nem tették.

A miniszterek, szenátorok és képviselök a mi
megbizottjaink. S nekünk az alkotmányból kifolyó-
lag jogunk van ahhoz, hogy öket kötelességük tel-
jesitésére szoritsuk, ha ezt elmulasztanák. Ebben
az esetben a törvények megtartása lett volna a kö-
telességük.

Választók! Ezzel a peticzióval igyekezzünk
elérni, hogy ebben a szerencsétlen ügyben törvé-
nyes és igazságos itéletet hozzanak!

Valamnnnyien munkások, müvészek, kereske-
dök és iparosok, kiknek semmi titkos és elitélö
gondolat nincs elméjében a hadsereg iránt, mely
teljes bizalmunkat birja s amely csöndesen készü-
lödik a revanchra, valamennyien, felekezeti és párt-
különbség nélkül irjuk alá ezt a peticziót egy tör-
vénytelen itélet revideálásáért, hogy térjenek vissza
hatalmasaink a törvényhez, az igazsághoz, s hogy
végre ismét biztosságban, békében és egyetértés-
ben élhessünk !

Éljen Francziaország!

Esterházy levelei.
Páris, augusztus 4.

Bertulus vizsgálóbiró erélyének köszönhetö,
hogy Esterházynak nemcsak hamisitásai, hanem
közönséges csalásai is kiderültek. Emlékszünk még
arra, hogy a haditörvényszék teljes elégtételt adott
a gyanusitott Esterházynak, a törvényszék elnöke
maga sietett öt üdvözölni és ma már bizonyos,
hogy Esterházy örnagy, a franczia becsületrend
tisztje, a leggyalázatosabb módon fosztotta ki a
legközelebbi rokonait.

Már a napokban meghozta a táviró azt a
rövid hirt, hogy Esterházy unokafivérétöl, gróf Es-
terházy keresztélytöl és ennek anyjától egész vagyo-
nukat kicsalta, körülbelül negyvenezer frankot,
azzal a mesével, hogy szoros összeköttetésben áll

— Hála istennek — sóhajt a gazda —
csak a n a g y j a hull.

Ez ugyan a hova leüt, letöri a növényt,
de mert nagy, kevesebb, mint az apró. (Sok
kicsiböl ragadt össze, mig leért.) Idö multán a
jég elhalad s a határban beáll az irtóztató
csönd. Sem nóta, sem fütyülés, a tanyákból
lehorgasztott fejü emberek, siró asszonyok és
hallgatag gyermekek lépdelnek a vetés felé.
Jól föltekintvén ezt, némi megkönnyebbülés
támad. Hát még sem vert el mindent. Még
maradt. S ebben is van öröm, a legszomorubb
sorsok is kinálnak néha ebböl valamit.

Azután jön a jégaszaló, ahova jön, de
nem mindenhova jön. Az most a boldog em-
ber, aki a nagy irást a ládafiából elökeresi
Ej, ez de nagy büszkeség, mikor ama tekinte-
tes urnak, ki a városi fiakkeron érkezik, elébe
terjeszti, hogy ehol van ni. Az alku megindul,
a vetést megnézik s mondják a biztositók,
hogy sehol olyan könnyü szerrel nem végez-
nek, mint ép itt, ennél a népnél.

— Ugy nézem, gazda, hogy itt egytized
termés elveszett.

— Hát, uram, szól rá az ember, ép egy
gondolaton vagyunk. Én is épen ebbe vagyok
beleállapodva.

No, itt az egyezség nem lehet valami
nehéz.

A könnyü, homokjáró kocsik csodálatos
vékony kerekei nyomát nagy, széles nyomok
kezdik fedegetni az uton. Kévék és keresztek
között ismét a komoly nagy ökrök viszik a
vasbikát s ha jó helyre érnek vele, azonnal
be is fütik. A köszénfüst ismeretlen szaga ter-
jeng szét a tájon, le a pusztalegelökig, ahol
a cséplödob bugását hallva, mérgesen bögi
vissza a választ valamely fiatal bika. Itt is
bugás, amott is, a gépek járó kéményei min-
denütt füstöt eregetnék. Másutt lovak forognak
körben s a hajtóember igy szól nekik:

— Hajrá.

Máskor sohasem mondja ezt a lónak,
máskor a gyü-vel nógatja. A változás talán
azért van, mert a lovak most nem egyenesen
elöre indulnak, hanem körben forognak az
ágyon.

Nem sokkal ezután a szélmalmok is job-
ban forgatják vitorláikat, mint eddig. Minden
kis szél elébe odatologatják az egész tetöt és
forognak folyton a kövek. A szélmolnár most
arat Jön egy kocsi s elmegy, jön a másik s

szintén viszi hazafelé a lisztet. Nem sokat:
egy zsákot, két zsákot, csakhogy ez a frissböl
való legyen. Az aztán megint nagy nap, mikor
ehhez a liszthez fog az asszony, hogy meg-
dagassza.

— Holnap uj buzából sült könyér lösz
— mondja a gyerekeknek.

Ennél különb öröm nincsen a világon
már ismét. A gyerekek ezen éjjel nem igen
alszanak. Hisz anyjuk hajnalban a dagasztás-
hoz lát, már figyelve nézik e munkáját apró,
csillogó szemek. Mikor a szakajtóból a meg-
kelt kenyér a széles lapáton a kemenczébe
vándorol s szájához teszik a tévöt, gondol-
kozva szemlélik e különféle dolgokat. S egy-
szer csak a lapáton elöjön a kenyér. Friss,
illatos, oh, de valami fölséges lehet. De hülé-
sét várni kell s addig apjukhoz szaladnak:

— Apám! apám I — kiabálják — uj bu-
zábul van már könyér . . .

Tiz hónap munkájának elsö eredménye
ez. A gazda bicskáját elöveszi s kicsattantja.
Balkézzel a kenyeret fogja meg, jobbjában a
bicska, annak hegyével a kenyérre kétszer ke-
resztet vet. S megszegi.

Tömörkény István.



4 . oldal. — Budapest, 1898. ORSZÁGOS HIRLAP Péntek, augusztus 5.

Rotschild báróval, aki barátságból a pénzére hu-
szonöt százalék kamatot fizet. Ezt a meglehetösen
együgyü mesét azonban Esterházy örnagy a go-
nosztevö jártasságával ügyesen készitette elö és
kitette el. Kiderül ez azokból a levelekböl, amelye-
ket unokafivéréhez intézett és amelyek a mostani
vizsgálat során napfényre kerültek. Ezek a levelek
teljes egészében ismertetik meg a csaló Esterházyt
és ha tárgyuknál fogva nem is bizonyitják egye-
nesen Dreyfus ártatlanságát, fényesen dokumentál-
ják Zola igazát.

Az elsö levél, amelyet Esterházy a fiatal
Keresztély grófhoz intézett ennek apja halála után,
a többek között ezeket mondja:

"A Bonaparte-lyceumban barátja és pajtása
voltam báró Rotschild Ödönnek. Néhány év elött,
mint a zsidó Cremieux-Foa kapitány párbajsegédje,
majd az esküdtszék elött, mint szakértö párbaj-
ügyekben, végül Mayer százados és Mores marquis
párbaja alkalmával sok szolgálatokat tettem a
zsidóknak, amelyekért báró Rotschild Ödön hálás.
Ezt az összeköttetést, melyböl atyádnak is többször
volt haszna, szivesen felajánlom neked és anyád-
nak, feltéve, hogy diskrécziótokra számithatok.
Azt ajánlották nektek, hogy pénzetekért elsöbbsé-
geket, ottomán bank-részvényeket, török járadékokat
és egyiptomi kötelezvényeket vegyetek. Hülyének
vagy gazembernek kell annak lenni, aki ilyen idö-
sen török értékek vételét ajánlja. Tözsdespekulá-
cziókról beszélsz; sohasem tanácsolnám, hogy a

tözsdén játszatok, mert minden tözsdespekuláczió-
nak rossz lehet a vége."

Ezt a szép és üdvös tanitást Esterházy maga
nem igen fogadta meg. Szorgalmasan játszott a
tözsdén és a bordereaun az örnagy kézirását leg-
elöször börziánerek ismerték fel. Levelében azt
mondja továbbá, hogy báró Rotschild egy üzletben
részesiti, amelynél havi részletekben huszonöt szá-
zalék kamatot fizet Ha rokonai is részesedni akar-
nak ebben az üzletben, pénzüket akármikor vissza-
kaphatják. E levél következtében gráf Esterházy
Keresztély és anyja 38.500 frankot adtak át az
örnagynak, aki egy ideig pontosan fizette is a
huszonöt százalékos kamatokat. Mikor azonban ez
év januárjának elején Esterházy jelleme nem na-
gyon kedvezö világitásban lett ismeretes, Keresztély
gróf nyugtalan lett és visszakérte pénzét. Erre
az örnagy felmentése után két héttel ekképen felel:

"Mig a Zola-pör befejezve nincs, bizonyos
bankházakba be nem tehetem a lábamat, mert ez
könnyen gyanuba keverhetne. Mindent meg fogok
tenni, amit kérsz, mihelyt ennek az ügynek vége
lesz. Türelmetlenül várom a Zola-pör végét, hogy
elhatározhassam, hogy m e l y i k p á r t h o z
c s a t l a k o z z a m . Mindenesetre ez a pör nagy
hiba volt. Ha jól végzödik, ugy 500.000 frankot
követelünk Dreyfus Mathleu-töl, 200.000 frankot
Zolától és 200.000 frankot a "Figaro"-tól, ha ennek
az összegnek csak harmadrészét kapjuk is meg;
ugy is jö.

- Akkor aztán végrehajthatjuk tervünket és
m á s é g h a j l a t a l a t t t e l e p e d h e t ü n k
m e g . M i n d e n e s e t r e h e l y e s e n c s e -
l e k s z e l , h a e g y i d e g e n n y e l v e t
megtanulsz.

Egy másik levélben pedig ezeket mondja:
"Most a "Figaro"-val tárgyalok, ezenfelül egy

angol sollicitor közvetitésével az angol lapokkal
igyekszem valami arrangement-t elérni. Ha minden-
nek eredménye lesz, megjelenek a választók elött,
hogy a kamarába mandátumot nyer-
jek. De egy választási campagne vezetéséhez pénz
kell. Te leszel az elsö, akinek s i k e r e i m b ö l
haszna lesz."

Keresztély grófot azonban ezek a levelek
nem tudták megnyugtatni, anyjával Párisba jött
ahol a Rotschild-bankházban értesültek, hogy
Esterházy örnagynak s o h a s e m v o l t o t t le-
t é t j e . A negyvenezer frank elveszett. Természete-
sen azonnal megtelték a feljelentést, de akkoriban
Esterházyt e közönséges csalás miatt sem merték
bántani és öt hónapig mi sem történt a bünvádi
feljelentés ügyében. Csak Bertulus foglalkozott ko-

molyan az ügygyei és csakhamar kétségtelenül ki-

derüit — e levelek és a károsultak vallomása
alapján — hogy Esterházi közönséges csaló.

Az örnagy pártján álló lapok még erre sem
teszik le a fegyvert. A "Jour" Esterházy levelei
csak kivonatosan közli és azt irja, hogy Keresztély
gróf sokáig élt unokafivére kegyelméböl és csak a
D r e y f u s - s y n d i k á t u s rábeszélésére küldte
el Bertulusnek e leveleket, aki gondoskodott az-
után, hogy ezek a nyilvánosságra kerüljenek. A
"Jour"-nak ez a megjegyzése nem igen fogja meg-
vigasztalni magát Esterházy örnagyot sem.

TÁVIRATOK,
Bismarck halála.

Bismarck a koporsóban.
Hamburg, augusztus 4.

A "Hamburger Nachrichten" ma egész
határozottan megczáfolja azt a hirt, mintha
valaki az elhunyt Bismackról vázlatot készitett
volna. Még nagy müvészek, akik pedig Bis-
marck herczeggel évek óta barátságos viszony-
ban éltek, sem érezték azt a hajlandóságot
magukban, hogy a nagy halottat nyugalmában
is és a halottasszoba békéjét vázlatok felvétele
készitésével zavarják. Még az is egész határo-
zottan ki van zárva, hogy valaki titokban be-
lopózott a szobába és ott felvételt csinált
volna, mert a koporsót állandóan örizte két
erdész, akik ezt meg nem engedték volna,

A "Hamburger Nachrichten" szerint téves
az a közlés is, hogy a halott konzerválása
nem sikerült. Ellenkezöleg áll a dolog. A holt-
test konzerválása nagyon jól sikerült és a
családnak nagy vigasztalásul szolgált az, hogy
a nagy halott arczvonásai a koporsó leszere-
léséig megtartották azt a békés kifejezést,
amelyet a halál után mutattak. A fej gyönyörü
alakja, az arcz jellemzetes vonásai, még a
puhább részek sem változtak meg a legke-
vésbbé sem. A nagy halott arczkifejezése a
legutolsó pillanatig, amig csak látni lehetett,
olyannyira meghatotta az egész családot, hogy
beszenteléskor alig tudott megválni töle. (N.
Fr. Pr.)

Gyászszertartás Berlinben.
Berlin, augusztus 4.

A Vilmos császár emlékére emelt templom-
ban Bismarck herczeg halála alkalmából a gyász-
szertartást Faber udvari lelkész végezte.. Imájában
elmondta, hogy a nép gyászruhában járul az Isten
szine elé azért az emberért, aki által egy néppé
lettek. Németország benne legnagyobb fiát si-
ratja. A királynak a legdrágábbat adta, amit
alattvaló adhat: igazlelküséget és hüséget.
A király viszont megajándékozta a legbecse-
sebbel, amit fejedelem ajándékozhat: feltétlen
bizalmával, Mindaz ami egy hazafira nézve lélek-
emelö, Bismarck nevéhez füzödik. Szónok beszéde
végén azzal a kérelemmel fordul Istenhez, hogy a
császár mellé hüséges és bölcs tanácsadókat ad-
jon, akik hathatósan segitkezzenek a béke fentartá-
sában s Poroszország és a birodalom jólétének
elömozditásában.

A karénekeket az opera kara énekelte.. A
gyász-istentisztelet után a császári pár elhagyta a
templomot.

A diszszázad elvonult a császár elött. A mai
nap alkalmából valamennyi bank es sok üzlet zárva
maradt. A legtöbb házon a lobogó félárboczra van
eresztve. Nagyon sok gyászlobogó is látható. Sok
ablakon gyászdiszités van és különösen az elhunyt
herczeg arczképei és mellszobrai virágfüzérekkel
és fekete diszszel vannak körülvéve.

Az osztrák hivatalos lap Bismarckról.
Bécs, augusztus 4.

A "Wiener Abendpost" Császá r és kan-
c z e l l á r czimen a következöket irja;

Lapidáris szavakból alkotott emlék-
oszlop az a leirat, amelyben a német csá-

szár Bismarck herczeg emlékezetét ün-
nepli. A császárnak ez a siratója magasröpti
gondolataival és költöi szárnyalásával mély-
ségesen meg fogja örvendeztetni a német
nép szivét. Öregbiteni fogja ez a tiszteletet
a fenkölt lelkü uralkodó iránt, aki oly
igazán királyi módon tud jutalmazni. Sike-
resen utját fogja ez állni azoknak a
csunya üzelmeknek is, amelyekkel s
csak imént elhunyt agg kanczellár tekinté-
lyét igyekeztek a császár ellen kijátszani.
Hogy Bismarck nyelvkincsének egy szikrázó
mondatával éljünk: az elhunyt herczeget uj
Cid Campeadorként lóra akarták ültetni és
harczba vinni a császár ellen. Az elfogulat-
lan közvéleménynek aligha volt szüksége
Vilmos császár fenkölt szellemü megnyilat-
kozásaira, hogy ebben az áldatlan dologban
a helyes álláspontot megtalálja. Bismarck
herczeg mindig azt tartotta legnagyobb di-
csöségének, hogy erös oszlopa a ki-
rályságnak, nem tarthatták tehát sem-
miképen • sem megtisztelönek emlékére
nézve, ha azokat az ellentéteket, ame-
lyek a császár és az ö véleménye kö-
zött felmerültek, lármás szándékossággal elö-
hurczolták. Érezni fogja a német nemzet igaz-
ságérzete azt is, hogy itt igen egyenlötlen a
pör, egyrészröl a csacska leleplezési mánia
és másrészröl ama tartózkodás között, ame-
lyet az uralkodó méltósága parancsol. Meg-
elégedéssel konstatáljuk, hogy itt nálunk is
egyértelmü volt a közvélemény itélete fö-
kép a sajtóban és növelte annak erejét az a
tisztelet, amelynek Vilmos császár a Habs-
burg-monarchiában örvend, mert népünk a
legtiszteletteljesebb rokonszenvvel viseltetik
az iránt az uralkodó iránt, akit magasztos
hivatásának legideálisabb felfogása tölt el,
akiben a világ nagyértékü személyes garan-
cziáját látja a közép-európai béke-szövet-
ségnek és akit császári urunkkal a szemé-
lyes hü barátság köteléke füz össze.

A békekötés.
New-York, augusztus 4. Amint a hirla-

pok Washingtonból jelentik, Cambon franczia
nagykövetet értesitették, hogy a manillai öblöt
és a kikötöt, valamint magát Manila városát
sem adják vissza Spanyolországnak.

New-York, augusztus 4. A békeföltételek
Spanyolország részéröl elfogadottaknak tekint-
hetök, anélkül, hogy Spanyolország azokon
nevezetes módositást kivánna. Á tegnapi ta-
nácskozás e tekintetben minden kétséget
megszüntetett és arra mutat, hogy a tár-
gyalásokat gyorsabban fejezik be, m i n t
a h o g y v á r t á k . Cambon franczia nagykö-
vet valószinüleg pénteken vagy szombaton
fogja átadni a Fehér-Házban a végleges
táviratot, amely minden valószinüség szerint
az azonnali fegyverszünetet eredményezné.

Madrid, augusztus 4. Ma ismét minisz-
tertanács volt. A miniszterek a békekötés rész-
leteiröl megtagadnak minden felvilágositást. A
döntés valószinüleg holnap már ismeretessé
válik.

Madrid, augusztus 4. Porto-Ricoból je-
lentik hivatalosan: San-Martin ezredest agyon-
lötték, mert Poncét harcz nélkül adta fel. Paig
alezredes, akire ugyanaz a sors várt, öngyil-
kos lett.

HIREK.
Lapunk mai száma 16 oldal.

— A német császár utja, A tegnap el-
terjedt hirekkel szemben, hogy II. Vilmos né-
met császár a hadihajó gyakorlatok alkalmá-
ból elmegy Fiuméba, a "Pol. Corr." illetékes
helyröl arról értesül, hogy az idei tengerészeti
gyakorlatok véget értek. Ennélfogva alaptala-
nok azok a kombinácziók, mintha a tengeré-
szet még császárgyakorlatokat is tartana, me-
lyekre a német császárt is meghivnák. Igy te-
hát Fiuméba sem jön a német császár ! Ellen-
ben nejével elmegy Velenczébe, hová október
12-én várják. Másnap a "Hohenzollern" hajóra
száll és Jeruzsalem felé megy. Valószinü, hogy
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az olasz királyi pár ugyanakkor Velenczében
lesz és üdvözit a német császári párt Olasz-
országban.

— Egy biboros halála. Lembergböl táviratilag
jelentik, hogy dr. Sembratovicz Szilveszter bibor-
nok, a lembergi görög katholikus érsek ma dél-
után meghalt.

— Pusztitó vihar. Tegnap Aradmegye keleti
részén nagy vihar dühöngött, melynek emberélet is
esett áldozata!. Igy Suborsinban a még le aera ta-
rolt vetéseket ledöntötte s a kukoriczát nagyrész-
ben elpusztitotta. Kujás község határában a jég
nagy károkat okozott, de legnagyobb volt a vihar
Trojás vidékén, ahol két áldozatot is követeli. Gli-
gor Gyorgye és tizennégy esztendös fia épen a
mezön kapáltak, mikor a vihar kitört. Egy la alá
menekültek, de szerencsétlenségükre a villám épen
abba a fába ütött le s agyonütötte az oltalomkere-
söket. Holtan találták ott mindkettöjüket.

— A csornai járás pusztulása. A leg-
utóbbi jégverés talán az ország egy részében
sem vitt véghez oly rettenetes pusztitást,
mint Sopronmegye csornai járásában, ahol dr.
Baán alispán intézkedésére most fejezték be a
jégesö okozta károk összeirását, hogy az ál-
lami segélyt méltányosan oszthassák ki. A
járás összes kára meghaladja a n e g y e d -
m i l l i ó f o r i n t o t , s ez a nagy összeg
szinte óriásivá válik, ha figyelembe veszünk,
hogy az egész csak 5—6 község közt osz-
lik meg.

