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A földéhség.
Van hát végtére törvényünk, amely

a munkaadó és munkás közötti jogviszonyt
szabályozza.

A törvény nem rossz, söt jó ; csak
az a kérdés, hogy végrehajtása elé aka-
dályt nem gördit-e a magyar szocziálizmus?

Avagy azt képzeli a kormány,
hogy ez a törvény arra is jó, hogy el-
nyomja vele a szocziálista mozgalmakat.
Akkor talán arra is jó, hogy kiszámitsuk
a §-ból az igazságos kvótát.

Hát nem ismeri a kormány a
magyar szocziálizmust, annak keletke-
zési módját, továbbterjedésének okait,
jogczimét, ethikai értékét ?

Ha pedig ismeri, miért nem mozditja
meg azt a kezét, amelyben a jog és igaz-
ság pallosát tartja ?

Avagy azt hiszi a kormány, hogy az
állam a szocziálizmussal szemben nagy
eszmék erkölcsi nyomása alatt áll, hogy
a szólásszabadság és gyülekezési jog szent
elveit minden veszély daczára respek-
tálnia kell?

De hát ha erövel jogállam akarunk
lenni, az elején kezdjük. Mindenekelött
osszuk fel az állam szuverénitásából fa-
kadó összes jogokat 18 millió egyenlö
részre, hogy minden honpolgárnak egy
rész jusson belöle. Gróf Zichy Nándor-
nak, a ki a föherczegekkel egyenrangu,
csak épen olyan porczió, mint a kul-
dusnak.

Ez az eleje; aztán mehetünk tovább.
A midön a legerélyesebb rendszabá-

lyokat kérjük a szocziálizmus, különösen
a szocziálista izgatókkal szemben — söt
kivételes törvényes intézkedéseket köve-
telünk ellenükben: teljes tudatában va-
gyunk annak a veszélynek, amit e moz-
galom magában rejt — s azoknak az in-
dokoknak, amelyek követelésünket támo-
gatják.

Igen. Mert ismerjük a magyar szo-
cziálizmust. Nem rozzant vityillók bü-
zös légkörében van a melegágya, nem is
a gyári hulladékon csirázott ki. Nem a
kiéhezett vagy a tulfeszitett munkától
elcsigázott testek betegsége. Televény fe-
kete föld a termékenyitö talaja. Izmos,
életerös paraszt a betege. Nem idegen
országból hozta ide a vasut, a hajó —
nemzeti, faji kór a magyar szocziáliz-
mus. Minden más szocziálizmustól elütö
lényegére, de minden más szocziáliz-
mushoz hasonló terjedési képességére,
feszitö erejére nézve.

Keletkezése szinte természetellenes-
nek látszanék, ha nem tudnók, hogy van
a magyar parasztnak egy bálványa, ame-
lyet Istene után elsö sorban imád: a
föld. Az ekevas nyomán kifeslö friss
humus illata beveszi magát az agyakba
s részegit. Ettöl a bóditó italtól megitta-
sodott nép közé elmegy azután a pro-
letár, hogy hasznot huzzon a mások má-
morából. A birási vágytól feszülö agyide-
geken tetszése szerint játszik a jövevény,
ámitásokkal, igéretekkel felcsigázza a
fantáziákat, vak követöivé, adózó pol-
gáraivá teszi a parasztot.

Hetenként tiz krajczár az adó. A hol

a nép olyan szegény, hogy az adót sem
birná fizetni, oda nem megy el a sötét
alak. Szegény vidékeken nincs szocziá-
lizmus. Ezek a tizkrajczárok befolynak
egy központi kasszába s osztozkodik raj-
tuk vagy ötven ember. Egy kitünö ipar,
kényelmes és igen lukrativ. Ennél csak
egy iparág járna nagyobb nyereséggel.
Kirendelni a kerepesi és más ország-
utakra mordályos alakokat s vagyonarány-
lag megvámolni az arra menöket. Haj,
de ez rendörileg tiltva van; valószinüleg
utrendészeti szempontokból, amig amaz
szabadon üzhetö.

