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Éjféli találkozás.
Sötét éjfél volt, mikor a gyász-

kiséret eloltotta az utolsó fáklyát és
élesen csikorgott a zár a Burg-
kápolna kapuján. A föudvarmester-
herczeg átvette a kulcsot, s most
egy éjszakára élö embernek nincsen
módjában a gondosan örzött drága
halott közelébe jutni. Senki em-
berfia nem férhet közelébe a nagy
utról sietve jött koporsónak, ame-
lyet holnap már elborit Európa min-
den virága. Rajta legfelül két óriás
koszoru — a királyé és a magyar
parlamenté. Csak ezt a kettöt teszik
a koporsóra. Ausztria koszoruját nem
tehetik rája, hiszen Ausztria ma
nincsen. Parlament nélkül nincsen
ország.

Csudás, áldott véletlen, hogy csá-
szárok, királyok virágajándokán kivül
csak ezt a két koszorut tehetik Er-
zsébet királyasszonyunk koporsójára.
Az isten akarhatta igy, mert a halott
is igy akarta volna.

Már elkonditották régen az éjfélt
a fekete városban, hova a halott
királyné tartotta utolsó bevonulását,
mikor megtörtént a szomoru éjféli
találkozás. A bánatos ösz király ta-
lálkozása halott feleségével.

Mikor megjött a koporsó, mikor
millió ember fogadta sirva, nem volt
ott a király. Mikor százezrek zokogó

Erzsi.
A nemzetek olyanok, mint a gye-

rekek, jobban megérzik az ösztönükkel,
hogy ki szereti öket — mintsem a té-
nyek által. És a szeretetért hálásabbak,
mint a jótétemények egész sorozatáért.

Azonfelül a nemzeteket a maguk
összeségében nem lehet bolonddá tenni
a külsö látszatokkal. A tudósok, az ál-
lamférfiak, a mélylátása bölcsek csalód-
hatnak, de a tömegek soha. Mert emezek
mélylátása valami liliputi dolog csak az
ösztönök és érzetek fenséges erejéhez
képest. A történetirás valóságosan favo-
rizálta például szent Lászlót és Lajost,
kidomboritva nagyságát, vitézségét, kato-
nai bölcseségét, de hasztalan, a nép fölé-
jük teszi a maga Mátyását és nem lehet vele
disputálni. Mátyás a magyar nemzeti ra-
gyogás megtestesülése, az igazságosság
mintaképe. A historikus azt mondja
erre: "Ez a hit onnan támadt a nép
közt, mert Mátyás elfogatta Szilágyit és

sorfala közt elvitték a császár palotá-
jába, nem volt ott a király. Nem volt
ott akkor se, mikor levették a fekete
kocsiról és bevitték a fekete tem-
plomba; rátették a sötét ravatalra.

Mikor magára maradt halott nagy-
asszonyunk, akkor jött el a király,
Az unokái támogatták jobbról-balról,
hogy roskatag lábai birják a sulyos
fájdalmat, a nehéz bucsut.

Félóráig térdelt a koporsó lábai-
nál az összetört ösz ember. Imád-
kozott és sirt. És sirt és imádkozott
vele az egész családja ott benn a
templomban és milliónyi népe szerte
az országaiban. Ö ott ben, a nagy ha-
lottnál csak egyet siratott, az elve-
szett jó hitvest. Mi, idekünn, kettöt
siratunk: királynénkat, akit elvesz-
tettünk és királyunkat, akit sorvaszt
a bánat.

A halottak nem tudnak semmit,
nem éreznek semmit. De a jóisten
tudja, — csak ö láthat keresztig
hármas érczkoporsókon, — az alvó
királyasszony lehunyt pillám vajjon
nem jelent-e meg megint két drága
gyöngy, két fényes könycsepp ezen
az éjféli találkozón . . .

Az utolsó ut.
Az a fekete vonat, mely tegnap

reggel kilencz órakor elhagyta a nekünk
örökre gyászos emlékezetü várost, most
már Bécsben van. A királyné, aki min-

ez tetszett a magyaroknak." Egyéb igaz-
ságot nem talál a historikus Mátyásnál
Söt ez is egy igazságtalanság. Hasztalan
beszéd. Amit a történetirók a maguk
elemzö tudományával lefaragnak Mátyás-
ból, kit meglehetös zsarnoknak festenek
le, mert kipréselte az országot roppant
adókkal, nagyralátó terveinek költségeire,
azt a nép regékkel, legendákkal böven
kipótolja.

De hogy közelebbi példákkal éljünk,
itt van a József nádor alakja. Az elsö
Habsburg volt, akit a hivatalos vérü
körök mint nagy magyarbarátot és nagy
hazafit tüntettek fel ugy életében, mint
halála után, de a nép, bár nagy ered-
ményeket mutathatott fel e derék nádor,
kivált a föváros emelése körül, nem ak-
czeptálta öt nagy magyarnak s még a
temetési szertartás alatt megteremtette
a maga ártatlan kis szatiráját, mely száj-
ról-szájra vándorolt sokkal sebesebben,
mintha nyomtatva lett volna.

József nádor 1847-ben halt meg

dig kerülte a föltünést, nem akadályoz-
hatta meg, hogy utolsó utján ne ünne-
peljék. Amerre a koporsót vivö vonat
elhaladt, Genftöl Bécsig, az egész nagy
uton, minden állomáson várta a részt-
vevök nagy serege, hogy utóljára lát-
hassa — hacsak koporsójában is — a
magyar nemzet nagy halottját. Igy jutott
el a holt királyné a hazájába: fájdalom,
köny és virágtenger között.

A szomoru utazásról a következö
távirati tudósitásokat kaptuk:

Buchs. szeptember 15.
A zürichi rendörség azt az értesi-

tést küldte ide táviró utján, hogy St.-Gal-
lenböl néhány ember eltünt, aki anar-
chistákkal áll összeköttetésben. Az idevaló
rendörség ez értesités következtében el-
zárta a pályaudvart és csak a hatóságok
képviselöit és a meghivottakat bocsátot-
ták be. A pályaudvar elött óriási néptö-
meg verödött össze. A vonat három
percznyi idözés után folytatta utját.

Zürich, szeptember 15.
A halottvivö udvari vonat éjjel tizen-

egyedfél , órakor Buchsba érkezett. A
pályaudvaron a román király és felesége,
akik Ragatzból jötték, továbbá Rohan
herczeg várták és két nagy koszorut
tették a koporsóra. A vonat éjfélkor
hagyta el az állomást. Mialatt a vonat
az állomáson vesztegelt, az egész lichten-
steini herczegségben szakadatlanul szól-
tak az összes harangok.

Innsbruck, szeptember 15.
A királyné tetemét szállitó vonat ma reg-

gel a menetterv szerint megállapitott idöben

január 13-án, az ország rendei hálásan
emlékezve meg róla, törvénybe iktatták
érdemeit. Ugyancsak azon a napon, mi-
dön meghalt, meggyult a német szinház,
mely a mostani Haas-palota fundusán
emelkedett s ebböl csinálta meg a né-
pies ötletesség a maga jellemzö legen-
dáját.

József nádor fölment az égbe —
igy szólt a legenda — zörgetett a menny-
ország kapuján. Szent Péter elöczammo-
gott a kulcsokkal s nagyálmosan kérdö
belülröl:

— Ki zörög odakünn?
— Én, József, Magyarország nádora.

Eressz be, Péter.
— Hm — mondá a szent elgon-

dolkozva — ha a magyarok nádora,
mondja meg, mi jót tett a magyarokkal ?

— Bizony nem jut eszembe — fe-
lelte a palatinus.

— Hát akkor igen sajnálom, nem
ereszthetem be.

A nádor-ispán lelke visszament a
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érkezett ide. A pályaudvar körül beláthatatlan néptö-
meg gyült össze. Amikor a vonat az állomáshoz köze-

ledett, a város valamennyi harangja megkondult és
a pályaudvaron levö emberek levett kalappal vár-
ták a vonat megérkezését. Gyászruhába öltözött
asszonyok rózsát hintettek a királyné koporsójára.
A perronon valamennyi lámpa égett és gyász-
fátyollal volt eltakarva. Ott voltak a helytartó, az
összes hatóságok képviselöi, az egyetem rektora
és dékánja, a polgármester, á város képviselö-tes-
tületével, a tartományi fö és tartományi választ-

mány, az arisztokrata hölgyek, valamennyien mely
gyászban, a tábornokok és a tisztikar, a császar-
vadászok diszszázada és a perronon tul hosszu
Sorban a vasuti alkalmazottak diszegyenruhában.

A vonat hét óra huszonkét perczkor robogott
be á pályaudvarba és tiz perczre megállott. Elsö-
nek Berzeviczy altábornagy szállott ki belöle, utána
Kufstein és Bellegarde grófok.

A tartományi fönök átadta Innsbruck város
pompás koszoruját, mely babérkoronával van di-
szitve. A koszoru szalagján a következö felirás

olvasható:

Innsbruck város — felejthetetlen császárné-
jának."

Ritka módon szép Tirolnak pálmákból, lilio-
mokból, fehér rózsákkól és tubarózsából összeálli-
tott koszoruja, melynek szalagján ez a fölirás van:

"Legjobban szeretett császárnéjának — Tirol
tartomány."

Igen szép az alapitványi hölgyek babérból és
virágokból való koszoruja is, amelynek szalagját a
Következö szavak diszitik:

"Legfelsöbb védöjüknek — az insbrucki
alapitványi hölgyek."

Ezeken kivül is még igen sok koszorut adtak
át Berzeviczynek. Többek közt: a tartománygyülés,
a vörös-kereszt egylet és a nöegylet. Ezeket mind
a nyolczadik kocsiba, az utolsóba tették, amely
Szinültig megtelt szebbnél szebb koszorukkal. A
Wilten-alapitvány apátja és a pályaudvaron jelen-
levö papok a koszoruk átadása után csöndes imát
mondtak.

A hölgyek letérdeltek és zokogtak a koporsó
láttára s mikor a vonat lassu tempóban kigördült
a pályaudvarból, az egész közönség imádkozott

Hallein, szeptember 15.

Innsbrucktól idáig a legkisebb falunak leg-
kisebb házán is gyászlobogó leng. A harangok
sugnak, szomoru kongással hirdetik hegytöl-hegyig,
völgyböl-völgybe, hogy a legjobb uralkodónö utolsó
utját teszi most. Az emberek a vasuti töltések félé

igyekeznek, a pályaházba nem juthatnak be. Ott a
csendörség szigoruan zárt el minden utat. A vonat
ide a legmélyebb csendben kevéssel délután két
óra után robogott be és megállás nélkül tovább
haladt.

Salzburg, szeptember 15.
Tiz perczczel hárem óra elött érkezett

meg az állomásra a halottas-vonat; Tiz perczig
állt a vágányokon, mért gépét kellett váltani.
A perronon a polgári és katonai hatóság fejei
jelentek meg. Az egyház képviseletében Haller
János dr. biboros-püspök jött ki az egész
káptalannal. A Rainer-ezred egy diszszázada
is kivonult. A halottas-kocsi erkélye már egy
lábnyi magasságban virágokkal van tele. Itt is
rengeteg sok koszorut és virágot tették le.

A várakozás Bécsben.

Becs, szeptember 15.
(Este nyolcz óra)

Benépesedtek az utczák. A nyugati pálya-
udvarhoz közel esö területek mind tele voltak em-
berekkel. Hisz tudta mindenki, hogy a királyné
holtteste ma este a pályaudvarra érkezik. Különö-
sen a Mariahilfer-strasse volt tele emberekkélt
Ezen az uton nem lehetett megmozdulni sem.
Fekete ruhás emberek egymás hátán: ez volt a
Mariahilfer-strasse ma este a szürkülettöl kezdve.
A házak tele gyászlobogókkal, az üzletek zárva, a
kirakatok csupa fekete tárgyakkal kirakta és fe-
kete fátyollal bevonva. A villamos lámpák is mind
gyászfátyollal voltak boritva.

Az osztrák föváros méltóan készült az elhunyt
császárné és királyné fogadására és a sötét éjszaka
csakugyan komor, fenséges keretet adott annak a
megható, mély gyásznak, amely mindenütt nyilvá-
nult. Á nyugati pályaudvarhoz vezetö ut, majd-
nem két kilométer hosszuságban, valóságos via
doloris volt. Egészen a pályaudvar közvetetlen kö-
zeiéig ember ember hátán tolongott a katonai por-
fal mögött, hogy utolsó Istenhozzádot mondjon az
elhunyt uralkodónénak.

Az egész uton minden egyés ház tele volt
aggatva fekete drapériával és a fekete lobogók
valóságos erdöt képeztek az uton. Az utcza népe
emléktárgyakat hozott mágaval képeket és virágo-
kat szorongattak az emberek a közökben. Az utcza
buskomorságát még emelte a gázcsövekböl vastag
sugarakban kiömlö gáz, amelynek kékes fényé
bevilágitotta mindenütt az egész környékét.

Este nyolcz órától kezdve egymásután válta-
koztak a képek az utczán. Mikor a közönség már
alig tudott mozogni, akkor jött csak a katonaság,
hogy sorfalat álljon a közönség között. A katonák-

nak csendörök is segédkeztek ebbeli a munkában
és elálltak a belsö utvonalat egész a nyugati pálya-
udvarig. Halkan, némán tették a rendföntartó
intézkedéseket.

A pályaudvaron.
Bécs, szeptember 15.

(Este kilencz óra.)

A nyugati vaspálya épületének környékét
beláthatatlan embertömeg tartotta megszállva.

A fekete 'gyászt öltött pályaudvarban a
négy sinpár közül az elsöt beboritották desz-
kákkal, hogy több helyet teremtsenek azok
számára, akiknek az indóházban szomoru kö-
telességüket kellett teljesiteniök. Az a térség,
amelyen az udvari méltóságok állottak, világos
Szinü szönyegekkel volt boritva, de ezek fölé
fekete szövetet teritettek.

A perronról egy széles tölgyfa ajtón le-
het bejutni a királyi váróterembe, amelyet
ma valóságos kápolnává alakitottak át. Hatal-
mas fekete függönyök födik el a két ajtószár-
nyat és teszik teljéssé azt a szomoru képét,
amelyét a váróterem nyujt. A diszitése élö-
kelö és megható. Egyetlen egy darab van
csak benn, amely nem visel gyászt: a
plafond tetejéröl lecsüngö csillár, amelynek
Villamos lámpái teljesen Szabadon, a fekete
fátyoltól meg nem tompitva árasztják szét
fényüket. A terem közepén hatalmas ravatal
áll, melyet nehéz arany szövet föd. A szö-
vetbe virágok vannak himezve. A katafalk két
oldalán három magas gyertya ég, mögötte
ezüst feszület van felállitva. Jobbról három,
balról pedig csak egy imazsámoly van elhe-
lyezve, amelyek a papság és az udvari sze-
mélyzet számára válók.

Á falak be voltak boritva fekete lepel-
lel, amelynek komorságából élénken kiválik
két szines czimer: az egyik a bajor, a másik a
Habsburg-ház családi czimere.

Az utolsó órában.

Bécs, szeptember 15.
(Este tiz óra.)

Kilencz és fél tiz óra közt nagy mozgás volt
az utczán, mert a király Schönbrunnból a Burgba
hajtatott. Ott akarta bevárni királyi hitvese holt-
testét, hogy bucsut vegyen töle.

A pályaudvarnak villamos lámpái fekte
fátyollal boritvák. Ezek is emelik a kép sötétségét.

A pályaudvar hallottas termében a fekete
sas alatt e szavak láthatók :

ELISABETH IMPERATRIX AUSTRIAE
MDCCCLXXXVIII.

földre, de néhány óra mulva ismét eljött és
zörgetett a kapun.

— Ei az? — dörmögte ismét szent Péter.

— József vagyok, a magyarok nádora.
Eressz be, Péter!

— Tett-e valami jót a magyarokkal ?

— Igenis, Péter. Felgyujtottam egy órával
ezelött a német szinházat és most már a né-
metek is kénytelenek lesznek a magyar szin-
házba járni.

Szent Péter kulcsai megcsikordultak és a
mennyei kapu kitárult:

— Tessék besétálni fenségednek.
József császár nem volt kedvelt a poli-

tikusok elött Magyarországon, de nem is lehe-
tett. A nép azonban bármilyen távol állott is
még akkor a trónoktól, mégis felismerte a jó-
szivü és szabadgondolkozásu királyt, aki a
szegénység igazait is szemmel tartotta és a
halála után még negyven érvel se akarták
elhinni, hogy meghalt volna, hanem, hogy a
jezsuiták és a nagyurak tartják bezárva valami
kolostorban és ki nem ereszük. Gyerekko-
romban még magam is hallottam ezt a mesét.
S életének ez az eröszakos meghosszabbitása
a nép hitében többet ér száz szobornál.

V. Ferdinand iránt is jó szivvel volt i s

ország, mert egy anekdotát ajándékozott neki.
(Nem hiszem hogy megtörtént volna). Egyszer
a bécsi vásáron megvett, ugymond; három
lovat, egy sovány gébét, égy kövér renyhe
lovat és egyet, amelyik mind a két szemére
vak volt. Kérdezi az apja, Ferencz császár:

— Hol vetted ezeket a nyomorult álla-
tokat fiam?

— A vásáron, félségés atyám.

— De hát hogy tudtál ilyen lovakat
venni ?

— Hogy lásd öket, atyám. Ez á sovány
kiéhezett ló a parasztság.

— Miket beszélsz, mikét beszélsz ?
— Ez a kövér, lomha, a nemesség.

— És ez a vak ? kérdé a császár mind-
inkább megütödve.

— Ez a vak te vagy, atyám.

Mindezek a reminiszczencziák csak arra
mutatnak, hogy a nép ismeri a maga em-
bereit és megbecsüli öket, jóért jóval fizet s
valami módját mindig kieszeli, hogy elismeré-
sének kifejezést adjon.

De amióta áll a Habsburg-has, még soha
se övezett annyi költészet, olyan édes szeretet
se királyt, se királynét — mint ezt a mostanit,
aki a ravatalon fekszik.

Hogy miért van igy ? Az Isten tudja. Csak
igy van. Szeretjük és nem okoskodunk fölötte
hogy miért. Tudjuk, hogy ugy van, ahogy mi
hisszük, de miért van ugy, arra. nem tudunk
magyarázatot adni. Az ö picziny kezei szötték
be az aranyszálakat a mi állami életünkbe.
Mikor, mikép? Nem tudjuk, nem is keressük.
De annak ügy kell lenni, mert nem lehet
máskép.

A hideg történettudós, aki megirja ennek
a korttök az eseményeit, álig fogja megtalálni
makvetését a komoly adatokban és csodál-
kozni fog, miért imádták annyira a magyarok.
Kutatni fog, mit is tett? Meg fogja találni azt
a tömérdek adomát, ami róla kering. Azok
mind azt mutatják, hogy felénk huzott a szive.
De hát az adomák nem források. A jó ég
tudja, ki komponálta ezt, vagy azt. Találni fog
tárczaczikkeket, azoknak az irói is csak olyat
tártak fel, ami hizelgö az olvasóknak. A tárczák
se bizonyitanak. Azután jönnek á melegebb, ben-
söbb adatok, hogy egész környezete, udvartar-
tása feltünöen csupa magyarokból állott, Nopcsa
báró, Hunyadi gróf, Berzeviczy, Festetits grófné,
Majláth grófné, Sztáray grófné és Ferenczy
kisasszony. Német embert lámpással se lehet
találni a királyné körül. Ez már valami — de
mög ez is lehet véletlen. Aztán jön az az
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Pontban tiz órakor robogott be a szomoru
vonat, amely felséges asszonyunk holtetemét hozta.

A fogadási szertartás az elöre megállapitott
módon ment végbe a nyugati pályaudvarban.

Megérkezés.

Bécs, szeptember 15.
(Este 10 óra 30 perez.)

Pontban tiz órakor már messziröl hallat-
szott a gyászvonat dübörgése. Egyik vágányon
sem állott egyetlen egy vonat sem. A meg-
határozott idöben szép csendesen begördült a
pályaudvarba a különvonat. Elöl hat kocsiban
volt az udvari személyzet, a hetedikben a
királyné holtteteme. Már messziröl feltünt ez
a kocsi számos koszoruival, amelyek az üveg-
ablakokon átlátszottak. Az utána következö
kocsi is egészen tele volt koszorukkal, amelye-
ket Svájczban és Ausztriában hoztak a holt
királyné elé.

Mikor a vonat megérkezett, már akkor
jó ideje várakoztak a holttest fogadá-
sára kirendelt urak és hölgyek. Ott volt
Liechtenstein herczeg elsö föudvarmester, a
szolgálattevö két palotahölgy, a helyörség
tisztjei és katonai tisztviselöi, az udvari pap-
ság, a hazaszállitás végett szükséges udvari
kiséret és egy katonai disz-század zene nélkül.

Amint a vonat megérkezett, udvari komor-
nyikok és udvari inasok kiemelték a koporsót
a vasuti kocsiból. Ekkor hangzott az elsö han-
gos szó. A diszszázadot vezetö tiszt harsányan
elkiáltotta magát:

— Links schaut!
— Habt Acht!
Amint a koporsót befelé vitték a váró-

ierembe, a tisztek sorfalat álltak és a dobos
a gyászfátyollal boritott dobon a generalmarsot
játszotta.

A koporsó mögött legelöl a papság és egy
udvari föbiztos ment; oldalt nyolcz nemes
apród viaszfáklyákkal, hat arciére- és hat magyar
testör, nyolcz darabont-testör és nyolcz test-
örlovas a chargejaikkal. A koporsó mögött az
elsö föudvarmester, a boldogult királyné fö-
udvarmestere és föudvarmesternöje, a két
palotahölgy, a gyászoló udvarhölgyek és a két
kamarás.

A koporsót aztán ravatalra helyezték. A
testörök és nemes apródok elfoglalták a ré-
szükre kijelölt állást, az udvartartás tagjai
pedig a jobbra és balra fölállitott imazsámolyok
vonultak. Azután megtörtént a beszentelés.

Bevonulás a Hofburgba.
Bécs. szeptember 15.

(Éjjel tizenegy óra.)
Beszentelés után ugyanazzal a kisérettel.

melylyel a kocsiból kihozták, a halottas kocsira

tették a koporsót. A menetben kocsin résztvevö
személyek ezután beszállottak a számukra kijelölt
kocsikba és a menet megindult.

Odalenn igen sok volt a tarka egyenruha,
amely élénk ellentétben volt az általános fekete
gyászszal, amelylyel mindenütt találkozott a szem,
ahová csak nézett.

Festöi látvány volt, mikor a hosszu, fekete me-
net végigvonult a félhomályos utczákon. A menet
élén két udvari lovász ment lámpásokkal, utánuk egy-
század lovasság, egy udvari fogatoló lóháton, egy. két-
fogatu udvari kocsi az udvari föbiztossal, egy két-
fogatu négyüléses udvari kocsi a komornyikokkal, az-
tán megint egy udvari fogatoló lóháton, egy udvari
biztos lóháton és még két udvari lovász lámpások-
kal. A lámpás lovászok mögött egy hatfogatu négy-
üléses udvari kocsi a királyné udvarhölgyeivel és
két kamarással, aztán még egy hatfogatu udvari
kocsi a királyné föudvarmesternöjével és a két
palotahölgygyei, s egy harmadik hatfogatu kocsi
az elsö föudvarmesterrel és a királyné föudvarmes-
terével. Mindahárom kocsi ajtóinál egy-egy udvari
inas feszengett A kocsik után két udvari lovász
ment lámpásokkal és végre a hat fekete lótól
vont, feketével boritott halottas kocsi.

A halottvivö kocsitól jobbra nyolcz darabont-
testör lépegetett, babra pedig nyolcz testörlovas a
chargejaikkal, továbbá minden oldalon hat-hat
udvari inas és négy-négy udvari lovász pompás
paripákon. Hat arciére- és hat magyar testör egy-
egy másodörmesterrel lóháton, két udvari lovász
lámpásokkal, egy kétfogatu négyüléses kocsi a
királyné kamarai személyzetével és egy szakasz
lovasság rekesztették be a menetet.

Aki nem látta e pillanatban a népet, annak
nem lehet fogalma arról a meghatottságról és szo-
moruságról, amely mindenkit elfogott. A nök zo-
kogtak és a férfiak is megindultan nézték a szo-
moru menetet. Sötét éjszakán a legrejtelmesebb és
legszentebb csöndben haladt tova az óriási tömeg
a koporsó körül. A koporsó mellett haladó test-
örök és fáklyavivök mintegy rémessé, borzadályossá
tették a menetet. Valósággal misztikusnak mond-
ható a szerencsétlen magyar királynö holttestének
bevitele a Burgba.

Az örségek, amelyek mellett a menet elvo-
nult, fegyverbe léptek és halkitott módon végezték
a szabályszerü tisztelgést. A papság és a menetbe
be nem osztott többi személyek a legrövidebb uton
hajtattak a Hofburgba, hogy még a menet meg-
érkezése elött oda érjenek.

Már éjfél felé járt az idö, amidön a koporsó
beért a Burgba.

A fogadtatás.
Bécs, szeptember 15.