— Hogyan ült Bismarck modellt ? A kölni
Bismarck-szobor elkészitésével 1879-ben Schaper
Frigyes tanárt bizták meg. A jeles szobrásznak
azonban meg kellett elégednie azzal, hogy a kan-
czellárt néhányszor közelröl láthatta, mert a her-
czeg egyáltalán nem akart neki "ülni". Ehelyett
rendelkezésére bocsátották a szobrásznak Bismarck
teljes egyenruháját, amelybe egy berlini rendört
bujtattak, akinek ugyanolyan testalkata volt,
mint Bismarck herczegnek. Öt érrel késöbb
ugyanennek a szobrásznak Bismarck hetvenéves
születésenapja alkalmából a herczeg mellszobrát
kellett elkészitenie. Ez alkalommal szerencsésebb
volt. Bismarck meghivta a müvészt ebédre, bizo-
nyára abban a hitben, hogy elég lesz, ha a szob-
rász öt ebéd közben hosszasabban megfigyeli. De
amikor az ebéd végeztével a herczeg rágyujtott
hosszuszáru pipájára, Schaper hamarosan elöszedte
müszereit és e szavakkal: "engedelmével, fönség"
elkezdte a kanczellár fejét méregetni. Igy aztán
Scbaper összes kollegái számára is megállapithatta a
hatalmas fej méreteit. Hogy a herczeg az unalmas
méregetés közben el ne veszitse türelmét, Schaper
töle telhetöleg mulattatni iparkodott öt és eközben
egy mulatságos kis történetet mesélt neki, melynek
megértéséhez tudnunk kell, hogy Bismarck egy
izben megnövesztette ösz körszakállát, amely azon-
ban a kölni szoborral már nem állott összhangban.
Egy lurkó — igy beszélte Schaper — értesülvén
róla, hogy Bismarck szakállt növesztett, fölmászott
a szoborra és szappanhabból szakállt csinált neki.
Persze pórul járt, mert csinjeért becsukták.

— Ezt meg kellett volna nekem sürgönyözni,
— szólt erre Bismarck. — rögtön intézkedtem volna,
hogy szabadon bocsássák.

— Halotti ének. Szomoru regényröl ad hirt
egy temesvári Szükszavu táviratunk, mely szerint a
temesmegyei Battucza községben egy menyasszonyi
fehér ruhába öltözött fiatal leány holttestét dobta
ki a Maros folyó. Lábán lakkczipö, nyakán igaz-
gyöngy volt. A halott személyazonosságát eddig
nem sikerült megállapitani, bár a csendörség eré-
lyesen nyomozza a rejtélyes esetet.

— Márványszobor a Marosban. Érdekes le-
letre akadtak tegnap reggel Aradon a munkások,
kik az épülö igazságügyi palota közelében a Maros
partját erösitik. A czölöpök leverése közbea az
egyik oláhmunkás valami gömbölyü kemény tár-
gyat érzett talpa alatt a vizben. Lenyult tehát és
megtapogatta, mire felkiáltott :

— Un cap e aci! (Egy fej van itt!)
Tovább is fogdossa a rejtélyes tárgyat.
— Si un grumaz este aci. (Nyaka is van),

szólal meg ujra.

A többi munkás is odagyült ekkorára s a
felfedezönek különös dolog jutott eszébe :

— Lam prins pe domnul K r i v a n u . (Meg-
fogtam Kriványt.)

Azután nekiálltak, kihuzták a titokzatos dol-
got a vizböl. Csakugyan feje is volt, nyaka is, de
a dereka hiányzott. Nem is volt annak sohasem,
mert a vizalatti ember egy mellszobor volt, melyet
fölvittek a városházára. Sok idö telt el, mig lemos-
ták róla az iszapot és csak akkor tünt ki, hogy
nem volt felesleges munka a leletet behozni. A
mellszobor karrarai márványból készült, férfit
ábrázoló alak : arczának nagyrésze le van
surolva, valószinüleg a hajók dörzsölték le, de
azért látszik, hogy müvészi kéznek a mun-
kája. Göndör haja van, hármas tokája s az arcz
épen maradi részen több ráncz látható, ami arra
vall, hogy idös férfi lehetett a szobor eredetije.
Eredetére nézve azt állapitották meg, hogy az nem
valami antik munka, hanem valószinüleg Harsch
osztrák tábornokot ábrázolta. Az 1848—9-iki sza-
badságharcz idején dönthettek le azt a szobrot a
magyarok s dobhatták a Marosba. Kár, hogy épen
az arczát roncsolták össze a hajók. Az érdekes
szobrot egyelöre a városházán örzik.

— A debreczeni dalosegylet Spanyolor-
szágban. A debreczeni dalosegyletet — mint
levelezönk irja — Spanyolországból meghiv-
ták, hogy Madridban rendezzen három hang-
versenyt a spanyol-amerikai háboruban elesett
harczosok hátramaradottainak fölsegélésére. A
debreczeni dalegylet erre a meghivásra kon-
stantinápolyi sikeres hangversenyzésével szol-
gált rá és az ottani spanyol konzul kezdemé-
nyezésének köszönhetö a megtisztelö meghivás.
A spanyol érdekeltség ugy akarná, hogy a
debreczeni dalosegyletnek teljesen dijmentes je-
gyeket eszközöljön ki. Mégis aligha lehet a
dologból valami, mert Spanyolország kicsit
messzire van Debreczentöl.

— A megszökött herczeg. Auersperg Ferencz
herczeg néhány hónap elött, mint akkoriban meg-
irtok, Bécsböl hirtelen Amerikába utazott anélkül,
hogy tetemes adósságai ügyében bárminemü intéz-
kedést tett volna. Azóta az ujságok, föleg az ame-
rikai lapok sokat foglalkoztak a megszökött her-
czeggel és a többek között azt is irták róla, hogy
egy nagy amerikai szálloda liftjénél alkalmazták.
Más hir szerint pedig pinczér lett belöle. A
"New-York Times" egy munkatársa nemrégiben
felkereste a B r o o k l y n b a n lakó herczeget
és látogatásáról lapjában a következöket irja:
Auersperg herczeg igen szivesen fogadta az ujság-
irót és hosszasan elbeszélte neki helyzetét. A szö-
késéröl irt hirekel hazugoknak mondotta, amit
pedig kalandos foglalkozásairól irtak, annak épen-
séggel semmi alapja sincs. A herczeg ellenkezöleg
t u d o m á n y o s é l e t p á l y á r a lépett és
orvos szándékozik lenni. Hallgatója a brooklyni "Long
Island College Hospital"-nak és eddigi vizsgáit sikere-
sen telte le. Ezt a hirt, mint a herczeg mondá, a
többi ujságirók boszankodva fogadták, mert ugy-
látszik, azt akarják, hogy egy Auersperg herczeg
Amerikában legalább is pinczer legyen. Bécsi adós-
ságait a herczeg rendezteti és igy épenséggel nincs
semmi oka, hogy ne menjen vissza Bécsbe, ha
majd visszakivánkozik. Jövö öszszel, a mikorra meg-
szerzi a doktori diplomát, el is látogat Bécsbe, de
csak rövid idöre. Amerikában marad állandóan,
szanatóriumot fog épittetni és ennek vezetésére
szenteli életét. Ez volt az oka, hogy Amerikába
jött, mert szivböl megutálta a bécsi könnyelmü
életet. A herczeg végül felkérte az ujságirót, hogy
intentióit a közönség tudomására hozza.

— Ruha-párbaj. A bicziklidressz és a sza-
lonképes frakk érdekes párbajt vivott Harkányban,
mint levelezönk irja, s csak érdekesebbé teszi a
furcsa párbajt az, hogy az országut porával bele-
pett sport-dressz legyözte a báltermek elismert
championját. A párbaj leirása különben igy hangzik:
Tegnap volt Harkányon az Annabál. A nagy szám-
ban kirándult bicziklistákat Mendelényi föszolgabiró
nem engedte be a bál szinhelyére, mert dresszbe
Toltak öltözve. A megsértödött bicziklisták erre

közt száztiz forintot gyüjtöttek, amivel ,

aztán kapaczitálták a czigányt ugy tizenegy
óra tájt, hogy hagyja ott a bált s nekik mu-
zsikáljon. A czigány elfogadta az alkut. Ott
hagyta a tánczolókat s egy külön helyiségben vi-
dám nótákat huzott a mulató bicziklistáknak. Men-
delényi be akart menni a terembe, ahol a turisták
az elhóditott czigány nótáira járták a tánczot, de
a turista-rendezö nem engedte be, azzal az okada-
tolással, hogy oda csak bicziklidresszben lehet be-
lépni. Igy hiusitotta meg az Anna-bált Harkányon
a bicziklisták lenézett ruhája. Az ügynek valószi-
nüleg folytatása is lesz.

— Megszökött postamesternö. Nem a szive
választottjával, hanem a kezelésére bizott ötszáz
forintos pénzküldeménynyel tünt el F e l d m a n n
Márkné szülelett N é m e t h y Erzsébet asszony,
aki az erszenyi postahivatalban volt alkalmazva. A
csendörség keresi és táviratozott a budapesti rend-
örségnek is, hogyha sz asszonyka erre venné utját,
kellö fogadtatásban részesüljön.

— A bánya-sir. Stajerlakról borzalmas sze-
rencsétlenséget jelent levelezönk, mely pár nappal
ezelött történt az ottani köszénbányák "Kübek-
tárna "-ja közelében. Két tizenhét esztendös bányász-
legény, Taubner György es Karmasin Nándor, a
munkaváltás idején nem a "Kübek-tárna" felhuzó-
gépéhez sietett, hogy azon jusson a felszinre, ha-
nem egyet kerülve a föld gyomrában, az ugyneve-
zett "Kolónia-tárna" felé tartottak, mert igy hama-
rább reméltek hazajuthatni. Ez utjukban, mely
egyébiránt a szabályokba ütközik, egy szónhányásra
akadtak, mely elzárta elölük az utat. A sötétben
még el se tudtak igazodni, amidön a magasból
ujabb kö- és széntömeg zuhant alá, egyik "óriás"
a másik után ürült ki s a szerencsétleneket elöbb
eszméletüktöl fosztotta meg, azután pedig lassan-
lassan eltemette. Senkinek se lehetett sejtelme róla,
hogy ott emberek járnak, segélykiáltásaikat se le-
hetett hallani s igy csak másnap jöttek rá, hagy a
két munkás hiányzik. Ekkor indulták keresésükre
s nagy nehezen rájuk is akadtak. Taubner szinte
csodálatos módon apróbb sérülésekkel megmene-
kült, mert bár ö is nyakig be volt temetve, mégis
sikerült a megfulladástól menekülnie. Társának
testét azonban a széntömegek összetörték s Taub-
ner megrázóan ecseteli a szörnyü éj borzalmait.

— A gyerek miatt. Laczkó Gyula volt kohó-
tulajdonos, késöbben pedig polgármester, tizenhét-
éves fia néhány évvel ezelött Budapesten föbe lötte
magát s meghalt. Megbukott az érettségin s nem
birta a szégyent elviselni. Az öngyilkosság hire
lelkibeteggé tette a meggondolatlan gyermek apját,
Laczkó Gyulát, s a baj évröl-évre sulyosbodott.
Most Kecskeméten laklak s Laczkóné a mult héten
julius 29-én föl akarta hozni a hatvanhároméves
embert a Schwartzer-féle elmekórházba. Köbányán
öt perczig állott a vonat és az öreg, aki utközben
elég nyugodtan viselte magát, itt egy örizetlen pil-
lanatban eltünt. A rendörség rögtön meginditotta a
nyomozást, az asszony száz forint jutalmat bizto-
sitolt annak, aki megtalálja az eltüntet, mert félt,
hogy öngyilkossá lesz. Tüvé tették egész Köbányát,
de nem találták sehol. Tegnap este került elö.
Sirva járt-kelt Köbányán, a kápolna-tér környékén,
mig a villamos vasut megállóhelyéhéi a fáradság-
tól elájult és összerogyott. A rendörök emelték föl
S bevitték az elmekórházba.

— Feloszlatott fodrászgyulés. A fodrász-
segédek ma este 10 órakor gyülést tartottak a
Vasváry Pál-utcza 4. szám alatt levö vendéglöben.
Á gyülés izgatott hangulatban folyt le és a szó-
nokok oly hevesen támadták meg az ipartestületet,
valamint a rendörséget, hogy Naszády rendörfogal-
mazó a gyülést feloszlatta. Duschinszky Emil volt
az elsö szónok, ki az ipartestületet azzal vádolta,
hogy csak anyagi érdekböl bitorolja a munkaköz-
vetitést. Benyujtott egy határozati javaslatot, mely
követeli a munkaközvetitést a szakegylet részére.
Óváry József azt mondta, hogy az ipartestületnél
sikkasztók és banditák vannak és ha a rendörség
razziát akar tartani, ne a hajléktalanok menhelyére,
hanem az ipartestülethez menjen. Schwarz Miksa
szintén megtámadta az ipartestületet, de egyuttal a
rendörséget is, mert egyik hatóság elnézi a másik
üzelmeit. Naszády rendörfogalmazó több izben mér-
sékletre intette a szónokot. Eközben óriási saj-
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madt, a segédek követelték, hogy Schwarz tovább
eszéljen- Minthogy a szónok továbbra is és még

élesebben támadta a hatóságot, a lárma mind-
inkább növekedett, mig végre Naszády rendör-
fogalmazó a gyülést feloszlatta, amire a jelenvoltak
igen izgatott hangulatban mentek széjjel.

— Sokoldalu tehetség. Az olvasottabb nép-
lapokban az utóbbi idöben gyakran jelent meg ez
az apró-hirdetés:

45 forint havi fizetéssel
6 százalékkal, pénzbeszedöt
keresek azonnali belépésre,
300 forint készpénzzel. Nép-
szinház-utcza 11., I. emelet,
ajtó 3.

Ez az eléggé óvatosan szerkesztett kishirde-
tés feltünt a rendörségnek, mely az utóbbi idöben
elismerésre méltó óvatossággal figyeli meg a
kaucziószédelgöknek nem épen ritka species-ét. A
jelen esetben furcsa kis meglepetésben részesült.
Ugyanis kideritette, hogy az az uriember, ki
hatszázalékos pénzbeszedöket kiván alkalmazni
negyvenöt forintos nem megvetendö fizetésekkel,
egy, a rendörséghez igen közel álló, vagy legalább
is állt egyén. Az illetöt Lázár Vilmosnak hivják és
már eddig legalább is nagyon mozgalmas multtal
dicsekedhetik. Eredetileg rajzoló volt, de agy
járt ezzel a mesterségével, mint a mesebeli
Jancsi, kinek nehéz volt a czeruza. Ekkor
felcserélte hivatását és munkásagitátor lett, ami
tudvalevöleg Magyarországon nem épen az utolsó
kenyérkereset. Mivel azonban eléggé vigyázatlan
volt nem a nemzetközi szocziáldemokráczia szol-
gálatába állani, hanem fejöstehénnek képzelte a
magyar nemzeti szocziálizmust — csak kevés hive
akadt. Megpróbálta hogy szocziálisztikus hazafisá-
gát aprópénzre válthassa és felajánlotta szolgálatait
a belügyminiszter urnak, mely egy "Magyar Mun-
kás" czimü laphoz állitólag szubvencziót is igért,
de azt ki nem szolgáltatta neki, mert kitünt, hogy
a "Magyar Munkás" nem kellett senkinek. Igy is-

mét uj kenyérkereset után nézett és beállt mun-
kás-detektivnek a rendörség szolgálatába, csakhogy
mint ilyen is inkább jobban jövedelmezö üzletek
után nézett, mint a munkásmozgalom megfigyelésé-
hez. Kirekedt tehát a rendörségtöl is, amire felta-
lálta mostani hivatását és felcsapott redaktornak.
E téren igen sokoldalu tehetséggel látszik birni,
mert lakása felett csak ennyi lapot hirdet:

Kikeriki élczlap kiadó-vállalat.
Kenyér munkás-hetilap szerkesztösége és kiadó-

hivatala.

Magyar Czigányok Lapja szerkesztösége és kiadó-
hivatala és

Országos Házassági Ügyvivöség.
Ezekhez kellettek neki a pénzbeszedök. Je-

lentkeztek is néhányan, akik csak utólag tapasz-
talták, hogy be vannak csapva és ezért most fel-
jelentést tettek Lázár Vilmos, a sokoldalu tehetség
ellen.

— Gyanus halál. Mérei János vagyonos gazda
Teremi-Ujfaluból elment egy ismerösének a teme-
tésére Lukafalvára. Amikor innen hazatért, felesé-
gét felakasztva találta. A szomszéd segitsége mel-
lett sarlóval levágta a kötelet, de az asszonyt életre
kelteni már nem sikerült Különös, hogy a férj a
vizsgálóbiró elött egy álló napon keresztül azt erö-
sitette, hogy nem tudja mitöl s hogyan halt meg a
felesége. Csak amikor a szomszédjával szembesi-
tettek, akkor ismerte be, hogy az asszony föl Tolt
akasztva s ö vágta le. Gyanu merült fel, hogy
nemcsak a levágást, de az akasztást is a férj vé-
gezte. A rejtélyes ügyben nyomozást inditottak.

— A munkásokért. A legutóbbi idöben sü-
rübben elöfordult épitkezési szerencsétlenségek al-
kalmából a kereskedelmi miniszter tudvalevöleg
szigoru intézkedéseket léptetett életbe az ily saj-
nálatos esetek kikerülése érdekében. A miniszter
azonban nem állapodott meg az épitkezési szerencsét-
lenségeknél, hanem az óvó-rendszabályokat kiter-
jesztette a különbözö gyárakra és mühelyekre is,
amelyekre vonatkozólag az eddigi meglehetösem
lanyha ellenörzést hatályosabbá tette. Nem egy eset-
ben megtörtént és a munkások isméteken panaszt
emeltek, hogy a gyárak és mühelyek felügyeletével
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megbizott hatósági közegek elöre értesitették a tu-
lajdonost a megtartandó vizsgálat idejéröl, amit a
miniszter most határozottan megtilt. Az elsö-
foku iparhatóságokhoz intézett rendeletében a
miniszter különösen kiemeli, hogy a gyárak
és mühelyek vizsgálása különösen egészségügyi
és biztonsági szempontból mindenkor a leg-
szigorubb alapossággal eszközlendök, a tapasztal-
takról pedig részletes jelentés teendö. Amennyiben
a munkások panaszt emeltek volna, azok nemcsak
a gyár vagy mühely helyiségében fönökeik jelenlé-
tében hallgatandók ki, hanem az elöljáróság elött
is tehetnek panaszt, melyet a felügyelök az elöl-
járóságnál tartoznak elintézni. A miniszter szigoru
intézkedéseit magyarázza az a körülmény, hogy a
felügyelök akárhányszor megvizsgálván egy-egy mü-
helyt vagy gyárat, mindent rendben találtak és ha
a munkások részéröl történt panasz, azt a fönökök
jelenlétében nem igazolhatták, holott álig egy-két
nappal a vizsgálat után is fordultak elö sajnálatos
balesetek.

— Jellemes völegény. A hatodik kerületi
rendörkapitányságnál a napokban megjelent egy nö,
aki elpanaszolta, hogy egy fövárosi napilap kishir-
detése révén megismerkedett egy Weinberger nevü
szabadkai mészárossal. A kishirdetések révén elha-
tározták, hogy jegyet váltanak és a mészáros fel-
jött ezért Budapestre. A völegény azonban mindjárt
kezdetben nagyon gyanusan viselte magát, mert
azon kezdte, hogy négyszáz forintot kért kölcsön
menyasszonyitól, majd visszatérve Szabadkára
ujabb ötszáz forintért sürgönyzött. A nö azonban
megirta, hogy nem küld több pénzt, mire Wein-
berger egy levélben azt felelte, hogyha nem küldi
el a pénzt, akkor komprommitálni fogja a lapok-
ban. A nö ezzel a levéllel elment a rendörségre,
honnan táviratilag kérték Weinberger letartóztatá-
sát. A jellemes völegény azonban neszét vette a
dolognak és idejekorán megugrott Szabadkáról.

Napirend.
Naptár: Péntek augusztus 5. — Róm, kath.

Havi bt A. +. — Protestáns: Ozvald. —Görög-
orosz: (julius 4.) Krisztina. — Zsidó : Ab. 17. — Nap
kél: 4 óra 28 perczkor. — Nugszik: 7 óra 11
perczkor. — Hold kél: este 8 óra 22 perczkor. —' Nyug-
szik 8 óra 33 perczkor reggel.

A miniszterelnök fogad délután 4—5-ig.
A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig.
Technologiai iparmuzeum nyitva 9—1-ig és

3-6 óráig,
Természetrajzi gyüjtemények muzeuma

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

délután 1 óráig.
Nemzeti muzeum régiségtár nyitva d. e.

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

Az iparmüvészeti muzeum nyitva 9—12-ig és
i—5-ig.

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

ayitva 9—1-ig.
Iparmüvészeti társulat kiállitása nyitva d. e.

9—1-ig.
Magyar körképtársaság: A "Hódoló diszfel-

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

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

Az uj országház kupolacsarnoka megtekint-
hetö 10—1-ig 50 krajczár belépö dij mellett

Az Aranyak.
Több lap azt irta, hogy Arany László halá-

lával az Arany János családjának magva szakadt
volna. Debreczeni tudósitónk azt irja, hogy Arany
János atyafiái közül most is számosan élnek Nagy-
Szalontán. Egyszerü, szürös atyafiak, földetturó em-
berek, mint amilyenek valának az Arany János
szülei is.

Debreczeni tudósitónk Aran Jánosy nagysza-
lontai rokonairól a következökben emlékezik meg.

Nagyszalontán járva az Arany János szülö-
házát akartam megtekinteni. Amerre végighaladtunk
az utmutatómmal, a szekerek és talyigák porfelhöbe
boritották az utczákat.

Utközben szóba eredtünk egy öreg emberrel,
aki köszöntésünkre csak a kezével érintetté viseltei
karimás kalapját. A kalauzom kedélyesen rászólt t

— No, né Janó bácsi!
Janó bácsi, akit különben Arany Jánosnak

hivnak, édes unokatestvére Toldi költöjének, két

ujjával megsodorintottá a bajuszát és ugy tetszett
némi rátartisággal nézett ránk.