Ideje a kormányt figyelmeztetni arra a
körülményre, hogy a szocziálista izgatók
müködése rendöri szempontból szintén ki-
fogás alá vehetö. Bizonyára tudomása
van, hogy ezek a proletárok az állam jog-
rendje és a törvények ellen izgatnak.
Arra kérjük tehát, hogy vagy járjon el
a szocziálista izgatókkal szemben a tör-
vény teljes szigora szerint, vagy engedje
meg, illetve nézze el az utonállást is.
Igy követeli ezt az osztó igazság.

Vagy azt hiszi a kormány, hogy a
szocziálisták egy nagy eszmét képvisel-
nek, amelyet idök, események érleltek,
avult joggal, avult világfelfogással ellen-
tétben uj, tisztultabb világnézleteket pro-
pagálnak ?

Ez is álláspont.
Akkor helyesen cselekszik, hogy

nem avatkozik a szocziálista kasszába
folyó pénzek kezelésébe, hogy nem
vonja felelösségre azoknak kezelöit. Aki-
ket nagy eszmék lelkesitenek, azok

Fogjuk ki a lovakat!
Tiz vagy tizenkét éve ma, hogy a Haris-

bazárbeli gyilkosság elkövetöje, Balentics, birái
elölt állt. A törvényszéki orvostudomány kép-
viseletében akkor is Ajtay tanár ur állt a so-
rompók elött és remek dialektikával bizonyi-
totta, hogy a tettes oly épeszü, mint akár egy
professzor. Nekem akkor egy fövárosi lap tárcza-
rovatában polémiám kerekedett Dóczi Lajossal,
aki a szekczió elött nem akarta elhinni nekem,
amit én vitattam, hogy Balentics igenis beteg
ember. Ajtay tanár ur érvelései oly meggyözök
voltak, hogy akár ö maga is beállhatott volna
"állami végrehajtónak."

Történt, hogy Balentics, nyilván tudomá-
nyos lelkesedésböl, már a táblai itélet után
önként adta be derekát a bonczkésnek és akkor
agyában ökölnyi elváltozásokat találtak, ad ma-
jorem scientiarum gloriam . . .

A tudomány azóta sokat haladt. Sok
dogma foszlott széjjel azóta hiú föltevéssé és
temérdek sejtelem vált az idö alatt meggyözö-
déssé. Maga a törvényszéki orvosi tudomány
is fejlödött valamelyest, csak Ajtay tanár áll
még maiglan is törhetetlen szilárdsággal az ö
"elveinek" gránitszikláin és bizonyit nap-nap
után utánozhatatlan és utólérhetetlen dialekti-
kával halált a vádlottakra.

Olvasom a mai lapokban, hogy orvosi
körökben fáklyásmenettel, vagy talán a lovai
kifogásával szándékoznak megjutalmazni a je-
les tanárnak azt a hösi magatartását melylyel

a Gárdos-perben a tudományt szolgálta. Ha ez
az ünneplés megvalósulna, magam is segitenék
kifogni a törvényszéki orvostudomány egyik lo-
vát, mert Ajtay ur erre rászolgált. . ,

Amit ugyanis Ajtay ur megcselekedett, az
a tudomány rehabilitálása. Kimutatni, hogy a
tudományban nincsenek megoldatlanságok, se
megoldhatatlanságok, régi ábrándja a tudós vi-
lágnak is, ha Dubois Reymond az ö ignorabi-
musával lakattal zárta is le a perspektivánkat, a
tudósok még sem szüntek meg hinni abban,
hogy ki fog még egyszer gyulladni a tudomány-
nak egy fáklyája mégis, amely bevilágit a rej-
tekekbe.

Ajtay tanár jó egy évtized óta ilyen fák-
lyása az orvostudománynak. Csak szerénységé-
nek kell betudni, hogy a nagy német tudóst
halála után le nem czáfolta és a külföld az ö
csudálatos föltárásairól eddig teljes tudatlanság-
ban sinylik. Csendes müködése olyannyira ma-
gábavonult, hogy az egyetemen sem tudnak
nagy tudományos felfedezéseiröl és irodalmi
tevékenységében is oly ritka önfegyelmet tud
gyakorolni, hogy aki munkáit ismerni ki-
vánja, szomjuságát csak a törvényszék házi
könyvtárában, az irattárban olthatná, elég nagy
kárára a tanulni vágyó ifjuságnak és pótolha-
tatlan veszteségére a hazai tudománynak.