(Éjjel 12 óra.)
Amikor a Burghoz ért a halottas kocsi, a

nagyköveti lépcsönél megállott, ahol Meyer Ferencz
udvari plébános nagy segédlettel és a várkapitány-
ság várták. Miután a holttestet itt is beszentelték,
a "Hofburg templomba" vittek, ahol közszemlére
fogják tenni.

A koporsó beszállitása a következö szertar-
tással történt. Elöl ment egy udvari biztos, utána
egy udvari templomi segéd a kereszttel, az udvari
ének- és zenekar a Misereret énekelve, az udvari
és várpalotai lelkész a segédletével és egy udvari
föbiztos.

Oldalt nyolcz nemes apród viaszfáklyákkal,
hat arciére- és hat magyar testör, nyolcz darabont-
testör és nyolcz lovas-testör a chargejaikkal.

A koporsó mögött az elsö föudvarmester,
Liechtenstein herczeg haladt, továbbá a királyné
föudvarmestere, a két palotahölgy, néhai ö felsé-
gének udvarhölgyei, a két kamarás, valamint a
kiséret többi tagjai, a kik a templomban kétol-
dalt a padokban foglaltak helyet.

A viszontlátás.
Bécs, szeptember 15.

(Éjfél után egy óra.)
Mikor a koporsót felállitották, a király, aki

Schönbrunnból jött, a belsötermekböl kijött a
templomba a királyi család tagjaival. Ott vol-
tak ö felségén kivül: Ferencz Salvator föher-
czeg, Mária Valéria föherczegnö, Lipót bajor
herczeg, Gizella bajor herczegnö, György bajor
herczeg és József Ágost föherczeg.

A király ö felsége és a királyi család
valamennyi többi tagja imaszékeken foglaltak
helyet. Ez volt az elsö szomoru viszont-
látás.

A kiséret is bement a templomba.
A király láthatólag meg volt rendülve,

mikor a koporsót meglátta, amelyen a két
császári és királyi korona, a föherczegi korona,
a csillagkereszt-rend jelvényei, egy pár fehér
keztyü és legyezö feküdtek fekete bársonyod;
Az egészet bársonybaldachin födte.

A katafalk fekete posztóra van téve.
A czeremónia rendkivül rövid ideig tar-

tott, mire Bellegarde gróf és Liechtenstein
herczeg magukhoz vették a koporsó kulcsait.
Ezek után ö felsége a királyi család tagjai és

örökké emlékezetes levél, amelyben Deákot
meghivja ebédre. Mikor jobbjára ülteti az asz-
talnál, a hogy illik magyar asszonynak a ven-
dégét, még ha király is a gazda s amint oda-
szól az öreg urhoz ebéd után:

— Nem kivánja látni a fiamat?
S mikor a fiatal trónörököst bevezeti,

kipirult az arcza a dicsekedéstöl.
— Nagyon jól tette le a vizsgákat Na-

gyon jól tudja a magyar történelmet. S aztán
rámosolyog az öregre. — Szeretném, ha egy-
két kérdést intézne hozzá.

Honnan tudta ö azt, hogy ezt igy szo-
bás falun a magyar házaknál ebéd után? A
diákot behajszolják és a vendégbácsi meg-
examinálja. Olyan édes dolog ez, hogy me-
sébe illik.

És aztán aztán? Hát a lélekemelö jele-
net, mikor ott térdepel néhány év mulva a
ravatalánál. Egy osztrák császárné egy tekin-
tetes ur ravatalánál. Még most is dörzsöljük
a szemünket, hogy nem volt-e ez csak álom.

De ki gyözné elsorolni mindazt, amin
sebtében átszalad emlékezetünk. Egyenkint kis
dolgok, némelyek jelentéktelenek, másoknak
meg lehet találni a motivumait más irányban,

de együttvéve mint mozaikok megalkotják az
ö hü képét — ugy, ahogy a szivünkbe vé-
södött.

Nem csalóka kép ez, nem káprázat. Nem a
királyi személyek játéka, szeszélye; egy egész
nemzet festette ezt a képet — azon nem ronthat
senki, se idö, se mesteremberek. Ugy fog ö élni
örökké, szépnek, fiatalnak, jónak, szelidnek, a
magyarokhoz hozzásimulva, glóriával a fején.
Költök fogják zengeni dicsöségét s emberöltök
fognak mesélni róla és mindig szebb és
szebb lesz és dicsöbb lesz a képzeletekben.

S eljönnek mi irántunk való vonzalmá-
ról tanuskodni még ezer és ezer apró dolgok.
Mert ez a vonzalom igaz volt

Ma is egy gyermek jött e mellett tanus-
kodni megható módon.

Egy kedves gyermek, egy eleven, ötletes
vidám leányka, az ö igazi hasonmása, aki egy
fehér báránynyal szokott játszani a miramarei
kastély udvarán a gyepen, aki egy öreg nagy-
papát szokott megnevettetni a pajkosságaival,
egy jö nagypapát, akit királynak hivnak a többi
emberek, ez a kislányka, akinek épen olyan
szép tömött gesztenyeszin haja lesz, mint a
minö a nagymamának volt, egy koszorut ren-
delt a nagymamának egy bécsi boltban. A

koszorut megcsinálták a mamzellek és kitették a
kirakatba azzal a felirattal, amit a kis herczeg-
kisasszony rendelt:

Der treuen Crockmutter
Ihre Entelin E r z s i .

És ez a koszoru-szalag sokat mond. Tör-
ténelemben megirt adatok nem olyan világo-
sak, nem olyan igazak, mint ez a csöppség,
ez az egy szó. Oh istenem, ez az egy szó;
Látjuk a nagymamát, ott, ahol nem királyné,
ahol nines pose, ahol nincs etikette, ahol nincs
dinasztia-érdek, látjuk az unokájával a parkban
és halljuk amint hivja: Du Erzsi! Komm her,
Erzsi! Meg-megsimogatja a haját az ö német
unokájának, de nem esik jól kimondania az
Eliz nevet (melyet ö is viselt gyermekkorá-
ban), mert van egy név, mely egy rokonszen-
ves nemzet nyelvén százszorta édesebb. És
hangzik szerte a királyi parkban . . .

— Erzsi ! Erzsi!
Mert a nagymama olyan furcsa, csak

ezt a nevet szereti. Azért kellett a szép kis
Erzherzogin Elisabethnek Erzsinek lenni a
nagymama elött

De most már ez is bevégzödött. Most
már utólszor az, azon a szalagon.
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az udvar közt elhaladva, kiment a tem-
plomból.

Egynegyed egykor a király a király." csa-
lád tagjaival Schönbrunnba hajtatott.

A király.
örömmel adtunk hirt mai számunkban a

király kedélyállapotának javulásáról; megirtuk
azt is, hogy ö felsége személyesen adta meg
az utasitásokat a temetés rendezésére s hogy
a fejedelmi vendégek fogadtatásáról és ellátá-
sáról is maga gondoskodik.

Az összes koronás vendégek között Vil-
mos császár látogatásának örül legjobban a
király. Mikor meghallotta, hogy a császár nem
küld képviselöt, hanem mindenáron személye-
sen akar megjelenni a temetésen, igy szóit
környezetéhez:

— Tudtam, hogy Vilmos császár a leghüsé-
gesebb barátom.

Bécs, szeptember 15.
A király ma délelött Kállay Bénit és

Khuen-Héderváry grófot fogadta. Az elöbbi
Bosznia és Herczegovina, az utóbbi Horvát-
ország mély részvétét és fájdalmát tolmácsolta.
A király hálásan köszönte meg a meleghangu
szavakat, melyek vigaszául szolgálnak.

Fogadta továbbá Vaszary Kolos herczeg-
primási, Samassa egri érseket, Hettyey pécsi
püspököt Schlauch biboros csak ma este ér-
kezik meg.

Bécs, szeptember 15.
A temetés után Ischlbe utazik a király

és két hónapot fog ott tölteni legmélyebb
gyászban, csendes visszavonultságban. Gizella
és Mária Valéria föherczegnök birták rá a
királyt erre az elhatározásra, mert félnek,
hogy az utóbbi napok izgalmai a király egész-
ségi állapotában erösebb reakcziót fognak
elöidézni.

Bécs, szeptember 15.
A király a temetésnél a szokástól elté-

röen nem kocsin, hanem g y a l o g m e g y a
g y á s z k o c s i u t á n a svájczi udvartól a
kapuczinusok templomáig. Természetes, hogy
a vendég-fejedelmek és az uralkodó-család
tagjai szintén gyalog vesznek részt a me-
netben.

A temetés.
Bécs, szeptember 15.

A király ma a schönbrunni kastélyban
fogadta Thun gróf miniszterelnököt A teme-
tésre ide érkezö fejedelmi vendégek közül a
német császár, a bajor régens-herczeg, a
szász király, a román király, Alexej nagyher-
czeg és az olasz trónörökös a burgba, a töb-
biek fogadóba szállnak. Az összes fejedelmi
vendégek a hivatalos fogadás mellözését kér-
ték. A pályaudvaron csak a szolgálatukra ki-
rendelt tisztek és saját diplomácziai képvise-
löik fogadják öket. A spanyol régens-királyné
és a svéd királyi pár követségekkel képvisel-
tetik magukat.

Bécs, szeptember 15.
Hornig Károly báró, aki közjogunk értel-

mében, mint veszprémi püspök a magyar ki-
rálynö kanczellárja, holnap reggel, a gyászmisék
kezdete elött beszenteli a királyasszony holttestét
s ezután az elsö gyászmisét mondja az udvari
kápolnában a halott lelkiüdvéért.

A jövö héten a bécsi udvari kápolnában
három ünnepélyes gyászmise lesz az elhunyt
királyné lelkiüdvéért; a két elsö gyászmisét
szentbeszéd elözi meg. Az elsö rekviemet
(kedden) Gruscha Antal dr. bécsi biboros-her-
czegérsek, a másodikat (szerdán) valószinüleg
Vaszary Kolos biboros-herczegprimas, a har-
madikat Schönborn Ferencz prágai biboros-
herczegérsek fogja mondani. A szónokok Kick

dr. udvari hitszónok és Schnabl Károly
dr. udvari káplán lesznek.

Páris, szeptember 15.
Faure köztársasági elnököt és franczia

kormányt Erzsébet királyné temetésén marquis
de Reverseaux bécsi franczia nagykövet fogja
képviselni. Reverseaux-t erre az alkalomra
mint rendkivüli nagykövetet fogják akkreditálni és
rendkivüli követséget rendelnek melléje, amelybe
Faur-Bigues tábornokot, a 16-ik hadtest pa-
rancsnokát, Moreau fregatta-kapitányt és Bernay
nagykövetségi titkárt küldték ki. E rendkivüli
követség a köztársasági elnök nevében ezüst
pálmaágat, a kormány nevében pedig koszorut
tesz a királyné koporsójára.

London, szeptember 15.
Derby grófja ma elutazott, hogy Keresztély

schleswig-holsteini herczeghez csatlakozzék, aki
Viktória királynöt Erzsébet királyné temetésén kép-
viselni fogja.

A fejedelmi vendégek.
Bécs, szeptember 15.

A temetésre eddig a következö fejedelmi
vendégek jelentették be eljövetelöket:

Vilmos német császár,
Luitpold bajor régens-herczeg,
Albert szász király,
Károly román király,
Sándor szerb király,
az orosz czár képviseletében Alexis nagy-

herczeg,.
Umberto király képviseletében Viktor Emánuel

trónörökös,
az angol királynö képviseletében a Cam-

bridgei herczeg,
Alfréd szász-koburg-gothai herczeg,
Vilmos Ernö szász-weimar-eisenachi nagy-

herczeg,
Adolf Frigyes mecklenburg-strelitzi nagy-

herczeg,
Frigyes badeni nagyherczeg,
Vilmos hohenzollerni herczeg és számos né-

met herczeg,
Faure franczia köztársasági elnök, ugyszintén
a walesi herczeg megbizottak által képvisel-

tetik magukat.
Vilma hollandi királynöt Pallandt fövadász-

mester,
Ernö Ágost és Thyra cumberlandi herczegnöt,

továbbá
Maria hannoverai királynöt Klenck báró fölo-

vászmester,
Ernö Lajos hesszeni nagyherczeget Mallzahn

báró tábornok,
Ernö lippe-biesterfeldi uralkodó herczeget

Bernhard gróf,
luxemburgi Adolf nagyherczeget Hadeln báró

fökamarás fogja képviselni.
A fejedelmi vendégek mint a király vendégei,

részben a Burgban, részben a fogadókban fognak
lakni.

A törvényhozás a temetésen.
Az országgyülés mindkét Háza ülést tar-

tott ma s mindkettö csupán azokkal a módo-
zatokkal foglalkozott, hogy miként képvisel-
tesse magát felséges asszonyunk temetésén.

(A képviselöház Ülése.)
A képviselöházban, ahol a Ház tagjai fekete

ruhában jelentek meg, Szilágyi Dezsö elnök talpig
feketében ült az elnöki emelvényre és tette meg
az inditványt, mely szerint a képviselöház koszorut
helyez a királyné koporsójára. A koszorut kül-
döttség viszi föl Bécsbe s ez maga helyezi a ra-
vatalra. A küldöttséget nem választják, hanem a
jelentkezökböl alakitja meg az elnök. Tagja lehet
e küldöttségnek minden képviselö, aki ma estig a
háznagyi hivatalban jelentkezik. A küldöttség tagjai
holnap délután öt órakor gyülnek össze és onnan
indulnak a ravatalhoz.

Az elnök azután bejelenti, hogy a miniszter-
elnök ezeket a részleteket közölte vele: A temetés
délután négy órakor lesz a kapuczinusok templo-
mában, ahol azonban csak á 'két Ház elnöksége
lesz jelen, mig a törvényhozás tágjai á törvényhá-
téságok számára fentartott helyén fognak állani.
Holnap különvonat viszi a képviselöket Bécsbe és
ülönvonat hozza éket vissza.

A Ház tagjai tudomásul vették az elnök köz-
lését s az ülés ezzel véget ért.

(A förendiház ülése.)
A förendiház déli tizenkét órakor tartott ülést,

melyen Károlyi Tibor gróf elnökölt.
Az elnök bejelentette, hogy az ülésnek csak

egy tárgya van : a királyné ö felsége temetése. A
förendiház küldöttségileg diszes koszorut helyez a
ravatalra, melynek szalagján e fölirás lesz :

Magyarország förendiháza — Erzsébet
királynénak.

A förendiház küldöttsége a koszorut délután
hat órakor helyezi a ravatalra. Kéri az elnök a
förendeket, hogy a magyar minisztérium bécsi há-
zában délután öt órakor gyülekezzenek össze, hogy
onnan testületileg vonulhassanak a ravatalhoz. A
temetés napján szintén a magyar minisztérium há-
zában gyülekszik a küldöttség.

A templomban kevesen férnek el s igy ott
csak az elnökség foglal helyet. A többi förend a
törvényhatóságok számára föntartott helyen lesz.

A küldöttséget nem választás, hanem jelent-
kezés utján alakitják meg. A résztvevök ma estig
jelentkezzenek a háznagyi hivatalban.

(Az Ugron-frakczló.)
A függetlenségi párt Ugron-frakcziója Bartha

Miklóst, a párt mostani elnökét bizta meg a párt-
nak a temetésen való képviseletével.

(A nemzeti pari)
A királynö temetésén a nemzeti pártot Apponyi

Albert gróf, Biró Lajos és Eszterházy Mihály gróf
képviselik.

(A néppárt.)
A végtisztesség tételen a néppárt is képvisel-

teti magát s erre ma délután Molnár János apát
elnököt, Zichy János grófot, Major Ferenczet, Far-
kas Józsefet és Kálmán Károlyt kérte föl.

(A függetlenségi part.)
A függetlenségi-párt ma a képviselöház ülése

után a képviselöház egyik tanácstermében ülést
tartott, mélyen a magánügyei miatt távollevö
Kossuth Ferencz helyett Györy Elek elnökölt. Az
elnök elöterjesztésére elhatározta a párt, hogy a
királyné temetésére Györy Eleket, Brázay Kálmánt
és Pichler Gyözöt küldi Bécsbe.

Az országgyülés küldöttségéhez, mely a
ravatalra teszi a két Ház koszoruit, a pén-
teken délután már Bécsben levö Fejérváry
Géza báró, Perczel Dezsö és Wlassics Gyula
miniszterek szintén csatlakoznak.

A képviselöház háznagyi hivatalában a kö-
vetkezö képviselök jelentették be a temetésen való
részvételüket: Tisza Kálmán, Tisza István gróf,
Hegedüs Sándor, Semsey László, Karácsonyi Jenö
gróf, Molnár Antal, Dókus Ernö, Miklós Ödön,
Perczel Béni, Bausznern Guidó, Rossivál István,
Babics József, Klobusitzky János, Hónai János,
Benke Gyula Andrássy Gyula gróf, Andrássy Tiva-
dar gróf, Bessenyey Ferencz, Pilchner Ferencz,
Janicsáry Lajos, Tolnai Lajos, Bethlen Balázs
gróf, Szentivány Kálmán, továbbá Papp Samu dr.,
Wolfner Tivadar, Kabos Ferencz, Dániel Márton,
Csávossy Béla, Teleki Sándor gróf, Teleki Géza
gróf, Biró Lajos, Apponyi Albert gróf, Eszterházy
Mihály gróf, Rohonczy Gida, Ragályi Lajos, Heltai
Forencz, Nagy Sándor, Beöthy Algernon, Jónás
Ödön, Köszeghy Sándor, Major Ferencz, Kobek
István, Frey Ferencz, Kálmán Károly, Széll Kálmán,
Zichy János gróf, Földváry Mihály, Kammerer Ernö,
Gajáry Ödön, Molnár János, Zsámbokréthy, József,
Szabó István, Szöcs Pál, Barcsay Domonkos.

Törvény a királyné érdemeiröl.
A királyné érdemeit törvénybe iktató

czikkek szövege ugyanaz, amelylyel Deák
Ferencz érdeméit irták bele a törvénykönyvbe.
A törvényben szó van a szoborról is, amelyre
országos bizottság gyüjti az adományokat.
Ennek a bizottságnak az ügyeit a miniszter-
elnök vezeti. Remélik, hogy vagy háromszáz-
ezer forint össze fog gyülni. Amely remény
annál alaposabb, inert ma, a gyüjtés harmadik
napján már több mint fele a kivánt összeg-
nek együtt van.
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Requiem a királynéért

szombaton, a temetés elsö heti forduló-
ján, országos requiem lesz a budavári Mátyás-
templomban, melyet Vaszary Kolos herczeg-
primás fog nagy segédlettel pontifikálni.

A gyilkos.
Természetes dolog, hogy a nagy gyász köze-

pette a gyilkos személye is érdekli a világot ujab-
ban a következö táviratokat kaptak róla:

Genf, szeptember 16.
Luccheni genfi lakásán, mely a rue des Alpes

16. számu házában van, házkutatást tartottak,
mely alkalommal mindenféle jelentéktelen holmin
kivül egy pár olyan pamfletre akadtak, amilyent
zsebeiben is találtak. A házfelügyelö egy gondosan
összefüzött iratcsomagra figyelmeztette a hatóság
közegeit, amelyben az összes Szicziliai Maffiáknak
leirása, azonkivül a Fasci-összeesküvések, a Pa-
lermo és Messina közötti titkos forradalmi össze-
esküvések története, az 1892. évi messinai zendü-
lés aktái és részletek az utóbbi években elkövetett
anarchisztikus merényletekröl czimü könyveket talál-
tak. Az utóbbiból kitünik, hogy a latin országok-
ban levö valamennyi anarchisztikus összeesküvés
a nagy Maffiának Palermoban levö központjából
indul ki és onnan vezettetik.

Genf, szeptember 15.
A gyilkost a Sant-Antoin-fogház elsö

emeletén, a 10. számu czellában örzik. Leve-
let irt az arragoniai herczeghez, akinél hosszu
ideig mint lovász szolgált. E levélben fájdal-
masan mondja el, hogy nem méltó többé az
ö bizalmára, mert ocsmány büntettet követett el.

Egy másik levélben azt kéri az ügyész-
ségtöl, hogy a luzerni esküdtszék elé állitsák,
amely halálra itélhetné. Persze jól tudja, hogy
ez lehetetlen. Hösieskedésével, ugy látszik,
társainak akar imponálni.

Egyebekben jó dolga van. Naponta 560
gramm kenyeret, félliter tejeskávét, levest és
fözeléket kap. Vasárnap és csütörtökön ehhez
még 250 gramm hus járul.

London, szeptember 15.
A "Weckly Dispatek" feltünést keltö czikket

közöl, melyben azt mondja, hogy a királynö ellen
elkövetett merényletet L o n d o n b a n határoz-
ták el. Néhány hét óta szokatlan élénkséget vet-
tek észre a Tottenham-Court-Road közelében, ahol
sok idegen klubhelyiség van. Ezek a klubok a
fészkei, söt valóságos menhelyei az anarchisták
legveszedelmesebb fajának, akik nem álmodoznak,
hanem cselekszenek, és Londonban adnak egy-
másnak találkát. A rendörség figyelemmel kisérte
öket és kifürkészte, hogy egynehányat külföldre
küldtek "dolgozni", még pedig azon határozott
utasitással, hogy öljék meg a czárt és Vilma ki-
rálynöt. Beható nyomozás után megtudták, hogy a
gyilkossági terveket a Tottenham-Court-Roadban
levö C. A. B. V. kezdöbetüjü klub szövi, mely
nemrég nyolcz tagot küldött a kontinensre. Azt is
kideritették, hogy a négy legveszedelmesebb anar-

chista a kontinensre utazott és folytonos összeköt-
tetésben áll a londoni központi bizottsággal.

Basel, szeptember 15.

A baseli "Allg. Ztg." irja, hogy az
osztrák és magyar lapok teljes joggal tesz-
nek szemrehányást a szövetség ügyészségének.
Mert ha az ügyészség szigorubban öriztette
volna Lucchenit, akit a csendörség veszedel-
mes anarchistának jelölt meg, a merényletet
meg lehetett volna akadályozni

Bem, szeptember 15.

Több svájczi lap ujra felveti a kérdést, hogy
Lucchenit nem lehetne-e valamelyik kanton törvé-
nyei alapján kivégezni Svájcz népe mindhango-
sabban követeli, hogy a gyilkos szörnyü vétkeért
halállal bünhödjék. Végezzék ki Lucchenit ép ugy,
mint 1884-ben kivégezték Kamarai és Stellmacher
anarchistákat, akik Eisert bécsi bankárt meggyil-
kolták.

Bern, szeptember 15.
A rendörség két egyént tartóztatott le,

aminek nagy fontosságot tulajdonitanak. A
merénylet elött való este egy Gualducci nevü
embert tartóztattak le csavargás miatt. Ebben

az emberben késöbb egy anarchistát ismertek
fel, aki Luccheni-nek néhány napon át szállást
adott Azt hiszik, hogy ö készitette a gyilkos
ráspoly nyelét. A nála talált papirok nem az
ö iratai. A másik fogely Barbotti anarchista,
akit azzal gyanusitanak, hogy segédkezett
Luccheninek. Mindkettöt Genfbe szállitották,
mint Luccheni büntársait.

Genf, szeptember 15.
mikor Luccheni ma a vizsgálóbiró szobá-

jából távozott, a jelenlévöket kézmozdulattal
üdvözölte. Az elnök a személyazonosságára
vonatkozó szokásos kérdéseket intézte hozzá.
Luccheni francziául azt válaszolta, hogy nem
ért francziául és tolmácsot kért. Az elfogatási
parancsot a biróság jóváhagyta és a vádlottat
a rendörségröl a börtönbe szállitották.

Budapest gyásza.
(A magyar nök gyásza.) Az országos nö-

képzö-egyesület nagy országos alapitvány létreho-
zásán fáradozik, amelyet Erzsébet királynéról ne-
veznének el. Ebben a tárgyban ma délelött az
egyesület zöldfa-utczai házában gróf Teleky Sán-
dorné elnöklése alatt értekezlet volt. Részt vett a
tanácskozásban a föváros összes jótékony egyesü-
lete s gróf Teleky Sándorné ajánlatára egyhangu-
lag elfogadták az alapitvány eszméjét és bizottsá-
got küldöttek ki a szükséges elökészületek megté-
telére. A bizottság tagjaivá megválasztották gróf
Teleky Sándornét, gróf Andrássy Aladárnét, gróf
Károlyi Sándornét, gróf Károlyi Tibornét, Tisza
Kálmánnét, báró Bánffy Dezsönét, báró Dániel
Ernönét, Wlassics Gyulánét, Darányi Ignácznét,
Emich Gusztávnét, Lampel Józsefnét, Rudnay Jó-
zsefnét, Adler Antalnét, özvegy Herzl Antalnét,
Neumann Árminnét, Károlyi Alajosnét, Kacziány
Kálmánnét, Hegedüs Sándornét, Jókai Mórt, Ho-
ránszky Nándort, Lánczy Leót, Weisz Bertholdot,
Perczel Bénit, Emich Gusztávot, Hegedüs Sándort
és Tabódy Józsefet. A kiküldött elökészitö bizott-
ság a jövö héten megalakitja az országos bizott-
ságot. Addig is a lapok utján felhivja a nagykö-
zönséget, különösen a hölgyvilágot; hogy minden
községben, városban bizottságot szervezzen s erröl
a központi bizottság elnökségét: gróf Teleky Sán-
dornét értesitse. A felhivás megszövegezésére Jókai
Mórt kérik föl. A királyné koporsójára minden bu-
dapesti jótékony egyesület koszorut küld. Az or-
szágos nöképzö-egyesület koszorujának feliratát dr.
Csiky Kálmán egyetemi tanár szövegezi.