— Kelmed Arany János? — kérdeztem.
— A volnék. Hát a tensurak mi járatban

vagynak i t t?
— Kelmedhez volna pár szavunk.
— Ki vele. Én szeretem a szózatot, kivált

ha szépen megforgati, mielött kiadják.
— Volt itt egy másik Arany János is. Az

a hires.
— A Jani . . . A Jani . . .
— Ismerte kend?
— Hogyne! 'iszen v é r b e l i m . . . Együtt

nyöttünk fel, de sokat is megtorkolásztuk egymást,
mikor süvölvények voltunk. Ü aztán elment, ur
lett, én meg itthun maradtam. Ü aztán meghót
szeginy, de jó ember volt pedig, a lelkem ; én
meg most is viselem a böröm ebben a porcziós
világban.

— Milyen ember volt az a maga Jani ro-
kona?

— Nagyon h a l l g a t i ember volt, de a
jegyzöségben kiértette magát, ámbátor, ugy vélek-
szem, hogy jobban huzódott a verselés mestersé-
géhez. Aztán m a r a d i ember volt, olyan egy he-
lyen üldögélö, mert heteken át elkönyökölt a köny-
vein. Pedig kár irte, mert jó gazda vált volna be-
löle; ész dógában pedig igen-igen jeleskedett.

Az öreg ember aztán készséggel elvitt Arany
Sándorhoz, aki Arany János egy másik unokatest-
vérének az unokája, javakorabeli ember, feleséges,
két gyerek apja s arról nevezetes, hogy a régi
Kölesér-, most Arany János-utczában lakik és tulaj-
donosa ugyanannak a háznak, amelyben Toldi nagy
költöje született. Csakhogy akkoriban a portán
alacsony, nádas ház volt, mely az. udvar végében
a jelenlegi góré és istálló helyén állott, mig Arany
Sándor mostani lakóháza az utcza vonalán huzódó
berenával egy vonalban van épitve. Arany Sándor-
nak a felesége szintén született Arany, (Sárának
hivják, a leányukat pedig. Juliskának). Földmivelök.
Beszéltem nekik a rokonaikról.

Az öreg Arany a fejét csóválta :
— Tudom, hogy nagyhirüek lettek Jani és a

Laczi fia, is, de azért koporsó a vége mindennek.

A mellözött kulturegyesületek.
Tizenegy hosszu évig fáradozott P o r z s o l t

Kálmán, hogy a vidéknek is legyenek muzeumai és
könyvtárai. Czikkeket irt, röpiratokat adott ki, tet-
tel és szóval agitált ennek a czélnak szolgálatában,
mig végre sikert aratott. A muzeumok és könyv-
tárak országos bizottsága megalakult, E bizottság
tagjai kétféle módon jutottak állásukhoz : választás
és kinevezés utján, A választottakról nem esik szó.
Azok a czél érdekében dolgoznak. De annál több
szó fér a kinevezettekhez, jobbára a nemzeti mu-
zeum tisztviselöihez.

Nemrégen közöltük Porzsolt Kálmánnak
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez intézett különvéleményét, melyben épen azt
mondja el, hogy a kinevezett tagok, a nemzeti
muzeum tisztviselöi, nem járnak el egészen méltá-
nyosan a segélyek kiosztásánál. Mintha azt hinnék,
hogy ezen a világon csak ásatni érdemes, minden
segélyt ásatásokra szavaznának meg. Szóval: ök
a szó szoros értelmében "a föld alól" akarnak
kulturát teremteni.

A római cserépkutatókát, ugy látszik, nagyon
bántotta Porzsolt levéle, mert a maguk részéröl
átiratot intéztek Széll Kálmánhoz, mint az Országos
muzeum- és könyvtárbizottság elnökéhez. Fáj nekik,
hogy az "Országos Hirlap" s vele még néhány
ujság Porzsolt mellé állott, aki elvégre mégis csak
igazságosabb és az állami támogatásból a három
magyar kulturegyesületnek is szeretne juttatni,
nemcsak a dicsö turócz-szentmártoni tüntetöknek.
Átiratot fogalmaztak tehát s azt mondják, hogy
miután a Porzsolt különvéleménye a lapokba ke-
rült, ök s e b térhetnék ki a "kellemetlen köteles-
ség" alól, hogy átiratukat nyilvánosságra hozzák.

A kellemetlen kötelességet egyébiránt az or-
szágos muzeumi bizottság föfelügyelösége elég kel-
lemetlenül teljesiti. Mert Porzsoltnak sok szemre-
hányást tesz, söt eljárását egyszerüen összeférhetet-
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lennek is mondja titkárt állásával, de azért nem
tagadhatja el, hogy a segélyt a három kulturegye-
sületnek csak 1898-ra adta meg, ellenben az 1897.
évi elöirányzatban mellözte öket. Egyáltalán csak
ugy tudja a nyilatkozó föfelügyelöség legalább a
látszatot megmenteni, hogy egyszerre két esztendö
elöirányzatáról beszél. Igy aztán látszatra igaza
van mert az egyik év elöirányzatában megtalálható
a három kulturegyesületnek szánt segély, de viszont
Porzsoltnak is igaza van, mert a másik ér elöirányza-
tából meg hiányzik a segély. A különbség csak az,
hogy a segély abból az elöirányzatból hiányzik, amelyre
már van pénz és abban van meg, amelyre csak
lesz pénz. Ha ugyanis lesz. Turócz-Szent-Márton
tehát pénzt kap, a kulturegyesületek pedig igéretet.
Ilyen körülmények közt pedig érthetö, ha a fö-
felügyelöségnek a nyilatkozat — kellemetlen kö-

Nagy jövedéki kihágás.
A kolozsvári pénzügyi körökben néhány nap

óta bizonyos foku forrongás van, amelynek kelet-
kezése a Sigmond-féle szeszgyárban megállapitott
és ez idö szerint szigoru vizsgálat tárgyát képezö
Jövedéki kihágásra vezethetö vissza.

Néhány pénzintézet, amely a Sigmond-testvé-
rek czégével üzleti összeköttetésben áll, viseli en-
nek a teljesen indokolatlan érzékenységnek elsö-
sorban a kárát, mert a közönség, nem tudni mi
okból bizalmatlanná lett és takarékbetéteit ki
kezdi venni olyan rohamos sietséggel, hogy a pénz-
piacz a nagyobb igények azonnal való kielégitheté-
sére elörelátó intézkedéseket kénytelen tenni.

És mindez arra a vakhirre vezetendö vissza,
hogy a Sigmond-czég fizetésképtelenné lesz. Bár
ezt a föltevést mindeddig semmi sem igazolja, mert
az a jövedéki kihágás is, melynek hire a kolozsvári
izgalmat elöidézte, még oly embrionális stádium-
ban van, hogy annak miként való befejezése senki
által, legkevésbbé a teljesen tájékozatlan közönség
részéröl elöre nem látható.

A Sigmond-czég elöadása szerint ö maga lett
volna az, mely a pénzügyigazgatóságnál megtette
a följelentést, hogy az ö szabadraktárából meg nem
adóztatott szeszmennyiségek ellopattak. Egy eset-
ben a czég nemcsak az ellopott szesznek az értékét
— háromezer hektoliterröl beszélnek — hanem az
azért megfizetett adóösszegnek kárát is szen-
vedi. A törvény által elöirt nyolczszoros birságolás
azonban nem szabható ki a czégre, mert 6
maga jelentette fel a hiányt.

Hangsulyozzuk, hogy ez a czégnek az elö-
adása, amelylyel szemben az hirük, hogy a vizs-
gálatot a kolozsvári pénzügyigazgatóság h i v a -
t a l b ó l i n d i t o t t a m e g és az ennek nyo-
mán megállapitott nagymérvü szabálytalanságokkal
szemben a czég tulajdonosai egészeik konsternálva
voltak. A pénzügyigazgatóság a czég által letétbe
helyezett "fedezetet" elégtelennek találta és a Sig-
mond-testvéreknek ismeretes ingatlan vagyonára
zálogjogi bekebelezést foganatositott.

Sulyosan kompromittálva látszik néhány
pénzügyi közeg, kiknek elöleges beleegyezése nél-
kül a szabadraktárból egy csöpp szesz ki nem
Tolt vihetö, de nem egészen ártatlannak látszik a
gyárnak egyik volt alkalmazottja is, aki csak nem-
rég költözködött el Kolozsvárról.

Minderröl szélüben beszélnek és mintán a
Sigmond-czég tulajdonosai nemcsak a kereskedelmi
világban, hanem társadalmi és nyilvános szereplé-
sükkel is elsörangu poziczióban voltak Erdélyben,
a dolog cause celebre lett, melynek kinos volta
elöl elzárkózni nem. lehet.

Azt is beszélik, hogy a czég viszonyai tény-
leg megrendültek és ezt különösen két körülmény-
nyel bizonyitgatják. Egyik körülmény az, hogy a
kolozsvári takarékpénztár, amely 300.000 forintos
kölcsönt adott volt a Sigmond-czégnek, az ez év-
ben esedékessé vált 95.000 forintos részlet még
nem fizetéséért kénytelen volt a végrehajtási jogot
az adós czég ingatlanaira feljegyeztetni. A másik az,.
hogy Sigmond Dezsö, a czég beltagja, Kolozsvár
eddigi elsö virilise, az ez évben összeállitott vá-
lasztói névjegyzékböl adóhátralék miatt kimaradt.

Ily körülmények között nem csoda, ha Kolozsvár
közönsége izgatottan lesi az ügy további bonyo-
dalmait.

Itt Budapesten ma az a hir járta, hogy a
pénzügyminiszterium a czég megkeresésére a jöve-
déki kihágás tárgyában kedvezö végzést adott.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Duse Párisban. Duse Eleonóra most egy

párisi boulevard-szinház igazgatójával tárgyal és
ha az alkudozások eredményre vezetnek, novem-
bertöl februárig a franczia fövárosban vendégsze-
repelni fog. Ezuttal teljesen uj reportoire-ral megy
majd Párisba.

* Mellözött magyar festö. A bécsi képzö-
müvészeti akadémián, ugy látszik, sokalták, hogy
három magyar növendék is kapott kitüntetést. A

A "Fremdenblatt"-ban olvassuk, hogy a pályázó fest-
mények közt volt egy, amely a többi kiállitott
münek jóval fölötte állott. Ezt a képet véletlenül
egy magyar müvésznövendék, Dussek Ede Adorján
készitette és igy mellözését könnyü megérteni. Az
emlitett tekintélyes lap kritikusa azt irja, hogy a
kép — amely egy vászoncselédnek udvarló huszá-
rokat ábrázol — nem közönséges tehetségre vall.
Nagy természetességgel, erös szinérzékkel és fejlett
technikával készült. Dussek különben állami ösz-
töndijjal ment ki Bécsbe, most pedig fölvették
Pochwalski mesteriskolájába, ahová ugyancsak ne-
héz bejutni. Ez is elégtételül szolgálhat neki a
mellözésért.

* Az uj parlament freskói. Az uj parlament
belsö épitési munkái serényen haladnak elöre s az
egyes termek mind szebben kezdenek kibontakozni.
Steindl Imre professzor egész nyáron át dolgozik s
majd csak az ösz közepén megy szabadságra,
amikor már akadémiai székfoglalóját is megtar-
totta. Igen szépnek igérkezik az a folyosó, amely
a kupolacsarnokot a képviselöház termével össze-
köti ; ennek a freskóit Vajda Zsigmond müvészünk
festi, aki októberre már el is készül a reá bizott
munka e részével. A nagyarányu freskók, melyek
170 négyszög métert foglalnak el, már ott pom-
páznak a folyosó plafondján. A freskók a magyar
mithologiából vett jeleneteket ábrázolnak és már ott
látni a csodaszarvas regéjét, a csodakardot, Emese
álmát, a hadak utját stb. A többi munkálatok is
serényen folynak és illetékes helyen meg vannak
róla gyözödve, hogy az uj parlamenti épületet az
1900 év öszén megnyithatják.

* Uj eredeti darabok. A Magyar Szinház igaz-
gatósága elöadásra elfogadta Bosnyák Zoltánnak
"Ozra" czimü háromfelvonásos társadalmi drámá-
ját és Faragó Jenönek ugyancsak háromfelvonásos
"Vasuti baleset" czimü énekes bohóságát, amely
utóbbinak zenéjét Márkus 'Dezsö, az Operaház kar-
mestere irta.

* 11,000 forint végkielégités, A Magyar Szin-
ház igazgatósága tegnap ülést tartott, amelyen el-
határozta, hogy Kelle Ivánnak, a szinház volt igaz-
gatójának — akinek tiz évre szóló szerzödése volt
— e szerzödés felbontásáért tizenegyezer forint
végkielégitést ad. Relle az ajánlatot elfogadta és

az emlitett összeg elsö részletét már fölvette. Az
egészet három részletben kapja meg. Relle külön-
ben vidéki szinigazgató lesz; ez idö szerint a sze-
gedi és debreczeni szinházakra pályázik.

Szent István szobra.
A budai emlékek sorozata a legközelebbi

jövöben ismét megszaporodik egy fényes alkotással.
A kormány által Strobl Alajosnál megrendelt Szent
István szobra, mely a budai Mátyás templom elött
elterülö térröl lesz hivatva hirdetni nagy királyunk
dicsöségét, már csaknem készen áll a mesternek
bajza-utczai mütermében. A monumentális emlékmü
alapzata haraszti fehér mészköböl készül, de a
föalak, a négy oldalrelief és az alapzat négy sar-
kán álló oroszlánok érczbe öntetnek.

Csaknem száz mintát alkotott Strobl a szo-
borról, mig végre a bizanczi stylben állapodott
meg. A büszkén, mereven álló paripán ég felé
emelt arczczal ül a szent király, jobbjában leg-

nagyobb alkotásának symbolumát — a kettös ke-
resztet emelve magasra. Arczán Istenbe vetett
bizalom és magasztos áhitat ül. Feje fölült a szen-
tek arany dicskoronája ragyog. Izmos baljával ke-
ményen tartja a ló zabiáját.

A föalak ruházata volt a legnagyobb nehéz-
ség, amelylyel az alkotó müvésznek megküzdenie
kellett. Tanácskozott Szent István korának legkivá-
lóbb ismeröivel, alaposan végigtanulmányozta
kor irodalmát, kimeritö kutatásokat tett a muzeu-
mokban és végül eldöntötte ezt a kérdést is. Egy-
szerü, sima, ingforma csuha és leomló palást adja
a szent király ruházatát. Egyszerü, nagyon egy-
szerü minden, de jobb, a kor hüségének, Szent
István jellemének megfelelöbb nem is lehetne,
A gáncsoskodó kritika talán találhat kifogásolni
valót ezen a föalakon, de azt nem tagad-
hatja el, hogy Strobl szobra minden izében —
magyar!

Az alapzat négy oldalát négy relief disziti..
Minden relief egyik nagyobb jelentöségü eseményét
mutatja be a nagy király életének.

Az elsö reliefen Szent István a trónján ül és
népének hódolatát fogadja. A dombormü többi
alakjai Magyarország akkori foglalkozásait mutat-
ják be, a harczost, a földmüvelöt, a papot, a bi-
zalmasan a királyhoz simuló gyermeket és az
irástudót, aki Klio táblájára vési urának bölcs
szávait.

A második relief szent István egyházi alko-
tásairól emlékezik meg. A mély hódolattal telt
épitömester térden állva mutatja föl az elsö tem-
plom mintáját királyának, ki föpapjai környezeté*
ben jelenik meg.

A két kisebb relief a koronázás ünnepélyét,
és a pogány magyarok megtérését ábrázolja. Az
egyikén a király fejére teszik a koronát, a hatalom
örök jelképét; a másikon fél térdet hajtva esküsz-
nek föl a megtérök az uj hitre. A háttérben elmo-
sódva állanak a Hadur tiszteletére emelt máglyák
romjai.

És a négy sarkon hü testörökként állanak a
bizánczi stilben faragott oroszlánok.

A szobor alakjai életnagyságnál nagyobbak.
A legnagyobb alak természetesen szent István, az
életnagyságnál félszerte hatalmasabb arányokkal.
Ugyancsak ilyen nagyságu szent István lova is,
melyhez a mintát a királyi istálló szolgáltatta.
Izmos, széles szügyü, spanyol ló, melynek erei
kötélvastagságra dagadnak ki a bör alól. Erös fejét
büszkén emeli a magasba, mintha neki is része
lenne abból a dicsöségböl, amit ura szerzett ma-
gának.

Magának a királynak alakját a müvész egy
athléta-termetü kapuczinus-barátról mintázta, akit
szerzete rendelt ki a nemes czél érdekében a mes-
ter szolgálatára. Sokáig vitatkoztak azon, hogy
megfizesse-e Strobl a barát fáradtságát, mig végre
is a mester maga hozott salamoni itéletet.

— Én megfizetem, maguk pedig odaadják a
pénzt a szegényeknek.

Ez ellen már az örök szegénységet fogadó
rendnek se lehetett kifogása.

Érdekes alak ez a szörcsuhás szerzetes. Iz-
mos termete, leomló szakállával összefolyó ba-
jusza, tonzurás feje, nagy szenvedések szántotta
arczbarázdái olyan hatást tesznek az emberre, mintha
Krisztust látná maga elött, amint Pilátus kivezet-
teti a -vérét kivánó tömeg elé és reámutatva,
mondja:

— Ime, az ember!
Órák hosszat állt a szerzetes a kivánt póz-

ban,, anélkül, hogy egyetlen vonása is megmoz-
dulna. A mester tanitványai nem egyszer mondot-
ták már neki:

— Szent atyánk, nem is kellene önt ki-
faragni, csak egyszerüen odaültelni a lóra. Senki
sem gyanitaná, hogy élö alak ül a nyeregben.

A szerzetes nem válaszolt a bókra, nem
köszönte meg, még csak nem is mosolygott. Es
dicséret, ezt nem szabad meghallania.

A szobor relifjeinek mellékalakjai mesteri
portrait-jei Strobl barátainak. Olt láthatni Steindlt
és Hausmannt, a nagynevü épitészmérnököket, de
ott láthatni magának a mesternek érdekes fejét is,
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amint a háttérben meghuzódva figyel a király
szavaira.

És ami a legnagyobb becsét adja a nagy-
szabásu munkának, az nem más, mint hogy a
mester az utolsó vonást is sajátkezüleg csinálta a
szobron.

— Minden izében az enyém, emlegetik elé-
gült mosolylyal, ha a szobráról esik valami szó.

És a müvész fájdalmával néz amaz óra elé,
melyben meg fog válni legkedvesebb alkotásától

Strobl elveszti — mi megnyerjük !

FÖVÁROS.
(A sertés közvágóhid.) Még el se készült,

már is kicsike. Tegnap a sertés közvagóhidi bizott-
ságnak értekezlete volt s itt deritették ki, hogy a
vágöhidhoz tartozó szállást 1600 négyszögméterrel
nagyobbitani kell, ami meg is történik. Az épitke-
zés különben jól halad, két épület már el is
készült.

(Kisajátitási eljárás.) A Hüvösvölgybe vezetö
közuti villamos vasuti vonal tervezése következté-
ben a szépilonai forgalmi telepen ujabb vágány-
összeköttetés vált szükségessé. Az e czélra szüksé-
ges területek egyezségileg megszerezhetök nem
lévén, a kereskedelemügyi miniszter a vasuttársa-
ság kérelmére elrendelte a kisajátitási eljárást és
felhivta a székes föváros közigazgatási bizottságát
az eljárás foganatositására.

(A kifligyárak.) A tanács a mult héten sorra
vizsgáltatott tizenöt-husz pékmühelyt. Valamennyi
ellen egész halom panaszos levél szólott, mert hal-
latlanul háborus viszonyban állanak a tisztasággal.
A vizsgálat igazolta a panaszok alapos voltát s a
piszkos kifligyárak gazdáit a tanács nagy pénz-
büntetéssel sujtotta. Örvendetes dolog ez a közön-
ség szempontjából, csak az szállitja le a megnyug-
tató hir értékét, hogy a vizsgálat elött száz meg
száz panasznak kellett beérkeznie.

VIDÉK.
* (Egy millió kulturális czélokra.) Ig-

l ó r ó l jelenti tudósitónk táviratban. Hogy a
város képviselötestülete mai közgyülésében
több kulturális feladat megvalósitására egy
millió korona törlesztési kölcsön felvételét ha-
tározta el egyhangulag. A nemes szepesi vá-
ros ezzel fényes tanubizonyságai adta kulturá-
lis feladatainak felismeréséröl.

* (A ruténekárt.) A kereskedelmi
mint debreczeni levelezönk irja, megbizta Gerster
Miklós ipari felügyelöt, hogy járja be a rutén vi-
dékeket és tegyen arra nézve elöterjesztést, hogy a
rutének között mely iparágakat volna legalkalma-
sabb meghonositani. Ugocsában már eddig is
negyven ipartelep müködik a falvakban. Az ipar-
telepeken magyar iparosok a gubaszövést, famun-
kát, kosárfonást s egyéb könnyebbfajta munka
készitését tanitják. Gerster Miklós ipari felügyelö
most meggyözödött az ugocsai ipartelepek eredmé-
nyes müködéséröl és Ung-, Bereg- és Máramaros-
megyéket beutazva, azt tanulmányozta, hogy e vi-
dékeken a ruténok között mely iparágakat kellene
meghonositani. — Az elveket, amelyeket a ne-
vezett vármegyék rutén népe között a fejlesztendö
iparok érdekében követnének, az ipari felügyeld a
debreczeni ipar és kereskedelmi kamarával együt-
tesen állapitotta meg. Az ujabb ipartelepek felálli-
tása 300.000 forintba kerülne.