Ám aki az orvosi tudományt a maga tel-
jes nagyságában kivánja megismerni, abban,
amelyet lovak kifogásával és fáklyásmenettel
illik honorálni, annak a büntetö törvényszék
tárgyalásain kell klinikára zarándokolnia. Az

egyetemek nem anyaforrásai többé az igaz
tudományosságnak, ott a kontroverziák ural-
kodnak, meg a kételyek, a szürke tépelödések
és az igazságok mohó puhatolásai. Az egye-
tem a tudomány iskolája, amely még csak be-
szél, kutat, de nem tud. Tudni, igazán tudni,
biztosakat állitani, dogmákat hirdetni. Istentöl
egyenesen lecsapolt veritásokat, melyeket szent
egyházi átok vesz körül a hitetlenség ellené-
ben : csak a törvényszék elött lehet, ahol az
elnök megvédelmezi a tudományt frivol léhasá-
gok s czinikus fondorkodások elöl s ahol a
responsa prudentiumnak megvan még a maga
törvényes oltalma rendreutasitások, söt szó-
elvonások alakjában is, ha a tudomány sza-
badsága ezt megkövetelné.

Hogy ezt látjuk, kezdjük mi csak meg-
érthetni a tudománynak azt az átkos sajátsá-
gát, hogy soha megállapodni nem tud. Az
egyetemek átka a szabad verseny s tudjuk
mi, hogy ott az egyik professzor az A) szobá-
ban le szokta szamarazni a másik professzort
a B) szobából, mert hogy ilyent, vagy amolyant
állitott, amit állitani szamárság, az irodalom
meg épen halála minden auktoritásnak. Itt
mindennapos dolog, hogy a tojás okosabb a
tyuknál és megesik igen sürün, hogy egyik-
másik nagyság örök idökre lelép az oszlopáról.

Aki a tudomány öszinte hive, el is fogja
ismerni azok bölcseségét, akik távoltartják ma-
gukat az irodalomtól általában s az egye-
temen is csak a legszükségesebb vizsgálati
funkcziókra szoritva teendöiket, rendöri segéd-

ORSZÁGOS HIRLAP



2. oldal. — Budapest, 1898. ORSZÁGOS HIRLAP Kedd, január 18.

nem lopják meg a kasszát — söt a sa-
ját zsebjük tartalmát is beleüritik.

Akkor helyes az is, hogy nyilt
piaczon suttogó sötét alakok elött tiszte-
lettel emeli meg kalapját az együttérzö
községi rendör. Az apostolokat megilleti
a kellö tisztelet.

Az is teljesen korrekt, hogy egy szo-
cziálista lap élén megjelenö kiáltvány
miatt, amely kiáltvány az imént hozott
törvényt nevetségessé teszi, s a munkáso-
kat az aratási szerzödések megkötésére
de a szerzödési pontok be nem tar-
tására izgatja — ezt a lapot nem kon-
fiskáltatja s ellene a bünvádi feljelentést
meg nem teszi.

Akkor helyes . . .
De hátha nem egyéb e mozgalom,

mint felbujott, földéhes parasztok láza-
dása ; az ököl, a nyers erö próbálkozása ?
Avagy pláne szélhámosok üzérkedése,
amely a köznép naivságának anyagi ki-
használására irányul ? Ha elesik a kor-
mány ez álláspontja, mit tesz, mit igér,
mit tart meg ?

Már pedig, aki tisztán fogalmaz az
agyával, elsö pillanatra látni fogja, hogy
ez a mi szoczializmusunk nem egy esz-
métöl nött nagygyá, hogy bázisa nem
egy képzelt igazság — hanem az önér-
dek, eröszak és csalás. Már megnyilat-
kozása is bárgyu: földfelosztás és a bir-
tokos osztály elleni gyülölet.