(Az ujságirók gyásza.) A Budapesti ujság-
irók egyesületének választmánya ma délután
Mikszáth Kálmán elnöklése alatt ülést tartott,
hogy a királyné gyászos elhunyta felett részvété-
nek kifejezést adjon. A választmány Szatmári
Mór inditványára a következö határozatot hozta:

A Budapesti ujságirók egyesülete, áthatva
attól a nagy csapástól, mely ö felsége Erzsébet
királyasszonynak tragikus halálával a magyar
nemzetet és ö felségét, a királyt érte, mély fáj-
dalmának ad kifejezést.

A budapesti sajtó munkásai, mint a nem-
zeti közérzés hivatott tolmácsolói, a bekövetke-
zett szerencsétlenség megtudásának elsö pilla-
natától kezdve már sokszorosan kifejezték
ugyan érzelmeiket és gondolataikat, mindazon-
által testületileg is részt akarnak venni a nem-
zeti gyászban, és testületileg is ki akarják fe-
jezni az általuk teljes mértékben átérzett vesz-
teség fölött kesergö részvétüket az elött, akit ez
a veszteség a legközvetlenebbül érint.

E végböl, mikor a budapesti ujságirók
egyesülete választmánya jegyzökönyvébe iktatja
fájdalmait, egyuttal elnöke révén arra kéri Ma-
gyarország miniszterelnökét, hogy a budapesti
sajtó munkásainak mélyen áterzett részvétét
juttassa el ö felségéhez, a királyhoz.

Egyuttal kimondta a választmány, hogy a
nemzeti gyászra való tekintettel a lissaboni sajtó-
kongresszuson hivatalosan nem vesz részt s erröl
a kongresszus elnökségét átiratban értesiti.

(Az országos gyászünnep.) Hivatalos körök
országos gyászünnepet terveznek a fövárosban. Az
ünnep rendezése ügyében Mannheimer Gusztáv
festömüvész memorandumot terjesztett Bánffy Dezsö
báró miniszterelnökhöz, Márkus József föpolgármester-
hez és Halmos János polgármesterhez. A müvész

a Gellért-hegy ormán, vagy a föváros egyik terén
tervezi az ünnepélyt, melyben részt venne a fövá-
ros közönsége és az ország népe. Az ünnep est-
homályban folynék le és impozáns gyászmenettel
lenne egybekötve. De ezen a terven kivül más terv
is fölmerült. Ezek fölött a kormány és a föváros
fog dönteni. Az általános nézet az, hogy a ki-
rályné emlékére okvetlenül rendezni kell egy nagy-
szabásu gyászünnepélyt, amelyen a magyar nép
méltó módon fejezhesse ki fájdalmas gyászát és
részvétét.

(A nemzeti muzeum gyásza.) A magyar nem-
zeti muzeum igazgatósága ma délben gyülést tar-
tott, amelyen Szalay Imre miniszteri tanácsos
igazgató elnökölt. Az igazgatóság tagjai gyászru-
hában jelentek meg s Szalay Imre igazgató a kö-
vetkezö beszédet mondotta :

"Ama szomoru alkalomból, amely engem is
idönekelötte hazaszólitott, kértem önöket, tisztelt
uraim, a mai rendkivüli igazgatósági ülésre. Mély
gyászba borulva állja körül az ország Erzsébet
királyné ravatalát s a tör, amelylyel egy orgyilkos
a legnemesebb sziv dobbanását örökre megállitotta,
minden magyar ember szivén fájdalmasan átnyilal,
hisz a monarchiának különösen a magyar fele az,
amely e földi angyal öszinte szeretetének és hat-
hatos szószólásának oly nagyon sokat köszönhet
alkotmánya visszaállitása körül. Felséges urunk és
apostoli királyunk megmérhetetlen gyászából alatt-
valói hüséggel kérjük ki részünket s kérjük a Min-
denhatót, adjon királyunknak eröt e borzasztó csa-
pás elviselésére hü népei igaz, öszinte részvétében,
majdan vigaszt gyermekeiben és unokáiban népei
boldogitásában. Mi pedig, kik felejthetetlen ki-
rálynénkat az utolsó években mar csak mint
a legmélyebb anyai fájdalom gyászoló martirját
ismertük, örizzük meg örökre áldott emlé-
két s helyezzük eléje szerényen, de öszinte
fájdalmas szivvel az érdem babér-, a vértanuság
pálma- s az örök béke olajágát. Isten nyugosztalja
felejthetetlen királynénkat s vigasztalja fölséges
királyunkat. Javaslom : hogy a magyar nemzed
muzeum igazgatósági ülése 1. jegyzökönyvileg ad-
jon kifejezést gyászos fájdalmának ; 2. hódolatteljes
részvétének a trón zsámolyához juttatása iránt
megfelelö módon intézkedjék; 3. javasolja a val-
lás- és közoktatási miniszternek, kegyeskedjék Er-
zsébet királyné mellszobrát is a haza nagyjainak
muzeumi szoborgyüjteménye számára elkészittetni,
amely szoborgyüjteményben már megvan Mária Te-
rézia királyné mellszobra is, mint akinek emlé-
két mi magyarok hasonlóképen külön kegyeletes
hálával örizzük; 4. az országos gyász jeléül a te-
metés napján az összes osztályok zárva tartassa-
nak ; 5. a nemzeti muzeum tisztviselöi, mint ál-
lamtisztviselök és a muzeumi épület külsöleg is
kifejezésre juttatják magukon a gyászt: a muzeumi
hivatalos kiadványok hat hónapon át gyászpecsét
alatt adassanak ki s a muzeum tudományos kiad-
ványainak számai is addig gyászkeretben jelennék
meg.

Az igazgatóság egyhangulag elfogadta a ja-
vaslatot s az értekezlet ezzel bevégzödött.

(A vörös-kereszt gyásza.) A vörös-kereszt-
egyesület választmányának küldöttsége, amely ,az,
egyesületet a temetésen Csekonics Endre gróf ve-
zetése alatt képviseli, szombaton délelött fejezi ki
az összes vörös-kereszt-egyletek nevében fájdalmát
Lajos Viktor föherczeg védnökhelyettes elött, kér-
vén, hogy azt a trón zsámolyához juttassa. A kül-
döttség pénteken délután helyezi a ravatalra az
egyesület háromszalagos pálmakoszoruját, mely-
nek felirata a következö :

Legföbb Védasszonyának legmélyebb hódolat-
tal — A magyar szent korona országainak

vörös-kereszt egylete."
A küldöttséghez Horvát-Szlavonország részé-

röl Pejacsevich László gróf elnök csatlakozik.
Az egyesület az összes fiókegyleteinek Cseko-

nics Endre gróf elnök és Schwartzer Ottó dr. fö-
gondnok-helyettes aláirásával a következö körleve-
let intézte:

Megdöbbentöen terjedt el a hazában a le-
sujtó bir, hogy ö császári és királyi felségnek,
Erzsébet királynénak, Magyarország nagyasszonyá-
nak s egyesületünk legföbb védasszonyának drága
életét egy orgyilkos kéz kioltotta.

A vörös-kereszt-egyesület megalakulását, fej-
lödését s jelen virágzó állapotát elsö sorban azon
legmagasabb pártfogásnak köszönhetjük, mely
mint éltetö napsugár a trónról áradt reánk.

A felséges asszony áldott szivének s minden
nemesért rajongó lelkének sugallatát köveive, min-
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dig lankadatlan figyelemmel kisérte müködésünket
s az alakuló közgyülésünkön elhangzott magasztos
szavai örökre emlékezetesek és korszakalkotók
maradnak egyesületünk történetében.

A milliók szivében felkeltett fájdalmas érzé-
seket kétszeresen erezzük mi, akik a megdicsöültben
legföbb védönket és legmagasabb pártfogónkat
veszitettük el. A váratlan csapás behatása alatt a
központi választmány rendkivüli ülést tartott, mely-
nek intézkedéseit, a nagy halott iránt megnyilat-
kozó kegyeleténél irányadóul tekinteni szives-
kedjék. - .

Különös figyelmébe ajánljuk a szoborra
való gyüjtés eszméjét. A magyar társadalom e te-
kintetben lojalis tradiczióihoz hiven járt el, ami-
dön a kegyeletes eszmének testet adott s örömünk-
ben s bánatunkban felemelö lesz reánk nézve ha
a forrón szeretett királynénkat, ki nemes szivének
minden dobbantásával az ö hálás magyar nemzetének
élt, késö utódokra átszállandó szobor alakjában
márványban megörökitve láthatjuk.

A megdicsöült iránti szeretetteljes tisztele-
tünk igy nyer méltó kifejezést, ha az országos
mozgalmihoz mi is csatlakozunk s megtört lelkü
királyunknak sajgó szivére bizonyára a balzsam
hatásával van igaz bensönk e kegyeletes megnyil-
vánulása.

A körlevél végül a gyüjtésre vonatkozó in-
tézkedést tartalmaz. Az egyesület hat havi gyászt
öltvén, az egyesületi ápolónök ez idö alatt bal-
karjukon, az egyesületi szolgák, valamint az Er-
zsébet-kórház szolgái sapkájukon gyászfátyolt vi-
selnek. Az egyesület összes épületein a gyászlobo-
gók harmincz napig maradnak. A hivatalos leve-
lezés gyászszegélyü papiron történik. A felséges
asszony lelkiüdveért az Erzsébet-kórház kápolnájá-
ban szeptember 17-én, szombaton, gyászmise lesz.

•
(A Chevra Kadisa.) A pesti Chevra kadisa iz-

raelita szent-egylet elöljárósága Ehrlich Mózes el-
nöklése alatt tartolt mai ülésén elhatározta, hogy
a királyné halála miatt való fájdalmának jegyzö-
könyvében ad kifejezést, a királyhoz részvét-fel-
iratot intéz, a királyné lelkiüdvéért a gyászéven
keresztül a templomokban emlékmécset éget és a
kaddis imákat végezteti. A temetés után követö
héten ötszáz forintot oszt ki a szegények között.
A királyné emlékére Erzsébet királyné alapitvány
czimén huszonötezerkoronás alapitványt alkot oly
rendeltetéssel, hogy az egyesület ennek kamatait,
örök idökön át a királyné halála napján szegények
között osztassa ki.

(A bérkocsisok gyásza.) A budapesti bérkocsi-
sok ipartestülete elhatározta, hogy a temetés nap-
ján az összes, bérkocsikon egész nap égve tartatja
a lámpásokat s azokat bevonatja gyászfátyollal.

(A szabadkömüvesek.) A magyarországi szim-
bolikus nagypáholynak rendkivüli ülésre egybegyült
szövetségtanácsa egyhangulag a következöket ha-
tározta a nagy nemzeti gyászeset alkalmából:

1. Erzsébet királyasszonynak, a fejedelmi és
nöi erények ideáljának. Magyarország védö angya-
lának elhunyta fölött fájdalmát és osztatlan gyá-
szát a magyarországi szabadkömüveseknek jegyzö-
könyvbe igtatja.

2. A nagymestert felkéri, hogy a magyarországi
szabadkömüvesek mély alattvalói hódolatát, törhe-
tetlen hüségét és igaz szivböl fakadó meleg rész-
vétét a trón zsámolya elött alkalmas módon tol-
mácsolja.

3. Az elhunyt nagyasszony emlékére e hónap
21-én szertartásos gyászmunkát tart s erre a nagy-
páholy védelme alatt dolgozó összes páholyokat,
valamint a külföldi nagypáholyok képviselöit
meghivja.

4. A székes fövárosban emelendö szobor
költségeihez a nagypáholy kétezer koronával járul
és fölhatalmazza a nagymestert, hogy ezt az
összeget azonnal folyósitsa.

(A nemzeti szövetség gyásza.) Az országos
nemzeti szövetség a királyhoz ugy a maga, mint a
vidéki szövetségek nevében részvétiratot intéz, a
ravatalra koszorut helyeztet, a királyné szobrára
saját tagjai körében gyüjtést indit, a vidéki alakuló
közgyüléseket október hó, 2-áig elhalasztja s tagjai
harmincz napig gyászt viselnek. A koszorut dr.
Kriváchy Géza viszi Bécsbe.

(A képzömüvészeti társulat.) Az országos kép-
zömüvészeti társulat választmánya ma délután
Andrássy Tivadar gróf elnöklése alatt rendkivüli

ülést tartott. Az elnök inditványára elhatározták,
hogy a társulat legmélyebb fájdalmának jegyzö-
könyvileg ad kifejezést, megbizza az elnökséget,
hogy részvétét a miniszterelnökség utján a trón
zsámolya elé juttassa, a királynénak Budapesten
felállitandó szobrának költségeire ezer forintot ad
s végüi, hogy már most felajánlja a legkészsége-
sebb támogatását annak a fórumnak, amely majdan
a szobor kivitelével meg lesz bizva.

(A turisták részvéte.) A budapesti hegyvidéki
turista egyesület elhatározta, hogy a királynénak,
mint a Svábhegy legnagyobb kedvelöjének, emlékét
jegyzökönyvében örökiti meg, az egyesület részvé-
tét a király elé juttatja, továbbá, hogy a Széchenyi-
hegy tetején levö gloriettre felhuzatja a fekete
zászlót és harmincz napig ott hagyja, végül, hogy
a királyasszony emlékszobrának költségeihez száz
forinttal járul.

(A számvevöszék gyásza.) Az állami szám-
vevöszék rendkivüli tanácsülést tartott, melyen
Rakovszky István elnök rámutatott azon megren-
ditö csapásra, amely a királyt és nemzetünket érte.
A következö határozatokat hozták:

1. Az állami számvevöszék legmélyebb fáj-
dalmának: és részvétének jegyzökönyvben ad kife-
jezést és ezt a jegyzökönyvet a miniszterelnöknek
azon kérelemmel küldi meg, hogy annak alapján a
számvevöszék érzelmeit ö felsége elött tolmácsolni
sziveskedjék.

2. A temetés napján a hivatalos müködése
szünetel.

3. A gyászlobogó a számvevöszék épületén
a gyász tartamára kifüggesztetik.

4 . A hivatalos levelezések a gyászidö egész
tartama alatt gyászkeretben és gyászpecséttel adat-
nak ki.

5. A boldogult királyasszonyunk szobrára
megindult országos gyüjtéshez hozzájárul s ezt
Rakovszky István elnök 200 forinttal es Dárday
Sándor alelnök 100 forinttal kezdette meg,

(Az erdészeti egyesület) Az országos erdé-
szeti egyesület választmánya ma délután Soltz
Gyula elnöklése alatt tartott ülésén elhatározta,
hogy az egyesület részvétét a miniszterelnök utján
tolmácsoltatja a trón elött, a szobor
ezer koronával járul, az erdötisztek leányárvái szá-
mára létesitett pénzalapot huszezer koronára emeli,
s az egyesület házán egy hónapig fenn tartja a
gyászlobogót,

(A déli vasut részvéte.) A császári és királyi
szabadalmazott déli vasut igazgatótanácsa Chlu-
metzky báró elnöklése alatt elhatározta, hogy a
királyné halála fölött való részvétét jegyzökönyvbe
igtatja és fölkérte az elnököt, hogy a társulat rész-
vétét alkalmas módon juttassa a trón elé,

(Százezer korona jótékonyczélra.) Az elsö
leánykiházasitási egylet választmánya ma délután
rendkivüli ülést tartott, amelyen az igazgatóság a
következö elöterjesztést tette :

Tisztelt választmány 1 Drága halottak pótol-
hatatlan vesztesége feletti fájdalom és gyász nem
fejezhetö ki kegyeletesebben, mint a jótékonyság
müvei által, midön szükölködö embertársainkat
segélyezzük és méltó alkotásokkal, melyek az el-
hunytak nemes intenczióinak megfelelnek. Mennél
nagyobb azonban a bennünket lesujtó fájdalom,
annál nagyobb legyen az emberszeretet müve
és annál méltóbb legyen az alkotás, melyet a
drága halott emlékének szentelünk. Ezen örök
igazsághoz hiven, fájdalom, nem vagyunk
képesek oly inditványokat önöknek elöterjeszteni,
melyek elfogadásával bánatunk nagysága kellöen
kifejezve lenne, azon mély fájdalom és gyász,
mely imádott védasszonyunk Erzsébet királyné hir-
telen bekövetkezett halála fölött dicsöségesen ural-
kodó felséges királyunk és vele együtt minden
magyar ember szivét eltölti. Amit mi azonban
szerény körünkben megdicsöült patronánk emléké-
nek magasztalását, és megörökitésére tehetünk,
mindazt meg akarjuk valósitani és ez érzelmektöl
álhatva elöterjesztjük önöknek, tisztelt választmány,
következö inditványainkat és ajánljuk azok elfoga-
dását : 1. Az intézet épületein a legmélyebb gyász
tartama alatt harmincz napig gyászlobogók lengjenek.
2. Istenben boldogult Erzsébet királynénk szobrára
400 korona adományoztassék. 3. A sulyos veszte-
ség feletti bánat közepette intézetünk összes tag-
jainak határtalan szeretetét és tiszteletét kegyele-

tesen IS ÁLLANDÓAN kifejezni óhajtván, évente a
megdicsöült királynö halálának évfordulóján 100,000
korona tökének 4 százalákos kamatai, vagyis

évente 4000 korona szegény leányok kiházasi-
tására fog fordittatni, mely segélyezésnél elsze-
gényedett egyleti tagok és volt tagok elönyben
részesülnek. A segélyezésben részesülök névjegy-
zéke a székes föváros föpolgármestere utján évente
tudomásvétel végett a nagyméltóságu magyar
királyi belügyminiszteriumhoz felterjesztendö. 4.
Az "Elsö Leánykiházasitási Egylet" m. sz., mely
36 évi fennállása óta közhasznu müködését foly-
tatja, ezentul megdicsöült Erzsébet királynénk ne-
vét viselje és az intézet czime: E r z s é b e t
k i r á l y n é " elsö gyermek-biztositó intézet legyen.
5. Megdicsöült királynénk neve használhatásának
engedélyezése legfelsöbb helyen kérelmezendö. 6. E
határozatok végrehajtásával az igazgatóság biza-
tik meg.

Az, elfogadott inditványt legközelebb a köz-
gyülés elé terjesztik,

A kassai püspök körlevele.
Bubics Zsigmond kassai püspök a királyné

elhunyta alkalmából hosszabb pásztorlevelet intéz
egyházmegyéje hivö közönségéhez, A levél, melyet a
püspöki megye minden plébánia-templomában a
szószékröl fognak felolvasni, a 7-ik zsoltár sza-
vait viseli homlokán.

"Mint a nap megmarad az ö neve és ál-
dott legyen az ö neve mindörökké."

A püspök bevezetésül meginditó szavakkal
emlékezik meg a gyászos esetröl, azután igy bu-
csuztatja a felséges halottat:

Azon sok idegen vérböl származó feje-
delmi nök közül, kik kilencz századon keresz-
tül az Árpádok trónján ültek, ö benne teste-
sült meg leginkább a nemzeti magyar királyné
eszménye ; ö volt az, ki inkább érzett egyet
nemzetünkkel, mint bármelyik elödje, ki ugy
gondolkozott, ugy cselekedett, mint igaz ma-
gyar királynéhoz illett, ki részt vett minden
örömünkben, részt minden bánatunkban, kinek
szemeiben majd az együttörvendezés, majd
az együttérzett fájdalom könyei csillogtak
meg. S oh, a magyar nemzet tudta is méltá-
nyolni ezeket a hol édes, hol fájdalmas drága
könyeket, hálás volt érettük, szegény és
gazdag, hatalmas ég gyenge, agg es ifju, férfi
és nö ugy lelkesedett a magyar királynéért,
mint talán soha még nép a maga fejedelmi
asszonyáért.

És most vége mindezen lelkesedésnek,
mindezen örvendezésnek, mert halálos gyász
költözött be a mi sziveinkbe. Nem fogjuk
többé az ö kedves, szelid, szép arczulatát
látni, nem az ö minden asszonyi bájban pom-
pázó királynöi alakját, nem fogjuk hallani
édesen csengö magyar szavát, mert ö már
nincs többé, elvetetett benne a mi apostoli
koronánknak legszebb disze, legtisztább ékes-
sége. Most már csak a halottak birodalmába
járhatunk el, ha hozzá akarunk közeledni s
oda is legtöbben csak gondolatban és érzésben,
hogy kisirjuk szivünk könyeit az ö eltávo-
zásán.

És ha már minket oly fájdalmasan lesujt
ezen végzet borzasztó hatalma mit szóljunk
szeretett királyunkról, kit legérzékenyebben
érint ez az ujabb csapás ? Ki benne a szeretö
hitvest, élte gondjainak megosztóját, gyerme-
keinek anyját vesztette. Oh, van-e ir ennek a
fájdalmas veszteségnek elviselésére ? Mi volna
képes az ö sebzett szivét meggyógyitani, az
ö nagy, az ö hös lelkének fájdalmát megeny-
hiteni? Mi sokat, nagyon sokat vesztettünk
királynénk halálával; de felséges urunk még
többet, még nagyobbat!

És most hozzád fohászkodunk Minden-
ható Isten, kegyes Atyánk!

Nagy a mi bánatunk és fájdalmunk, mi
édes Istenünk, hogy ily csapással látogattál
meg minket, mert mi. Benne nem csupán a
szeretett fejedelmi asszonyt, jó királynénkat,
hanem jó anyánkat, védö szellemünket, nem-
zetünk megvigasztalóját, sok bajának orvosló-
ját vesztettük el. Ki fogja megenyhiteni a mi
fájdalmunkat, letörölni a mi szemeink kö-
nyeit, ki fogja nekünk pótolni azt, amit ö
benne veszitettünk ? Egyedül Te vagy erre
képes, örök, mindenható Isten, miért is. Elöt-
ted megalázódva, porba hullva esedezünk.
Hozzád kiáltunk, kérve, add meg a megdicsöült
nemes léleknek, ki annyit szenvedett itt
a földön, ott fenn a te szent angyalaid
és dicsöült szenteid között az örök boldogsá-
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got; adj nekünk, kiket az ö elvesztése sujtott,
vigasztalást e nagy fájdalomban; adj a mi
szeretett jó királyunknak, kit valóban hasonlóvá
tettél a fájdalmak férfiához, aki a sok csa-
pást, mely az ö nemes lelkét érte, oly nagy,
oly keresztényi erövel és megnyugvással vi-
seli, eröt, hogy ezt a legujabb, legszomoritóbb
csapást és veszteséget elviselhesse és erös
maradjon az ö hite, az ö reménysége, az ö
szeretete, adj enyhet és vigaszt mindazoknak,
kiket a vérség édes kötelékei füztek a mi ked-
ves, drága halottunkhoz; add, hogy az örök
világosság fényeskedjék neki! Amen.

A püspök a lelkészkedö papsághoz külön
rendeletet intézett, amelyben az összes templo-
mokban két gyászisteni tiszteletet (egyiket a tanuló-
ifjuság számára), istentisztelet után közös imádko-
zást, az ifjuság számára gyászbeszédet és három
napon át külön esti harangozást rendel.

A vidék gyásza.
(Pest vármegye részvéte.)

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye köztörvény-
hatósági bizottságának ma délelött a megyeháza
disztermében rendkivüli gyászközgyülése volt. A
terem és a karzat is tele volt. Mindenki gyászru-
hában jelent meg.

Beniczky Ferencz valóságos belsö titkos taná-
csos, föispán, elnök pontban tizenegy órakor nyi-
totta meg a gyülést, meghatottan jelentve a csa-
pást, amely a nemzetet érte.

Beniczky Lajos alispán mondott ezután em-
lékbeszédet a királynéról.

"Hiába minden kétkedés, minden remény —
mondotta a többek között a gyászeset rövid vázo-
lása után. — Áldozat lett ö, aki mindenkiért min-
dent áldozott, aki mindig csak jót tett s nem
vétett senkinek. Keserü csapása a sorsnak! Hát a
végzet könyvéböl a kiérdemlett jutalmak lapja ki
maradt? Vagy a jók jutalma csak szenvedés és kár-
hozat? Ö neki, a szeretett és imádott királynénak
kellett mártirhalállal kimulnia, kiért népe milliói
hálazsolozsmákat küldtek az egek urához s te,
jó Uram ! — bocsáss meg és világositsd fel ha-
landó gyermeked értelmét, mely nem birja fel-
fogni mindenható akaratodnak bölcseségét! ...
Elhallgatott a sziv, nem dobog többé; öröme és
szenvedése el van temetve, de emléke él és élni
fog örökké, mert az a sziv oly nagy volt, hogy
népei iránt érzett szeretetéböl mindenkire jutott
egy-egy dobbanás. Oh, boldogult királynénk, mi
minden voltál te nekünk ? Biztató reményünk, ve-
zetö csillagunk; vigasztaló harmatcseppek voltak
a te örömkönyeid összetört szabadságunk avarán;
ez örömkönyeket a hódoló Pest vármegye küldöttei
elött hullattad, midön elöször léptél e hon föidére
s Visegrád mellett fogadott hüséges alattvalóid
serege.