A turóczi nemzeti ünnep.
Turócz-Szent-Márton, augusztus 4.

Turócz-Szent-Márton ismét csöndes, a ven-
dégek szétszéledtek, de az elmult napok esemé-
nyeire érdekes visszatérni.

A Muzeum egylet közgyülését gyér hallgató-
ság elött tartották meg. K m e t y András elnök, a
szerencsfalvi (hontmegyei) plébános, egy emberöltön
fukarkodott, hogy az itteni tót-muzeumot gazda-
gitsa, mindenfelé az ö nagyértékü adományai tün-
nek fel. Beszédében vázolja a teendöket, fejtege-
tése tisztán tudományos. A töt muzeum most van
rendezés alatt, fel millióra tehetö a szinte raktári-

lag összezsufolt tárgy. Ethnographiai része igen
gazdag, felében a zsivenáé, a nöegyleté. A tiszt-
ujitásnál Kmety nem akarta az elnökséget elfo-
gadni, ugy kellett Krecsmarik lelkésztársának rá-
beszélni, hogy na hagyja el öt és rajongása ügyét. A
muzeumnál 10—15 forintos alapitványt tenni igen
hálás, mert hatalmas "szlava"-k, nyegzsiek és zsi-
viók hangzanak minden egyes adakozó nevé-
nek felolvasása után. Mig a gyülés folyt, a férfiak
nagyobbrésze kis korcsmában politizált.

A zsivena nöegylet közgyülése zsufolt hall-
gatóság elött folyt le. Sokan nemzeti viseletben,
festöi fökötökben, a férfiak a viritós sárga, piros,
rózsaszin szövött ingeket kapták föl s viselik, me-

lyeknek kollarája van, mint a katholikus papok-
nak s hátul gombolódik. Nagy ostentáczióval fo-
gadták a tót jellegü háztartási iskola tervét s abban
bizakodnak, hogy a kormány engedélyezni fogja az
iskolát A tisztikar igy alakult: Elnök : S o l t é s z
Elena, aki olyan, mint a hipnozisra hajló nök,
ideális és rajongó, hive a zsivenának, alelnök
Vansza Teréz, titkár a fanatikus, politikus, de jeles
tót poéta : Hurban Szvetozár, pénztárnok Halasiné
született Mudrony Anna.

Mikor e sorok irója csodálkozott azon, hogy
a zsivenának csak 381 tagja van, ezt felelte teljes
magyarsággal egy feketeszemü tót szépség:

"A z s i v a n á n a k t a g j a m i n d e n
t ó t l e á n y a s z ü l e t é s é t ö l k e z d v e "

TÖRVÉNYKEZÉS.
— Megszökött ágensek. Egy pénzágens-banda

grasszált néhány évvel ezelött a fövárosban.
Schwarz Samu volt a társaság feje és Klug Gyula,
Goldschmid Károly Gábor, Bardach Gyula bécsi
ékszerész, Spiegel Samu, Stern Ignácz, Böhm Ber-
nát, Weiser Ignácz, Grünbaum Simon és Fuchs
Márk voltak a banda tagjai. A törvényszék Grün-
baum, Fuchs és Bardach kivételével valamennyit
elitélte s a királyi itélötábla keveset változtatott az
elsöbiróság itéletén. Schwarz Samu viselt dolgai
nem kerültek tárgyalás alá, mivel Schwarz Samu
idejekorán hazát változtatott s minden feltünés
nélkül elköltözött Amerikába. A kuria Klug Gyulát
négyévi, Spiegel Samut kétévi, Goldschmid Gábor
kétévi. Stern Ignáczot mésfélévi börtönre, Böhm
Bernátot kilenczhavi fogházra itélte, Grünbaumot,
Fuchsot, Bardachot és Weisert pedig fölmentette.
A budapesti büntetö törvényszék ma hirdette ki a
legfelsöbb biróság itéletét, de a vádlottak közül
csak ketten: Spiegel és Weiser jelentek meg, a
többi idöközben követte Schwarz Samu példáját
és Amerikába szökött. Weiser, akit a kuria fel-
mentett, mosolyogva vette tudomásul az itéletét,
Spiegel pedig rögtön megkezdte az ülést. Nagyon
boszankodott, hogy társai okosabbak voltak nála s
nem várták be az igazságszolgáltatás büntetö kezét,
de csakhamar megvigasztalta magát:

— Amilyen peches ember vagyok, még a
spanyolok kezébe kerültem volna.

A nagy postasikkasztás.
Nehány nap mulva a József-téri postasik-

kasztás ügye teljesen tisztán áll. A hütlen posta-
tisztet, Tóth Kálmánt, valamint a feleségét, akit
ideiglenesen szabadlábra helyeztek, már kihallgatta
a vizsgálóbiró. A vizsgalat befejezéséhez még csak
egy hordárt kell kihallgatni, azután átteszik az ira-
tokat inditványtétel végett az ügyészséghez. Á vizs-
gálat során némikép módosult a tényállás. Kiderült
ugyanis, hogy Tóth Kálmán, aki már a tavasz óta
foglalkozott a szökés eszméjével, nem, mint hitték
87.000 forintot, hanem 91.057 forint 48 krajczárt
sikkasztott. Az elvitt összeg legnagyobb része azon-
ban, mint ismeretes, megkerült.

A sikkasztó Amerikába akart szökni s erre a
czélra már ez év május havában szerzett utlevelet
Hirdetést tett közzé a lapokban, hogy egy intelli-
gens uri embert, valami igen diskrét ügyben, az
ujvilágba akarna küldeni s igy akiknek utlevelük
van, jelentkezzenek nála. Ezek közül aztán kivá-
laszlott egy magához hasonló külsejü embert, át-
vette utlevelét, amiért fizetett neki 350 forintot és
azzal távozott, hogy a megbizást magát csak akkor
adja majd meg, ha az illetönek utaznia kell. Zse-
bében az utlevéllel, amelyre tulajdonkép szüksége
volt, többé nem mutatkozott, hanem hat hét mulva
maga kelt utra.

Junius 22-én hagyta el Tóth Kálmán felesé-
gével, Radics-Ollé Margittal és apró gyermekeivel,
a négyéves Kálmánnal és a kétéves Lászlóval a
fövárost. Elöször Bécsbe utaztak, majd innen Bré-
mába, hol már az Amerikába szóló hajójegyeket
is megváltották. Amint azonban a hajóállomáshoz
hajtattak, a rendörség letartóztatta öket. Tóth azon-
nal beismerte, hogy ö a keresett sikkasztó, de azt
mondta, a pénzböl már csak 65.000 forintja van.
Megmotozták és böröndjében — mint már megir-
tuk — még 20.000 forintot találtak elrejtve.

A mult héten hozták haza a szökevényeket
és amikor Wiener vizsgálóbiró kihallgatta öket,
még a következö összegek kerüllek elö: 1200 fo-
rint, melyet Tóth az apósának, Radics-Ollé Ká-
rolynak küldött Miskolczra ajánlott levélben, Vajda
Lajos tabi ügyvédnek 168 forint 89 krajczárt,
Simon Dániel kaposvári ügyvédnek 31 forint 11 kraj-
czárt, a nagykanizsai takarékpénztárnak küldött
5 forint 68 krajczárt és a dunaföldvári takarék-
pénztárnak 3 forint 50 krajczárt, mely összegeket
Tóth mind a szökése elött való napon tette pos-
tára. Mindez már a vizsgálóbiró kezében van, ugy,
hogy a postakincstár kára csak 4698 forint 30
krajczárt tesz ki, amit a sikkasztó bevásárlásokra,
adósságok fizetésére és utiköltségekre forditott.

Az eljárás Tóth ellen hivatali sikkasztás bün-
tette, a felesége ellen pedig orgazdaság büntette
czimén folyik. Az elsö kérdés, melyet a vizsgáló-
biró tisztázni kivánt, az volt: tudott-e Tóthné a
férje sikkasztásáról? Tóth Kálmán azt vallotta,
hogy a feleségét csak Bécsben világositotta fel a
dolog valódi állásáról. Idehaza azt mondta neki,
hogy 2000 forintos kölcsönt vett fel s vele egy kis
külföldi körutra fognak menni. Az asszony e két-
ezer forintból fizetett aztán adósságot és tett kü-
lönféle bevásárlásokat. Külön hallgatta ki utóbb
Wiener biró Tóthnét, aki ép ugy vallott, mint
a férje.

— Mit gondolt, kérdezték az asszonytól, mi-
kor férje otthon a pénzt odaadta bevásárlásokra?

— Semmi rosszat, mert azt mondta, hogy a
bankból vette kölcsön.

— És mikor tudta meg az igazat?
— Bécsben.
— Mit mondott a férje ?
— Bevallotta, hogy nagyobb összeget sik-

kasztott.
— Szólt arról, hogy hova menekülnek?
— Azt mondta, egyelöre Brémába s majd

onnan Amerikába hajózunk.
A kihallgatás után a vizsgálóbiró Tóthnét

szabadon bocsátotta, ennek daczára hangsulyozván
határozatában, hogy az asszony is bünösnek látszik
az orgazdaságban, mert tudnia kellett, hogy kis-
hivatalnok férje nem juthatott igaz uton a 2—3000
forintnyi pénzhez. Mégis szabadlábra helyezte a
biró azzal a megokolással, hogy a vizsgálatot most,
amikor már megtörténtek az összes kihallgatások,
meg nem hiusithatja; továbbá, hogy Tóthné a
férje befolyása alatt cselekett és végül azért is
szabadon kellett bocsátani, mert két apró gyer-
meke gondozóra szorul.

Tóth Kálmánnal szemben fentartották a vizs-
gálati fogságot s ö nem is felebbezett, megnyug-
vással fogadta a határozatot. Nem appellált a ki-
rályi ügyészség sem.

SPORT.
+ Magyar ló gyözelme Oroszországban. Gri-

den, mely nemrég az orosz derbyben, volt elsö, a
minap megnyerte a Produce-Stakest. Griden Gagá-
nak az ivadéka.

+ Siófoki távverseny és athletikai viadal.
Augusztus 7-én Budapest és Siófok között 108
kilométeres országuti kerékpárversenyt és a siófoki
fürdöparkban országos athletikai viadalt rendez a
"Sport-Világ" szerkesztösége, melyre a tegnapi ne-
vezési zárlat alkalmával nagyszámu aláirások ér-
keztek. A kerékpárversenyre 364, az athletikai via-
dalra pedig 52 versenyzö jelentkezett az ország
minden részéböl. A dijak és érmek egész özönét
a fövárosi egyletek adják. Az inditás a promontori
vámnál történik csoportokban öt perczenkint. A
czél Siófokon a falu elején van kitüzve.
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Kottingbrunni lóversenyek.
( Hetedik nap.)

A kottingbrunni lóversenyeken mégis meg-
látszott, hogy az istállótulajdonosak már Budapest
fele gravitálnak, amennyiben a benevezett lovak
nagy részét nem küldték a starthoz. Az államdij-
ban is csak négy ló indult. A verseny Statesman-
nak, a nagy favoritnak vereségével végzödött. A
dijat Jeu de barre nyerte meg elég biztosan. A
Wahrmann-lónak e kudarcza után alig lesz érde-
mes Baden-Badenbe kimenni. Nagyobb meglepetés
volt még Sardelle gyözelme a kétévesek handicap-
jében s a mögötte beérkezett Apollónia második
Lelve. Elöbbi gyözelme után 5 : 28 forintot, Apollo-
nia második helye után pedig 25 : 157 forintot
fizetett a totalisateur. Jelöltjeink közül ma Sylves-
ter, Ronny, Jeu de barre, Etoile, Sardelle elsöknek,

Emanek, Statesman, Kópé másodiknak érkeztek be.
A részletes eredmény a következö :

L Berndorfi dij. Gátverseny. Dij 3000 korona.
Távolság 2800 méter.
1. Herczeg Eszterházy P. S y l v e s t e r 65 kilogramm,

lovagolta Williamson.
2. Herczeg Taxis M. L a n t o s 65 kilogramm,

lovagolta Salter.
3. Gróf Trauttmansdorff A n o 67 1/2 kilogramm,

lovagolta Slinn
Birói itélet: Igen könnyen 2 hoszszal elsö hat

hoszszal harmadik.
Totalisateur : 5 : 6, helyre 25 : 27.
Lantosra nem volt helytét.
II. Urlovasok versenye. Dij 1800 korona. Tá-

volság 1600 méter.
1. Okolicsauni E. A l p á r 69 kilogramm,

lovagolta báró Eltz.
2. Herczeg Pálffy M. E m a n e k 68 kilogramm,

lovagolta. Mr Brooke.
3. báró Springer G. M a r a s c a 64 1/2 kilogramm,

lovagolta gróf Orssich.
Futott még: Dreher A. Zote 73 kilogramm, lova-

golta herczeg Taxis.
Birói itélet: Két hoszszal könnyen elsö, hat

hoszszal harmadik.
Totalisateur: 5 : 27, helyre: 25;46 és 50.

III. Kétéves nyeretlenek versenye. Dij 3000
korona. Távulság 1000 méter.
l .Mr. Dorryt R o n n y 56 kilogramm,

lovagolta Adams.
2. Lebaudy R. S i m b a c h 56 kilogranm,

lovagolta Barker.
3. Ottó föherczeg S o s c h a 64 1/2 kilogramm,

lovagolta Cleminson.
Futottak még : Gr. Kinsky Zd. Szokás 56 kilo-

gramm, lovagolta Gilchrist. Dreher A. Arod 56 kilo-
gramm, lovagolta Smith. Miklósfalvi ménes Tartuffe 56
kilogramm, lovagolta Wilton. Reszke J. Nitupercas 54Va
kilogramm, lovagolta Martin. Gr. Trauttmansdorff Rama
56 kilogramm, lovagolta Prudames.

Birói itélet: Igen könnyes két hoszszal elsö,
fél hoszszal harmadik.

Totalisateur : 5 : 9. Helyre 25: 30, 35 és 52.

IV. Államdij. . Dij 5000 korona. Távolság
2400 méter.
1. Gróf Trauttmansdorff J e u d e h a r r e 57 kilo-
gramm, lovagolta Martin.
2. Wahrmann R. S t a t e s m a n 65 1/2 kilogramm,

lovagolta Adams.
3. Gróf Henckel A. C z i g á n y l e g é n y 63 1/2 kilo-
gramm, lovagolta Smith.

Gróf Sztáray J. Veloce 53 kilogramm, lovagolta
Gilchrist.

Birói itélet: Biztosan egy hoszszal elsö, rossz
harmadik.

Totalisateur 5 : 35, helyre 25 : 51 és 34.

V. Gátversenye. Dij 1700 korona. Távolság
3200 méter.
1. Báró Pletzger V i g n o l a 71 kilogramm,

lovagolta tulajdonos.
2. Egyedi Arthur K ó p é 79 kilogramm,

lovagolta báró Eltz.
3. Gróf Sternberg B l u e R o c k 71 kilogramm,

lovagolta gróf Orssich.
Futott még: Gróf Erdödy Thury 71 kilogramm,

lovagolta herczeg Taxis.
Birói itélet: Könnyen 10 hoszszal elsö, 10 hosz-

szal harmadik.
Totalisateur 5 : 29, helyre 25 : 44 és 74.
VI. Nyeretlenek akadályversenye. Dij 1800

korona. Távolság 4800 méter.
1. Báró Korb-Weidenheim E t o i l e 62 kilogramm,

lovagolta herczeg Taxis.
2. Gróf Merveldt H a l i f a x 67 1/2 kilogramm,

lovagolta Salter.
3. Janota-Bzowski H e l e n o r 67 1/2 kilogramm,

lovagolta Baratinski.

Futott még: Pongrácz Arthur Afric 67 1/2 kilo-
gramm, lovagolta Rémes.

Birói itélet: Erös küzdelem után nyakhoszszal
elsö, 4 hoszszal harmadik.

Totalisateur: 5 : 13, helyre 24 : 30 és 29.

VII. Handicap. Dij 2000 korona. Távolság
1300 méter.
1. Dreher A. S a r d e l l e 47 kilogramm,

lovagolta Cleminson.
2. Lederer lovag A p o l l o n i a 44 kilogramm,

lovagolta Slack.
3. Angerm ménes A j o u r 54 1/2 kilogramm,

lovagolta Ibbet.
4. Baitazzi A. N e r i s s a 53 1/2 kilogramm,

lovagolta Hyams.
Futottak még: Wahrmann R. G'wer'raus 60 kilo-

gramm, lovagolta Adams. Br. Harkányi J. Landerdale
55 1/2 kilogramm, lovagolta Barker. Egyedi A. Vértes 41
kilogramm, lovagolta Sands.

Birói itélet : Küzdelem után fejhoszszal elsö
fél hoszszal harmadik.

Totalisateur : 5 : 28, helyre 25 : 55, 157 és 69,

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. Az igazságügyminiszter Lipcsey

Sándor szinérváraljai járásbirósági segédtelekkönyvve-
zetöt a szinérváraljai és Vergödi Lajos vingai járásbiró-
sági segédtelekkönyvvezetöt a bogsáni járásbirósághoz
telekkönyvvezetökké, a miskolczi pénzügyigazgatóság
Bayerl Gyözö miskolczi lakost a miskolczi adóhivatal-
hoz ideiglenes minöségben dijtalan gyakornokká, Kohn
József végzett kereskedelmi iskolai tanulót a miskolczi
adóhivatalhoz dijtalan adóhivatali gyakornokká ideig-
lenes minöségben, a szatmár-németi törvényszék elnöke
Palotás Gyula igazolványos csendörörmestert a szatmár-
németi járásbirósághoz III. fizetésfokozatu hivatal-
szolgává nevezte ki.

Magyar név. Dsurny Gyözö málházó sz.-szt.-bélai
lakos, valamint kiskoru Ferencz és Rezsö gyermekei
Dombai-ra, Schuslek Rezsö vasuti gyakornok ká-
posztafalvi lakos Somogyi-ra, Szlavkovszky András
vasuti munkás viederniki lakos Szalaira, Lojdl
József vasuti hivatalszolga ruttkai lakos Ladányira,
Bacher Henrik mozdonyvezetö ruttkai lakos, valamint
Róza kiskoru gyermeke Patakira, Hromada Gyula álló-
más-felvigyázó szomolnok-huttai lakos Halmira, Schulik
József pályaör ó-ruzsini lakos, valamint Katalin kiskoru
gyermeke Szepesire, Filakovszky Károly pályaör ó-ru-
zsini lakos, valamint kiskoru Mária leánya Feketére,
Djurácska András vasuti fékezö iglói lakos Demén-
falvira, Polom János vasuti kocsirendezö iglói lakos
Pozsonyira változtatták nevüket belügyminiszteri enge-
délyivel.

Árverések a fövárosban. Rondy Miksó ingóságai
Rottenbiller-utcza 4. augusztus 5. K. Pataky Andor in-
góságai Vigszinház utcza 3. augusztus 5. Uram János
ingóságai nap-utcza 31. augusztus 5. Schöffer Ignácz
ingóságai bécsi-utcza 7. augusztus 5. Senger Nepomuk
János ingatlana alkotmány-utcza 22. augusztus 24.
Ringler E. ingóságai gyár-utcza 46. és 20., Podmaniczky-
utcza 29. augusztus 5, Fejér Farkas ingóságai Huba-
utcza 20: augusztus 5. Liptay Lajos ingóságai József-
körut 74. augusztus 5. Filip Józsefné ingóságai bibor-
utcza 4. augusztus 5. Janitsh József ingóságai Gáli-ut
9634. augusztus 5. Drölich Samu ingóságai Óvoda-utcza
47. augusztus 5. dr. Binét Arnold ingóságai Károly-
körut 2. augusztus 12. Rosenberg C. ingóságai dob-
utcza 21. augusztus 12.

A vidéken. Bilitz Lipótné ingatlanai Taksony
(Budapest) községházánál augusztus 29. Orosz István
ingóságai Máramaros-Szigeten augusztus 19. Zwicker
László ingóságai Sztrázsán (Szepes-Szombat) augusztus
16. Özvegy Herzmann Ferenczné ingatlanai Komárom-
ban augusztus 31. Czakö László József ingatlana Fél-
egyházán szeptember 24. Szuboticzki Voim ingatlanai
Mokrinban (Nagy Kikinda) szeptember 12. Makovinyi
Ernöné ingatlana Balassa-Gyarmaton augusztus 22.
Vámosi István ingatlanai Tisza-Polgár (Tisza-Lök) köz-
ségházánál augusztus 12. Kunosi Ármin ingóságai
Szemcse-Csehiben (Tamási) augusztus 12. Korda János
ingóságai Gencsen (Nagy-Károly) augusztus 9. Heisz
Tamás ingóságai Ujpesten augusztus 10. Benkö Béla
ingóságai Kölcsében (Fehér-Gyarmat) augusztus 8.