A merészség szülte, nem a nélkülö-
zés, nem az éhség.

Semmi etnikai vonás az egész moz-
galomban.

Mirevaló hát akkor a habozás, a
félrendszabályok politikája. Ez a baja a
magyarnak; ettöl nött meg a nemzeti-
ségek szarva is.

A magyar politikai tapintat és óva-
tosság, ha rémképeket lát a fehér falra
festve, ijedtében az exorezizmushoz fo-
lyamodik, holott megtenné a meszelö is.

Mi, akik nem félünk, kérjük a me-
szelöt . . .

Törvényt kérünk a szocziálisták ellen,
a birtokos osztály és különösen a félre-
vezetett, elámitott nép nevében. Tör-
vényt, kivételes rendszabályokkal is, ha
kell. Kérjük, a közvagyon az állami, a
földhitel érdekében, mert azt csak meg-
engedi a kormány, hogy a magyar föld
értékét legalább egy fél milliárddal le-
nyomta a szocziálizmus.

És ha ez nem indok, kérjük az ab-
szolut jog és igazság nevében, hogy
bünhödjék ne csak a kis, de a nagy
bünös is.

A torontáli üres gyomrokat pedig,
ha nagy áldozatok árán is, meg kell töl-
teni ; mert az éhség joga a bün, törvénye
az eröszak. Éhezökkel szemben törvényt,
pláne kivételes törvényt alkalmazni nem
szabad. Az igazság, a jog pallosa kicsor-
bul vézna testükön. Az éhezök joga a
szocziálizmus. E jogalapot meg kell sem-
misitenie az államnak, hogy megtart-
hassa saját jogalapját a szocziálizmus el-
nyomására.

POLITIKAI HIREK.
A képviselöháznak délelött tiz órakor,

a förendiháznak délután félegykor ülése van.

Osztrák miniszterek Budapesten. E hó-
nap 20-án csaknem az egész osztrák kabinet
Budapesten lesz. Lejönnek báró Gautsch mi-
niszterelnök, lovag Böhm-Bawerk pénzügy-
miniszter és Körber kereskedelemügyi minisz-
ter és több napig maradnak a fövárosban. A
látogatás udvariassági aktus, visszaadása a mi
minisztereink nagyon is gyakori bécsi látoga-
tásainak. De természetesen politikai czélja is
van és az osztrák kabinet tagjai meg fogják
beszélni a magyar miniszterekkel a szönyegen
levö fontosabb kérdéseket.

Szentesités elött. Az országgyülés két
házának a szentesités alá terjesztendö törvény-
javaslatok szövegét átvizsgáló bizottsága a fö-
rendiházban gróf Károlyi Tibor elnöklete alatt
ma délután ülést tartott, amelyen a belügymi-
niszterium részéröl Latkóczy államtitkár, a
földmivelési miniszterium részéröl Bartóky Jó-
zsef osztálytanácsos, a képviselöház részéröl

Pulszky Ágost és Szily Pongrácz elöadók és
Molnár Antal, Nyegre László és Teleld Sándor
gróf jegyzök, a förendiház részéröl Gáll József
jegyzö vett részt. A bizottság átvizsgálván a
községi és egyéb helynevekröl, a vám- és bank-
ügynek, valamint ezekkel összefüggö némely
kérdésnek szabályozásáról és a munkaadók és
mezögazdasági munkások jogviszonyáról szóló
törvényjavaslatok végszövegezését, a két ház
határozatával mindenben megegyezöknek találta.
Ennek következtében az emiitett törvényjavas-
latokat a miniszterelnökség királyi szentesités
alá terjeszti.

Az elsö ülésszak statisztikája. A képviselöház
elnöke ma terjesztette be jelentését az elsö ülés-
szak munkásságáról és a bekövetkezett változá-
sokról.