A te munkád volt, hogy a király megértette
nemzetét s a nemzet királyát s visszaadtad a ki-
rályt nemzetének s a nemzetet a királynak.

És midön zengzetes anyanyelvünkön megszó-
laltál, midön dalában és költészetében e népet
megismered, e nemzet rajongó szeretetét biztositot-
tad magadnak, mely most mély bánatában keserü
könyeket hullat ravatalod felett.

A királyné Pest vármegyében otthonát találta
föl és ha bánat nyomta lelkét, ide jött, itt keresett
vigaszt, ha családi örömei közt akart pihenni, min-
ket keresett föl.

S most mindennek vége ! Bármennyire sze-
rettük is, bármily imádattal vettük is öt körül, ö
itthagyott, elköltözött, betölthetetlen mélységes ürt
hagyva a szivekben. Gödöllö és kies vidéked, ma-
dárdaltól zengö berkeid, nem fogjátok fit többé
látni: ö többé vissza nem érkezik!"

Földváry Miklós országgyülési képviselö azt
ez inditványt tette, hogy az alispán beszédét egész
terjedelmében vegyék jegyzökönyvbe és kinyomatva
küldjék meg az összes bizottsági tagoknak. Indit-
ványozta ezenkivül, hogy a vármegye fájdalmának
jegyzökönyvileg adjanak kifejezést s intézzenek a
királyhoz részvétiratot.

Földváry inditványait egyhangulag elfogadták
s aztán Fazekas Gusztáv föjegyzö terjesztette elö
a fölirat szövegét a következökben:

Felséges Császár és Apostoli király!
Legkegyelmesebb Urunk!

Mint a sebes tüzláng, melyet midön nagy
erövel kitört száguldó szelek vesznek szárnyaikra,
vagy mint a rohanó folyam, mely gátjait széltépve
sik földre ért, oly gyorsan és váratlanul jött a
kétségbeejtö szivfacsaró hir, hogy felséged angyali
jóságu hitestársa, a mi drága nemtönk, vigasztaló
szentünk, aki felé egy egész nemzet igazi szere-

tete ragyogott fényességgel és melegséggel, gyaláza-
tos orgyilkosság áldozata lett.

Nemzet és király keserveikben összeforrva,
mélyen megrendült szivvel állják körül azt a rava-
talt, mely egy áldott jó sziv porhüvelyét takarja,
mert a felséged könyeiben, mélységes fájdalmá-
ban, mindnyájan osztozunk, e koporsó körül egyet-
len nagy család az egész nemzet s felséged vesz-
tesége mindnyájunké, kesergése közös velünk.

Vajha amiben igy milliók osztoznak, lecsök-
kenhetne, megenyhülhetne a még oly mérhetlen fáj-
dalom is.

Leirhatatlan keserüség, kipótolhatatlan vesz-
teség érte felségedet, mert minden bánat örömre
forditható az életben, de egy jó házastárs üresen
maradott helyét az emberi szivben nincs többé,
aki kipótolja. Egy jó házastárs koporsója felett
hullatott könyeket nincs kéz e földön, mely többé
letörölje. Sirunk egy örömvirág lehervadásán, bár
ahelyett más nyilhatik; de az elveszett jó feleség
többé vissza nem adatik, s annak vesztesége miatti
keserüség árja a szivböl soha ki nem apad.

De kimondhatatlan a nemzet vesztesége is,
mert ö volt a mi jóságos örangyalunk, akinél job-
ban nem ismerte, nem szerelte ezt a nemzetet,
buzgóbban nem óhajtotta boldogságát, nagyobb
örömmel nem kisérte sikereit senki e világon, mert
sziv volt ö a mi szivünkböl és lélek a lelkünkböl,
örömünk az ö boldogsága, bánata a mi szomoru-
ságunk.

Elesve, elcsüggedve, nehéz szivvel tekintünk
arra a ravatalra, mely mellett az egész nemzet
égetö fájdalma és felséged, ami jóságos királyunk
áll s mely mellett ujra éreznie kell a sorscsapás
kegyetlen megpróbáltatását: de nyujtson vigaszt e
kétségbeejtö helyzetben a mindenség urának vál-
tozhatatlan akaratában való megnyugvás és az,
hogy egy egész vele gyászoló és. könyezö nemzet
fohásza száll az ég felé, hogy enyhülést kérjen
nagy királya számára Isten kegyelméböl, kiapadha-
tatlan jóságából. .

Azon reményben, hogy az embert érö bána-
tok mélységes tengerének zugása közben is meg-
hallja felséged népeinek áldást kérö fohászko-
dásait és megérzi népei szeretetének vigasztaló
hatásait.

Hódoló tisztelettel maradunk
Császári és királyi felségednek

hü alattvalói:
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közönsége :

Beniczky Ferencz, Beniczky Lajos,
val. belsö titkos tanácsos, alispán.

föispán.
Az elöterjesztett fölirati szöveget egyhangu-

lag elfogadták.
Végül az elnöklö föispán a következö indit-

ványokat terjesztette elö:
1. Szavazzon meg a közgyülés Erzsébet ki-

rályné szobrára kétezer forintot;
2. intézzen lelkes fölszólitást a vármegye

lakosságához a szoborra való adakozás végett;
3. használjanak a vármegye összes hivata-

laiban hat hónapig az iratokon gyászkeretet;
4. a királyné temetésén a vármegyét öt tag-

ból álló küldöttség képviselje.
Az inditványokat egyhangulag elfogadták s a

közgyülés ezzel végzödött.

Zombor, szeptember 15.
A vármegye közigazgatási bizottsága ma dél-

elött tartott ülésében elhatározta, hogy a királyhoz
részvétfeliratot intéz.

Ujpest, szeptember 15.
Huszonhárom ujpesti kör elnökei gyültek

tegnap este értekezletre össze. Darvas Béla indit-
ványára elhatározták, hogy vasárnap gyász-körme-
netet rendeznek. Elöreláthatólag tizezer ember fog
részt venni a körmenetben. A gyászmenet alatt a
gyászfátyollal bevont utczalámpák égni fognak. Az
egybegyült közönség elött Mártonffy Imre fog em-
lékbeszédet mondani.

Székely-Udvarhely, szeptember 15.
A vármegye törvényhatósági bizottsága ma

délelött rendkivüli közgyülést tartott. Elhatározták,
hogy a királyhoz részvétfeliratot intéznek, a királyné
temetésén pedig küldöttségileg képviseltetik ma-
gukat.

Szabadka, szeptember 15.
Ma városi rendkivüli közgyülés volt, mélyen

a királynö Budapesten felállitandó szobrára ezer
koronát szavaztak meg.

Eperjes, szeptember 15.
' A sárosmegyei általános népnevelök egyesü-

lete közgyülésén elhatározták, hogy növendékeikkel
a királyné nevenapján minden évben gyászünne-
pélyt rendeznek. Az eperjesi izraelita hitközség
fölkéri a kultuszminisztert, hogy mély fajdalmát a
trón elött tolmácsolja.

Csikszereda, szeptember 15.
A vármegye közigazgatási bizottsága ma Mikó

Bálint föispán elnöklése alatt tartotta ülését. A
közigazgatási bizottság felkérte a föispánt, hogy a
vármegye közönségének részvétét a belügyminiszter
utján a király tudomására jutassa.

Kaposvár, szeptember 15.
A vármegye állandó választmánya ma dél-

után tartott ülésében elhatározta, hogy a holnapi
közgyülés elé terjeszti elfogadásra a királyhoz in-
tézendö részvétfelirat, küldöttség kiküldésére és a
királyné szobrához tizezer koronával váló hozzá-
járulást tartalmazó javaslatot. A királynénak a
gyülésteremben felállitandó mellszobrára ötezer
koronát javasol megszavazni az állandó választ-
mány.

Nyiregyháza, szeptember 15.
Szabolcs vármegye törvényhatósága ma Fei-

litsch Berthold báró föispán elnöklése alatt gyász-
közgyülést tartott. A föispán megható beszéde nyi-
totta meg a közgyülést. Inditványára a közgyülés
elhatározta, hogy a vármegye részvétiratot intéz a
királyhoz, a temetésre küldöttséget küld. A királyné
szobrára ezer forintot szavazott meg a közgyülés.
Ugyancsak a föispán inditványára határozta el a
közgyülés, hogy a Bessenyei-szobor leleplezési ün-

nepét elhalasztja. A közgyülés után a törvényha-
tósági bizottság tagjai testületileg a templomba
vonultak gyászistentiszteletre.

Nagy-Kanizsa, szeptember 15.
Nagy-Kanizsa képviselötestülete ma rendki-

vüli közgyülést tartott, melyet Vecsey Zsigmond
polgármester nyitott meg nagyszabásu emlékbeszé-
dével. Ezután a közgyülést felfüggesztették és a
képviselötestület a szent-Ferencz-rendiek templo-
mába vonult, hol Nith Norbert tartományfönök
pontifikált. Mise után a közgyülés elhatározta, hogy
a miniszterelnök utján a királyhoz részvétfeliratot
intéz, a királyné arczképét a gyülésterem számára
megfesteti s a város föterét Erzsébet-térnek nevezi
el. Az országos szoborhoz szintén hozzájárulnak. A
város levelezéséhez hat hónapig fekete pecsétet
használ.

Jaszladány, szeptember 15.
Á képviselötestület rendkivüli ülésében min-

den zenél és vigalmat betiltott. A harangok min-
dennap háromszor megszólalnak.

Löcse, szeptember 15.
Szepes vármegye mai közgyülésén elhatározták

hogy a királyné emlékét jegyzökönyvileg megörö-
kitik, temetésére küldöttséget menesztenek és a
királyhoz részvétfeliratot intéznek.

Arad, szeptember 15.
Aradmegyét a temetésen Bohus Zsigmond,

Vásárhelyi Béla és Wittman János fogják képviselni.
Az aradi kereskedelmi kamara Kristyory János

elnöklesével rendkivüli ülést tartott. Elhatározták,
hogy Erzsébet királyasszony nevét viselö kereske-
delmi és ipari természetü országos alapot létesite-
nek. Az ösztöndijra a maga részéröl tiz éven át
háromszáz forintot szavazott meg a közgyülés.

Nagy-Enyed, szeptember 15.
Nagy-Enyed városa mai rendkivüli közgyülé-

sén a királyné szobrára száz forintot szavaz-
tak meg.

Losoncz, szeptember 15.
Losoncz városa a temetésre Wagner Sándor

polgármestert és Kovács Ferencz tanácsnokot
küldi ki.

Kaposvár, szeptember 15.
Somogy vármegyét a temetésen Tallián föis-

pán, Maár alispán és Tallián Dénes báró fogják
képviselni.

Nagyvárad, szeptember 15.
Nagyvárad város törvényhatósági bizottsága

ma rendkivüli közgyülést tartott Beöthy László fö-
ispán elnöklésével. Á királyné szobrára ezer forintot
szavazott meg.

A bihari evangelikus református egyházmegye
ma tartotta öszi közgyülését Ritook Zsigmond fö-
gondnok és Szabó Károly esperes elnöklése alatt.
Az esperes megnyitó imájában mély fájdalommal
emlékezett meg a királyné elhunytáról.

Fiume, szeptember 15.
A kormányzóság harmincz napos gyászt ren-

delt el. A zsidó hitközség elöljárósága ma tartott
ülésén elhatározta, hogy szeptember tizedikén, a
királyné halála napján minden évben gyászünnepet
ül s istentiszteletet tart a királynéért.

Debreczen, szeptember 15.
Debreczen várost a temetésen Simonffy

Imre polgármester, Komlóssy Arthur föjegyzö és
egy bizottsági tag fogják képviselni, Hajdu várme-
gyét pedig Degenfeld József gróf föispán, Rásó
Gyula alispán és egy bizottsági tag. A kereske-
delmi társulat és a kereskedelmi és iparkamara
500—500 koronát adnak a királyné szobrára.



8. oldal. — Budapest 1898. ORSZÁGOS HIRLAP Péntek, szeptember 16.

Szentes, szeptember 15.
A vármegye törvényhatósági bizottságának

mai közgyülésén a föispán rendkivül szép és me-
leg hangu emlékbeszédet mondott a királynéról.

Brassó, szeptember 15.
Brassó vármegye törvényhatósági bizottsága

a királyné halála alkalmából ma rendkivüli köz-
gyülést tartott, amelyen Maurer Mihály föispán
megható szavakkal emlékezett meg arról a nagy
veszteségröl, amely a nemzetet a királyné elhuny-
tával érte. A föispán vezetése alatt Bécsbe utazó
küldöttségbe Jekel Frigyes alispánt, Alésius Oszkár
helyettes polgármestert "és Puscariu József ügyvé-
det választotta meg. Nagy megbotránkozást keltett
az oláhok között is Muresianu oláh népvezér azon
tapintatlan eljárása, melylyel a királyhoz intézendö
részvétfelirat felolvasása után nemzetiségi vitát
akart provokálni, kifogásolván a szövegben elöfor-
duló "nemzet" kifejezést és "népek" kifejezéssel
akarva azt helyettesiteni. A föispán sajnálatát fe-
jezte ki, hogy Muresianu e kiválóan gyászos alkal-
mat sem kiméli, és tapintatos eljárásával elejét
vette a vitának. Maurer Mihály föispán 100 forin-
tot adott a királyné szobrára.

A külföld részvéte.
München, szeptember 15.

Luitpold régens-herczeg, aki a hegyekböl ma
délben visszatért Münchenbe, holnap este külön-
vonaton Bécsbe utazik. A régens-herczeg elren-
delte, hogy Erzsébet királyné temetéseig valamennyi
állami épületen félárboczra szegezve maradjanak
a zászlók és utasitotta Crailsheim báró miniszter-
elnököt, hogy az osztrák-magyar követség vezeté-
sével megbizott Braun báró követségi tanácsosnál
legöszintébb és legbensöbb részvétének adjon ki-
fejezést.

Sófia, szeptember 15.
A kormány rendeletére az itteni katholikus

templomban szombaton requiemet tartanak Erzsé-
bet királynö ö felségeért.

Sofia, szeptember 15.
A philippopolisi és sofiai katholikus püspök,

Mouini bibornok a királyhoz meleg hanga részvét-
iratot intézett Az itteni osztrák-magyar kolónia
uralkodó-jubileumi bizottsága elhatározta, hogy a
királyné koporsójára koszorut küld és a sofiai
katholikus templomban márvány-emléktáblát helyez
el latinnyelvü felirattal.

Bukarest, szeptember 15.
Az osztrák-magyar nagykövetségnél kitett

részvétiven magasrangu tisztek, elökelö polgárok és
nagyszámu osztrák és magyar alattvalók kondoleál-
tak. A katholikus templomban szombaton gyász-
istentisztelet lesz. Az olasz kolónia tagjait rend-
kivül leverte az, hogy a gyilkos olasz ember.

Pétervár, szeptember 15.
Az osztrák-magyar nagykövetség szombaton

a katholikus szent Katalin templomban ünnepies
rokvémet tartat Erzsébet királyné ö felségeért.

Az anarchia.
Európának balkáni sarkaiban, avagy tán

némely nyugatabbra esö tájain is, azzal szo-
kás gunyolni a politikai adminisztrácziót, hogy
lanyha, negligens és a közmondásos tüzet csak
akkor veszi észre, mikor már a feje fölött ég.
Az anarchia most, ugy látszik, generalizálja
ezt a helyi szabályt: azok az anarchista-elle-
nes akcziók, amelyeket a genfi gyásznap óta
az európai szárazföld minden tájékáról jelen-
tenek, azt bizonyitják, hogy a társadalom leg-
igazibb érdekeiröl tulajdonképen mindenütt
csak másodsorban szokott megemlékezni a po-
litikai adminisztráczió.

Luccheni gaz törének kellett megvillanni,
hogy az európai kormányok az anarchistákat
kellö figyelmükre méltassák. Most azután egy-
másután vesszük a hireket brüsseli, lausan-
nei, fiumei, budapesti, magyarországi anar-
chistákról, azoknak szorgalmas üldöztetéséröl,
a veszedelemröl, melyet végül megláttak a
nemzetközi Árgus-szemek. A békés polgár, aki
a praeventiv rendöri szolgálat fogalmát az
egyetemröl, meg az ujságczikkekböl régen is-
meri, nagyot sóhajt ez általános sürgés-for-
gásra és sok sikert kiván az államoknak, hogy
ö maga is nyugodtabb lehessen tüzhelyénél.

De azért el nem nyomhatja azt a csön-
des kritikát, hogy ugyanezt már Ravachol és
Caserio után is meg lehetett volna cselekedni

A mai anarchista-ügyekröl ezeket távira-
tozzák: ''"

Brüssel. szeptember 15.
A rendörség tegnap az északi pályaud-

varon letartóztatott egy Michiel nevü anarchis-
tát, aki Lucchenit éltette és eközben törrel
hadonázott.

Fiume, szeptember 15.
A tegnap letartóztatott anarchista adótisztet

felfüggesztették állásától. A rendörség még ma
haza tolonczolja szülövárosába, Triesztbe,

Róma, szeptember 15.
Tegnapról mára következö éjjel három-

száznegyven elfogatás történt. Hir szerint
Luccheni csakugyan c s a k e s z k ö z e v o l t
egy n a g y o b b b a n d á n a k , amely való-
szinüleg Milánóig is kiterjesztette összekötte-
téseit. Luccheni a Palermoban állomásozó
lovasezred egyik katonájának küldött egy
csomag papirost, amelyet "Corriera de la
Sera" czimü lap gyanánt adott föl, da-
czára annak, hogy anarchista iratok vol-
tak benne. Katonatársát fegyelmi eljá-
rás alá vették és egy büntetési századhoz tet-
ték át. Más ezredek katonái szintén kaptak
a postán anarchista iratokat, de azonnal át-
adták felebbvalóiknak, akik a rendörségnek
küldték át az iratokat. Különösen három ka-
tonát nagyon gyanuba vettek anarchista üzelmek
miatt. A h a d t e s t p a r a n c s n o k o k
e z e k r e a z ü z e l m e k r e figyelmez-
tették a s v á j c z i h a t ó s á g o k a t ,
d e e z e k n e m i s h e d e r i t e t t e k
e r r e . Különösen haragszanak Italiában amiatt,
hogy Luccheni vizsgálóbirája Luccheni czik-
ket, amelyet a "Martio" szerkesztöjéhez irt,
annak el is küldte avégböl, hogy az azt
közölje.

Csakhogy a szerkesztö erre azt felelte,
hogy nem közli a czikket és hogy helyesebb-
nek tartaná, ha inkább leszoktatnák Lucchenit
a mániájáról és nem hizelegnének a hiusá-
gának.

A "Roma" czimü lap szerint az anarchia
legbiztosabb ellenszere az, h a t e t t e i k e t
a g y o n h a l l g a t j á k , az anarchistákat
csendben elitélik és pereikröl semmi hirt sem
adnak ki.

Az olaszok ellen.
Fiume, szeptember 15.

Ausztriából és Magyarországból napról-
napra több kiüzött olasz munkás özönlik ide.
Tegnap csak Laibach városából hatvan mun-
kás érkezett. A "Villám" magyar gözös mai
este olasz munkásokkal zsufoltan indult el An-
conába.

Dvino, szeptember 15.
Tegnap este nyolcz órakor körülbelül két-

száz ember, kiknek egy része Nabrezina felöl jött,
összecsödült a Lega nazionale iskolája elött és
megrohanta az épületet Az ablakrácsokat kifeszi-
tették és betörtek a házba, amelynek csaknem
valamennyi ablakát beverték, és a tetejét lerom-
bolták. Még a kéményeket is ledöntötték. A csend-
örség közbelépésére a tüntetök szétoszlottak. Ma
a kormánybiztos érkezett ide egy szakasz gyalog-
sággal. A nyugalmat azóta nem zavarták meg.

Az utolsó bucsu.
Örökre feledhetetlen az a jelenet, mikor a

királyné utoljára bucsuzott el a királytól Ischlben.
Délelött 11 óra volt. Nyitott udvari fogat robogott
a pályaudvar elé, melyben a királyi pár ült, az
utánuk jövö kocsiban pedig Mária Valéria és Fe-
rencz Szalvátor ültek.

Mikor a fogat megállt, a király, aki egyen-
ruhában volt és, kezében vékony sétapálczát tar-
tott, könnyedén leugrott a kocsiról és segitett a
királynénak a leszállásnál. A királyné fekete ruhát
és füzös uticzipöt viselt. Tartása, mint mindig,
egyenes volt, csak arczán látszott némi melancho-
likus vonás.

Megölelte és megcsókolta férjét és vejét,
leányát pedig szorosan karjaiba zárta. Mielött a
szalonkocsiba fölszállt, még egyszer kezet szo-
ritott a királylyal és ujra megölelte Mária Valéria
föherczegnöt. Meglátszott rajta, hogy milyen nehe-
zére esett a bucsuzás. Pontban tizenegy órakor
minden segitség nélkül felszállt a kocsiba, még
egyszer bucsut intett az ablakból, azután a vonat
kirobogott. Szombaton reggel a király levelet ka-
pott töle. Ez volt a szerencsétlen véget ért
királyné utolsó irása. Ugy tervezte, hogy Gauxból
Bécsbe megy, onnét pedig a Rivierára, ahol az
egész telet tölteni szándékozott.

A királyné Nauheimban.
Egy nauheimi fiatal hölgy, aki Schott tanár

segéde gyanánt müködött a királyné gyógykezelé-
sénél, a "Frankfurter Finanzherold"-ban a követ-
kezöket közli a királyné nauheimi tartózkodása
idejéböl:

Az utolsó szombaton, halálanapján levelet kap-
tam egy udvarhölgytöl, hogy Nauheim klimája a ki-
rályné egészségére rendkivül jó hatással volt és a
genfi tó kellemes levegöjét nagyon szereti. A királyné-
nak erös szándéka, hogy jövö évre ismét visszatér ide
és ez okból még ágynemüit is itt hagyja. Arról a
szeretetröl, amelylyel a királyné irányomban visel-
kedett, alig vagyok képes most a meghatottságtól
irni. Kötelességemnek vélem, hogy erröl a nagy
asszonyról beszéljek és elmondjam róla mindazt,
amit tudok.

Ritka jó szive volt a szerencsétlen királyné-
nak. Érdeklödött azok iránt, kik hozzá közel ál-
lottak, minden apróbb dolgaik iránt is. Nagy te-
kintettel volt mindig arra, hogy környezetét ne
zavarja. Ha lakást rendelt valamely szállodában,
mindenkor kikötötte, hogy ne zavarjanak miatta
senkit. A királynéval bárki elbeszélgethetett, olyan
egyszerü volt a modora és minden érdekelte.

A fotografálásnak nem volt barátja. Hogy
helyes képet kapjon szivbajáról, Röngten-felvételt
készitett Schott tanár. Egy második képet is akart
nyerni, de a királyné nem egyezett bele.

— Abból semmi sem lesz kedves tanár ur,
mondotta,

— Felséges asszonyom nagyon fontos, hogy
még egy felvétel készüljön.

— Lehet, hogy önre, vagy Tegernseeben tar-
tózkodó fivéremre fontos, de rám nézve semmi
esetre sem az. Nekem teljesen mindegy, Nem ha-
gyom magam elevenen bonczolni. Csináljon Röntgen-
képet egy parasztfiu szivéröl és küldje fivéremnek.
Azt fogom mondani, hogy az én szivemröl készült.

Hozzám fordulva mondotta aztán a királyné:
— Tudja, kisasszony, nem szivesen hagyom

magam fényképezni. Valahányszor lefényképeznek,
mindig történik velem valami szerencsétlenség.

A királylyal gyakran levelezett a királynö.
Leányainak is sürün irt. Beszélgetés köz-
ben gyakran szellemes megjegyzéseket tett.
Azért minden szavából kiérzett a Schopenhauer
pessimizmusa. Heinet forditotta magyarra és an-
golra. Minden érdekesebb eseményt, jelentékenyebb
gondolatait feljegyezte. Ezekbe azonban aligha fog-
nak beletekinteni, mert meghagyta, hogy halála
után iratait semmisitsék meg. Óhajtását természe-
tesen hiven teljesiteni is fogják.

Elutazása napján elbucsuzott tölem és a
kezembe nyomott egy értékes gyémánt karpereczet,
melyen egy gyémántokból kirakott E-betü diszeleg.

— Kedves kisasszony — mondotta — az ön
számára készült ez az ékszer. Nincsenek benne
gyöngyök. Tudja-e, hogy a gyöngyök könyüket
jelentenek? Majd a lakodalmára tegye fel elöször
és legyen nagyon boldog.

Csak fájó szivvel tudok édes szavaira vissza-
gondolni.