Pályázatok. A szegedi állami fa- és fémipari
szakiskolánál mühelyszolgai állásra, a közalapitványi
ügyigazgatóságnál alügyészi és segédtitkári állásra
(Budapest), a sátoralja-ujhelyi pénzügyigazgatóságnál
fogalmazói állásra, a tekei (Kolozsvár) járásbiróságnál
telekkönyvi átalakitó dijaoki állásra, a székelyudvar-
helyi pénzügyigazgatóság kebelében segédtitkári állásra,
postamesteri állásra Vimpáczon (Sopron vármegye) és
Nagykanizsán (Zala vármegye), az aradi pénzügyigaz-
gatóság számvevöségénél számtiszti állasra, a lévai
(Aranyos-Maróth) járásbiróságnál segédtelekkönyvvezetöi
állásra, a zilahi törvényszéknél aljegyzöi állásra lehet
a folyamodványokat benyujtani.

NYILT-TÉR.
Columbia

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

kerékpárok is.
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KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, augusztus 4. (C. T. B.)

Buza. szeptemberre
, deczemberre

Tengeri szeptemberre

augusztus 4,
cents

71
695/s
37Va

aug. 3.
cents

705/a
695/a
37

Chicago, augusztus 4- (C. T. 6.)
angusztusus 4. aug. 3.

oeots cets

Buza szeptemberre
Tengeri szeptemberre

66V*
33

cents
656/s
32Va

A termés.
A földmivelésügyi magyar királyi minisz-

tériumhoz a gazdasági tudósitóktól julius 30-iki
kelettel beérkezett jelentések alapján az idei ter-
mésröl a következöket közölhetjük :

Julius hó utolsó harmadában ismét voltak
helyi jellegü zivatarok és viharral kapcsolatban
záporok, itt-ott erös jégesözések, fökép Békés,
Bihar, Máramaros vármegyékben, továbbá a Tisza-
Maros szögén és az erdélyrészi vármegyékben, ahol
helyenkint jelentékeny pusztitással is jártak, mind-
azáltal az idöjárás nagyobbára száraz maradt. Az
éjjelek, különösen a felvidéken nagyon hüvösek
voltak, söt Liptóban dér is volt s a terményekben
kárt okozott. Az ország egyes részeiben a száraz-
ságot a növényzet is megsinylette, amennyiben a
kapás növények fejlödését részben akadályozza;
különösen a k u k o r i c z a c s ö v e s e d e s e
é s m a g k é p z ö d é s e h a l a d l a s s a n , neve-
zetesen a Duna-Tisza közén, részben a Tisza-Maros
szögén és itt-ott a keleti vármegyékben. — Or-
szágos j ó e s ö r e á l t a l á b a n s z ü k s é g
v a n , különben az ugarolási munkálatok is késöre
maradnak.

A gabonanemüek aratása az ország nagy
részében befejeztetett s mostanában már a behor-
dás és cséplés általában folyamatban van; a ked-
vezö száraz idöjárásban a munkálatok meglehetös
gyorsan haladnak.

Az eddig megejtett próbacséplések eredmé-
nyei általában véve igazolják a közepes termésbe
vetett bizalmat, habár h e l y e n k i n t a m u l t
é v i h e z h a s o n l ó c s a l ó d á s o k s z i n t é n
e l ö f o r d u l t a k , amennyiben a reméltnél kisebb
terméshozamot kaptak a gazdák; minthogy azon-
ban egyes helyeken a termésátlagok a várt ered-
ményeknél is nagyobbak voltak, nagy átlagban ma
is v á l t o z a t l a n u l f e n t a r t h a t ó k a z o k a
r e m é n y b e l i t e r m é s b e c s l é s e k , a m e -
l y e k m á r a m u l t h e t e k b e n i s i r á n y -
a d ó k v o l t a k .

Ezuttal is hangsulyozni kell, hogy a buza
és rozs mennyiségileg nagyobbára közepes termés-
sel fizet, ellenben az árpa és zab jó közepes ter-
mést adott. Minöségileg pedig a buza és rozs
valamivel jobb a közepes átlagnál, amennyiben
meglehetös sok a szépszinü és sulyosabb gabona,
melylyel szemben csak mintegy elenyészö csekély
mennyiségben találhatni egészen gyenge aprószemü
és egészen könnyü kvalitásu magot; az árpa mi-
nösége is kielégitö ugyan, de mert nagyobbára
sárgás és itt-ott barnás szinü, ennélfogva tiszta-
fehér sörárpa csak elvétve fordul elö. Az árpa
sulya a közepes átlagnak többnyire megfelel, söt
néhol azt jóval meghaladja, ámbár helyenkint van
azután apró és szorult szemü árpa is, amely
szinre és minöségre egyáltalán gyengének je-
lezhetö.

A zab általában véve nemcsak mennyiségi-
leg, hanem minöségileg is nagyobbára jó közepes
terméshozamot igér, a próbacséplések már ennél
a terménynél is nagyon sok helyen megtörténtek,
noha helyenkint még aratásával is hátra vannak a
gazdák. A zab legjobban fizet az Alföldön és a
Duna jobbpartján, itt-ott a keleti részeken is s
leggyengébben a felvidéki hegyi részeken,

Minthogy az öszi és tavaszi buzával bevetett,
illetöleg learatott terület kiterjedése csak mintegy
4.80—4.90 millió katasztrális holdra tehetö, s mert
a folyamatban levö aratási, illetve próbacséplési
eredményekböl az idei terméskilátások ma már
jobban megbecsülhetek, amennyiben a katasztrális
holdankint nyert országos átlag terméshozam tény-
leg megközeliti, söt néhol meg is haladja a hat
és fél métermázsát, ez okból konstatálni lehet, hogy
a várható összes terméshozam, habár helyenkint
némi változás, hanyatlás, söt javulás is észlelhetö
szemben a julius hónap 20-án közzétett becsléssel!
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csak 32—32.5 m i l l i ó m é t e r m á z s a között
ingadozik.

Amint már több izben emlittetett, az apró
könnyü minöségü höütött és rozsdalepett, azaz
megszorult buzával szemben több a jobb kvalitása
mag, söt helyenkint a jó minöségü 80—82 kilós
mag sem tartozik a ritkaságok közé. A szép piros
és aczélos buzának nincsenek hijában a gazdák :
igaz, hogy ezzel szemben csaknem parallel áll a
fakószinü és sárgás buza, ami a tulsok csapadék
következménye. Aránylag véve legjobban fizet a
buza, azaz katasztrális holdankint hat-hét méter-
mázsa s azonfelüli eredményre van kilátás:
Bars, Esztergom, Hont, Nográd, Nyitra, Pozsony,
Trencsén, az összes Duna jobbparti, az összes
Duna-Tisza közötti, továbbá Abauj-Torna, Borsod,
Gömör és Kishont, Szepes, Ung, Zemplén. Békés,
Bihar, Hajdu, Szatmár, Brassó, Csik, Fogaras és
Szeben, végül az összes Tisza-Maros szöge közötti
vármegyékben: leggyengébb, azaz katasztrális, hol-
dankint hat métermázsán aluli termést igér: Arra,
Liptó. Trencsén. Turócz, Bereg, Sáros, Máramaros,
Szabolcs, Szilágy, Ugocsa, Alsó-Fehér, Besztercze-
Naszód, Háromszék, Hunyad, Kisküküllö, Kolozs,
Maros-Torda, Nagyküküllö, Szolnok-Doboka, Torda-
Aranyos és Udvarhely vármegyékben.

A r o z s területe az elemi csapás okozta
károk figyelembe vételével 1.50—1.69 millió ka-
taszteri holdra becsülhetö s minthogy a kataszteri
holdankint várható országos átlagos termés az ara-
tás, illetve az eddig eszközölt próbacséplésekbél
következtetve, a hat métermázsát meghaladja, való-
szinü, hogy az összeredmény a 9—10 millió mé-
termázsa között lesz. És igy a rozs-terméskilátások
is változatlanul közepesek, fökép minöségileg,
Amennyiben helyenkint igen szép kvalitása rozs
termett.

A rozs legjobban fizet a Duna-Tisza közén
és általában a Duna jobb- és balpartján fekvö vár-
megyékben; leggyöngébben a Tisza-Maros szögén.

A t a v a s z i á r p a aratása néhol föleg
még a hegyi vidékeken folyamatban van; általában
azonban már learatták. A terméseredmények, mint
a több helyen megejtett próbacséplések igazolják,
mennyiségre nézve nagyobbára közepesek és jó-
közepesek, söt néhol kitünöek, minöségre nézve
azonban csak részben felel meg a hozzá füzött re-
ményeknek, amennyiben kevesebb a teljesen hiba
nélkül álló mag; a sárgás és barnás szinü s itt-
ott megszorult árpa tulsulyban van a teljesen jó
kvalitásu, szép szinü árpával szemben, amelyböl
azonban szintén meglehetösen termett.

A megejtett próbacséplések különben igazol-
ják azt is, hogy a közzétett termésbecslések kö-
zelállottak a tényleges eredményekhez, amennyi-
ben most is a katasztrális holdankint várható or-
szágos átlagos termés 6.70—7.00 métermázsa kö-
zött ingadozik. Minthogy pedig az árpával beve-
tett, illetöleg a learatott árpa területe 1.90—1.95
millió katasztrális holdra tehetö, a várható termés
az egész országban 13—13.5 millió métermázsára
becsülhetö.

A z a b b a l bevetett s mintegy 1.84 millió
katasztrális holdra tehetö terület legalább is 9—10
százalékkal nagyobb, mint volt 1895-ben.

A zabot az Alföldön nagyobbára learatták, a
hegyi részeken azonban még aratják, söt néhol csak
most érik. Általában a terméskilátások egy-két kis-
sebb vidéktöl eltekintve kedvezöek ugy mennyi-
ségre, mint minöségre nézve.

Országos átlagban és katasztrális holdankint
hat métermázsát meghaladó termést lehet remélni
és igy összes eredménykép az idei termés megkö-
zelitöleg tizenkét millió métermázsán, becsülhetö.

A k u k o r i c z a - v e t é s e k bár az esö hiánya
az ország nagyobb részében már szembetünöen
észrevehetö, nagyobbára kedvezök. A kukoricza az
egész országban virágzik és csövesedik, söt az
az alföldi korai vetések elég jól szemeznek.

A h ü v e l y e s e k jól állanak, bir helyen-
kint esöt kivánnak. Szórványosan érni kezdenek;

K e r t i v e t e m é n y e k közül a fözelék-
és zöldségfélék kielégitöen állának, a dinnye, ugorka
és paradicsom helyenkint csapadék hiányában
visszamaradt.

A k ö l e s - é s t a t á rka -ve té sek állása
általában közepes.

A l e n - é s kender-vetések állása álta-
lában kielégitö.

A d o h á n y - ü l t e t v é n y e k a jégverte
helyektöl eltekintve jól állanak, bár helyenkint
szintén esöt kivánnak.

A k o m l ó s ültetvények állása kielégitö.
A c z u k o r r é p a a Maros-Torda szögétöl

eltekintve, ahol a mostani esöt megelözö száraz-
ságot megsinylette, az egész országban közepesen,
söt több vidéken jól áll. Az esö azonban többfelé
már kivánatos volna. Hasonlóan áll a takarmány-
répa, mely szintén több helyen érzi már az esö
hiányát.

A korai érett b u r g o n y a f a j t á k sze-
dése jó eredménynyel folyamatban van. A késöi
fejlödést szintén kielégitö.

A m e s t e r s é g e s t a k a r m á n y félék
közül az ország északi és keleti részén a l ó h e r é t
és l u c z e r n á t másodszor, a déli országrészen
harmadszor kaszálták, nagyobbára kielégitö ered-
ményevei. Az összegyüjtés és betakaritás folya-
matban van. A c s l i a m á d é és m u h a r több-
nyire jól nö.

A r é t e k e n szépen növekedett sarju
utóbb a száraz idöjárással fejlödésében vissza-

maradt.
A l e g e l ö k ott ahol esözések voltak jók,

másutt azonban gyengék.
A szölö-termés kilátása egyes helyeken

kissé javult, mindazáltal csak kis közép és köze-
pén aluli eredményre van kilátás.

G y ü m ö l c s b ö l gyenge termésre van ki-
látás, férgesedés és lehullás következtében.

A jelentés statisztikai adatai a következök:

B u z a
julius 30-án
julius 20-án

R o z s
julius
julius 2

Á r p a
julius 30-án
julius 20-án

Zab
julius 30-án
julius 20-án

Bevetett Átlagos
térdet t

kátaszt. holdankint

4,788.355 6.79
4,798.355 6.73

1.564.829 6.19
1,564.829 6.16

1,930.567 6.93
1,930.567 6.89

1,836.981 6.64
1.836.S81 6.55

Idei Tavalyi
é r m é s
mé te im ázs ákb an

32,560.141
32,302.329 24,473.241

9,691.691
9.637.004 8,928.643

13.378.257
13,299.666 9,030.051

12,198,528
12.035.818 8,546.540

Mezögazdaság.
Az országos szölöoltványtelep válsága. Az

országos szölöoltványtelep nagy válsággal küzd. A
telepnek ugyanis kétszer annyit kell termelnie, mint
amennyit tud s amellett az ár oly csekély, hogy
jövedelmezöségre kilátása nem lehet. A szölöolt-
ványtelep most csak annyit kiván termelni, ameny-
nyit bir és akkora ár megszabását kéri, amely
haszonra is nyujt kilátást, ha pedig ebbe a föld-
mivelési miniszter nem megy be, akkor visszabo-
csátja az oltványtelepet az állam kezébe. Ebben a
tárgyban az országos szölöoltványtelep-részvény-
társaság ma rendkivüli közgyülést tartott. Fehér
Miklós államtitkár, mint elnök megnyitván, a köz-
gyülést, konstatálja, hogy a gyülésen 1987. rész-
vény van képviselve. Az igazgatóság részletes,
apróra megokolt jelentése a február 20-án tartott
rendes közgyülés azon határozatával kezdödött, a
melylyel az igazgatóságot 300 ezer forint névértékü
6 százalékos e l s ö b b s é g i k ö t v é n y ki-
b o c s á t á s á v a l bizta meg. Az igazgatóság
mindenekelött a kötvények elhelyezéséröl kivánt gon-
doskodni, amiért is tárgyalásokat kezdett meg a ma-
gvar agrár- és járadék bankkal, amely azonban csak a
földmivelési miniszterrel kötött szerzödés egyes pont-
jainak megváltoztatása mellett volt hajlandó a kötvé-
nyeket finance-irozni. A miniszterrel való tárgyalások
föleg két szerzödési pont megváltoztatása körül foly-
nak. Az egyik, hogy az o l t v á n y o k 90 f o r i n -
t o s á r a f e l e m e l t e s s é k . Ebben a tekin-
tetben a miniszternél sikerült engedményeket ki-
eszközölni. Alapul veszik a 25 százalékos fogamzás
mellett 1000 oltvány 100 forintos árát; a kisebb
fogamzásnál az ár növekszik, igy például 17 szá-
zalékos fogamzásnál ezer oltvány ára 120 forint, a
régi 90 forintos ár csak akkor kötelezö, ha a fo-
gamzás a 30—35 százalékot eléri. Másodsorban azt
kérte az oltványtelep a minisztertöl, hogy az eddigi
é v i t i z m i l l i ó o l t v á n y - m i n i m u m
lesz á l l i t t a s s é k f e l é r e s az oltványte-
lepnek ne kelljen többet szállitania öt milliónál.
Ennél többet nem lehet termelni, nincs megfelelö
talaj és elegendö munkáskéz. Az elsö felterjesztésre
a miniszter ragaszkodott a tiz millióhoz, de köny-
nyités czéljából felajánlotta, hogy a hiányzó talajt
más vidéken rendelkezésére bocsátja a telepnek,
ahol munkaeröt is talál. Ezzel azonban nincs se-
gitve a dolgon, mert ezáltal ujabb 200 ezer forint
kiadás állana be. Az igazgatóság megismételte a
kérést, azzal, hogy a 10 millió oltvány elöállitására
képtelen. Ha azonban a miniszter ragaszkodnék
utasitásához, ugy vegye át a telepet, a társulatnak
megfelelö kárpótlása mellett. Az igazgatóság kérte
az eddigi intézkedések jóváhagyását és felhatalma-
zást arra, hogy amennyiben a miniszter felmen-

tené a telep kezelése alól, az igazgatóság bocsát-
kozzék a telep visszabocsátása tekintetében a mi-
niszterrel tárgyalásokba s esetleg meg is kösse
vele a szerzödést, a társulat érdekeinek lehetö
megóvása mellett. Az igazgatóság eddigi intézke-
déseit a közgyülés egyhangulag jóváhagyta és kö-
szönetet szavazott az igazgatóságnak.

A veszprémmegyei gazdasági egyesület tegnap
tartotta meg rendes évi közgyülését, melyen a tá-
vollevö gróf E s z t e r h á z y Móricz helyeit dr.
Ó v á r i Ferencz országgyülési képviselö elnökölt.
A közgyülés elhatározta, hogy az o l c s ó m a r -
h a s ó érdekében és a v á m k é r d é s b e n a
miniszterhez feliratot intéz, amely a gazdasági ér-
dekek kellö megvédése mellett emel szót.

Ipar és kereskedelem.
Konzulátusi jelentések. A salonikii fö konzu-

látus jelentése szerint folyó évi junius hóban a
monarchiából Salonikiba bevitetett : 9231 q czukor,
708 q papiros és papirlemez, 450 q aczél, 407 q
drótszeg, 362 q gyufa, 352 q kávé, 180 q pamut-
áru, 156 q kötött áru, 140 q fonál, 120 q szesz,
120 q butor, 125 q vasáru, 112 q fez, 107 q naf-
talin, 100 q árpa és ugyanannyi agyagedény, to-
vábbá kisebb mennyiségekben szücsáru, kézmü,
üveg, gyapju és apróáru, hordódonga, bors, sör,
fémáru stb. (összesen 1106 q.) — A viddini kon-
zulátus jelentése szerint folyó évi junius hóban

Magyarországból bevitetett 4030 q szén, 241 q vas
és vasáru, 119 q sör, 32 q üveg és üvegáru, 13 q
vegyészeti áru, 5 q kender és len és 3 q gyar-
matáru. Magyarország ezen bevitele valamennyi
egyéb állam folyó évi junius havi bevitelét meg-
haladta.

A nemzetközi villamos társulat megkeresé-
sére a tözsdetanács közhirré teszi, hogy a ne-
vezett társulat részvénytökéjét folyó évi julius hó
1-én tartott közgyülésén hozott határozat alapján
h a t m i l l i ó f o r i n t r ó l h é t m i l l i ó
f o r i n t r a e m e l v é n föl, 7500 darab teljesen
befizetett 200 forintról szóló részvény kibocsátását
határozta el. E részvényekböl egyelöre 5000 darab
bocsáttatott ki, melyek 30.000—35.000 számokkal
vannak ellátva s amelyek a megnevezett társulat
egyéb forgalomban levö részvényeivel egyértéküek
és egyenlöen szállithatók.

Vásárok. A kereskedelemügyi miniszter meg-
engedte, hogy a Gömör-Kishont vármegye területé-
hez tartozó P u t n o k községben a folyó évi ok-
tóber hó 31. és november hó 1-ére esö vásár ez
évben kivételesen folyó évi október hó 24-dikén és
26-dikén, — a Somogy vármegye területéhez tar-
tozó Zala községben pedig a folyó évi augusztus
hó 27-ére esö vásár ez évben kivételesen folyó évi
augusztus hó 25-én tartassék meg.

Köbányai sertéspiacz, aug. 4. Magyar elsö-
rendü: Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) — krajczárig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) — krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 59—59 1/2 krajczárig. Közép (páronkint 251
—320 klgrig terjedö sulyban) 59—59 1/2 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 60—60 1/2
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
59—59 1/2 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 59—60 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 59—60 1/2
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. aug. 2. napján
volt készlet 45.462 darab, aug. 3-án felhajtatott
114 drb, augusztus 3-án elszállittatott 292 darab,
augusztus 4-ére maradt készletben 45.284 darab.
A bizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásár, aug. 4. A
ferenczvárosi petroleum raktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertésvásárra 1898. augusztus 3-án érkezett
490 drb. Készlet 132 darab, összes felhajtás 622
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 502 drb,
elszállittatlan maradt 120 drb. Napi árak: 120—180
kilós 56—59 kr, 220—280 kilós 55—59 kraj-
czár, 320—380 kilós 57-59 kr, öreg nehéz -
krajczár, malacz 38—40 kr. A vásár hangulata
élénk volt.

Budapesti szurómarhavásár, aug. 4. A mai
vásárra felhozatott 701 darab belföldi és 20 darab
növendék élö borju. A vásár hangulata élénk volt.
Napi árak: Elö belföldi borju 30—42 forintig,
kivételesen 44 frtig. Növendék borju 18—22 forintig
sulyra

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár,
aug. 4. (A budapesti közvágóhid és marhavásár-
igazgatóság jelentése.) Felhajtatott: 397 darab,
ugymint: jármos ökör elsöminöségü 72 drb, közép
98 darab. Fejös tehén: tarka 137 darab, bonyhádi
42 darab, jármos bivaly 26 darab. Jármos ökrök
iránt meglehetösen jó kereslet mutatkozott. A fe-
jös tehén vásár változatlan volt. — Az egyes ve-
vök közül emlithetök : Taizs Kajetán 37 darab és
Kegel János 12, Marton J. 16 darab jármos
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ökröt Jegyeztettek: Elsörendü jármos ökör 315
forintig páronkint. Középminöségü jármos ökör
290—340 forintig páronkint, jármos bivaly 250—
270 forintig páronkint. Fejös tehenekért és pedig:
Tarka, kevert származásu tehén 70—120 forintig,
darabonkint, bonyhádi tehén 120—160 forintig
darabonkint.