POLITIKAI HIREK.
A tisztelt Ház. A képviselöház a jövö

héten kedden tart elöször ülést. Ennek az
ülésnek egyetlen tárgya az a határozat lesz,
hogy a királyné halála miatt elhalasztott ülé-
sek tárgyait a pénteken, 23-án tartandó ülésen
kell letárgyalni
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Tisza Kálmán beszámolója. Tisza Kál-
mán — mint a "Magyar Értesitö" jelenti —
még véglegesen nem határozta el, hogy tart-e
egyáltalán beszámolót, vagy sem. Mert ennek
megállapitása bizonyos körülményektöl függ,
melyeknek beálltával fog dönteni a beszámoló
beszéd megtartását illetöleg. Ha azonban tart
beszámolót, ugy azt szeptember végén, vagy
legkésöbb október elején fogja megtartani.

A budget a pénzügyi bizottságban. A pénz-
ügyi bizottság szeptember 20-án délután 5 órakor
ülést tart, amelyen megkezdi az 1899. évi állami
költségvetés tárgyalását. Elsö napon a kisebb tár-
czákat, esetleg a belügyminiszteri költségelöirány-
zatot tárgyalja.

A szász-hermányi mandátum. A szasz-her-
mányi választókerületben a zöldszászok Obert
Ferencz brassói szász lelkészt léptették fel képvi-
selöjelöltnek. Miután a zöldek száma elenyészöen
csekély és minthogy a mérsékelt szászok a magyar
választókkal együtt fognak szavazni, Jakabffy Imre
államtitkárral szemben Obert Ferencz bukása bi-
zonyos.

KÜLFÖLD.
A forrongó Kréta. Konstantinápolyból

táviratozzák: Angol körökben azt állitják,
hogy bizonyitékok vannak arra nézve, hogy a
kandiai zavargásokat r é g ó t a k é s z i t e t t é k
é l ö . Mihelyt az e hét folyamán várt utolsó
angol segédcsapatok Kandiába érkeznek, meg-
kezdik az e hó 6-iki zavargások vezetöinek és
az angol katonák gyilkosainak a megfenyitését.
Attól tartanak, hogy ez véres összeütközésekkel
fog járni. A konstantinápolyi bolgár székesegy-
háznak e hó 20-án leendö felszentelésére a
porta nemcsak kéjvonatok inditását tiltotta
meg, hanem még a keleti vasutnak is megtil-
totta nagyobb tömegek szállitását a szerzödé-
ses vonatokon. A bolgár diplomácziai ügynök
tiltakozott ez ellen és kijelentette, hogy a kéj-
vonatokat m é g i s el f o g j á k indi-

tani; ám állitsa meg öket a porta, de
ezt aligha kivánja a politikai érdeke.

Dreyfus.
Páris szenzácziója, mely egy óriási ka-

tasztrófa megrázó hatása alatt egy pár napra
elkerülte a közfigyelmet, a mai nap folyamán
nevezetes fordulatot vett. Faure, a köztársa-
ság elnöke, ha ugyan a közönség emlékszik a
tegnapi, tegnapelötti táviratokra azzal, lepte
meg a világot, hogy "kabinetkérdéssé", helye-
sebben elnökkérdéssé tette a revizió ügyét. Ö,
aki a harmadik köztársaságnak az oroszbarát-
ság árán legnépszerübb elnöke lett, menni
akar, ha a r e v i z i ó t e l r e n d e l i k ! Ez
az óriási presszió, a Dreyfus pártjára fordult
franczia közvéleménynek ez a hirtelen terro-
rizálása természetesen csak megerösiti az
európai közönséget abban a hitében, hogy a
Dreyfus-pör mögött Francziaországnak csak-
ugyan akkora Panamája rejtözködik, hogy a
nagy leleplezésben Faure nem akar egy
kompromittált állam kompromittált feje gya-
nánt szerepelni.

Az elnök elhatározásából egyébiránt a
Dreyfus-ellenes kamarillának még mindig élö
nagy erejéröl is meggyözödhetni és hogy milyen
sikerei vannak az elnök elhatározásának, azt
a mai táviratokból látni: a kormány, mely eddig
félhivatalos közlések szerint is egyhangulag a
a revizió mellett volt, m e g i n g o t t ! Részint
az egykori hadügyminisztert, M e r c i e r - t , nem
akarják kiszolgáltatni (!) részint a miniszterek
egynémelyike meggyözödött a kérdéses titkos
akták valódiságáról (!) és igy tovább . . .

A Brisson-kabinet a militarizmusnak szol-
gáló e gyászradikális kabinet, azon az uton van,
hogy megint visszahulljék a zavarosba, ahonnan
kezdetben, mintha partra igyekezett volna.

Im mai tudósitásaink:
Páris, szeptember 15.

A "Matin" értesülése szerint Zurlinden had-
ügyminiszter hétfön bemutatta a minisztertanács-
ban azokat az okiratokat, amelyeknek alapján Drey-
fus-t elitéltélt. A k a b i n e t e g y e s t a g j a i
o s z t o z t a k a h a d ü g y m i n i s z t e r né-
z e t é b e n , h o g y az o k i r a t o k v a l ó -

d i a k , más miniszterek azonban tagadták való-
diságukat, de azt valamennyien elismerték, hogy
ezek közül az ügyiratok közül egyet sem közöltük
a védelemmel. A revizió tehát, irja a "Matin", az
akkori hadügyminiszter, Mercier, felelösségét vonná
maga után s ez az, a m i a k o r m á n y -
n a k g o n d o t o k o z .

Páris, szeptember15.
Az "Echo de Páris" megbizható infor-

mácziók alapján jelenti, hogy Zola, aki most
Svájczban vau, ujabb levelet fog közzétenni,
amelyben a francziák hazafiságára apellálva,
fölszólitja öket, hogy egyesüljenek az igazság-
szolgáltatás munkájának elömozditására! A le-
velet állitólag Francziaország valamennyi na-
gyobb városában ki fogják függeszteni. Zola
állitólag október elsö napjaiban tér vissza Pá-
risba.

TÁVIRATOK.
A világbéke.

Róma, szeptember 15. A vatikáni orosz
követség ma kapta meg a szentszék hivatalos
válaszát az orosz követnek a mult hónap 30-án
a békekonferenczia tárgyában Rampolla biboros
államtitkárnak átadott jegyzékére. A válasz min-
den tekintetében kedvezö és a terv szeren-
csés megvalósulásának óhaját fejezi ki.

Vilmos császár az anarchiákról.
Prenzlau, szeptember 15. Vilmos császár

ideérkezett a hadtestgyakorlatokra. Megérkezé-
sekor a város polgármestere üdvözölte. Vála-
szában a császár visszapillantást vetett a mult
történetére, majd azt mondta, hogy ma is
komoly idöket élünk. A felforgató törekvések-
kel a legerélyesebben kell szembeszállnunk,
amint azt a legutóbbi átkozott merénylet bizo-
nyitja. A polgárságuak ebben támogatnia kell
a császárt és a kormányt.

Chile és Argentinia.
New-York, szeptember 15. A "New-York He-

rald"-nak jelenlik Valparaisó-ból :
A Chile és Argentinia között támadt ha-

tárvillongás valószinüleg e g é s z D é l -
A m e r i k a ö s s z e ü t k ö z é s é r e fog
vezetni. Azt hiszik, hogy Boliviát titkos szer-
zödés kötelezi, hogy Chile ellen foglaljon ál-
lást, de Peru sakkban fogja tartani Boliviát.
Perunak ez a magatartása annak a következ-
ménye, hogy Chile a Tacna és Arica tarto-
mányok igazgatásáért járó kárpótlásból tiz
millió pesó-t elengedett Perunak.

Vonatkisiklás.
Moszkva, szeptember 15. A kazáni vasut épü-

löben levö simbirski szárnyvonalán tegnap este
egy munkásvonat a sinen keresztbe fektetett több
talpfának ment neki. A vonat kisiklott, miközben
nyolcz nyitott kocsi szétzuzódott, egy vasuti hiva-
talnok és két munkás meghalt és tiz megsebesült.

A rab spanyolok.
Madrid, szeptember 15. Manillából jelen-

tik, hogy ott a spanyolok között, akiket a föl-
kelök fogva tartanak, nagy az izgatottság a
rossz bánásmód miatt, amelyben részesülnek,

HIREK.
Lapnak mai száma 16 oldal.

— A király elmaradt kirándulása. A szepes-
ségi hadgyakorlatokkal kapcsolatban tervbe volt
véve a király egy kirándulása a kiváló szépségü
Csorbai-tóhoz. A közbejött gyászeset miatt ez a
kirándulás természetesen elmarad. A király had-
segéde, Paar gróf, táviratilag értesitette erröl Szent-
iványi Józsefet, a Csorbai-tó tulajdonosát, tudatva,
hogy a király látogatása a gyász miatt elmarad.

— A királyné és a czenzura. A "Frankfurter
Zeitung"-ot a királynéról irt czikke miatt Ausztriá-
ból k i t i l t o t t á k . Az inkriminált czikkben
irója elmondja, hogy a királyné mennyire szerette
a magyarokat és viszont a magyarok is mennyire
rajongtak érte. A bécsiek ellenben rossz néven vet-

ték töle, hogy mint telivér arisztokrata-természet
nem szeretett a nép közé vegyülni és az osztrák
fövárosban oly keveset élt a nyilvánosságnak.
Különösei) nem tudták neki megbocsátani a
bécsi nyárspolgároki hogy az urnapi nagy pro-
czessziótól, amelyben pedig az udvar is résztvesz,
mindig távol tartotta magát. Ilyenkor azt irták a
lapok, hogy "a királyné megbetegedett," vagy pedig
"orvosi tanácsra enyhébb éghajlat alá utazott."

Ez a czikk tartalma, amelyen a bécsi czen-
zura megütközött, A "Frankfurter Zeitug" a kitil-
tást ezzel a megjegyzéssel veszi tudomásul; "Ta-
lán, bizony eszükbe jutott az osztrák czenzoroknak,
hogy Heine, akit a királyné annyira szereteti, a
"Le Grand" czimü könyvében az akkori czenzoro-
kat ostobáknak nevezte és talán meg akarták mu-
tatni, hogy a lojalitás ma is képes Heine Henriket,
Erzsébet kedvenczét, meg nem czáfolni?"

— Draskovich gróf agoniában. A fiatal Dras-
kovich Károly gróf, ki vadászat közben fejét egy
golyóval összeroncsolta, a halálán van. Negyven-
nyolcz óra óta eszmélete egy perczre sem tért
vissza. Mindössze egy kis adag teával tudták az
orvosok mesterségesen táplálni, Egy orvos állan-
dóan a beteg ágya mellett van. Ma érkezeit Ba-
ranya-Sellyére Gosum dr. orvostanár Bécsböl. A
fiatal Draskovich gróf csak nemrégiben nyert al-
kalmazást a fiumei kormányzóság titkári hivata-
lában,

— Strikeol a Vaskapu. Orsovai tudósi-
tónk irja, hogy a Vaskapu már napok óta
strikeol. A Duna alacsony állása következté-
ben sem teher, sem személyhajók a mestersé-
gesen készitett. Vaskapu-csatornán át nem
közlekedhetnek. A személyszállitó hajók uta-
sait Orsovától Kladova romániai városig ladiko-
kon szállitják. A romániai teherhajók rakomá-
nyát kisebb ladikokba rakják és ugy vontatják
be lovakkal Kladovától és Turnszeverintöl
Magyarországra.

— Uj idök. Herczeg Ferencz folyóirata rend-
kivül érdekes és gazdag királyné-számot adott ki.
A füzet egy czikksorozaton felül töméntelen képet
tartalmaz, igy benne van a királyné számos por-
traitja, továbbá a possenhofeni kastély, ahol a
királyné született, a királyi család, a királyasszony
Deák, ravatalánál, a korfui-palota stb, Az "Uj Idök"
utolsó füzetében olvasunk aztán egy kedves czik-
ket a bolgár fejedelem-fiuk tátra-füredi tartózko-
dásáról, amiröl hirrovatunkban is megemlékezünk.

— Egy uj Arden Énok. Belgiumnak rövid
idö óta egy uj Ar'den Énokja van, aki természete-
sen tengerész, Lucas Hippolyte osztendei születésü
és ezelött husz évvel hagyta el hajón Belgiumot,
A Jóremény fokánál hajótörést szenvedett, mely
alkalommal a hajó összes személyzete a ten-
gerbe fult, csak Lucas tudott partra ver-
gödni. Husz évig élt Afrikában, nem értesitve
nejét és családját hollétéröl, Az asszony várt
évekig hazatérö férjére, de aztán elhatározta,
hogy ujra, férjhez megy. A hatóság erre
engedélyt is adott neki, halottnak nyilvánitván
a férjét, aki most visszatért és követelte a felesé-
gét. Semmiképen sem volt rávehetö, hogy ettöl a
szándékától elálljon, A hatóságnál pedig, mely
halottnak nyilvánitotta, felbélyegzeit kérvényen
folyamodja meg, hogy nyilvánitsák — feltáma-
dottnak.

— A bolgár fejedelemfiuk. Több mint másfél
hónapja magyar földre, a vadregényes Tátra gyö-
nyörü vidékére hozták Ferdinand bolgár fejedelem
két kis fiát. Az uj-tátrafüredi Guttmann-féle villát
bérelték ki számukra, ahol a nagyszakállu pópa
és az udvari orvos vigyáztak a két kis fenségre.
Többnyire katonásdit játszottak és ilyenkor a trón-
örökös, Boris Klemens Róbert ö fensége, Tirnovo
herczege, a bolgár vitézségi rend lovagja korlátla-
nul uralkodott az öcscse, Cyrill herczeg felelt.
Hanem ö fenségének nem volt elég egy közkatona,
hadvezér] tehetsége nagyobb sereget kivánt és igy
rendkivül megörült, amikor az orvos bemutatta
neki a szomszédban lakó Basch Gyula festömüvész
két kis fiát:

— C'est l'Andié.
— C'est le Rudelphe.
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Az ötéves trónörökös nyájas leereszkedéssel
gyujtotta kezét:

— Je suis le Boris.
Franczia nyelven beszélgetett a vendégeivel,

megmutatta nekik legszebb játékszereit, söt felaján-
lotta egész csokoládé-készletét. Sokat mesélt orosz-
országi utjáról is, a czárról, a sok, sok emberröl
és a gyönyörü városról. Valahogyan a Dreyfus-ügy
is szóba került és Boris herczeg ö fensége komo-
lyan kijelentette, hogy Dreyfust ártatlannak tartja.
Á czár békeinditványáról ellenben nem nyilatko-
zott. Ezóta naponkint együtt játszott, együtt sétált
a négy kis fiu. Egyszer sétaközben találkoztak a
Basch-fiuk két kis hugával, az ötéves Gizikével,
meg a hároméves Idukával. Bemutatták a her-
czegeknek a két kis leányt és Gizike az etikett flag-
ráns megsértésével ki is jelentette Boris 6 fensé-
gének:

— Vous étes un joli gargon.
A kis trónörökös fülig pirult, de nem maradt

adós a bókkal:
— Vous étes aussi un joli "fils" !
A Ploetz-féle nyelvtanban pedig világosan az

mü, hogy Gizike: "une jolie fille". A bolgár trón
örökösének nyilvános szereplésében ez volt az elsö
tévedés.

— Mikor a tolvaj remekel. Elegáns öltözetö,
nyulánk fiatal ember barangol a boulevardokon
és nem tudja, mihez fogjon. A szeptemberi nap,
mintha a nyár végén még egyszer minden erejét
összeszedte volna, olyan égetöen tüz le az asz-
faltra, hogy szinte beleragad az ember czipöje.
Senki sem jár ilyenkor az utczán, akinek zse-
bébe érdemes volna nyulni, legfeljebb néhány sze-
gény ördög; ezektöl ugyan hiába próbálna ellopni
valamit. Pedig már csak egyetlen frankja van és
még nem is ebédelt."

— Eh, mindegy! — gondolja végre, — te-
gyünk ugy, mintha ebédeltünk volna.

Bemegy egy elegáns kávéházba és nagy gar-
ral rendel egy — pikolót. Az asztalnál, amelyhez
letelepedett, már ül két uriember és élénken be-
szélget az üzleti viszonyokról. Az utcza gyermeke
figyel és lassankint beleelegyedik a társalgásba. Ily
módon aztán megtudja, hogy a kereskedök egyike
épen egy lejárt váltót kiván beváltani és tanuja
annak, amint e czélból a kávéház szolgáját el-
küldik.

Ekkor pompás gondolata támad. Egy darabig
társalog az urakkal, aztán fizet és elégedett

mosolylyal vágja zsebre a maradék husz czenti-
meot. Udvariasan köszön asztaltársainak, aztán
tarozik. A lépcsön találkozik az épen visszatérö
szolgával, aki a váltót beváltotta.

— Épen egy husz centime-os váltó-ürlapot
akartam hozni — igy szól hozzá — legyen szives,
szaladjon el érte. A pénzt majd én átadom a
bátyámnak.

A szolga gyanutlanul átadja neki a három-
ezer frankot és szolgálatkészen átveszi a husz cen-
time-os pénzdarabot, hogy a kivánt váltóürlapot
elhozza. Az elegáns nyulánk ifju boldogan Tágja
zsebre a váratlan zsákmányt és a mily gyorsan
csak lehet, eltünik. Hire a szolga az üres váltó-
lappal visszatért, már ungon-berken tuljárt.

Igy történt a dolog tegnap Párisban. A rend-
örség meginditotta a nyomozást és reméli, hogy
kézrekeriti a furfangos csalót.

— Uj ezred a fövárosban. A 68-ik gyalog-
ezred két zászlóalja érkezett meg a fövárosba,
hogy itt is maradjon. Általánosan Rodicsbakák
néven ismerik a jászkunmegyei fiukat, akikböl ez a
nyolcz század áll. Az egyik zászlóalj Szolnokról
indult el s Duna-Adonyból tegnapelött érkezett
már a fövárosba és vonult a budai háromnyul
kaszárnyába. A másik zászlóalj, amely immár négy
év óta állomásozott Bécsben, ma délelött érkezett
meg a józsefvárosi teherpályaudvarba Tappeiner
ezredes parancsnoksága alatt. A pályaudvaron
megjelentek a helyörség tisztjei és szivélyes üdvöz-
lés után a legénység bevonult a budai kaszárnyába.

— Felségsértö huszár. Zomborból jelenti
levelezönk: Városszerte nagy feltünést keltö letar-
tóztatás történt tegnap délután a zombori állomá-
son. A zombori rendörség a vonaton elfogta Hor-
váth Mihály mélykuti illetöségü közhuszárt, aki a
kecskeméti negyedik huszárezred harmadik száza-

dában szolgált s a fegyvergyakorlatról utazott
haza, jelenlegi tartózkodási helyére, a szlavóniai
Vrbiczára. A huszár a vonaton vele utazó katonák
elött anarchista-hangokat hangoztatott, egyre sérte-
gette a király személyét s a katonák közt igy ki-
áltott fel:

— Kár, hogy a királynét ölték meg. Nem öt
kellett volna leszurni, hanem a királyt, mert ö az
oka minden rossznak.

Az elvetemült ember nyilatkozatát katona-
társai nem jelentették be senkinek, de a vonaton
levö kalauz is hallotta s délután félnégy órakor,
amidön a vonat a zombori pályaudvarba robogott,
az esetröl értesitette a rendörséget. A rendörség
azonnal közrefogta az elvetemült embert s elöbb a
kapitánysághoz kisérte, azután pedig átadta a zom-
bori királyi ügyészségnek.

— Történeti nevezetességü ház. Debre-
czenböl irja tudósitónk, hogy a föpiacz és a
Széchenyi-utcza sarkán a volt Tisza Kálmán-,
jelenleg Podmaniczky-féle házat, amelyben
1849-ben a förendiház, a késöbb vértanu-ha-
lállal kimult Perényi Zsigmond báró elnöklése
mellett ülést tartott, ház jelenlegi tulajdonosa,
Podmaniczky Géza báró-, Tisza Kálmán sógora-,
emléktáblával jelölte meg. Tegnap illesztették
be a kapu baloldali falába a vörös márvány-
táblát, amelyen ez a felirás olvasható •

A magyar országgyülés förendiháza
1849-ben e ház emeleti disztermében

tartotta üléseit.

— Orkán. St.-Thomasból táviratozzák
nekünk: A Windward- és Leeward-szigetek
nagy részén nagy vihar dult, amely iszonyu
pusztitást vitt véghez. Legnagyobb a pusztu-
lás St.-Vincent szigetén. Állitólag háromszáz
ember veszett oda és huszezer ember hajlék-
talan lett. Az árviz házakat és templomokat
döntött romba. Santa-Luciá-ban több helyen
földomlás történt, ami tizenkét embernek okozta
halálát. Guadelupe szigete is sokat szenvedett;
tizenkilencz lakosa életét vesztette.

— Dánok a Hortobágyon. Licke Ottó, a dán
fötörvényszék elnöke és Drun J. Munthe dr. kopen-
hágai orvos, mint debreczeni levelezönk irja, más-
félnapig idöztek a Hortobágyon.

— A kóreai c s á s z á r veszedelme. Yoko-
hamából jelenti egy hivatalos távirat: Szöuli
jelentések szerint a koreai császár
kielégitö, de a trónörökös még érzi a

következményeit. Azt hiszik, hogy egy
u d v a r h ö l g y mérgezte meg a császárt
és fiát, vagy féltékenységböl, vagy politikai
okokból.

— Hol van Andrée? Andrée hajóskapitányhoz,
Andrée léghajós testvéréhez, levél érkezett Baldovin
B.-töl, ki már résztvett egy nagyobbszabásu észak-
sarki expedicziöban. Baldovin tudatja, hogy az esz-
kimók a Ferencz József-földön lévö Tegelhoff-fokon
emberi nyomokra akadtak. Miután a Ferencz József-
földön negyedszázad óta európaiak nem jártak, a
nyomok csakis Andréetöl és két társától származ-
hatnak. Baldovin egyszersmind tudatja Andrée test-
vérével, hogy a Flora-fokon és a Tegethoff-fokon
nagyobb . élelmezési raktárak vannak felállitva.
Andrée kapitány valószinünek tartja, hogy testvére
expedicziójának nyomaira akadtak az eszkimók.

— Csokonai szülöháza — óvoda. Debre-
czenböl irják, hogy a régi kis mester-, uj elneve-
zés szerint Bethlen-utczán azt a házat, melyben
százhuszonöt év elött Csokonai Vitéz Mihály böl-
csöje ringott, óvodává alakitják át. Azon az ud-
varon tehát, ahol szász év elött Csokonai boron-
gott boldogtalansága fölött, apró debreczeniek ját-
szadoznak majd és tanulják a csengö-bongó Pósa-
versikéket.

— Panama a Bácskában. Rosenberg Vilmos
valami elölegezési egyesület igazgatója Továriso-
ván, Bácskában, tekintélyes összegre rugó pénztári
hiány hátrahagyásával eltünt a községböl s nem
találjak sehol. Nagyon szerette a börzét s azt hi-
szik, hogy a hiányzó pénz is a börzén uszott el.
H a r m i n c z e z e r f o r i n t visszleszámitolási
hitelre találtak csak a pénztárban fedezetet, hogy
azonban nincsenek-e ebben hamis váltók is, azt

még nem tudják. A szövetkezet tagjai befüthetnek
részvényeikkel, elveszett a község és a plébános
megtakaritott vagyona is, amelyet az egyesület ke-
zelt, mint betétet. Rosenberg valamikor postames-
ter volt, de menesztették valami pénzmanipuláczió
miatt.

— Vasutlbaleset. A déli vasut tiroli ötös számu
gyorsvonata ma reggel hat órakor Brucknál össze-
ütközött egy tehervonattal. Egy kalauz rögtön meg-
halt. Két vasuti alkalmazott és egy utas könnyen
megsebesültek.

— Felségsértö korcsmáros. A rendörséghez
tegnap följelentés érkezett Weiszmann Baross-
utczai korcsmáros ellen, aki szerdán este vendégei
elött ugy nyilatkozott a királynénkon elkövetett
gyilkosságról, mintha az elöre megbeszélt tervsze-
rint történt volna meg. Azután hangos szóval kiál-
totta, hogy a merénylet nem az anarchia müve,
mert a gyilkos a szegény népekért és a magyarokon
ejtett sérelmekért állott boszut. Följelentés alapján
a fökapitányság kiküldött két detektivet a korcs-
mába és miután a jelenvolt vendégek között ott
voltak néhányan azok közül is, akik az elözö estén
hallották a korcsmáros nyilatkozatát, azonnal ki-
hallgatták öket, aminek az lett a következménye,
hogy a korcsmárost rögtön letartóztatták és be-

vitték a fökapitányságra.

— A kispesti elöljáróság szennyese. Nagy
izgatottság uralkodik pár nap óta a föváros tö-
szomszédságában levö Kispest községben. Ács
László községi biró és Gesztesi Miksa községi jegyzö
ellen több feljelentés kapcsán sulyos vádak merül-
tek fel, minek következtében Ács László birót már
fel is függesztették az állásától. A fegyelmi vizs-
gálat Ladányi László föszolgabiró jelenlétében fo-
lyik. Felhivást intéztek a község lakóihoz, akii
csoportosan adták be panaszaikat. A vizsgálat so-
rán fölmerült adatok az elöljáróság más tagját is
kompromittálják. Zsarolási és csalási üzelmek kö-
rül forognak a panaszok, amelyek miatt a szegé-
nyebb munkásnép szenvedeti legtöbbet. A vizsgálat
során Gesztesi Miksa jegyzö is kénytelen volt állá-
sáról lemondani. A vizsgálat még nincs befejezve

— Leégett község. Eperjesi tudósitónk táv
iratozza : Hidas-Német község Abauj-Tornamegyé-
ben a tüz martalékává lett. A tüz gyermekek vi-
gyázatlanságából keletkezett és egész házsorokat
elpusztitott. Takarmány és élelem is sok tönkre
ment. A községet nagy nyomorba döntötte az óriási
tüz, mert semmi sem volt biztositva. Számos csa-
lád maradt hajlék és betevö falat nélkül.

— Ékszerek veszedelme. A fövárosban leg-
utóbb több izben törtek be különbözö ékszer-üzle-
tekbe. A rendörség letartóztatott két rovott multu
betöröt, Liebmann Gyulát és Gyalog Lajost, de csak-
hamar kénytelen volt öket kellö bizonyitékok hiá-
nyában szabadon bocsátani. A két jómadár, amint
utóbb kiderült, Bécsnek vette utját s több helyen
tört be ugyancsak ékszerüzletekben. Tegnap végre
tetten érték öket, ép akkor, amidön a lopott arany-
nemüeket megvételre kinálgatták. A budapesti betö-
résekröl egyelöre nem akarnak tudni semmit.

— A rejtélyes halálesethez. Emlitve volt,
hogy tegnap este Blau Ede vasuti hivatalnokot Mu-
rányi-utczai lakásán halántékán lött sebbel holtan
találták. A nyomozás megállapitotta azt, hogy
ö n g y i l k o s s á g esete forog fenn. Miután
a revolvert még mindig nem találták meg, a ház-
beliek most is azt hiszik, hogy Blau gyilkosság
áldozata lett. A halottat holnap bonczolják és le-
het, hogy a bonczolás eredménye végkép eloszlatja
azt a hiedelmet, hogy gyilkosság történt. Lehet,
hogy mikor a szerencsétlen meglötte magát, a
fegyvert az ablakon kidobta, amelyet azután valaki
eltulajdonitott.

— Elfogott sikkasztó. A napokban történt,
hogy Waldapfel Jakab kereskedelmi alkalmazott
Kölnben nyolczvanezer márkát elsikkasztott és
megszökött. A sikkasztásról a kölni czég egy itteni
üzletfele utján tett panaszt a fökapitányságnál,
egyben arról értesitve, hogy az illetö Románia felé
menekült. A fökapitányság Fekete József detek-
tivet küldte ki, aki a sikkasztót tegnapelött Kala-
fatban le is tartóztatta. Waldapfelt most utnak in-
ditják Budapest felé.
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Napirend.
N a p t á r : Péntek, szeptember 16. Római

katholikus: Eufemia sz. + — Protestáns: Eufemia.
— Görög-orosz: (szeptember 4.) Babilasz. — Zsidó;
Elul 29. — Nap kél 5 óra 23 perczkor, nyugszik 5 óra
53 perczkor. — Hold kél éjjel 5 óra 54 perczkor, nyug-
szik 5 óra 35 perczkor délután.

A miniszterelnök fogad délután 4—5-ig.
A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig.
A föváros középitési bizottságának ülése

d. u. 4 órakor az uj városházán.
A föváros pénzügyi és gazdasági bizottsá-

gának illése délután fél 5 órakor a régi városházán.
Egyetemi könyvtár nyitva 9 órától 12 óráig és

2—5-ig.
Akadémiai könyvtár nyitva 3—8 óráig.
Muzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig.
Kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsar-

nokban nyitva d. e. 9—12 ig és d. u. 3—6-ig.
Nemzeti muzeum: régiségtára, nyitva d. e.

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

Az iparmüvészeti muzeum, nyitva d.' e.
9—12-ig és 2—5-ig.

Iparmüvészeti társulat kiállitása nyitva d. e.
9—12-ig és 2—5-ig.

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

A "Hodoló diszfelvonulás" Eisenhut Ferencz
óriási körképe Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 7 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek,
jegy 30 krajczár.

Apróságok a czárról.
Az a világszerte szenzácziót keltett manifesz-

tum, melylyel a czár a béke apostolának szegödött,
ország-világ figyelmét a fiatal uralkodó rokonszen-

ves személyére tereli. Különösen* érdekesek azok
az apróságok, melyeket életéröl irnak.

A czár valósággal imádja a feleségét. Olga
nagyherczegnö születésekor iróasztalát a abban szo-
bában állittatta fel, ahol a czárné feküdt, és itt
intézte el a fontosabb államügyeket, hogy igy min-
iig a beteg közelében lehessen.

"En famille" a czári pár III. Sándor czár
példája szerint igen egyszerüen él és szükebb kör-
ben mellöz minden pompát. Mióta a darmstadti
herczegnö bevonult az ösi téli palotába, a czár
nagy haladást tett a német nyelvben, és most már
folyékonyan beszéli. A czári par mindkét gyerme-
kének német és angol nevelöje van. Különös, hogy
a franczia nyelvet az utóbbi idöben az udvarban
is igen elhanyagolják, állitólag azért, mert a czárné
csak törve beszéli ezt a nyelvet.

A családi élettel ellentétben, nyilvános ünne-
pek alkalmával a czári udvar rendkivüli pompát
fejt ki. Udvari ebédeken a legdrágább s a legvá-
logatottabb gyümölcsök, valamint a legritkább vi-
rágok, köztük a czárné által különösen kedvelt
orchideák, kerülnek az asztalra. Bálokon és na-
gyobb ünnepségeken rendesen két-három óriási
termet télikertté alakitanak á t Pálmák, aloék és
más disznövények, söt exotikus gyümölcsfák is
pompáznak, e remek termekben. Az ember szinte
elkábul e fény és pompa láttára. Lehetetlen fel-
sorolni mindaz: a sok mütárgyat, festményt,
szobrot, ékszergyüjteményt, régiséget és egyéb
drágaságot, melyekkel ilyen alkalmakkor a téli
palota a vendégeket bámulatba ejti. Minden keleti
pompában ragyog s a szem kifárad a fényben,
melyhez hasonlót egyik európai udvar se mutat-
hat fel.

Miklós czár nagyherczeg korában nagyon
gyenge testalkatu fiatalember volt. Sötét szemei
fáradtan és közönyösen tekintettek a világba. Rit-
kán mutatkozott a nyilvánosság elött és Pétervá-
rott alig ismerték. Pénteken, böjt napján III. Sán-
dor czár családjával együtt a czirkuszba szokott
volt ellátogatni és midön a czár többi gyermeke
elfogulatlanul átengedte magát a mulatságnak és
különösen a bájos kis Xénia nagyherczegnö apja
térdein ülve, pajkosságával elragadta a nézöket, a
trónörökös szótlanul ült apja háta mögött, mint
valami szégyenlös kis fiu. Annakidején sok aggo-
dalmat okozott szüleinek gyönge egészsége. Igy a
czár kivánságára a lovaglásról is le kellett mon-
dania, az egyetlen testgyakorlatról, amelyhez még
kedve volt.

III. Sándor czár nagyon sebesen határozta
el magát arra, hogy a fiatal trónörököst nagyobb
utra küldje. De világkörüli utja nagyon jótékony
hatással volt a nagyherczegre. Kitünt, hogy teste

sokkal nagyobb ellenálló képességgel bir, mint
ahogy hitték. Szelleme élénkebb és egész világ-
nézete derültebb lelt. Kiséretéhez igen szeretetre-
méltó volt. Uchtomszkij herczeg a "Petersb.
Vjedomosti" mostani kiadója, aki a trónörököst ez
utjában elkisérte, a következöképen jellemzi öt;

"Miklós nagyherczegnek nyilt karaktere
van. Jellemvonásai könnyen felismerhetök. Minden
irányban jót szeretne tenni; örömest enyhitene
minden csapást, elejét venné minden szerencsétlen-
ségnek. Ezt az itéletet számtalan eset igazolja,
de legjobban támogatja Japánban átélt kalandja.

Mikor elboritotta a vér, akkor is csak má-
sokra gondolt; ö maga vigasztalta környezetét és
a japánokat, akik természetesen szörnyen megdöb-
bentek és életéért is aggódtak. Miközben az orvo-
sok sebeit bekötözték, kiséretét megnyugtatni igye-
kezett, hogy ö maga mindent el fog követni, hogy
az eset kellemetlenségeit eltüntesse. Kevés királyfi
és általában kevés ember mulatna hasonló hely-
zetben ily nagy szivjóságot. . ."

Még Japánból való visszatérte után is szü-
leinek oltalma alatt élt a trónörökös és nem kapott
külön udvartartást, amely után egyébként nem is
vágyódott. Ez utazása után sokkal több önállósá-
got mutatott és katonai és közgazdasági tauulmá-
nyokkal kezdett foglalkozni.

Mégis bámulatba ejtette a világot azzal a
nyugodtsággal és biztonsággal, amelylyel apja vá-
ratlan halála után a kormánypálczát kezébe ra-
gadta és aki azt hitte, hogy Miklós mint czár nem
lesz egyéb, mint anyjának engedelmes fia, annak
csakhamar be kellett látnia, hogy alaposan
csalódott.

Miklós czár, aki nagyon bensöségteljes csa-
ládi életet él és családja körében megörizte szülei-
nek szokásait, most kitünö egészségnek örvend. A
testmozgásokat nem szereti annyira, mint annak-
idején apja. Szerel ugyan vadászgatni, de ebbeli
kedvtelése nem növekedett szenvedélylyé. Csak
ritkán lovagol s a kerékpár is csak kevéssé felel
meg izlésének. Ehelyett azonban szorgalmas és
ügyes lawn-tennis-játékos.

Inger Szolimán fermánja.
Dirjbutiböl, a szomali király rezidencziájából

fermán érkezett Budapestre. A legujabb sütésü ki-
rály a magyarokhoz intézi fenséges sorait fermán-
jában, melyet egy budapesti napilap szerkesztö-
jének küldött. A legfelsöbb kézirat nem nélkülöz
némi gyöngéd czélzásokat holmi apróbb segélyek
iránt, mert bizony ma már a királyoknak is nehéz
a soruk. Emir Inger Szolimán kegyes sorai a kö-
vetkezökép szólnak :

Tekintetes Szerkesztö ur!

A jelen viszonyok között teljes bizalommal
fordulok önhöz, egy igaz magyar hazafihoz, ama
meggyözödésben, hogy vállalkozásom jelen fenn-
akadása csak pillanatnyi és magas, kitüzött czél-
jaimat mégis el fogom érni.

A köztem és a benszülöttek közti viszony egy-
általán nem változott meg, az még most is a le-
hetö legjobb, csak az ország belsejével való köz-
lekedést és a benszülöttekkel való érintkezést sza-
kitották meg franczia és angol intrikák; mivel
expediczióm olymódu kiviteléhez, ahogy azt he-
lyesnek tartottam, Budapesten elegendö anyagi
támogatásban nem részesültem, kénytelen voltam,
habár ez soha szándékom nem volt, az északi
partokon angol vagy franczia területen kikötni és
csak ez tette az embereimhez való csatlakozás
megakadályozását lehetségessé, • •

A tartomány partjairól, ahol minden a leg-
nagyobb rendben van, segitséget nem várhatok,
mert Dijrbutiba onnan csak franczia vagy angol
területen át lehet jönni s azokon minden segéd-
eszközt lefoglalnának; igy tehát csak Európából,
elsö sorban pedig hazánkból várhatok támogatást
a tartomány partjaira való utazás kivitelére.

Hogy vállalkozásunk helytelen megitélés alá
ne kerüljön és hogy minden magyar ember oly
elismerésben részesitse azon hazafiakat, akik sze-
mélyes elönyök mellözésével, a czivilizált világ
ugyszólván mindennemü kedvezményéföl hosszu

idöre lemondva, egyedül a haza javát és dicsösé-
gét tartják szem elött, felkérem, hogy minket tá-
mogatásában részesitsen és maradok kérésem tel-
jesitése reményében

D j i r b u t i , augusztus 4.
kiváló tisztelettel

EMIR INGER SZOLIMÁN.

SZINHÁZ es MÜVÉSZET.
* A szinpadi festés. Utóbbi idöben sokat fog-

lalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a szinpadi festés
szükséges-e. Ehhez a kérdéshez hozzászól most
Sucher asszony, a nagyhirü német énekesnö is, aki
egy izben nálunk is énekelt a filharmonikusok
hangversenyén. Egy német müvészeti laphoz inté-
zett levelében a következöket mondja : "Arra
a kérdésre, vajjon a szinpadi festés szük-
séges-e, röviden azt válaszolhatom, hogy elen-
gedhetetlennek tartom. A festés által az arcz-
vonások plasztikusabbak lesznek, a szinek tisz-
tábbak, a szem kifejezöbb : a szinpadi világi-
tás és a nézötértöl való távolság pedig a festést
föltótlen szükségességgé teszik. Gyakran mondták
nekem, hogy jól festek a szinpadon és nemke-
vésbbé gyakran kérdezték azt is, hogy miként fes-
tem magam. Ime a titkom: Az elsö szabály,
mint mindennél az életben, az, hogy sok a
jóból is megárt! . . . A festett arcznak
közelröl nézve is szemrevalónak kell lennie
és ekkor szép lesz a szinpadon is, Ami magát
a festéket illeti, nem szabad takarékoskodni, a leg-
drágább ebben az esetben a legjobb is. Különösen
tartózkodom a tulságosan sötétpiros szintöl, Nem
használok sem nagyon világos, sem nagyon sötét
arczfestéket és vigyázok arra, hogy ugy nézzek ki,
amint legjobban tetszek — m a g a m n a k . Tehát
vegyünk nagyon kevés pirosat es e fölött száraz,
könnyü, angol pudert, vagy egész fehéret vagy
kissé sárgásat, egészen sárgát sohasem. Most követ-
kezik a szem. Szökére festem a pillákat, fe-
ketére a szemöldököt, mindenütt a természetet
követve, Száraz, finom piros festék teszi élénkké,
arczomat, ajkamat vazelinnel kenem be és csak
annyi piros festéket teszek rá, amennyit kényelme-
sen lemoshatok. Fülemet egyáltalán nem festem.
Nyakamra, kezemre és karomra csak fehér pudert
teszek, arczomat pedig csak egy kicsit szoktam
berizsporozni, anélkül, hogy a pudert letörülném,,
amint azt sokan teszik. Ime, ezek vallomásaim a
festésröl."

* Nemzeti Szinház. A királyné halála miatt
a Nemzeti Szinházban csak a jövö hót csütörtökjén
lesz a legközelebbi elöadás. — A magyar királyi
Operában sem tartanak hamarabb elöadást és igy a
megnyitás nem 18-ikán, mint tervesték, hanem
22-ikén lesz.

* Népszinház. A Népszinházban az országos
gyász miatt szombaton, a temetés napján, és hét-
fön, a rekviem napján nem lesz elöadás.

* A Vigszinház premiere-je. A Vigszinházban
jövö kedden, 20-án, tartják meg Sylvana és Artus
háromfelvonásos franczia bohózatának, "A végre-
hajtó"-nak (La culotte) bemutató elöadását. A da-
rab föpróbája hétfön délelött féltizenegykor lesz a
sajtó meghivott képviselöi jelenlétében.

* Zacconi bukása. Langkmann szinmüvét,
"Turaser Bertalan"-t a napokban Rómában adták
elö olaszul Zacconival a czimszerepben. A darab-
nak csak igen gyönge sikere volt, maga Zacconi
pedig e szerepben megbukott, A szinmü különben
az idén nálunk is szinre kerül a Népszinházban.
ahol a czimszerepét Szirmai-Imre fogja játszani.

* Somogyi konzervatórium. Somogyi Mór
zenekonzervatóriumaiban sürün folynak a beiratko-
zások és egész szeptember hónapban tartanak. A
zongoraosztály Somogyi Mórnak, a kitünö zongora-
müvésznek a személyes vezetése alatt áll, a hegedü-
kimüvelési osztályra pedig Altmann Leót, a párisi
Lamoureux filharmoniai hangversenyek hangver-
senymesterét sikerült az igazgatóságnak megnyer-
nie. Az operai és dalének-osztály ugy mükedvelök,
mint hivatásos éneknövendékek részére Somogyi B.
Carola, a würzburgi Opera volt elsö drámai pri-
madonnája vezetése alatt müködik. Jászai Mari
asszony, a Nemzeti Szinház nagy tragikája e hó-
napban kezdi meg oktatásait a Somogyi-konzerva-
tóriumokban.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
= Az országos gyász é s a törvény-

szék. Az igazságügyminiszter ma rendeletben
értesitette a törvényszék s a büntetöjárásbiró-
ság vezetöjét, hogy szombaton, Erzsébet ki-
rályné temetése napján a kitüzött tárgyaláso-
kat n e m t a r t j á k m e g . A tanukat, aki-
ket vidékröl idéztek szombatra, táviratban
értesitették, hogy a tárgyalást a biróság el-
halasztotta.

= Az Eszterházy-javak feloldása. Sop-
ronból táviratozzák nekünk: A soproni tör-
vényszék ma délután tartott ülésében az Esz-
terházy herczeg tulajdonát képezö hitbizomá-
nyi javakat feloldotta a zár alól. E zárlatot ö
felsége 1865-ben rendelte el husz évre. de
mielött e husz év eltelt volna, az érdekeltek
családi egyezményben kimondották, hogy a ja-
vak továbbra is zár alatt maradjanak. Most
azonban a terhek legnagyobb része törlesztve
lévén, a zár a törvény értelmében továbbra
nem volt fentartható. A zárlat tartama alatt
összesen négy zárgondnok volt, köztük Hor-
vát Boldizsár, a volt igazságügyminiszter.
Legutóbb Bubics Zsigmond kassai püspök volt
a zárgondnok, ki az érdekeltekkel együtt bele-
egyezett a zárlat feloldásába. Az Eszterházy
herczegi hitbizomány értéke leltár szerint 167
millió korona. A hitbizományi javak igazgató-
jává Haller József királyi tanácsost nevez-
ték ki.

= Rágalmazott báróné. Isaszeghen a posta-
mesternöi állást özvegy Huszár Jánosné báróné tölti
be. A derék, kötelességeit pontosan teljesitö urnö-
nek esküdt ellensége Schwartz Lajos kereskedö,
aki ott a községben lakik, s hogy hoszantsa, foly-
vást följelentéseket tesz ellene. Legutoljára Schwartz

azt a panaszt emelte a bárónö ellen, hogy a kezein
keresztülmenö leveleket sorra elolvassa s ekként
sérti meg a levéltitkot. Ezt a vádat emelte Molnár
János levélhordó ellen is, mondván, hogy ez is
bárkinek odaadja egy-egy korty pálinkáért a leve-
leket elolvasásra. Minthogy a postaigazgatóság a
vádakat alaptalanoknak találta, a fegyelmi eljárás
után Huszárné báróné följelentette Schwartz Lajost
rágalmazás miatt. Mára volt ebben az ügyben ki-
tüzve a végtárgyalás, de mivel a vádlott nem je-
lent meg, a törvényszék elhalasztotta a tárgyalást.

= Sajtórendöri kihágások. Az 1897. évi II. tör-
vényczikk, mely a mult év végén lépett életbe,
elrendelte, hogy ezentul a nyomdatulajdonosok
havonkint kimutatásokat tartoznak beterjeszteni a
föügyészséghez. A kimutatásnak minden sajtóter-
méket, mely az illetö nyomdában készült, fel kell
tüntetnie. Ennek a meghagyásnak több nyomda-
tulajdonos. — számszerint hatvan — nem felelvén
meg, a föügyészség feljelentést tett ellenük a bün-
tetö járásbiróságnál. Kabdebo Gyula dr. biró ma
vonta felelösségre közütök a Czettel és Deutsch
czéget, Deutsch Józsefet, Krakkauer Lajos és társát,
Fuchs Samut, Fried S-t és Fritz Ármint sajtórend-
öri kihágás czimén. A biró egyenkint tiz-tiz forint
pénzbüntetésre, esetleg egynapi elzárásra itélte a
panaszlottakat. Vádolta még az ügyészség Cristof
Paulát is, akit azonban feltalálni nem lehetett s
igy vele szemben egyelöre felfüggesztették az el-
járást.

SPORT.
+ Evezös-verseny. A "Magyar Athletikai

Klub" csónakdája vasárnap, 13-án délután negyed-
fél órakor házi versenyt rendez a Császárfürdö
mellett levö Dunaágban. A versenyek programmja
a következö:

I. Jártasok négyevezös versenye;
II. Skiff-verseny;

HL Kezdök négyevezös versenye;
IV. Double-scull-verseny;
V. Kezdök és jártasok négyevezös versenye.

+ Német ló Budapesten. A graditzi porosz
királyi föménes legjobb kétévese, Stör, biztos in-
duló a Budapesten döntésre kerülö szent László-
dij-ban.

+ Ottó föherczeg bánatjelentése. Ottó fö-
herczeg lovai az idén sem, fognak megjelenni a
versenypályán; azok összes kötelezettségeiért bá-
natot jelentett

A HIVATALOS LAPBÓL
Kinevezések. Az igazságügyminiszier Koch Ödön

rimaszombati birósági joggyakornokot az alsó-lendvai,
Domokos István aradi törvényszöki joggyakornokot a
borosjenöi és Takács László máramarosszigeti városi
joggyakornokot a dárdai birósághoz aljegyzökké, Ne
voral Jakab budapesti kereskedelmi és váltótörvény-
széki irnokot a budapesti kereskedelmi és váltótör-
vényszékhez irodatisztté, Szentmiklóssy Arthur nagy
enyedi járásbirósági telekkönyvi átalakitó dijnokot a
szászrégein, Hildenstab György topolyai járásbirósági
dijnokot a billédi és Galamb József veszprémi jbirósági
dijnokot a szegedi járásbirósághoz irnokokká; — a
vallás- és közoktatásügyi miniszter Burián Albert tassi
községi iskolai tanitót a kibédi állami elemi népiskolá-
hoz rendes tanitóvá kinevezte.

Magyar hév. Kiskoru Deutsch Zsigmond, Árpád
Márton és Jolán budapesti lakosok Dánosra, Handra
Ferencz debreczeni lakos Hadaira, Rosenzweig Sándor
bécsi lakos Ronára, Deutsch Lipót félegyházai lakos,
valamint kiskoru gyermekei Heléna, Gizella, Sándor,
Berta, Jenö, Imre és Róza Dévaira, Reichenstädter Jó-
zsef trencséntepliczi lakos, valamint kiskoru gyermekei
Gyula, Ottilia, István és Vilmos Karikásra magyarosi-
tották vezetéknevüket belügyminiszteri engedélylyel.

Árverések a fövárosban. Mauthner Adolf ingó-
ságai Ferencz József-tér 6. szeptember 24. Argauer Jó-
zsef ingóságai Dob-utcza 103. szeptember 16.

NYILT-TÉR.
Egyévi önkéntesek

legelegánsabban és legolcsóbban fölszereltetnek

Ölkr jYiór és társa
elégnél

Budapesten, Károly-laktanya,
osztrák császári és magyar királyi, görög királyi, szerb királyi, xo-
mán királyi és perzsa császári udvari egyenruha szállitók, ó es. es
kir. fensége József föherczeg, ö kir. fenségo György görög trónörö-
kös, ö kir. fensége luxemburgi nagyherczeg udvari egyenruha szállitói.

Sorozókötelesek
hivatkozással e lapra, ingyen és bénnentve kapnak oly árjegyzé-
ket, melv az egyévi önkéntesi jog elnyerésére vonatkozó véd-
törvénycziklceket, utasitásokat és folyamodvány-mintá-

kat tartalmazza. 1363

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági távirat.

New-York, szeptember 15.

Liizn szeptemberre
_ májusra
3 deczemberre

Tengeri deczemberre
Chicago, pzoptember

Buza deczemberre
Tengeri deczemberre

sz ept. 15.
cents
72VB

68V*
69V4
347*

15.
szept. 15.

ceds
631/*
29VS

szept. 14
cents.

691/*
667/s
683/s
343/s

szept. 14.
cents

623/s
293/s

Pénzügy.
A tözsdéröl. A budapesti Giro- és pénztár-

egylet helyiségeiben ma az összes pénzintézetek
képviselöi értekezletet tartottak, amelyen elhatá-
rozták, hogy szombaton, folyó hó 17-én, a megdi-
csöült Erzsébet királyné temetése napján, hivata-
laikat egész napon át zárva tartják. — A tözsde-
tanács közhirré teszi, hogy ö császári és apostoli
királyi felsége, Erzsébet királyné temetése napján,
folyó hó 17-én, a g a b o n a c s a r n o k és a
t ö z s d e t e r e m zárva tartatik s ugy a válasz-
tott biróság eljárása, valamint az összes hivatalok
müködése szünetel. E napon tehát sem fölmondá-
sok, sem benyujtások nem eszközölhetök, sem áruk
nem szállithatók.

Köbányai sertéspiacz, szept. 15. 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) 55—56 krrig. Közép (páronkint 251
—320 klgrig terjedö sulyban) 56—56 1/2 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 56 1/2—57
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
55 1/2—56 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 55—56 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 54—55
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. szept 13. napján
volt készlet 47156 darab, szept. 14-én felhajtatott
187 drb, szeptember 14-én elszállittatott 265 darab,
szeptember 15-ére maradt készletben 47078 darab.
A hizott sertés üzletirányzata lanyha.