Budapesti vágómarhavásár augusztus 4. (A
budapesti közvágóhid- és marhavásár-igazgatóság
jelentése.) Felhajtatott 4138 darab nagy vágómarha,
nevezetesen: 892 darab magyar és tarka ökör, 556
darab magyar és tarka tehén, 1964 darab szerbiai
ökör, 19 darab boszniai ökör, — darab boszniai
tehén, 170 darab bika és 195 darab bivaly. 341
darab szerb tehén. Minöség szerint 867 darab
elsörendü hizott, 2730 darab középminöségü és 532
darab alárendelt minöségü hizott ökör. A nagy
felhajtás következtében középszerü és silányabb
minöségek 100 kilogrammonkint 1 forinttal ol-

csóbbak voltak, mig jó minöségü hizott ökrök,
tarka kivitelre alkalmas tehenek, továbbá bikák és
jó kövér bivalyok ára változatlan maradt. A vásár
felvevö képessége meglehetösen nagy s a közel
jövöben nem várható jelentékenyebb árhanyatlás.
Következö árak jegyeztettek: hizott magyar és
tarka ökör, jobb minöségü 30—35 frtig, hizott
magyar és tarka ökör, középminöségü 27—31

forintig, alárendelt minöségü magyar és tarka ökör
22—27 forintig, jobb minöségü magyar és tarka
tehén 20—32 forintig, magyar tehén közép-
minöségü 20—32 forintig, szerbiai ökör, jobb mi-
nöségü 25—30 forintig, szerbiai ökör közép mi-
nöségü 20—24 forintig, szerbiai bika 32—23 forin-
tig, szerbiai bivaly 17—23 forintig. Métermázsán-
kint élösulyban.

Pénzügy.
Igló város törvényhatósága mai közgyülésében

egyhangulag elhatározta, hogy különféle kulturális
feladatok teljesitése czéljából e g y m i l l i ó ko-
r o n á r a szóló törlesztéses kölcsönt vesz fel.

Az osztrák-magyar bank fötanácsának Bécs-
ben tartott mai ülése Pranger vezértitkárhelyettes-
nek a bank helyzetéröl szóló jelentését tudomásul
vette és a folyó igazgatás néhány ügyének elinté-
zése után a bank alapszabályainak 29. szakasza
alapján Lieben Lipót fötanácsost jelölte ki arra,
hogy lovag aichholzi Miller alkormányzót, aki több
heti szabadságra elutazott, kormányzóhelyettesi
minöségében a bankkormányzónak még hátralevö
szabadsága alatt helyettesitse.

Sorsolás.
Az osztálysorsjáték negyedik osztályának hu-

zását ma befejezték. A kihuzott nyeremények a
következök: 10.000 koronát nyert: 51032 —
5.000 koronát nyert : 28460 93347 94809. —
2.000 koronát nyert: 15471 27460 51319 68259
76571. — 1.000 koronát nyert: 2269 61917
70436 77156 82561 97911. — 500 koronát nyert
3080 13053 14914 15172 15220 15451 15972
19015 21470 28485 31721 32703 37249 39171
46902 51306 54079 57035 57819 5S682 63496
64367 67152 68533 71456 73153 78196 78545
84257 85843 93640 94886.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, augusztus 4.

Külön czikkben adjuk a földmivelésügyi mi-
niszterium ma este megjelent kimutatását a ter-
méseredményröl. A hivatalos jelentés kiemeli,
hogy az aratást az ország nagy részében már be-
fejezték. A gazdasági tudósitók révén beérkezett
adatok tehát ezuttal már nem becsléseken alapul-
nak, hanem a tényleges eredményt tüntetik föl.
Ennek föösszegei pedig -majdnem azonosak a mi-
niszterium eddigi taksálásával. Ami a kenyérmag-
vakat illeti, buzában mindössze 257.812 métermázsa
a többlet, szemben az utolsó kimutatással, rozsban
pedig 54.687 métermázsa, tehát jelentéktelen a válto-
zás. A zab és árpa eredményösszege is csak csekély-
séggel emelkedett. A hivatalos jelentés nagy csa-
lódást fog kelteni a gabonatözsdén, ahol azt várták,
hogy a miniszterium most már "kirukkol" majd
a valósággal, vagyis legalább harminczhat millió
métermázsányi buzatermést fog feltüntetni. Nos
tehát az egész jelentés szerkesztése és csoporto-
sitása azt bizonyitja, hogy a tudósitók és a kor-
mány hatóság — amint mi ezt már több izben
hangsulyoztuk — e jelentésekkel épen csak statisz-
tikát és nem — politikát üznek. Reméljük, hogy
most már a börzén is elnémulnak azok a tendencziozus
hiresztelések a 36—38 millió métermázsás buzater-
mésröl. Vegyék tudomásul az illetök és nyugodjanak
bele, hogy az idén Magyarországban 32 1/2 millió

métermázsa busa termett Ez összeg azonban még
változást szenvedhet l e f e l é , ha "ugyanazok á
"mult évihez hasonló csalódások", amelyekröl a
mai jelentés is emlitést tesz, a hátralevö cséplési
idényben még sürün elöfordulnának, amit csakugyan
nem kivánunk. Tény az, hogy számitásba véve a
mult évi átmeneti régi készletet, n e m s o k k a l
t ö b b b u z á n k v a n ma, m i n t t a v a l y
e z i d ö t á j t .

A buzaüzlet ma lanyha volt. Mintegy 1.75
fonatos áremelkedés után a malmok ugy véleked-
tek, hogy itt az idö a leszerelésre. A budapesti
hozatalok ugyan nem nagyobbodtak egyelöre, söt
ellenkezöleg, inkább csökkentek, hanem a vidéki
állomásokon gyarapodott némileg a felszállitás. A
helybeli fogyasztás pedig oly hirszolgálatot szerve-
zett — amint már emlitettük — hogy evidencziá-
ban tarthatja az egész ország árumozgalmát elöre
tudják tehát, hogy e hét végén és a jövö hét ele-
jén erösebb lesz a kinálat. Erre pedig csak meg
kell tenni a megfelelö elökészületeket. Ma már
csak 10—15 krajczárral alacsonyabb árakat enge-
délyeztek. Elkelt vagy 20.000 métermázsa. Késöbbi
szállitásra egyáltalában nem akartak buzát venni.
A malmok ugy kombinálnak, hogy legalább azon
az árun, amelyet épen csak huzamosabb idön át
tanusitott felbuzdulásuk árán voltak képesek ide
csalogatni, kárpótolják magukat eddigi kénytelen-
kelletlen engedékenységükért. Igy megy aztán ad
calendss graecas a kölcsönös felültetés. Ha nincs
kinálat: a malmok fizetnek, mint a köles; mihelyt
pedig ennek következtében feljö valamelyes áru: a
fogyasztás büszkébbé lesz. Az a kérdés, ki
unja meg elébb e sakkhuzásokat, a malmok-e
vagy a termelök?

A határidöpiaczon persze kapva-kaptak azon,
hogy a malmok megint duzzognak és a szeptem-
beri buzát leszoritották 8 forint 05 krajczárig. Zá-
rult e határidö este 8 forint 09 krajczáron. A már-

cziusi buza 8 forint 21 krajczárt jegyez, tehát
mindössze 12 krajczárral drágább, mint a szep-
temberi. E visszás reportviszonyok is csak azt bi-
zonyitják, hogy a spekuláczió jól tudja, mikép a
jövö h ó n a p b a n k é p t e l e n l e s z
s z á l l i t á s i k ö t e l e z e t t s é g é n e k e le-
g e t t e n n i és azért a legcsekélyebb prolongálási
dijért is hajlandó kötéseinek teljesitési idejét egy
félévre elodázni. Nincs kizárva, hogy ily körülmé-
nyek között a két határidönek még egy és ugyan-
azon kurzusa lesz a közelebbi napokban.

Rozsban és zabban ugy a határidö, mint a
készárupiaczon nem volt árváltozás. A forgalom
jelentéktelen.

Augusztusban szállitandó tengeriböl ma is-
mét k é t e z e r m é t e r m á z s á t jelentettek be
a folyó hó kilenczedikén való átvételre. Ez ujabb
felmondás nem lephetett meg senkit, inert hiszen
jeleztük, hogy a tegnapi tizenkilenczezer méter-
mázsára sem akadt átvevö. A mai felmondás tehát
nem egyéb mint az utolsó bejelentés részbeni re-
prise. Legfeljebb az keltett csodálkozást, hogy
csak hétezer métermázsa szerepelt a hirdetményben.
Hová lett a többi tizenkétezer métermázsa!? Át-
vették? Nem. Hanem megvették.

Igenis akadt vevö a tengerire; és padig oly
vevö, aki el is szállitja, ki is fizeti az árat, ami
elég szokatlan jelenség a budapesti piaczon. Mert
jobbára oly kaliberü vevöink vannak, akik csak
addig az idöpontig tartják meg a kötlevelet, amig
az a leszámoló-iroda retortájában át sem vedlik
készáruvá. Különben ennek az effektiv áruval szem-
ben levö valóságos iszonynak tegnap meg is adták
az árát a hausseisták. Emlitettük, hogy alig gyözöd-
tek meg a giro- és pénztár-egylet délben kifüggesz-
tett hirdetményéböl, mikép megint rájuk került a
ser, ostromolták a szállitókat, hogy még ez egy-
szer kegyelmezzenek meg szegény fejüknek és
fizettek az e g y n a p i prolongálásért 3—5 kraj-
czárt métermázsánkint. Aztán hosszabbitották a
kötéseket szeptemberig külön 4—5 krajczárért.

Délután azonban kereslet mutatkozott a
piaczon nehány ezer métermázsa, kész tengerire és
az illetök sorra járták az "átvevöket", kinálva tiz-
krajczárral t ö b b e t a n a p i árfolyam-
mal, a felmondott kötésekért.

Persze eredménytelenül, mert mindenütt azt
a választ kapták, hogy a dolog már el van intézve,
a felmondó levél visszakerült a szállitókhoz. Ott
aztán fedezhették a reflektánsok szükségletüket
4.95—5— forintos árban, vaggonba téve. Ez lehe-
tett az oka annak, hogy ma a tengerihatáridök,
ellentétben a buzapiacz lanyhaságával, szilárd
irányt követtek. Egyébként a rekkenö höség, amely
alig lehet már jó hatással a tengeri növényére,
szintén hozzájárult az árak konzolidálásához. Este
zárult a tengeri augusztusra 4.84 forinton, szep-
temberre 4.88 forinton és májusra 4.22 forinton.

A kukoricza, ugylátszik, még sem járta még
le magát teljesen, mert amint értesülünk, folyton
van erös export Bécs-Passau felé. Eltekintve ettöl,
a vidéki állomásokon még mindig oly árakat fizet-
nek egyes kocsirakományokért, amelyek semmi
arányban sincsenek a budapesti jegyzésekkel. Igy
ma engedélyezlek Mezöberényben 4 forint 95 kraj-
czárt, Szarvason 4 forint 92 1/2 krajczárt, mig Bu-
dapesten 5 forint 10 krajczárt fizették

A külföldi piaczokról a tözsde zártáig nem
érkezett jelentés. Berlinben szünetelt a tözsde a
gyászünnep miatt és ugy látszik, hogy ez okból
torlódás volt az Összes európai sürgönyhivata-
loknál.

Elöfordult készárueladások.
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Elöfordult határidökötések.

ORSZÁGOS HIRLAP Péntek, augusztus 5

DélDélelötti és déli tözsde
Hafándft K*wL Forsaloift Zári. K«*L Fsig^aB ZSt
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BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, augusztus 4.

Az értéktözsde ma igen szilárdan indult: a
nemzetközi értékek ára az elsö félórában meglehe-
tösen emelkedett. Késöbb azonban az árak hanyat-
lottak, kiválóan azért, mert Berlinböl, hol Bismarck
temetése miatt tözsde nem volt, irányitás nem ér-
kezett Bécs pedig nem igen vállalkozott önállóan
elöre haladni. A déli tözsdén kevés forgalom mel-
lett az árak tartották magukat. Csupán a k e r e s -
k e d e l m i b a n k részvényeit vásárolták tete-
mesen magasabb áron, részben azért, mert félévi
mérlegéröl igen kedvezö hireket mondanak; más-
részt pedig, mert a bolgár sorsjátékból reá esö
hasznot igen nagynak vélik. Es érték ára délben
fölment 1456-ra. A délutáni tözsde ismét gyöngébb
irányzatu volt. Az árak tizedekkel bár, de követke-
zetesen hanyatlottak.

Az elötözsdén: Magyar hitelrészv. 397.50—
398.25, Osztrák hitelrészvény 364.10—364.70, Osztr.-
magyar. államvasut 362. 362.70 Kereskedelmi
bank 1447—1455. Közuti vasut 390.50—391.—,
Rimamurányi 254.75—255.—, Általános köszénbánya
100.50 forinton köttetett

Délelötti 11 óra 25 perczkor zárulnak:
Osztr, hitelrészv. 364.20, Magyar hitelrészv. 397.75
Aranyjáradék 120.80, Koronajáradék 98.90, Leszá-
mitoló-bank 263.50, Jelzálogbank 251.75, Rima-
murányi 254.75, Osztrák-magyar államvasut 362.20,
Déli vasut 77.25 forinton.

A déli tözsdén elöfordult kötések:
Kereskedelmi bank 1456—1450, Salgótarjáni 630,
Közuti vasut 390.75—391, Villamos 256.90—257.25,
Magyar hilelrészvény 397.75—398.—, Magyar jel-
zálogbank 251.25—251.75, Magyar ipar- és keres-
kedelmi bank 102.75—103 Magyar leszámitoló
bank 263.40—263.60, Rimamurányi 254, Osztr. hi-
telrészvény 364.10—364.40, Osztrák-magyar állam-
vasut 362.—362.20, Tégla- és czementgyár 95,
Általános köszénbánya 102.—.

Dijbiztositások: Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1.50—2 forint, 8 napra 4. 3.50 forint,
augusztus utoljára 7.50—8.50 forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk. bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü
Osztrák hiteirészvény
Déli vasat
Osztr.-magyar államvasut
Közuti vaspálya
Villamos vasut

auguszt. 4-

120.50
98.90

397.50
103.—
251.50
263.50
254.—
364.33
77.50

361.80
390.75
2 5 7 . -

auguszt. 8.

120.50
98.90

397.—
I03.—
251.50
263.50
254.75
363.30
77.50

861.60
390.50
257.50

Az utótözsdén osztrák hitelrészvény 364.30
—363.60, magyar hitelrészvény 397.75—397.25,
osztr.-államvasut 362.—361.30 forinton köttetett.

Délután 4 órakor

Osztrák hilelrészvény
Magyar hilelrészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut
Ipar. és keresk. bank
Déli vasut

zárulnak:
[auguszt. 4.

363.60
397.25
861.60
263.50
251.50
254.—
390.75
256.75
103.-
77.25

auguszt. 8.

364.40
398.25
362.30
263.50
251.50
25475
390.50
257.25
103.50
77.50

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, augusztus 4. Terményekben semmi

forgalom; az árak változatlanul gyöngék.
Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, aug. 4. A vásári forgalom: Hus-

nál a forgalom élénk árak emelkedtek. Barom-
finál élénk, árak szilárdak. — Halban lanyha,
árak szilárdak, Tej- és tejtermékeknél élénk,
árak szilárdak. Tojásnál csendes, árak szilárdak.
Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél élénk. Füsze-
reknél csendes. Idöjárás: borult, esös. A központi
vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi czikkek
hivatalos árjegyzése a következö: Hus. Mar-
hahus hátulja I. 51—53 frt, II. 48— 54 frt.
Birkahus hátulja I. 42—44 frt, II. 38—40
frt. Borjuhus hátulja I. 60—64 frt, II. 58—60 frt.
Sertéshus elsörendü 62—64 frt, vidéki 46—52 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—1.40
frt Csirke 1 pár 0.55—1.20 frt. Lud hizott kilón-
kint 68—75 kr. — Különfélék. Tojás 1 láda (1440
drb) 29.0—29.5 frt. Sárgarépa 100 kötés 1.00—4.00

frt Petrezselyem l00 kötés 1.00—4.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt Bab nagy 100 kiló 8—12 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—60 frt, II. 20—28 frt. Vaj
I. rendü kilónkint 0.75—0.80 frt Téa-vaj kilónkint 0.80
—1.10 frt Burgonya, idei, 100 kiló 3. 3.50 frt.
Burgonya sárga 100 kiló —.— frt — Halak.
Harcsa (élö) 0.80—1.00 frt 1 kiló. Csuka (élö) 1 . —
1.20 frt 1 kiló. Ponty dunai 0.40—0.50 frt.

Szesz.
Budapest, augusztus 4. Irányzat változatlan.

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 19.25
—19.75. Finomitott szesz nagyban 67.25—57.75
Finomitott szesz kicsinyben 57 5/8 —58.25, Élesztö-
szesz nagyban 57.——57.1/8, Élesztö szesz kicsiny-
ben 57.25—57.50, Nyersszesz adózva nagyban
56.25—56.75 Nyersszesz adózva kicsinyben 56. 7/8
57.25, Nyersszesz adózatlan (exknt.) 15.75—16.—,
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 4. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 19.30—19.60.

Prága, augusztus 4. Adózott trippló-szesz
nagyban 55.50— forinton jegyeztetett. Adózatlan
szesz 1 8 . 7 5 . — forinton kelt el azonnali szálli-
tásra nagyban.

Trieszt, aug. 4. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 99% hektoliterenkint nagyban magyar
áru 13.— forint, cseh áru 12.3/4 forint, augusztusi
szállitásra.

Bécs, augusztus 4. kontingentált szesz kész
áruban 19.40 forinttól 19.80 forintig jegyeztetett.
Szilárdult.

Czukor.
Páris, aug. 4. Nyers czukor (88 fok) készáru

28.50—28.75 frk, fehér czukor szept.-re 29.50 frk,
okt-tól 4 hóra 29.63 frank, 4 elsö hóra 30.38
frank, 4 hóra májustól 31.— frank. Finomitott
készáru 103. 103.50 frank.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, augusztus 4. A külföldi lanyha jelen-

tések daczára eléggé szilárd volt az üzlet, a for-
galom azonban jelentéktelen volt s csak néhány
buza- és rozs-kötésre szoritkozott.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza öszre 8.12—8.05—8.08, rozs öszre 6.60

6.66—6.63—6.68, tengeri julius—augusztusra 5.15
—5.17, szept-októberre 5.15—5.17, zab öszre 5.65,
5.67, repcze 12.60—12.70 forint.

Páris, aug. 4. (Zárlat.) Buza folyó hóra
20.75 frank (=9.86 frt). Buza szeptemberre 20.40
frank (== 9.71 frt). Buza 4 utolsó hóra 20.30
frank (=9.66 frt.) Buza novembertöl hóra 20.33
frank (=9.68 frt).

Hamburg, aug. 4. Buza holsteini 198—208
márka ( = 11.64—12.23 frt). Rozs meklenburgi
142—154 m. (=8.35—9.06 frt) Rozs orosz 99—
100 márka ( = 5.82—5.88 frt). Minden 100 kilónkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, augusztus 4. A mai tözsdén szilárd

hangulat uralkodott, mely csak azért nem öltött
nagyobb zrányokat, mert ma Berlinben nem volt
tözsde s mert azonkivül Spanyolország válasza a
békefeltételekre még nem érkezett be. Ez a körül-
mény némi jelentéktelen gyengülést okozott, az
alaphangulat azonban szilárd maradt. Különösen
keresték a Pesti magyar kereskedelmi bank, Län-
derbank és egyes iparvállalatok részvényeit.

Az elötözsdén : Osztr. hilelrészvény 364.12
—364.62, Anglo bank 158.—, Magyar hitelrészvény
397.87—398, Osztrák-magyar államvasut 362.—
362.50, Déli vasut 77.37, Alpesi bánya 165.30—
166.20. Rimamurányi 254.50—254.75, Magyar arany-
járadék 120.80, Magyar koronajáradék 98.90, Török
sorsjegy 61.40—61.60, Német márka 58.83.

Délelött 11 órakor zárulnak: Osztrák
Magyar hitekészvény 397.75,
Union-bank 294.75. Osztrák
362.25. Alpesi bánya 166.—.

A déli tözsdén: Osztrák hilelrészvény 363.87.
Magy. hitelr. 397.50, Anglo-bank 158.—, Bankverein
268.50, Unionbank 298.—, Länderbank 229—,
Osztrák-magyar államvasut 361.75, Déli vasut 77.25,
Elbevölgyi vasut 265.50, Északnyugoti vasut
248.50, Török dohányrészvény 135.—, Rimamurányi
254.—, Alpesi bánya 165.80, Májusi jár. 101.90.
Magyar koronajáradék 98.85, Török sorsjegy 60.80,
Német márka ultimóra 58.82 forinton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 120.80. Magyar koronajáradék
98.85. Tiszái kölcsönsorsjegy 139.50. Magyar föld-
tehermentesitési kötv. 96.60. Magyar hitelrészvény
397.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 158.75.

hitelrészvény 364.25.
Anglobank " 157J5.
magyar államvasut
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Kassa-oderbergi vasut 189.25. Magyar kereskedelmi
bank 1 4 5 0 — . Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.—
Magyar keleti vasuti állami kötvények 120.20. Ma-
gyar leszámitoló és pénzváltóbank 263.50. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 253.75. 4.2% papir-
járadék 101.90. 4.2% ezüstjáradék 101.75. Osz-
trák aranyjáradék 121.85. Osztrák koronajáradék
l01.20. 1860. sorsjegyek 140.65. 1864. sorsjegyek
132. —. Osztrák hitelsorsjegyek 202.75. Osztrák hilel-
részvény 363.87. Angol-osztrák bank 158.—. Unio-
bank 298.25. Bécsi Bankverein 268.75. Osztrák
Länderbank 220.—. Osztrák-magyar bank 910.—.
Osztrák-magyar államvasut 361.63. Déli vasut 77.25.
Elbevölgyi vasut 261.25 Dunagözhajózási részvény
488.—. Alpesi bányarészvény 165.80. Dobányrész-
vény 134.50, 20 frankos 9.53, Császári kir. vert
arany 5.66, Londoni váltóár 120.05. Német bank-
váltó 58.80. Az irányzat csendes.