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár,
szept. 15. (A budapesti közvágóhid és marhavásár
igazgatóság jelentése.) Felhajtatott: 475 darab,
ugymint: jármos ökör elsö minöségü 12 darab,
közép 173 darab, fejös tehén: tarka 247 darab,
bonyhádi 43 darab. Jármos ökrökre meglehetösen
jó kereslet volt, a mult vásárnak megfelelö árakon
kerültek forgalomba. A fejös tehenek ára a na-
gyobb felhajtás következtében darabonkint 5—10
forinttal emelkedtek, Az egyes vevök közül emlit-
hetök : Schwartz S. Czinkota 16 drb, Forray Mik-
lós Nádudvar 11 darab, Gséry L. Szent-Lörincz 12
darab fejös tehén. Herczeg Metternich Herczeg-
halom 24 darab, Székesfehérvári káptalan 20 drb.
Br. Schossberger Zs., Valkó 38 darab jármos ökör.
Következö árak jegyeztettek : Középminöségü jár-
mos ökör 250—350 frt páronkint. Tarka, kevert
származásu tehén 70—110 forintig, bonyhádi tehén
110—160 forintig darabonkint.

Budapesti vágómarhavásár, szeptember 15. (A
budapesti közvágóhid- és marhavásár-igazgatóság
jelentése.) Felhajtatott 4712 darab nagy vágómarha,
nevezetesen: 849 darab magyar és tarka ökör, 509
darab magyar és tarka tehén, 2436 darab szerbiai
ökör, 35 darab boszniai ökör, 1 darab boszniai
tehén, 146 darab bika és 343 darab bivaly, 333
darab szerb tehén. Minöség szerint 685 darab elsö-
rendü hizott, 3121 darab középminöségü és 906
darab alárendelt minöségü hizott ökör. Miután a
'felhajtás vágómarhában mintegy 1000 darabbal
többet tett ki mint a mult héten, az árak általá-
nosságban lanyha irányzat melleit 100 kilónkint 1
forinttal hanyatlottak. Csak jó minöségü hizott
marha ára maradt változatlan. A megjavult hely-
beli fogyasztásnak és a nagyobb számban meg-
jelent idegen vevöknek köszönhetö, hogy a nagy
felhajtás mellett nem volt jelentékenyebb áresés.
Következö árak jegyeztettek: hizott magyar és
tarka ökör, jobb minöségü 30—32 forintig, hizott
magyar és tarka ökör, középminöségü 27—29
forintig, alárendelt minöségü magyar és tarka ökör
24—26 forintig, jobb minöségü magyar és tarka
tehén 20—32 forintig, magyar tehén középminö-
ségü 20—32 forintig, szerbiai ökör, jobb minö-
ségü 24—29 forintig, szerbiai ökör középminö-
ségü 19—23 forintig, szerbiai bika 20—32 forintig,
szerbiai bivaly 16—20 forintig. Métermázsánkint
élösulyban.

Budapesti szurómarhavásár, szeptember 15. (A
budapesti közvágóhid és marhavásári igazgatóság
jelentése.) Felhajtatott 771 darab belföldi, 44 da-
rab növendék élö borju. — A vásár hangulata
élénk volt. Jegyzett árak : Élö belföldi borju
32—46 forintig, kivételesen 48 forintig, növendék
borju 18—22 frtig.

Bécsi juhvásár, szeptember 15. A mai juh-
vásáron a felhajtás 5097 darab juh volt. A vá-
sár élénk. Árak páronkint: kiviteli juh 20—20 1/2
forint, selejtes 11—17 forint páronkint.

Bécsi szurómarhavásár, szeptember 15. A mai
vásárra felhoztak 3245 darab borjut, 1102 darab
élö sertést, 912 darab ölött sertést, 317 darab
ölött juhot és 38 darab bárányt. Az irányzat
csendes. Jegyzések : Ölött borju 44—64 kr, I. mi-
nöségü 36—38 kr, élö borju 40—46 kr, elsörendü
48—54 kr., fiatal sertés 39—51 kr, ölött nehéz
sertés 56—65 kr, elsörendü süldö 40—58 kr., ölött
juh 25—38 kron kilónkint.

Sorsolás.
Magyar királyi osztálysorsjáték. Az osztály-

sorsjáték mai huzásán a következö számokat huz-
ták ki: 60.000 koronát nyert: 35632. 30,000
koronát: 86S83. 10,000 koronát 70690 84465.
5000 koronát : 20074 15825 69807 39858.
2000 koronát: 18594 44872 81929 69002 45951

44817 56383 7393 30473 33601
27579 69450 48959
1355 75023 84919

44377 48054 69513 43422
99797 91826
52122 81701

12667 81646
58314 11574
55437 82208
1OOO koronát :
10859 6770 59483 1638
44377 48054 60210 700S5

72311
99490.
67623
68029
99036
1942129420 10250 4799 20546 85041 69078

19880 25855 73355 3473 15866 21337 12243 9721
78276 65939 78643 53510 76933 68173 38615
14840 90674 83312 37848 59172 96156. 600 ko-
ronát : 59737 38316 41686 42238 59351 59221
29818 83337 7798 60006 76806 10353 49517
27031 29818 68342 87337 86663 39775 21527
82963 48290 7025152804 41999 59737 6892G
30457 51782 90864 94861 86115 79282 41493
12471 68249 29284 96618 46819 70232 97744
98584 15310 90204 40017 3749 37962 59859
82254 65066 5258 68443 60791 73765 28799
20738 13112 45508 48294 73097 28417 16803
33846 81556 55101 26893 52414 54099 39846
64955 64178 73793 9852 45202. A mai huzásnál
a 30.000 korona nyeremény a 86.883 számu sors-
jegyre esett, mely B o g d á n y S. fövárosi iors-
jegy irodájában váczi-utcza 11. adatott el.
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BUDAPESTi GABONATÖZSDE.
Budapest, szeptember 15.

Be is csukták ma, ugy látszik alaposan. Abból
a kelepczéböl nem ereszük ki egykönnyen a
bianco-eladókat. Tagadhatatlan különben, hogy a
felálló engagement már nagyon redukálódott, mert
a contremine tulnyomólag októberre halasztotta
kötéseit. Vajjon a jövö hónapban elegendö szálli-
tási anyag felett rendelkeznek-e majd az eladók ? !

Ma 4000 métermázsa buza szállitását jelen-
tették be és jellemzö, hogy az átvevök között oly
czég is szerepel, amelyröl hiresztelték, hogy nagy-
ban vásárolja a szerb buzát szállitási czélokra.

Készáruból elkelt 25.000 métermázsa 7 és fél
krajczár magasabb áron, közte 4500 métermázsa
szerb buza.

A többi czikkben is szilárd volt az irányzat,
nevezetesen a rozs ára emelkedett 5—10 krajczár-
ral. Jegyzéseink : rozs 6.90—7.05 forint, árpa 5
forint 60—90 krajczárig, zab 5 forint 60—95 kraj-
czárig, tengeri 5 forint 25—30 krajczárig.

A határidöpiaczon zárul buza szeptemberre
9 forint 01 krajczár, októberre 8 forint 79 kraj-
czár, márcziusra 8 forint 70 krajczár, rozs szep-
temberre 7 forint 10 krajczár, márcziusra 6 forint
80 krajczár, zab szeptemberre 5 forint 38 krajczár,
márcziusra 5 forint 59 krajczár, tengeri szeptem-
berre 5 forint 15 krajczár, májusra 4 forint 64 kr.

A szeptemberi buza ma délután 9 forint 03
krajczáros árban forgott. Tehát feltámadt ismét a
"kilenczes", miután junius 22-én ez idényre vég-
kép elhantolták a tözsdén. Az "Országos Hirlap"
sz e napi eseményröl a következökben számolt b e :

"Éktelen zsivaj közepette lerombolták végre
a kilenczforintos buzaárt. Idejegyezzük a his-
tóriai dátumot: déli egy óra harminczöt percz-
kor adták el az elsö ezer métermázsa szeptem-
beri buzát nyolcz forint kilenczvenkilencz kraj-
czáron, mert ugy rémlik, hogy sokan megátkoz-
zák még azt az órát, amelyben e könnyelmü
vállalkozásba belementek. Megnyitották a ki-
lenczest; nohát majd becsukják ismét !"

Elöfordult készáru-eladások.
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Hivatalos határidöjegyzések.
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árfolyamok

8.55 —.—
8.78 8.76
8.60 —.—
6.-76 —.—
6.92. 6.88
4.64 —.—
5.15 5.13
5.55 —.—
5.31 5.31

12.80 12.90

Elöfordult határidökötések:
Délelötti és déli tözsde Délat&tti ttztfa
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rozs márcz. 6.78 6.79-80-81] 6.82 6.81 6.82-85 6.86

9.01

8.79

" szept. 6.951 52|;22 > 7.06 7.05 7J7.06^08 7.10
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6.60-54 J5 '5 7 5 5 < | »-58 J W 9

5.33-34 \ 5.35 5.361 5.37 j 5.38

12.95 13. .— —. .—

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, szeptember 15.

A mai tözsde szilárd volt és ezt a jellegét
mindvégig megtartotta. Államvasuti részvények iránt
élénk érdeklödés nyilvánult, miután a legutóbbi
kimutatást kedvezöen itélik meg. Ugy látszik azon-
ban, hogy nem ez a szempont a döntö, hanem,
hogy a contremine feloldotta engagementját,
amely e papirban fennállott. Mind a két hitelrész-
vény emelkedett a mai tözsdén és a helyi válla-
latok közül közuti javitotta árfolyamát, mig Bank-
egyesület gyengült és Villamos lanyha maradt.
Magyar járadékok folytatták árhanyatló irányzatu-
kat. E papirok Ausztriából özönlenek vissza hoz-
zánk és ez okozza a gyenge árállást.

Az elötözsdén : Magyar hilelrészvény 392.25
—393, Osztrák hitelrészvény 356.60—357, Osz-
trák-magyar államvasut 351.90—352.60, Rima-
murányi 252.50—252.90 forinton köttetett.

Délelötti 11 óra 25 perczkor zárulnak :
Osztr, hitelrészv. 356.70, Magyar hitelrészv. 392.50,
Aranyjáradék 119.80, Koronajáradék 98.30, Leszá-
mitoló-bank 259.50, Jelzálogbank 248.—, Rima-
murányi 252.50, Osztrák-magyar államvasut 351.90.

A déli tözsdén elöfordult kötések :
Közuti vasut 382—382.75, Villamos vasut 237,
Magyar hilelrészvény 392.75—393, Magyar le-
számitoló bank 260, Osztrák hilelrészvény 357—
357.30, Osztrák-magyar államvasut 352.30—35430,
Bankegyesület 104—106.

Dijbiztositások: Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1.—1.25 forint, 8 napra 3.50—4.— frt,
szeptember utoljára 5. 6.— forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
Magyar hilelrészvény
Magyar ipar és keresk, bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü
Osztrák hilelrészvény
Déli vasut
Osztr.-magyar államvasal
Közuti vaspálya
Villamos vasut

Az utótözsde szilárd volt.

Délután 4 órakor

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

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, szeptember 15. Zsiradékból kis

tételek kerüllek forgalomba változatlan áron. Szilva
irányzata kellemesebb. Köttetett okt.-nov. szerbiai
szilvaiz 9.37 forinton és 100 darabos 11.60 forin-
ton métermázsánkint.

Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, szept. 15. A vásári forgalom: Hus-

nál a forgalom élénk, árak szilárdak. Barom-
finál élénk, árak szilárdak. Halban élénk, árak csök-
kentek, Tej- és tejtermékeknél élénk, árak szilár-
dak. Tojásnál lanyha árak szilárdak. Zöldségnél
élénk, Gyümölcsnél élénk, árak emelkedtek. Füsze-
reknél csndes Idöjárás: derült, meleg. A központi
Vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi czikkek
hivatalos árjegyzése a következö: Hus. Mar-
hahus hátulja I. 52-56 frt. II. 48—52 frt.

Birkahus hátulja I. 42—45 frt, II. 40—42
frt. Borjuhus hátulja I. 64—68 frt, II. 60—64 frt.
Sertéshus elsörendü 62-64 frt, vidéki 54—58 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—80 kr
(kilónkint) Sertészsir hordóval 64.0—65.0 frt (100
kilónkint). — Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 0.90—1.20
frt Csirke 1 pár 0.50—1.05 frt. Lud hizott kilón-kint 50—60 kr. — Különfélék. Tojás 1 láda. (1440
drb) 35—36 frt. Sárgarépa 100 kötés 1.00—4.00
frt. Petrezselyem 100 kötés 160—4.50 frt Lencse m.
100 kiló 7—9 frt Bab nagy 100 kiló 8—10 frt
Paprika I. 100 kiló 30—00 frt, II. 20—28 frt Vaj
I. rendü kilónkint 0.70—0.75 frt. Téa-vaj kilónkint 0.90
—1.05 frt Burgonya, rózsa, 100 kiló 1-50—1.80 frt.
Halak. Harcsa (élö) 0.80—1.—frt 1 kiló. Csuka (élö)
0.80—1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 0.60—0.80 frt.

Szesz.
Budapest, szeptember 15. Irányzat válto-

zatlan. Kontingens nyersszesz Budapesten 18.75
—19.—. Finomitott szesz nagyban 55.25—55.50.
Finomitott szesz kicsinyben 55.75.—56.—, Élesztö-
szesz nagyban 55.75— 58.—, Élesztö szesz kicsiny-
ben 56.25—56.50, Nyersszesz adózva nagyban
64.25—54.00. Nyersszesz adózva kicsinyben 54.75—
55.—, Nyersszesz adózatlan (exknt.) 15. 15.50,
Denaturált szesz nagyban 22. 22.25 Denaturált
szesz kicsinyben 22.25—22.50. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendök.

Bécs, szept. 15. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra nagyban 20.60 forinton kelt el.
Zárlatjegyzés 20.20—20.50 frt.

Prága, szept. 15. Adózott trippló-szesz
nagyban azonnali szállitásra 55.25 forinton
kelt. Adózatlan szesz 19.25—19.50 forinton kelt el
azonnali szállitásra.

Trieszt, szept. 15. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90% hektoliterenkint nagyban, 12.—
12.25 forint szeptemberi szállitásra.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, szeptember 15. A mai határidö forga-

lomban a fedezeti vásárlások hatása alatt szilárd
volt az irányzat. A készáru piaczon is jobb hangu-
lat uralkodott.

Hivatalosan jegyeztetett:

Buza tavaszra 8.68—8.60—3.62, buza öszre
S.74—8.75— 8.68—8.71, rozs öszre 7.17—7.10—
7.14, tengeri május-juniusra 4.98—4.95, zab öszre
5.65, repcze augusztus-szeptemberre 12.75 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, szeptember 15. A mai tözsdén szilár-

dabb volt az irányzat. Kedveltek voltak prágai
vasipar, továbbá alpesi bánya és hitelrészvény. Az
üzlet mindvégig szilárd maradt és különösen állam-
vasut iránt mutatkozott élénkebb kereslet.

Az elötözsdén .Osztr. hitelrészvény 356.50
—357.25, Anglo-bank 156.50, Union-bank 294,
Länderbank 225, Osztrák-magyar államvasut 352.75
—351.75, Déli vasut 75.75—75.85, Dunagözhajó-
zási 453, Török dohány 129—129.75, Alpesi
bánya 167.50—168.50, Tramway 509—510, Prágai
vasipar 744.50—751, Osztrák koronajáradék 101.40,
Török sorsjegy 58.70—58.60 forinton.

A déli tözsdén : Osztrák hilelrészvény 356.87,
Anglo-bank 156.50, Bankverein 266.50, Unionbank
294.—, Länderbank 225.—, Osztrák-magyar állam-
vasut 354.25, Déli vasut 75.75, Elbevölgyi vasut
264.—, Észak-nyugoti vasut 246.50, Alpesi bánya
167.50, Májusi járadék 101.45, Török sorsjegy
58.70, Német márka 58.87. Török dohányrészvény
129.50 forinton.

Délután 2 óra, 30 perczkor jegyeztek :
4.2%-os papirjáradék 101.40, 4.2%-os ezüstjára-
dék 101.15, 4%-os osztrák aranyjáradék 121.—,
Osztr. koronajáradék 101.40,1860. sorsjegy. 140.50,
1864. sorsjegy 194.50, Osztrák hitelsorsjegy 199.50,
Osztrák hitelintézeti részvény 357.25, Angol-osztrák
bank 156.50, Union-bankrészvény 294.—, Bécsi
Bankverein -266.50, Osztrák Länderbank 225.25,
Osztrák-magyar bank 904.—-, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 354.—, Déli vasut részvény 75.75, Elbe-
völgyi vasut 263.75. Dunagözhajózási részvény
454.—. Alpesi bányarészvény 167.80, Dohányrész-
vény 130.—, 20 frankos 9.531/2 Császári kir. vert
arany 5.69, Londoni váltóár 120.05. Német bank-
váltó 58.82. Bécsi Tramway 508.—. Az irányzat
szilárd.

Bécs, szeptember 15. A déli tözsde . zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény , 357.12,
Magyar hilelrészvény 393.—, Anglo-bank . 157.—,
Bankver. 266.50, Union-bank 294.—. Länderbank
225.25, Osztr.-magyar államvasut 254.12, Déli vasut
75.50, Elbevölgyi vasut 264.—, Északnyugoti 'vasut
246.75, Török dohányrészvény 129.50, Rimamurányi
252.—.. Alpesi bánya 167.75, Májusi járadék 101.45
Magyar koronajáradék 98.30, Töröksorsjegy 58.60,
Német márka azonnali szállit. 58.87 forinton.

Frankfurt, szeptember 15. (Zárlat.) 4.2%-os
papir-járadék 85.75, 4.2%-os ezüst-járadék 85.65,
4%-os osztrák aranyjáradék 102.50, 4% magyar
aranyjáradék 101.80, magyar koronajáradék 98.70,
osztrák hitelintézeti részvény 302.75, osztrák-ma-
gyar bank 766.—, osztrák-magyar államvasut
299.25 déli vasut 67.38, bécsi váltóár 169.87, lon-
doni váltóár 20.085, Párisi váltóár 80.70, bécsi
Bankverein 225.12, Union-bank részvény 249.50,
villamos részvény 136.—. alpesi bányarészvény
143.80, 3% magyar arany-kölcsön 89.—. Az
irányzat szilárd.

Páris, szept. 15. (Zárlat.) 3% franczia jár.
103.15, 3 1/2 % franczia jár. 106.—. olasz járadék
93.02, Osztrák földhitelrészvény 1295.--, Francz.
törl. járad. 101.70, 4%-os osztrák aranyjáradék
104.—, 4 száz. magyar aranyjáradék 102.55, Otto-
mán-bank 517.—', Párisi bankrészvény 690.—-.
Alpesi bányarészvény 354.—. Az irányzat szilárd.

VIZÁLLÁS.
— Szeptember 15-én. —

Foljl

tea
BUM

Móra
Vág

S'iln
ba

Drávi

Szirt

(talpa
Unna
Verbácz
Doszna
Drtna
feura

Vizinérés

Scliarding
Passau
Bécs
Pozsony
Komárom
Budapest
Ercsi
Paks
Mohács
Ujvidék
Zunony
Pancsova
Házias
Orsova
Hohenau
Zsolna
izcred
:rsekujvái

Sárvár
Gv6r
Zákány
Eszék
M.-Szerdah.
Zágráb
Sziszek
Milrovicza
Karolyvár.
Növi
BanjaLuka
Düboj
Zworuik

+ "5 <
+ 163,<
- 122 >

r

++ 047 >
- 124 >
- 106 >

1}
czentiméter

06
-(- 058 >
4- C08 >
--013>
4- 100 >
+ 007 -
4- 000 >
-f 008 -

. 167 >
— 002 -
+ 000 >
+ C40 -

0U2 -
— 083 -

034 >
+ 024 >
— 0Ü0 >
— 00C>
+ 000 -

Folff

Tlszi

Szamot

Laforcza
taborcza
Ung
Ondova

Sa|6
Hernád
Berettyó
Seb. Kir.

F.-KfirBs
Feh. Kör.
Ket.-Kör.
H.-KBr.
Maros

Temes
Déga

Vizméröi

M.-Szicot
Tisza-Üjlak
V.-Namónv
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
Titet
Decs
Szatmái
Munkács
Homonna
Unsvát
Bártfa
Zouiplón
Zsolcza
H.-Ncmeti
B.-Ujfaiu
Csucsa
Nagyvárad
Belényes
Borosjeno
Békés
Gyoma
Gy.-Fehórv.
Arad
Makó
K':-Kastély
Temesvár
N.-Bocsker.

— 051 >
— 0S9
— 069|>

Itlek magyarázata: ' = Jeges vis-, + = Oiolott; — a* 0 alatt
< — Áradt; > = apadt; i — kétséges.

M e g j e g y z é s e k : Helyenkint jelentékeny csapid <fc
volt. Maximum Beszkiden 24 mm.

A felsö Duna Steinig s a Tisza M.-Szigetig árad; a többi
folyók áltatában apadó jellegttok, különben a tegnapi folyók vizszin-
változásai jelentéktelenek.

Tegnapi távii it szerint: a vajkai gázlóban 150 czm., a
lipóti gázlóban 150 czm., a bajcsi gázlóban 155 czm. a vizmélység.

Mai távirat szerint Palánkánál 176 czm. a vizmélység.

A szerkesztésért felelös: Kálnoky I. h^ szerkesztö.

A budapesti értéktözsde hivatalos árjegyzései 1898. szeptember 15-én.
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4- i J , Migj. Ccpiárafc k ^ . 'ieli.
4' Ü k

!: 11% 25 !' ISI 25
;i ;es25': ir.; 2
i| 162 — jj-IWf -

t i—il sái —
se T3;; ;oo! 75

toe'—lfiai. —

I6,75 ' Sii-15

im— il IK' —
tBS:SBI!ttS 80
1LS - p 1S8 59
122— 123 —

•tf-.tia Pesii h&zki'e: ifcpi.
4e» ugy. záicfie*-. kor. ért. . .
41-#;s Pssii i k b 5

- közt. k&rr.

3 25

1 — ts:: —

bTaa4a'.iB :,2t

m 25

:, its—

4?;« ngfznaz visszaf. 210 tor..
9>i« Aiadi polg. tkptár. 40 étze
5*/* Erüélyr. m. jelzálogiiitelb. .
Hfi

4,!i?; Harr.-=zlaT. otsz. jelz.-b.
S*i$ JSagysreiieni ált. takarékp..
S"/ffi Sa-yszebeni földiüteüntéz..
ma OsEiiák löldhitelint ny. k.
SPk Temesvári elsö tkpénztár
4H&IB ugyanaz

pénz

8 9 -
1 0 9 -

98 £0
.100 50;

lOif - !j
10150 i
120 601\
1 0 0 - !

W —
100 50
10II —

B9i 50
101

105

99 25 i

Elsöbbségek.
4?iW® Adria in. kir. tengeiitaj.-r.
4*aBnáapesüközuti vasp. r.-t
4*,:» B{test villamos városi vasat
4','vj Btnáapest-pécsi vasat . . .
4?fo Kassa.-od. vasut 1S89. ezüst

•Pia ugyanaz 1391. ezüst . . . •
xft-» ttgjanaz 1891. a r a n y . . . .

Magy.-eácsorsz. vas. ILkih.
e .ezüst . • . . . -

. ny. vasut 1S74. ktu.
f. TBS. elsöbbs. köles.

Részvények.
«? B a a k c k

B o d a t e s t i &f tnkesyesQIe t . . . .
^ ^ S $ ^ l a g T S T T r ^ f c y t p n w V . . . . .

Fövárosi bank-részv.-társaság .
Hazai bank részvénytársaság.
Kenaes magy. ált., váttoüzl. r.-t. [ 120j—

orsz. jelzálo^b.. ! 115^—
ittaJinos hitdbank . . 392J75

Magyar 90r - . e s keresk, bank . 103. -

356I20
2 0 0 -
503i —

Cfezfiik-magyax bank . " . . . * . I 9J7;—
Petii is^syar kereskedelmi bank 1434'—
t3»?miMinr.fc- t 291; —

ij

103 50 ij
ti S8-W1
il 9 8 5 0

99, - ; s
120 — fj

99 — f i
120 - ! [
1 0 1 - h

60

9
99|50
97! tO

100; —
2 i | —

ICiOi —
i

103

M g f ^ ^
35a£f. ieszám-. és pénzr.-bank
Osztrák. MteEintézet
Msffsr kereskedelrcn r.-t. . . .
Magva- ts-Staiékp. közp.
Q£ák bk

103:-
11850

105 —
1 7 5 I -
100*—

02 —

1
103| -
120 50

105 50
176
101
03

110
lcfl -
117 -
393 -
100 50
248!-

s S S -
: 9S7I20
ii1437; —
I 2 9 5 ! -

TmSuuékyimTtáraM.
takarékpénztár

ÜL ker. t t k
. takaiékp.;
álkiS !tkpiár.