Bécs, augusztus 4. (Utótözsde.) A déli tözsde,
zárlata után jegyeznek : Osztrák hitelrészvény 363 50,
Magyar hitelrészvény 397.50, Anglo-bank 158.—,
Bankver. 268.50. Union-bank 298.— . Länderb. 229.—,
Osztrák-magyar államvasut 361.25. Déli vasut 77.25,
Elbevölgyi vasut 265.—, Északnyugoti vasut 248.50,
Török dohányrészvény l35..—. Rimamurányi vasmü
2 5 , 7 5 , Aljesi bánya 165.80, Májusi járadék 101.90.
Magyar koronajáradék 98.90, Töröksorsjegy 60.70
Német márka azonnali szállit. 58.82, Német márka
ultimóra 58.83 forinton.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. országos meteorologiai intézel

jelentése 1898. augusztus 4-én reggel 7 órakor.
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BÁBEL.
Franczia regény. (6)

Irta: Augustin Filon.

Delaunay-ék lassankint megösmerkedtek
Klaus Vilmos életével. Klaus élö encyclopédia
volt; egymaga sajátitott el minden tudományt
és minden mesterséget. Egy thüringiai paraszt
fia. aki rendre órás, emaille-festö, hirlapiró és
a mathematika tanára volt. Amerikában élt,
amikor az 1848-iki események visszahivták öt
Németországba. A badeni forradalomban sze-
repet vitt és vezetöje volt egy Coblenz vidé-
kén szervezett felkelésnek. Ezért halálra
itélték öt. de aztán büntetését örökös
rabságra változtatták meg. Négy évi fog-
ság után kegyelmet kapott. Ekkor Lon-
donba jött és Marx Károlylyal, meg Engels
Frigyessel, a "Kommunisták szövetségének"
fejével lépett érintkezésbe. Hosszu éveken át
minden szabad idejét arra forditotta, hogy ada-
tokat gyüjtsön Marx könyve részére, melyben
hitt, mint a jövö bibliájában. Minden reggel
kilencz órakor elsönek látta öt a "British Mu-
zeum" portása áthaladni az oldalbejárón, me-
lyen a délelötti látogatók jöttek.

Egy pillanatra megállt, mert siettében
nehezen lélegzett s lezárta ajkait, igy vevén
hosszan, mintegy fuldokolva lélegzetet. A galam-
bok a régi fekete kapu aljából mint egy felhö,
ugy ereszkedtek le és vették körül az öreget.
A coblenzi dictátor, a 48-beli összeesküvö ki-
üritette kenyérmorzsával teli zsebeit és a ga-
lambokat etette. Ezután felment a lépcsökön
a nagy olvasóterembe.

Mindig az S14. számmal jelölt helyre ült
le , mely eléggé világos volt, kalapját pedig a
szomszéd székre tette, melyet a mester szá-
mára ilymódon lefoglalt.

De ugyanabban az idöben fejében las-
sankint oly eszme kezdett megfogamzani,
mely anélkül, hogy észrevenné, egész más
irányba terelte öt. És eljött egy pil-
lanat, melyben be kellett vallania önma-
gának, hogy már nincs egy véleményen ba-
rátaival és hogy az az emlékezetes könyv,
melyen ö annyi áhitattal közremunkált, nem
felett meg többé eszméinek. Nem vallotta
többé, hogy a töke összpontositása a gépek
által és az ipar diadala egy szerencsétlenséget
idéz elö és ez a communizmus diadala, söt in-
kább felvetette magában a kérdést, vajjon ez a
diadal nem elönyös volna-e az emberiségre
nézve. Vajjon igazuk volt-e Marxnak és Engels-
nek, mikor figyelmen kivül hagyták és ki-
csinyelték a morális eröket ? Amikor a világon
nem látnak egyebet, mint gazdasági cseleke-
deteket és törvényeket, nem esnek-e ugyan-
azokba a hibákba, mint a XVIII. század böl-
csészei, kik a polgári utilitarizmus utját egyen-
gették, mely annyira elégtelen az emberi, as-
pirácziók kielégitésére? Másrészt pedig látta
Bakunin befolyását növekedni, látta, mint nyer
talajt az eröszak. Azóta, hogy 1864-ben meg-
alapitották az "Internationale"-t, megjósolta,
miként a politikai gyülölet rohamosan fog
a társadalmi jogok visszahelyezésének eszméje
fölé kerekedni. Egy napon egy gyülekezetben
akarta kifejteni aggodalmait, meggyözödését,
elveit, melyeknek jelszava: "Semmi összeeskü-
vés! Semmi forradalom! Semmi háboru!"
Gunykaczajjal fogadták. Valaki közbekiáltott:
"Ez Gessner szelleme!" egy másik: "Eredj
etetni a "Muzeum" galambjait!", egy harma-
dik: "Csak a tonsura hiányzik neki, ugy be-
szél, mint egy püspök!" aztán egy negyedik:
"Nem látjátok, hogy meg van vásárolva ? Tele
vannak zsebei a Badingnet és az öreg Papa
pénzével! Mindnyájan felugrottak, egy hatal-
mas, ünnepélyes "Pfujt" kiáltottak és a német
szocziálisták kimondták az anathémát erre a
renegátra.

— Isten önökkel, uraim! válaszolt Klaus
Vilmos. A szocziálizmusnak meg vannak a
maga rajongói, mint a vallásfelekezeteknek és
e rajongók exkluzivabbak és türelmetlenebbek,
mint bármely más felekezet. Klaus ime egye-
dül maradt, gondolatai felszabadultak. Vae
soli! Klaus elöre látta ezt és nem csodálko-
zott rajta egy csöppet sem.

A világ, melyben élt és a melyben segély-
forrásokra tett szert, bezárta elötte ajtóit. S

miként nem változtatta meg doktrináit, ugy nem
keresett támaszt egyik szektánál sem a másik
rovására, hanem egyedül maradt. S bármily
szerények voltak is igényei, igen nehéz na-
pok következtek. Abban az idöben, mikor
Delaunayék telepedtek meg a házban, azzal
foglalkozott, hogy egy diszmüáru-kereskedö
boltjában legyezöket festeti. Azonkivül egy
divatlapnál vezette a "Szerkesztöi üzene-
tek" rovatát. S mig a legyezökre narancsszinü
pásztorfiut festett, aki elragadtatva közelit egy
kékszinü fa árnyékában álombamerült rózsa-
szin pásztorleányhoz s amig a divatujság ki-
váncsi olvasónöihez bizalmas, érzelmes, atyás-
kodó hangu üzeneteket firkált, azalatt nagy
munkáján az "Individualizmus és "Szocziáliz-
mus "-on dolgozott. Ezt a két eszmét tanul-
mányozta ; nem mint doktrinákat, miket a böl-
csek hámoztak ki az emberiség történelméböl,
hanem mint két egyszerü irányzatot, két ter-
mészeti eröt, mely mindörökké él az em-
berben és melynek harmonikusan kell együtt-
müködnie, akár a jobb- és balkezünk. Az
emberiség az individualizmus által halad;
a szocziálizmus által a haladás fejlödik, ter-
jed és fejleszti azt a világosságot, mely a tö-
megek jólétét hozza meg. Ezért kell a szoczi-
álizmus korszakának követni az individiáliz-
musét. És mindig igy, az idök végtelenségeig.
Ezzel vezette be Klaus a spirális theoriát. Az
emberiség majd emelkedni, majd körben fo-
rogni látszik : hogyan egyenlithetö ki ez a két
látszólagos müködés? Miért tér vissza ugyan-
azon erkölcsi állapot más árnyalatokkal, ugyan-
azok a problemák más hozzátételekkel ?

Ez a spirális hajlása és ki tudja, nem az
e törvénye, még ismeretlen törvénye az embe-
riség mozgásának?

Ilyen volt a "porosz", akit a házbeli
gyermekek bünbaknak szemeltek ki. De most
Julien, ha elment mellette, tisztelettel emelte
meg sapkáját és Klaus ilyenkor csak ezt a pár
szót vetette oda:

— Igyekezzél jónak lenni!
Egy reggel Klausnak egy hirtelen esz-

méje támadt s azt kérdezte Julientöl :
— Te még nem jársz iskolába? Tudsz

legalább olvasni ?
. — Ismerem a betüket, a falragaszokból

tanultam meg öket.
— Jer hozzám este, leczkéket adok neked.
Ettöl a pillanattól kezdve a kis Delaunay

gyermekek és barátnöjük, Fidés elött nyitva
állt Klaus szegényes, de tiszta lakása. Ez a
filozófus maga vetette meg ágyát, söpörte ki
szobáját, maga hozta fel a vizet, fényesitette
ki czipöit, maga rakott tüzet és fözte meg
reggelijét. A gyermekek órákon át voltak nála,
csendben, visszafojtott lélegzettel nézve, mint
festi az örökös kis pásztorfiut, aki örökös ál-
dozata, az alvó kis pásztorleányhoz közeledik,
aki talán csak félszemmel alszik. Klaus kis
megyfapipájával a szájában és kortyonkint él-
vezve a kávéját, kényelmesen sétáltatta könnyü
ecsetjét a rajzpapiron vagy elefántcsonton, mig
szabad szelleme a szférákban kalandozott és
kereste a spirálist.

III.
A franczia communisták társasága, melybe

Delaunay Marczel eljárt, forrott a szenve-
délytöl. Ott nem tanulmányozták a kérdéseket,
nem filozofáltak: csak boszuról beszéltek. Ar-
ról álmodoztak, hogyan viszik máglyára Thierst,
kinpadra Galiffet-t. Különösen pedig az utolsó
sakkhuzas fölött veszekedtek. Ki a hibás? Ki
volt az áruló? Társalgásuk folytonos sértege-
tés, piszkolódás; vitáik szóváltással, tettleges-
ségekkel végzödtek.

Az 1871-iki emigránsok között ép ugy, mint
azok között, kik huszonöt évvel elöbb keres-
tek menddéket az angol metropolisban, a szel-
lemi munka képviselöi hátrányban voltak az
egyéb foglalkozásuakkal szemben. A mechani-
kusok, szabók, asztalosok, különösen a pékek,
kömüvesek, földmunkások, csakhamar munkát
kaptak; de a tanárok, ügyvédek, hirlapirók
éhen haltak és mélyen alattuk álló testvéreik
nagylelküségére voltak utalva.

(Folytatása következik.)

A föszerkesztö távollétében
a szerkesztésért felelös: Kálnoky I. h.
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Ntmt. baleset munkásbizt. r.-t.
Pannónia visroutDlat. iutiz»t

4} » a i m o k .
Concordia fözinaiom r.-t. . . .
Elsö budapesti i$;trnilom r.-t.
Erzsébet ^ozmaloia társasig*. .
Luiza eBzmalom re§rT.-táriá«ág
Pannónia förinaloni-lársiiság .
Pesti hengermalom-tárcáéiig - •
Pesti muliiir és sütök KÖxm. r.-t.
Pesti Vic tor ia - sScmalom. . . .

B 4 k 4 A l é k) B»D»4k 4s* Asluryéxmk
Brassói oánya-és kohóegyl. r -t.
Budapest-szt. -iSrinc/.i Üfc'lajjyár
Egyesült légla-éscteinentgf. r.-t.
Eszakm. «g;cs. kSsséab. és ipv.
F«ls6raagy bánya és kubó r.-t.
István téglagyár résKT.-táraaság
Kiwsa-soinodi kSszb. I -t.id elis.
K5bányai vÖitöglasyir-társulat,
K6«iéubánva *» iéxUgvár' r.-t. .
M v Mphalt r«szv.-Uiiusáf

ált köszénbanya r.-t.
áU y

t j köitanbikiya r.-t. .
UjlakiUglajyár és ó t f i

iü»3 nja;ir C««daiS|i
.Danubius" in. bujo-os < p ; f r
tianz «i» t Tusöut. em (ópgyár
"Nkholson* gépgyáv. . . . . .
Runamuráuy-ealfut. Tasmb r.-t.
Sct4ick-fél« *a#öut. ésgópcy. r.-t.
WeilztrJ. <áp-éi rtggoimjr. r.-t.
, g) SUHOitfiU ••JUalatok

.Ath«na»uin"ired.é$ nyomd. v.-t.
Franklin-tartulitt .
Kosmos-inttinlézet . . . . . . .
JPalIas" irod. i*. nyomdai ».-%
Pesti kön)-Ynyomdaráirv-társ.
Általános yaggonkülc*. Ursiiiat
Budapesli ilt. vUlamossági társ.
Efyes&U magyarhoaitlvc^y r.t-
Elsö magyar betüöntödé r.-t..

ám

315!
! tosi
0220!

13) 152

Elsö magy. gyapjum, és bizt. r.-t.
lilsö in agyar rcszvénysertözöde
EUö magyar sertcshulaló r.-t. .
Kl»5 magy. szállitási váll. . . •
Elsö magyar szálloda r.-t. . . .
Eljö pesti spodiutn us csonti, gy.
Fiumei rizsh. és rizskein, gyár.
Gii'hviudt-féle sztszgyár. . .
.Hungária' árpagyönsy-gyár. .
Köbányai király serfözö . . . .
Köbányai polgári serfözo r.-t-.
Magy czukoripar r.-t. B. elöjogos
Magyar fém- és lámpaáru-gyár
Magyar villamossági r.-t. . . .
Nemzetköjti villamossági társ. .
Neinretkdzi waggonkölcs r.-t. .
h) K ö z l e k a d é s l vá l la la tok .

Adria in. kir. teng. haj r.-t. . .
Budapesti alagut-társulat. . .
Budapesti közuti vaspálya. . .
Ugyanaz élv. j e g y . . . . . . . .
Budapesti villamos városi vasut
Bpest-ujpest-r.-palotai villám, v.
Elsö es. k. szab. dunagözh. társ
Kassa-oderbergi vasut
Magyar-gácsországi vasut. . .
Miigyar nyugoti vasut
Máramarosi sóvasut els. részv.
Déli vasut
Osztrák-magyar államvasut. .

Sorsjegyek.
, 'Sorsj. gsztr. feliilbély.,

Bécsvárosi nyer.-kölcs. 1874. évi
Budavárosi sorsj. osztr* ielülb.
Jó-sziv egy. SQISJ. osztr, felülb.
Magy. vör.-ker. sorsj. o. felülh.
Olasz vör.-ker. sorsj. osztr, flülb.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy
Osztrák hitelintézeti sorsjegy.
PáUty-sorsjugy

Pénznemek.
Arany, ezüst és királyi veit . .

30 frankos vagy 8 frlos .
120 márkás

Ném. bir, v. cgyeuért. bankj. IDÖ tü,
Franczia bankjegy (160 frank).
VaUók árfolyama (látra)

2W/o London 10 font sterl. . .
4°/0 Német biuikpiaczok 100 m. .
5°/(. Olast Ijankpiaczok 100 lira .
2 % Páris IVO frank
4%SvájciibankpiaczoklOO frank
5l/a% Szentpétervái- 100 rub. .

pérv. I áru (

219 —

67

5.71 |
gin

11 8 J S

47 70

12035
59 Ü3
44 40
4T*l
47 55

127 O

SZINHÁZAK.
Budapest, péntek,

VÁROSLIGETI SZINKÖR

Igazgató Feld Zsigmond.

Sziklay Koméi, a Magyar sztoláz
tagja, mini

Háromláb
k a p i t á n y .

Ésokes bohózat 3 felvon á-baa.
irta : Kövessy Albert és Fais£Ö

Jeiiö.

Ke-idele 7 ói akut.

1898. aagosrlos. 5-éau

BUDAI SZINKÖR

Cróf Monte
Christo.

éegnRyes dzáms 5 feiracisttn.

Kezdete T örakar.

KiSFALUDY-SZINHAZ
Ó-BCBiS.

: Fejér lhxa&

Zárva.

WULFF EDE czirkusza.
2Sa es Eiiatiemiii.p este hzB órakor

szinre kerül:

Az elrabolt menyasszony
szspzácziös látványcsaég1 6 képben. Aawsrsx .
meritetta és ös«j-«>álUtolta \VuIff Eüe ifizgatn. F igj^snte métifika

záráképben a,

dalyek egy külön s czélra készült 5 métar niéij- é s 14iaétar b o á m
medeuc^ét fognak lovasaikkal együtt átnézni.

Uj! Fényes kiállitás. Uj!
£ naponkéiLÜ müsoron kivül a gazdas isiSxs fcnláti 12

Vasárnap 2 elSsdás 81;* és 4 árakor.

Holnap este x/«8 órakor nagy elöadás.

a József-körut legélénkebb helyén f. évi

november hó 1-ére kiadó.

Czim a kiadóhivatalban.

A nyári ;dáay alatt nyaraló,
vagy fürdökbe utazó' t ez.
verökö/öns. felkéretik hogy

az idényszerü czikkek ti. m
hinlaágyak, tourüta-keUé-
kék, tornaszerek, croqcet
és Lawn-ienals jáiékok,
LIQEBSI Saüctan golyók,
kugUbilJok, Fiaabcrt-icgy-
verek, revolTsrek, lég-
göBbSk. Iampionok, iegye-
zok, gyerissk v«Iocipeáek,
továbbá. szá£a.Tls-, fagy-
iéit- ös kávóiépti, t«ltö
érák, atlbSrondök. kula-
csok, plaidszijjak, halászó
szarék, ló£iláfe stb. be-
vásáriáit iiéiköznapokou
sziveskedjenek «szközölni,
minthogy Kertész«nól

vasárnap zárva van.
Lnni-teiniis szabályokat
és árjegyzéket ingyen és
BéTsneatre küld. "42

iegjatányosabb áron

Ehrentreu és Fuchs
testvéreknél

Budapest, Teréz-körut 8.

Magyar üvegbiztositó-társaság
Cmdmpamt, VáczI-kOrut St. axám.

Biztosit takörüvegtablákat portálokban, üvegéitékekei egész éoit-
méayekaél, a legolosóbb Uijak és a legpontosabb leszámitolás
tcellelt. Több évre szóló biztositásnál tetemes kedveziuények. Elvállal

• x i l l l t i a i b.ztaaitiaoXat is. 121 i

PBT Ögya Ogynöhök koroatainak. ~M

magas provisió mellett fel-
vétetnek egy igen elönyös
szép biztositási ág terjesz-
tésére a Hamburgi kaiona-
szolgáiali, kiházaaitási éa
korbiztositási társulat ve-
zérügynökségénél, Eu£a-
pest, Aluiássy-utcza 4
Biztositás oliban nem jár«
tasakkellöen kiképeztetnek.
Ugyauolt egy pénzbeszedii
felvétetik 500 frt kau-

czió mellett.

|

MIKSZÁTH KÁLMÁN

I899-re,
melyet mt ORSZÁGOS HIRLAP elöfizetöi i n g y e n fognak megkapni,

hirdetések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetéseket elfogad:

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

TOTIS

58. szám, Király-ntcza sarkán. " • " n á l t
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mmmmmmmm*

j
/W<iro» legelö-

h&lgyeine&i* kedvenc*
p_r, r»-«2.re. tr.s t szeri ri tti 6-
Ujai=^aért meglepö u i- .vmeat
ie . t i hitajaeri nWy '•' .ir £2
BAiO »..?<.?'. t üUa 13 "Si.-rlh.'stá,
Bl,-U---Z a ijy aki C a.* i-";sx^r
is L H U L I *_i ti»". p»t i-' • inét.
^aL..»k * JL< I.. s r in te . ! Jl'.ri
It r.i & v-^«- ." j'a' -C L. .i.-o'.a,
teljesen 6r:>tit.tiiile'. e- rtlr-

-. Ut J5 -"- t - r fe-.fen iife-
i' oat.lil e : arc. Mtárrárty-
.-r« »in>cji v'Oi. fttiytetea
i.'&ayi /i .aj fehértejet és
?'6fci -ir"r. E J t-ien «*Jf iu-

OII i l •• .u £'.' "is • a dij.tt a.. iircz-
r - z i - u-.'i ttoia'isagai u m.
pia.p«"i=e: '.-v kiwmjrl ik bór-
a miltt.S5t.r!. a ISUOS, uycr3,

Tki TO.~JS ujrczaiiü, o^ orr,
k, kax t i i.ez verössége,

laha £ujza
pipere-créme.

a redifc és i SiToick CLC< eltia-
nek. s inerZzairmenZit em C-IJM-
na* felsii-cudtk cituss&s. c^titi
ha-zr.a aTa ..jjii-rr: épen n<fj>-

c u e t És esteisre, sxis-

lesei «a£-i j i cz«a. g
i tégely ara haszEÜSf s.j«Itis»
SJJ. lirtaik'-, Cl*i.&L»4xs.creac*-
poiid'ir I-H.er, t*e3.«tc»tvit«.>£ls-
D»;Ü t Cr l -r btf kr éi s x « ^ai i
d»~<tlf "J/ kr Kar'ialo L i l i c d ^
a kés^uCc. : Itérai

? ? j 5 . B
pest, I. ker., Sarassr' apriii:^*
X iz. i u i t a r Bu.da.p .cI4a; Zür Sh

tar és D îbrcio-eJiSeiL dr.
nek es T'JÜS. Be

ievámolva és bérai8iit?e
kázáoz szállitva.

412 kg. Kuisa . . . . S.50
41 s kg. Mocca . . . 6.50
il s kg. Java . . . . 6.50
4l 2 kg. Gyöngy . . . 6.80
4£ J kg Pcrioriko . . 5.80
41 2 kq. Santos . . . 4.50
valódisága garantirozza.

Maraaer-iélo
p e z s g f i - ü m o n á d é

100 érb 2 kros . . . 1.40
H0 " i 1 . -
tci^eatve küld a Budapesti fü-

raktáros

Bélák István
Budapctt, TIX., KoK««6iil«r-
utcst 4. Fiume, Sftaka It3.

olcsón kapható
Bövebbet a k

hirdetések
felvétetnek lapunk kiadó-

î oiii bemu.tatot£ szimtalan.
hiteiaa köszönetirai folytán ezen yy
század óta fanaállörenáolo-intézetal«saiel»-

bb jálható.

TITKOS BETEGSÉGEKET,
ycsSfalys*okiit S* s«A«*«#, dur Sm

tSs sitábajait, ax olgyeagBIt fémMmmS,
tésakj * bujakór utókövBtkezinmnjrait, noka
fahérfoljfást, bárm*nuyl*i» IdBHvk Im, val
mint mindstnon nöi batagaagokat, atmljrmknok
a maafalanmág aaurltc Makaxáia •» bfr^og-
aégokat gyógyit uj gyógymód mzartnt, kémiám

slkor-rol, gyonan mm ala/toaaa.

Dr. GARAI ANTAL
orvos-, sebész-, szemész- és szüláaztudor T. es, kir. oszi--{3örvo«
Sudapas?, Belváros, IV. ker., Kigyó-utcza 1. szftm.

II. emelet. Bejárat a lépcsönél.
Reaáel naponta délelött 10 órától égés* délotáa 4 óráig, este

1 órától S óráig.
Dijazott levelekre legnagyobb Sorelemmel vilaszöliatk és ffégf-

szeiekzöl is goikiosfcaiin. Isse
Höknek kSlön viróiaemmm.

Ugyanott megjelent és a szerziSnél: Dr. GARAI ASTAL-aal
deüetö :

NÉPSZERÜ UTMUTATÓ. ,
(Már a I2-ik kiadásban megelent! a nemi ieiigsései: ég_e«k
észszerü gyógykezelésihez czimü fc5n.7T.T0It ára.2 tstsü kr., árast
c » s i SO kr . A kinyv jól ijecsarcagolTa Iesr eiköISTe, 1 fi* fle-

kfiidése mellett bérmentre, Yazy S3 kr cfásTét suliett.
A kö j iw tartalnsa : i- Az irarszerrekleirásaL- 1- A se=a eie
ébredése, ül. Az önfertöztetés s az é|feli ai^fia^éaekir^lJBir-
c^Jtak&r(trippert é> husycsdsjEeküIetek-V- Aisujüór tsipLias5, VL
\ fc-hén uvás. VH. Elnyengiat férgerö. V1IL Soi magfa-arsag.
K. Az i\-ar.-zervek treibüiesedirséaei it3Iés.voz5Je : *prcsStg'-io.

Léczfalva községben (Háromszék Tár-
megye) a nagyborosnyói vasuti állomás közelé-
ben, külön kezelés alatt álló mezögazdasági
szeszgyárral kapcsolatos 170 hold szántó, 50
hold rét es kertböl álló kényelmes uri lakás,
gazdasági épületek, zsellérházakkal böven ellá-
tóit váltó-gazdaság szerint jól kezelt jó minö-
ségü tsgosiiott birtok, teljes gazdasági felsze-
reléssel, vagy anélkül 189S- november elsejétöl
több évre haszonbérbe kiadó.

Értekezni lehet a feltételek iránt le-
vélben, vagy személyesen augusziu#höban Bál-
ványos-fürdön ; azután Sepsi-Szent-Györgyön a
tulajdonos dr. Bodor Tivadar ügyvédnél. A
birtokot megmutatja Kiss Sándor felügyelg
Léczfalván.

A Magyar

Szerkesztette jeles irok és müvészek közremOködésével

Jókai Jtiór, Bróöy Sándor és Rákosi Viktor.
ELKÉSZÜLT

ezen diszmQ 1OOO egykoru képpel, kitünö kézirások, nevezetes ok-
^mányok, kiáltványok s egyéb jellemzö nyomtatásokkal a dicsö idök érdekes erek-
lyéinek teljes gyüjteménye, mely a nagy korszak lefolyását hü képekben
szemléltetöen varázsolja elénk.

A képek idörendi sorrendben következnek egymásután, minden kép alatt
magyarázó szöveggel, ugy hogy a munka ifjunak és öregnek egyaránt élvezetes
olvasmányt nyujt

A munka daczára rendkivül diszes voltának fölötte olcsó,

3O füzetnek 9 forint,
diszkötéslbeii 128 **?t* az ára,

HHh üiszkiaiis amerikai simitott velra-papiron nyomva 1 5 frt.

Megrendelhetö fözetekben elöfizetés utján és kötve utánvéttel vagy
csekély h a v i I f r t o s részletre is.

raielölapot tessék levelezölapra ragasztva a kiadóhivatalba beküldeni.

Az "Országos Hirlap" kiadóhivatala által
megrendelem a mü. kiadóitól Révai Testvérek
irodalmi intézet részvénytársaságtól az

Ezernyolczszáznegyvennyolcz
a magyar szabadságharcz képekben

czimü diszmüvet füzve 80 füzetben 9 frt, kötve
diszkötésben 12 frt-ért, ugyanaz amerikai simi-
tott papiron 16 frt-ért és kötelezem magamat
a mü átvételétöl kezdve havonkint 11rtot mind-
addig a munka kiadóinak Budapesten fizetni,

a teljes vételár törlesztve nincs.

A részletfizetések be nem tartása
esetén «& esedékes Összegek rajtam postai
megbizás utján (30 kr. postaköltség hozzá-

• ' ' mellett) beszedhetök.

Htir éa k«l*t: JSér éa UUa:

Az "Országos Hirlap" tek. kiadóhivatalának
Batopeat, Jómef-kSrat es. BZ.

Alulirott ezennel megrendelem ily czimü müvet:

izernyolczszáztiegyvennyolcz
a magyar szabadságharcz 1848/49-ben
8zertM2ö Jókai Mór, Bródy 84ndor,RákosI Yiktor-

30 fOzetoon 80 krjával a teljes mü átvételének
kötelezettsége mellett:

Eldflzttak és postautalványon bakUMök:

8 füzetre frt L80 24 füzetre frt 7.20
12 . . 8.60 30 . . 9 . -

Hotyét
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSE
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb
Ha a L:rd< * J <•;::

betükböl szedva 4 krajczár.
,•-*. i- r.tjzti a kksieiésbea. Ta_]_
^"•iUi:vánf OK faetóiéeat,. s á" s ö r e i é t az

Kiadóhivatal

VIII. kerület, József-körut 65. szám.
Elöre fizetendök készpénzben, levélbélyegekbönv :jy

postautalványon.

a fcirtiet&_ei_ *_*?• a válásit po=*e-resti_iie kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélvegilleték is iizetendö. 7 C«Uzar<i
- - • - - tti i

 u t a |váEv szelvényére irni; esetleg közönséges, levélbe 1 is lehet a szöveget s a levéljejyeket beküldeni. Mindea ;
könnyen kiszámithatja az apróhirdetés á r á t

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELÖFIZETÉSEK

ORSZÁGOS HIRLAP
részére felvétetnek kiadóhivatalunkon kivül (VIII. k e r ,

József-körut 6 5 ) a következö üzletekben:

I. ker., Tárnok-ikza 22.8~
H. " fc-tttcza 7. sz. alatt

I¥. " &cskem.ti-atcz- 14. sz.
_?. " garisch-bazár
I V . » J*£töjl-f 2F 3 . SZ318 dofai-ft&sáe és sjsigifssis.

V. "
¥. " Scrotija-üicza 13. sz.
V. " Yácii-korut 6. szán
V. " £ifét-korat 22. szám W g 8 & g s r *

VI. " lem-korát 5*. szán

VII. " Erzsébet-körut 50. szán
VII. " Erzsébet-körut 7. szán __gg_3_
VIII. ker., a Jfemzefi szinház bcrh.
s ugyane halyeken mindennemü felvifáaosifások kész-

ségesen megadatnak.

Apró hirdetések 20 kr.-on alól nem

közölteinek.

LEVELEZÉS.
SyfilfP Sfiftvai kéretik, ha ideje eiifedi W._éknél
«#&U2MI ail^J 31 vasárnap délután tiszteletét tenni.
"Válaszát e lap apróiiirdetései közt holnapra okvetlen
elvarja B. és K. 56gO—1

pénzzavarban van. öö forintot köic;ön adni ? Ajánlatok
•Jupiter- jelige alatt a kiadóba kéretnek. 5672—1
4fff*fffcff3 ^ z ^ ° közeledik és én mindennap bol-
^I l i l i i la l la* dogabb vagyok. A lakás már egészen
rendben van. csak egy biánvzik belöle és az az én
legaranyosabb k-üiium. te vagy. A fogadtatás igen nagy
lesz, roppant várnak már rád és mindenki számialja a
napikat, de senki sem u^y mint én. Dolgozni sem tu-
dok. £rtesit< imnd'.'Giut'.i it-gslább annyit,, hogy hogy
vagv. Csükuliak iiiiiliós/or, te édes kis Anicza,/pá pá,
JenoJ. o662—1
7_fjlf*?ftf bajnál .-ni. hogy a szomcati estélyen nem
fc«ij.ll,iii ielu-tiein o" . sok, sok dolog gátolt meg
t'bb*'i'. iLfii^-'eiu a/.oni«an. iiogy én nélkülem i s kitünöen
nmka-Hi. h.l.in-i iiiiiiiietiesetre teszem tiszteletemet.
Üdvü^i K<u-u:v<. 5610—1

Sz^*«*0 •^Vofvi'?i> ! 'e-1^t n e m könyörül rajtam? Leg-
a9&VUt» \e<. fcöia • a[ább néhány sorral könnyitsen
fujó >zivemen. hiszen ezt csak megtehetné. Kedves sarait
varja ismeretlenül imádó K—A. 5626—1
hHlpVPii i? l-'üvári'si nyugdijképes áiianuuvatainofc
^ _ J • vagyok, évi jövedelmem 1400 frt. siiaden
istneretsi'-gi iinán c-z uton szeretnék megisxaerkedni egy
elökelö i-r-aU;ci'"ii izr. 20—22 éves csinos leánnyal, ki-
nek Á—yis.m itt hozománya, van. Levelek .Dezsö 27*
czimen ezen laphoz küldendök. 5633—1

iV' iKrh^R t e S a a P a elöadásán oiyan
la i \ J ! UtW édesen rám nézett aranyos

kis lánykitt, kit czukorral megkmállaiCj de önem vett,
esdvi- kérem, adjon a Lkaimat a találkozóra és e helyen
sziveskedjék ért'esiteni, hogy mikor és hol láthatná.' öt
legalább ir/;i i-£y*..e:-. az imádó Doktor. 5514—1

Juit i>l^&l*i») leái.y i<a;eretségét keresL Levelek
_Ny"ri si-."!-:-:-: >/:ILS" •.-:m-:i a kiadóhivatalba kéretnek.

HÁZASSÁG.
r\:\c>~. nO:u menne elökelö családbeli, de
v;i_y,.;4a;ur. 2t eves leány. Levelek "Vagyon-

talan" cz ime .i !.I:I I-.'iliivatalba kéretnek. Csakis teljes
névvel ol!át>.tt :.jául::.!.--fc vétetnek ilgytriittüse. 5634—2

hZtéimV&gU fövárosi uri körökben
} ?M¥mXQ% j_ r t as t sörgüsenkerestetik.

ArSnlkozhatni levéibea .Házasság köiveüiö* jeiife alatt.
5S42—2

i r7tl_r_C7 k i :- e k ^ ü n ö üzlete van
g j J l UUKTddZ, |p házból valo csinos

leányával szeretne házasság czéljából megismerkedni.
Hozóniányra nem reflektál Komoly és teljes névvel
ellátott leveleket a kiadóhivatalba k*ér -Csinos ezukrász"
jelige aiatt. 5608—2

ÁLLÁST KERES.

Kitünö gfjh es gyorsiróno, Á
dik. sürgösen állást keres. Czim a kiadóban. 5618—8ki a kereskedelmi szaktan-
J i ü t S l KtSSSSZOIiy, folyamot" most végezte kitünö
eredményüvel, szerény fizetés mellett elfogad irodai
állast. Levéibeii szives megkeresést "Ügyes* czim alatt
a kiadóhivatalba kér. 5646—3

ajánlkozik négv polgári osztályt
p ^ t t fiu,ki_!apo» oktatást ._é.

pes adni. Levéibeii megkeresést .Szerény igényü*.
czimen ker a kiadóba. 5552—13

ajánlkozik családhoz gvermekek
m e l i é j hosszu évek gyakorlatával

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

1803-3

hivatalban.

szép irással, az irodai teendökben
jártas, állást keres. Czim a kiadó-

5640—3

ÁLLÁST KAPHAT.
Yn»r_it_Trf u r a gimnáziumi tárgyakra és liegedü-
AVIiep.111111 tanitásra kerestet i aug. lö-éa valo
belépésre. Ajánlkozhatni levélben "Korrepetitor" czimen.
FranczJául|tndék elönyben részesülnek. 5664—4

^ a ^ r a ^ a t rendezésben is jártas, jó eladó
y azonnali belépésre, esetleg aug. 15-ikére kereg-

tetik. Czim a kiadóban. 5648—4
30—35 éves magányos nö ház-

j vezetönönek. A magyar, német
és tót nyelv szükséges. A fizetési igények megemlitésé-
vel ellátott ajánlatokat .Felvidékre* czimen a kiadóhiva-
tal továtbLt. 5670—4

végzö magántanuló, elsö elemi osz-
p tály tanitására, egy kis fiu mellé,

pusztára kerestetik. Ajánlkozást rPusztára^ czimen a
kiadóhivatalhoz kérek. 1817—4

OKTATÁS.
mérsékelt áron ad alapos oktatást

zongorából. Megkereséseket "Zongora-
tanitónö" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 5660—5
tfoVOlfl XIX' T a ^ s u > ajánlkozik szerény feltételek
gKwKvlf mellett a jövö tanévre. Levéibeii megkere-
séseket a kiadóba kér gNeveIö* jelige alatt. 5858^5

könyvvitelt óhajtanám a legrövidebb idö
alatt elsajátitanL Ajánlatot "Üférkur" jeligére

kérem e lap kiadóhivatalába. 5676—5

HÁZ- ÉS TELEK-ELADÁS.
háztelek a körut közelében eladó. Czim a
kiadóhivatalban. 1815—7

és jártas egyén, kik venni vagy eladni
_ szándékoznak házat- és telket (Ujpest

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

- 5268—7
ttg&eyjky holdas jó termöföid szabadkézböl
wX\9LUL eladó, ÜgynökCk kizárva. Levelét
• jeligére e bip kiadóhivatalához. . 5674—7

a Széchenyi- telep, illetöleg a kör-
vasut közvetlen közelében egy 2Ó00

nagyságu telek jutányos árban eladó.
_ _ J 5256—7

valamint Angyalföldön Szent
_ László-uton és Petneházy-

ntezában, néhány telek jutányos árban eladó. Czim a
kiadóhivatalban.* '_ 5402—7

ujonan épült ház, a
villamos vasuti állomás

mellett, 14.000 forintért eladó. Szükséges töke ' 6000
forint, a többi bantteher. Czim a kiadóban. 5020—7

keresek megvételre 3—400 holdig Szep^s-
megyélen,nagy lakóházzal. Ajánlat "Szepesi

czimen küldendö a kiadóhivatalba. 5530—7

ELADÁS.
jó, szolid kivitelben, elönyös réssletiixetéire

_ Mát—in Ignácz kárpitos és asztalosbutor ogyed.
föraktárában VIL, Erzsébet-körat 23. ss . Árjegyzéket
vidékre ingyen és bérmentve. 6835—8

n' pontosan járó, 10 frtért, valamint egy 2
^ 9 ajtós szekrény is 12 frtért eladó. Czim a

kiadóhivatalban. . 5542—8
pedálos, gyönyörü hanggal (Horváth-
félc), szép kiállitásu, kitünö átjátszott,

60 frtért eladó. Czim a kiadóhivatalban. c544—8

Ujpest legszebb helyén

VÉTEL.
jó szerkezetü, két oktávos, mielöbbi meg-

m . vételre kerestetik. Eladni szándékozók ii-
janak e lapboz "Zongora* czimen. 5K3S—ü
I Á hIl*9I_1If keresek megvételre. Ajánlatot "Tura
«JVJ Ulw&lftlll gép- jelige alatt kérek a kiadóhivatalba

r.ü'iG—9
keveset használt kerékpárokat. A gyártmány.
és az ár megemlitésével ellátott ajánlatni

ezen laphoz kérek "Kerékpártözsde" czimen. ÖUGS—'J
tükörrel teljesen jókarban, vételié
kerestetik. Levéibeii ajánlat ..li. J."

jel alatt e laphoz czimz<mdö. ÖC.G3--9

• használt, de jókarban levö,megvételre ker*1?
• tetik. Ajánlatok

aphoz kéretnek.
Byczikli" jelige alatt ezev,

5574—9

Nagyon elegánsan
KIADÓ SZOBÁK.

butorozott utczai szoba a
József-köruton, fürdöszoba

használattal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 539:2 — 11)
kerestetik egy csinosan butorozott sz<_>-
bába olcsó ár mellett. Czim a kiadóhiva-

talán. 5C04—10
kisasszony szobát és teljes ellátást
kaphat egy intelligens családnál a

Baross-utczátTan szerény feltételek mellett. Czim a kiadó-
hivatalban. 5602—10

butorozott udvari szoba a Szent-
királyi-utczában kiadó. Czim a

5652—10
butorozott szoba,fürdöszoba haszná-
lattal és esetleg teljes ellátással

kiadó. Czim a kiadóhivatalban, 5650—10

% elegánsan
kiadóhivataltan.

ifisengery-,
LAKÁS KERESTETIK.

_ ^ j f Király-utcza tájékán 2 szobás utczai
lakás minden hozzátartozóval kerestetik. Levéibeii
ajánlat "Tiszta lakó" czimen a kiadóhivatalba intézen-
dök. • 5506—11

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

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

SZOBA KERESTETIK.
4Lj i f t ln i n\ ^ s Ferencz-körut környékén keresek egy
]U> IIIIUI"III elagáns utczai szobát, esetleg teljes
ellátással. Csakis elökelö családnál. Szives megkeresé-
seket a kiadóhivatal közvetit "Állandó" jelige alatt.

5606—12
nönél keres egy franczia kisasszony

- eS7 tiszta butorozott szobát teljes ei-
iátással. ' Az ár meghatározásával ellátott ajánlat
"Franczia lakótárs" czimen a kiadóba kéretnek.

5548-12

KIADÓ LAKÁSOK.
_T _IflC7Ill1l"7 töszomszédságában ujonan épült

ji YlyMlIllUlfc palotában nehány lakás, valamennyi
légszesz- és vülamvilágitással legnagyobb komforttal és
elegáns berendezéssel, azonnal kiadó. Ugyanott föld-
szinti helyiségek üzletnek vagy raktárnak. Házbér igen
mérsékelC Czim a kiadóban. " 5388—13
Ut fi_rai 1lirváltan 2 utczai szoba, elöszoba,
Jl Vüiü\mUl\£óVün konyha, speiz stb.-böl álló
lakás sürgös elutazás miatt rendkivül olcsó áron
kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 5236—13

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
mühelynek, divatszalonnak,
egyleti helyiségnek, vivóis-

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

3662—17
flfaflV 1ifllHtl>1VK0ff a József-körut legnagyobb for-
JldgjT UQlllietyiSSg galmu helyén kiadó. Czim a
kiadóhivatalban. 4706—17

KÜLÖNFÉLE.

kia

rekedtségnél vegyen 30 krért Réthv-
féle PenietefÜ-czukorkát. 1537—18

iadóhivataiban.

u t c z a ' r i l h á ^ a t oiC;-ó árban készit
egy elsörangu varrón j . Czim a

5428—18
nyerhetnek intelligens iialal emberek
vagy lauulók egész éven át szerény

feltételek mellettCzim a kiadóhivatalban. 5448—13
üfIPtl I t f lVM n o^ r u n a" varrónö ajánlkozik házakhoz.
• 3 * » UJJJW napi 1 frt 50 krért. Czim a kiadóhi-
vatalban. 5508—18

| szabónö elvállal elegáns ruhákat
szerény dijazás mellett. Czim a

5622—1"
Nyomatott az ORSZÁGOS HIPLAP körforgógépén Budapest, VIII., József-körut 65.szám.