- 1 0 8
- 1 2 3
:— { 86
- 2 2 6
- 1 1 8 8

Magyar általános tkftédztár.1. .
Magy. oraz. központi tkpénztár.
Pesti hazai elsö takarékptár..

c) Biztositó társaságok.
Bécsi biztositó társaság. . , .
Bécsi élet- es jár.-bizt. intézet
Elsö magyar ált. bizt. társaság.
Fonciére pesti biztositó intézet
Lloyd magyar viszontbiztositó t.
Magyar jég és viszontbiztositó r.-t
Nemz. baleset- munkásbizL r.-t.
Pannónia viszontbizt. intézet

d) Kalmolc'
Concordia gözmalom r.-t. . . .
Elsö budapesti gözmalom r.-t.
Erzsébet gözmalom társaság . .
Luiza gözmalom rcszv.-társáság
Pesti hengermalom-társaság . .
Pesti molnár és sütök gözm. r.-t.
Pesti Victoria-gözmalom. . . .
e) Bányák é s téglagyárak.
Budapest-szt.-Iörinczi téglagyár
Egyesalt tégla-csczementgj. r.-t.
Eszakm. egyes, köszénb. es ipv.
Felsömagy, bánya és kohó r.-t.
István téglagyár részv.-társaság
Kassa-soraodt köszb.r.-t.id. elis.
Köbáuyai göztéglagyár-társulat.
Köszénbánya-é3 téglagyár r.-t..
Magyar asphalt részv.-társaság
Magyar ált köszénbánya r.-U .
Magyarkeramiai gyárrészv.-táta.
Salgótarjáni köszénbánya r.-t..
Ujlaki téglagyár és mészégetö r-t.
ftVosmüvefc és gépgyárak.
Elsö magy. gazdasági gépgyár .
.Danubius* m. hajó-és gépgy.r.-t
Ganz és t vasönt, és gépgyár.
.Nicholson" gépgyár
Rimamurány-salgót vasmü r.-t.
Schlick-féle yasdnt.ésgépgy. r.-t.
WciUer J. gép- és vaggongy." r.-t.

g) KfilSnféle vál lalatok
"Athenaeum* irod. és nyomd. r.-t.
Franklin-társulat
Kosmos-muinlézet
Dallas* irod. és nyomdai r.-t
Pesti könyvnyomda rószv .-társ.
Általános vaggonköJcs. társulat
Budapesti ált. vUlamossági tán.
Elsö magyar betOSnUde r.-t..

pénz

308
803
J20Q

245
285

3450
11Ó

83
70

143
1035

303 —
7 1 0 ! -
287j—
170!—
600I—
2I0
135

1 7 0 -
£5 —

143
108
76
22

740
33;

160
96

107
252 75
218
238

3E0
257
S0

190
1500
62C
116S0
148

75

áiu

310
803

B2E0

250
2t,0

13500
120
85
72

148
1045

172 —
96 _

K4 _
110
73
23

745
339
223

S9
160
619
253

165 -
97

2240 -
110i "
253J*5

tti
240 -

390
2tO
9;

195
t1550

60

Elsö magy. gyapjum, és bizt. r.-t
Elsö magyar reszvényserfözöde
Elsö magyar sertéshizlaló, r.-t. .
Elsö magy. szállitási váll.. . .
Elsö magyar szálloda r.-t. . . .
Elsö pesti spodium és csonti, gy.
Fiumei rizsli. és rizskein, gyár.
Gschwindt-félo szeszgyár. .
Köbányai király serfözo . . .
Köbányai polgári ssrfözö - r.-t-
Magy. czukoripar r.-t. B. elöjogos
Magyar fém- és lámpaáru-gyár
Magyai Tillamossági r.-t. . . .
Nemzetközi villamossági társ..
Nemzetközi waggonkölcs, r.-t. .
h) Közlekedési vállalatok.

Adria m kir. teng. haj. r.-t.. .
Budapesti alagut-társulat. . .
Budapesti közuti vaspálya. . .

Ugyanaz élv. jegy
Budapesti villamos városi vasut
Bpest-ujpest-r.-palotai villám, v.
Elsö es. k. szab. dunagözh. társ.
Kassa-oderbergi vasut
Magyar-gácsországi vasut. . .
Magyar nyugoti - v a s u t . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv.
Déli vasut
Osztrák-magyar államvasut. .

Sorsjegyek.
BazLUka-sorsj. osztr. ieltllbély..
Bécsvárosi nyer.-kölcs. 1874. évi
Budavárosi sorsj. osztr. feltlLb.
Jó-sziv egy. sorsj. osztr, fclillb.
Magy. vör.-kcr. sorsj. 0. feliilb.
Olaszyör.-ker. sorsj. osztr, fliilb.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy .
Osztrák hitelintézeti sorsjegy.
Pálffy-sorsjegy

Pénznemek.
Arany

. 20 frankos vagy 8 frlos .
. 20 márkás . . . . . . .

Ném. bir. v. ccyen'ért. bank j . 100 m.
Franczia bankjegy (100 frank) .

Váltók árfolyama (látra)
2Vs°/o London 10 font sterl.. .
40/0 Német bankpiaczok 100 m. .
5% Olasz bankpiaczuk 100 Ura .
2 % Páris 1U0 frank
4»/o3vájczibankpiaczoklOO frank
V/a0/* Szentpétervár 100 rab. .

pénz

420
1430
265
1 4 0 ! -
235 i—
133

1475
465

48
85

154 SO
133 —
13 i -
322
535

50

211
9i
75I50

554 -

6{60
17450
62 75

3E0
10 75
ires

199 bti \
66-I

i i ! ; !
58 82,1
47 55

12015
5c;r-7
4425
4755
4735

126 75

430
1340

270
15U
210
140

1525
475

50
83

155
135
Vcb
325
595

219

383
275
238

75
455
1a1
218
212

99
76 .

554 25

176 50

12116
20°"

201
67

5 71

V. 79
£9 0
47

S07
1145
5EI75

4 7 ;
1727
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SZINHÁZAK.
Budapest, péntek, 1898. szeptember 16-án.

NEMZETI SZINHÁZ. MAGYAR SZINHÁZ.

Zárva.

NÉPSZINHÁZ.

Luiza assz. elsö föllépése
Ezabadsága után

A falu roszsza.
l'j'J arany pá'yadiijaE juiahna-
;ott ere'i-;i: a«_"pi*itiEi:i (laijxkal
3 feiTooaibnn. ir'.s, : Tóth Ede.
Zanéjéi üüzeáliiiotta Erkei Gv-

Szeméiyek.
F*'eái Gáspár Horváth V.
Lajos ^?innai
B->n=ka Gazsi M.
Bátti Tercsi P. Lufráca J.
Göriáör S. Kiss 51.
Fin-jia Rörsi Biatui L.
K''Tiya Lán'ortanitó Ujvári

rüboirár Jóska Lecdvai
••.'j czigány Toliaji
s Várnay

K«rde!e 7 érakor.

VIGSZINHÁZ.

754. szám. 734. szám.

A -helyettes.
VTjjiték 3 felvonásban. Irta:
%V. Bi:«nach és C.eorges Duval.

Forditotta Fái J. Béla.

Személyek:

intoine
Henry
Ihidassaa
Yalentüio
üoüde
Miss Mood
Margaret
3icUy
Jrate
ÜaL-7
Joseph
Fru.L-.ots
Truuiiette
Irnok
Sopbie
El-I

rendör
Lairatos

Tapolczai
Góth
üat
fi..roc, F.

DelliE.

Nógrád y J.
Pécsi P.
B'Tzétei
Gyizö
Bárdig
Balassa
Sz öke
Munkácsi M.
Kassai
Váradi
Fodor

Kezdete 7 é3 fél órakor.

A gésák

ÉEekesfáték 3 fár. irfa Öved
Haü. Ford. Fái J. B. és Makai E.

Zenéjét szerzetté SMseT J-
Személyek:

KegiBalt SxeBtmScISssr
Fereaczj
iványi
Cdry Z.
Serlegi

Szinházi müsorok.
BeE2eli

Szombat

Vasárnap du .

Este

H kir. Operaház Vig Szinük

A hálókocsik
ellenöre

gépizinSá*

Gyimesi
vadvirág

Szinház Buda! SziakSr

Arany-
lakodalom

Áruló Angyal Bandi

Grimstoa
Stanley
Lisitc
Bolton
Von-Csi
Iiaári tnirH
Mimóza
AraajTirág
Bimbó
Araiivhárfa
ILoIvácsfea

Béres
Sziklai

Vlád Gizella
Bükéi i.
Szaisi
Hébem

Mary Wártfaingfan Varga
Editli Grant

Katesár

Moiiy Seatnore
Kate PaaitttQ
Katana
Tekminj,'" rendör
Aránii, apánl leány Fehér K.

Kezdet a 7 és fél örakar.

VÁROSLlGETI SZINKÖR
Igazgató Feld Zsigmond.

A kornevillei
harangok,

Operetté 3 felToa&siian.
Kezdefa 7 érakor.

BUDAI SZINKÖR

Keresd a szived.
Szinmü 5 felvonásban.

Jókai Mér.

Kezáefs T öraker.

Irta:

1S37

XV., Muzeum-körct 15.

Sitüatetva czilabalinckról az ezredév

iaüoüeveles ozfanbalom-trészltö és a « * i «
lcm feltalálója,

Bcdapesi, VII., Nefelejts-utcza 43. szám.

dad-js, barna vagy feketék, kitünö exus csengö fcaitggai, eröa szer-
zetiei 3 éri jótállással. Boiti ár ISO frt. i.álsis 75 Ériért kap-

hatók. Alap os tanitást is elvállalok cavanta 8 &tért-
Árjegyzék kivánatra bérmentre köMei2c

58.399/98. számhoz.

Xióáraesi hirdetmény.
A magy. kir. állami ménesekböl kisorolt anyakanczák, számfeletti

fiatal kanczák, valamint a fogarasi ménesböl származó heréitek és a mén-
telepek állományából kisorolt heréitek árverése folyó évi október hó 3-án
és folytatólag Budapesten, a Tattersall kerepesi-uti helyiségeiben fog meg-
tartatni.

A lovak leirását és a részletes feltételeket tartalmazó árverési jegyzék,
a postabélyeg beküldése mellett a Tattersall igazgatóságától kapható.

Budapesten, 1898. évi augusztus hóban.

Földmivelésügyi m. kir. miniszter.

MIKSZÁTH KÁLMÁN

melyet az ORSZÁGOS HIRLAP elöfizetö! ingyen fognak megkapni,

hirdetések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetéseket elfogad:

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

1 1 | 1 1 . • A a József-

bolthelyiseg "^
a József-körut legélénkebb helyen

november hó 1-ére kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.

93. sz. Magyar honvédelmi minisztep.

Részletes árlejtési hirdetmény.
A honvédelmi m. kir. miniszterium különbözö szükségletei-

nek fedezése czéljából a következö szállitásokra árlejtés hir-
dettetik

1. a papir és irodai szerek szállitására; bánatpénz 400 frt,
2. könyomdai és világitási czikkek, s anyagszerek, szállitá-

sára ; bánatpénz 50 frt,
3. egyenruhák készitésére; bánatpénz 50 frt,
4. könyvkötöi munkákra; bánatpénz 50 frt,
5. üveges munkákra; bánatpénz 25 frt.
Az 1-sö és 2-ik pont alatti szállitások minden egyes czik-

kére, vagy szerére nézve külön ajánlatok is tehetök, de azon kikö-
tés mellett, hogy a papir- és irodai szerek kizárólag hazai gyárt-
mányok legyenek.

Mindezen czikkek szállitására és munkák elvállalására a
szerzödések 1899. évi január 1-töl öt évi idötartamra, vagyis
1904- év végeig fognak megköttetni.

A különbözö szükségletek mérvéröl s mennyiségéröl s egy-
átalán a közelebbi összes módozatokról, a segédhivatalok föigaz-
gatója a kellö felvilágositásokat hivatali helyiségében (I. ker.,
Vár, Szt. György-tér, honvédelmi miniszteri palota, földszint) a
hivatalos órák alatt megadja.

A papirszükségletek alakjairól, fajairól és minöségéröl ki-
mutatás szerkesztetett s ezen kimutatás kivánatra a vállalkozni
kivánóknak kézbesithetö is. *

Az ezen szükségletek szállitására, pályázók kötelesek aján-

latukat minden irányban kellöleg részletezni; a szükségelt czik-
kekröl mintákat csatolni, ahol átalányösszeg fizetése ajánltatik,
ezen összeget vagy a részletezett czikkek árait egyenkint szám-
mal és betüvel megjelölni.

Az ajánlatok a m. kir. honvédelmi miniszteriumhoz czime-
zendök, s ezen miniszterium iktató - hivatalában lepecsételt
boriték alatt legkésöbben folyó évi október 15-ik be-
nyujtandók.

A boritékra szembetünöen ráirandó:
Ajánlat az 1898-ik évi 39745/x honvéd miniszteri

számhoz."
A követelt bánatpénz (óvadék) elözetesen valamely m. kir.

állampénztárnál vagy adóhivatalnál letétbe helyezendö, és az
ajánlathoz csakis az ezen letétbe helyezett összegröl szóló
"Letéti elismervény" csatolandó.

A fent kitüzött határidö letelte után, vagy a követelt óva-
dékra vonatkozó "Letéti elismervény" csatolása nélkül beadott
ajánlatok tekintetbe vétetni nem fognak.

Az óvadékot képezö "Letéti elismervény" az ajánlat el nem
fogadása esetén ajánlattevönek azonnal visszaszolgáltattatok.

Budapesten, 1898. évi szeptember hó 5-én.
A miniszter helyett

GROMON,
államtitkár.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár. Elöre fizetendök készpénzben, levélbélyegekben vagy

postautalványon.
IS Kiadóhivatal:

Vastagabb betükbe! szadve 4 krajczár, S VIII. kerület, ÜÓZSef-körut 65. SZám. _
H& i fc-fViö C7iii.it is t-özii a biráei*<b<*iL va*v a választ posle restante kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstan bélvegilletels is iizetendö. —
H& a IulGe6o czim.t L, közit a iurde, . ^ ^ vagy £™**J Btalvány szelvényére irni; eseüeg közönséges levélbea is 'lehet a szöveget s a levéljegyeket beküldeni.

könnyen kiszámithatja az apróhirdetés arát.

Apró hirdetések 20 krajczáron alól
nem közöltetnek.

"Poste-restante'- hirdetések bélyeg-
illetékesek.

LEVELEZÉS.

Ssfen veied kedves Margitom, gondolj néha-néha
reám s ez vigaszt ad fájó szivemre.

Lésv számtalanszor csókolva, a téged nagyon, szeretö
M —od—tói.

iftfi^ltMAtte £ a t a I ember levelezöi óhajtana két
iUiSlilgEIld vijkedéivü hölgygyé!. Levelek

..Ákos és Árpád" alatt kéretnék a kiadóba. 6198—1
fhfBüK Meg eddig semmi fordulat s csakis azért
o#!!v!i«U nem. irtam, valószinüleg a legközelebbi napok
meghozzák várakozásunk eredményét. PáF csókollak
igen sokszor. - 6226—1

Nagyon késön vettem leveled s csakis
azért nem voltam ott, reményiem hogy

legközelebb maidketten helyre hozzuk az elmnlasztotta-
kat. Isten ve'ed. " 6222—1

jjf kéri H. Márton, a B József-váro_si
reáiiskolai tanuló korában egy évig

instruktora volt, hogy hollétérröi tudósitsa. Jö hire van
szamára. 2015—1

-E."-nek postán levele van, hozassa eL
2019—1falija-e ?

HÁZASSÁG.
9 7 é\JO? kereskedö nöül óhajt venni egy izralila
fel t V e d vallásu jó családbeii leányt, kkek 5—6
ezer frt hozománya van. Levelek .Fövárosi kereskedö"
alatt kéretnek. 6216—2

0"* nöül
vallásu "jó családtól leányt,

kinek 5—6 ezer frt hozománya van. Levelek "Fövá-
rosi kereskedö-' alatt kéretnek. 6216—2

" Q « | « I szeretnék, kellö ismeretség hiányán ez uton
y«»Miili kivánnék egy jó családbeM izr. vall. szép

ieánynyal ismeretséget kötni, kinek S—10.009 irt kész-
pénzkozcaiánya van. Komoly ajánlatok "Ismeretlen
29" alatt e laphoz ezimzendök. Diskréeziö biztositva.

6154—2

ÁLLÁST KERES.
adok annak ki, aeke:s. hivatalszolgái
vagy pénzheszedöi állást szerez elökelö

naayobb intézetnél, esetleg óvaáékkaL f*yim a MadöM-
i b 6 2 2 4 — 3

Ki^SCC^ftflV ^i a kereskedelmi szaktanfolyamot
idttdd&UikJ 9 m ^5t végezte kitünö eredménynyeL a

g--*p- és gvorsiriibau jártas, sürgösen keres irodai ál-
Ls.it szerény igényekkel. Czime a kiadóban. 6184—3

^ jelenleg is egy EagyoMs vállalat
y nái e nünGségüen alkalmazva van

vá'tuziatni kivácja.Szi ves megkeresések "Köny-
vel öuö" aiatt e laphoz kéretnek. 6032—3

ÁLLÁST KAPHAT.
ki németül és magyarul jól szten ogra-
fál, a gépirászatban jártas, egy nagy

üzletbe 35 frt" fizetéssel felvétetik. Ajánlatok a kiadó-
hivatalhoz intézendök "Biztos állás" czimen. 6204—4

kerestetik egy divat-szalonüzletbe, ki
már ily minöségben alkalmazva volt,

elönyben részesül. Ajánlatok "Csinos alkatu" jeligével
a kiádóhiva! továbbit. 6206—4

fi kerestetik vidékre egy elökelö uri csa-
ládhoz. Ajánlatokat .Müvelt nö" czimen

a kiadóhivatal közvetit. 6214—4

OKTATÁST"
legki-

tünöbb tanmód szerint
(óránkint 50 kr.). Ugyanott egy remekhangu, pedálos
Horváth-féle czimbalom is eladó 60 forintért Czim a
kiadóhivatalban. 5694—5

és franezia-nyelv oktatására elvállalok néhány
tanulót szerény dijazás - mellett. Levélbeli

megkeresések "Német- franczia oktató" alatt továbbit
a kiadóhivatal. 6034—5

2—5 hónap alatt megtanulhat
alaposan zongorázni. Mérsékelt

dij. Levelek .Zeneértö 40* jelige alatt a kiadóhivatalba
kéretnek. 2013—5

Conversation franc, aise-anglaisei 10
1 lecons fi. 5., lecons particuliers á des

les dlstinguées. Adresse á l'Expedition. 6196—5
MÁf4b^f szerény dijazás mellett ad ház-

w t"Wl<IIMll ban, vagy házon kivül gyak&rlott
zongora tanitónö. Czime megtudható a kiadóhivatalban.

6074—5

HÁZ- ÉS TELEK-ELADÁS.
•i 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
fáffVttlánVACAII v a l a m i n t Angyalföldön.Szent

m i d g j U l d U J Ö i ü U , László-uton és Petneházy-
utczában. néhány telek jutányos árban eladó. Czim a
kiadóhivatalban. 5402—7

a Széchényi- telep, illetöleg a kör-
vasut közvetlen közelében egy 12000

négyszögöl nagyságu ölenkint 3 25, telek jutányos árban
eladó. 5256—7

ELADÁS.

Bfiffif jó, szolid kivitelben elönyös részletfizetésre
MÜI Hátban Ignácz kárpitos és asztalosbutor egyed,

föraktárában YBL, Erszébet-körut 23. sz. Árjegyzékek
vidékre ingyen és bénnentve. 6835—8

keres nagyobb ügyvédi irodába állást.
Czime a kiadóban. 6210—3

Rákos-palotán

Joghaigató
két, darab, az egyik 160, a másik 140
czentiméter hosszu, mindenik 7 fiókos

olcsón eladó. Czim a kiadóhivatalban. 6050—8
^S használt, Mtunö turagép eladó. Czim
a kiadóban. 2017—8

VÉTEL.
1873—1883-iki évfolyamai meg-
vételre kerestetnek. Ajánlatok

áz év "megjelölésével a kiadóhivatalba. (jO4G—9

~ " ~ ~ ~ KIADÓ SZOBÁK.

€lso

fiatal ember a jövö
tanévre egy tisztességes izr. család-

nál, "közel az Erzsébet-körut és a Barcsay-utczához.
Czim a kiadóban. 5914—10
*IttI0ilIft0t1C fCüláfttisi 'a'i^s^ és teljes ellátást

1—2 vidéki fiu a Józsefvárosban. Kitünö bánásmód
biztosittatik. Czim a kiadóban. 5788—10
"iffOtt C70H0H butorozott szoba teljes ellátással
JuCH 52£pKH kiadó. Czim a kiadóhivatalban ineg-
tudható. 6144—10

2 emeleti utczai szoba, csinos butorzattal, külön
> bejárattal kiadó. Czim a kiadóban. 5970—10

SZOBA KERESTETIK.
keres . egy fiata-
ember a József-

körnton az "Országos Hirlap" közelében havi 18—20
forintért. Ajánlatok B. C. jegy alatt a kiadóhivatalba
küldendök. 6188-12
Jft 2rA«*AM<*7 wirAcllSti eSY tiszta utczai szobát
ji j %l KUWfc"Vi*l Udvdil keresek intelligens család-
nál, esetleg teljes ellátással. Ajánlatok az ár megneve-
zésével "Jó lakó" alatt kéretnek a kiadóba. 6132—12

keresek két iskolába járó
leányom részére lakást teljes

ellátással a Lipót-városban, lehetöleg zongorahasz-
nálattal. Körülményes ajánlatok kéretnek a kiadóhiva-
talba nGondos felügyelet" czimen. 6152—12

"""" KIADÓ LAKÁSOK.
M I/HIAH kAI49*4tn szobából és konyha stb. álló

KI118II UwJdlalU iakás az V. ' kerületben
Vadász-utczában azonnal kiadó Ugyanott egy mühely-
nek, vagy raktárnak alkalmas, az utczára nyiló nagy
pincze is kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 6164—13
TfiüflÁ 1at?3C ^ Nagymezö-utczában, mely áÜ 2
JVIHVU Idund utczai, egy udvari szoba, elöszoba,
stb. Évibér 500 frt. Czim a kiadóban. 6002—13

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
. mühelynek, divatszalonnak,
*y egyleti helyiségnek, vivóte-

remnek, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség 1-sö emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17

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

4708-17

reálárnál

S'agy boithdyiség
adóhivatalban.

Köhögésnél,
KÜLÖNFÉLE.

rekedtségnél vegyen 30 krért Rétky-
féle Pemetefü-czukorkát. 1537—18

IMÁM ügyes nöi ruhavarrónö ajánlkozik házak-
iljwll hoz napi 1.50 krért. Czim a kiadóhivatal

ban." ' 2005—18
€gy

Árverési
A földmivelésügyi m. k. miniszter ur ö nagyméltóságának f.

évi junius hó 28-án kelt 41375. sz. intézvénye alapján a dorgosi
és berzovai erdögondnokság 1899—1903. évi 1099.3 kat. h. ki-
terjedéssel biró vágásaiban 1899. január hó 1-töl. bezárólag 1903.
deczember végéig terjedö idöszakon belöl azaz öt (5) év alatt ki-
használandó 11.335 m3 haszonfa, 141.115 ürm. hasáb, 41.210
ürm. dorong tüzifa és 39.702 kocsi galy- és rözsefa tövön való
eladása iránt 116.849 frt 60 kr. kikiáltási árral, továbbá az ezzel
kapcsolatos, a faüzlettöl el nem különithetö lalasinczi mészkö-
bánya, mészégetési jog. ehhez tartozó mészkemenczék és épüle-
tek 1899. május hó 1-töl, 1904. évi április hö 30-ig. azaz öt (5)
évi idöszakra terjedö bértartam alatti haszonbérbeadása iránt egy
(1) évi 4290 frt haszonbérnek mint kikiáltási árnak alkalmazása
mellett Lippán a m. kir. föerdöhivatalnál 1398. évi szeptember
hö 29 -én, délelött 10 órakor zárt irásbeli ajánlatok tárgyalásá-
val egybekötött nyilvános szóbeli árverés fog tartatni Bánatpénz

a fenti faértéknek, valamint az évi haszonbér-összegnek tiz (10)
százaléka, azaz 12.114 frt — kr.

Az árverési és szerzödési feltételek a nagyméltóságu föld-
mivelésügyi m. kir. minisztérium erdészeti föosztályánál, alulirott
föerdöhivalalnál, valamint a dorgosi és berzovai m. kir. erdögond-
nokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetök, átvehetök s ver-
senyezni kivánóknak alulirott föerdöhivatal által kivánságukhoz
képest meg is küldetnek.

Szabálytalanul felszerelt, valamint elkésve, vagy táviratilag
benyujtott ajánlatok és utóajánlatok nem fogadtatnak el és az
ajánlatok választása és elfogadása felett a földmivelésügyi m. kir.
miniszter ur ö nagyméltóságu tetszése szerint intézkedik.

Lippán, 1898. szeptember hó 7-én.

M. kir. föerdöhivatal.
(Utánnyomat nem dijaztatik.)

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