A jelentésböl kiemeljük a következö ada-
tokat :

Az országgyülést a király 1896. november
26-án nyitotta meg trónbeszéddel. A megalakulás
napján 422 megbizólevél rendben találtatott, 26 kér-
vénynyel támadtatott meg, 5 pedig nem nyujtatott
be. Hat képviselöt két helyen választottak meg.

Az elsö ülésszak alatt a képviselöház tisztika-
rában csak a jegyzöi karban állt be változás,
amennyiben az elhalt Lehóczky Vilmos helyett
Nyegre Lászlót, a képviselövé pedig többé meg
nem választatott Josipovich Géza helyett Dedovich
Györgyöt választották meg.

Az ülésszak alatt 15 képviselö mondott le
mandátumáról és pedig a két helyen megválasztott
hat képviselön kivül Sima Ferencz, (kit ujból meg-
választottak). Morzsányi Károly, gróf Andrássy
Géza, Biedermann Ferencz, báró Pongrácz An-
zelm, Schnell Károly, gróf Szapáry László és
Schreiber Frigyes.

Elhunyt hét képviselö: Riffer Károly, Zeic
Milos, Lehóczky Vilmos, Péchy Tamás, Helfy
Ignácz, Terényi Lajos és Mattyasovszky Gyula.

Lemondás és elhalálozás folytán megüresedett
22 mandátum, ujra betöltetett 20, ezidöszerint üre-
sedésben van a nagyszebeni és a liptó-rózsahegyi
választókerület. Kérvénynyel megtámadtatott 27 man-
dátum, tárgytalanná vált 4 kérvény, függöben van
még Marsovszky Endre és Sipeky Sándor meg-
bizó-levele.

Kormánybiztossági minöséget nyertek:
Bornemisza Ádám, Terényi Lajos (aki idököz-
ben meghalt), Bedö Albert, Kammerer Ernö,
Lukács Béla, Miklós Ödön, gróf Vass Béla és
Lónyay Béla.

let mellett hirdetik az igét és nem nézve se
jobbra, se balra, oda se pislogva a léha kiván-
csiságnak, állitják fel dogmáikat a legkompe-
tensebb biráló fórumnak, a törvényszéknek,
amelyet nem preokkupál holmi elözetes isme-
ret, nem feszélyeznek az irodalom kontrover-
ziái, nem is vezetnek féke tudományos elöité-
letek, amely tehát a legpompásabb gelatin
füzfakulturák tenyésztésére, minöt akár Pertik
Ottó kivánhat a maga bakteriologiai kisérlete-
zéseihez.

A törvényszék elött ez okból nincsenek
is soha kétséges esetek. A tudomány inoghat,
a törvényszéki orvos nem inog. A tudomány-
nak lehetnek okok, okozatok, összefüggések,
jelek és bizonyságok dolgában kételyei: a tör-
vényszéki orvos elött csak apodiktikus bizton-
sagok vannak. Kontroverziák itt nincsenek,
csak holt biztonságok.

Aki gyilkolt, még eddig nem menekült a
büntett következményeitöl azzal a hunczut rá-
fogással, hogy bolond; mert a psychiatria
általában nem számit a vádhatározat ellenében.
Aki vádolva van, az beszámitható, mert a tör-
vényszéki tudomány budapesti álláspontja a
hatóságok tisztelete, hatóságot pedig nem lehet
dezavuálni azzal, hogy hiába dolgozott.

A kriminalisztika egyéb sötét rengetegei-
ben sem marad földerités nélkül egy csipke-
Bokor sem. A min a külföld tépelödö Hamletjei
késhegyig menö szenvedélyességgel vitáznak,
azon a budapesti törvényszék orvosa isteni
éleslátással ugy hatol keresztül, hogy a kérdés
mathematikai arányokban oszlik a két felére a

a birónak csak le kell másolni a szakvélemény
szövegét, hogy itéljen.

Kételyei csak a védönek vannak. De a
védö nem az igazságot keresi, hanem a védencze
jogtalan menekülését; tudni pedig neki, akit
senki soha ki nem nevezett semminek, nin-
csen joga.

A védelem általában nagy akadálya az
igazságszolgáltatásnak. Aki egyszer nem röstelt
végighallgatni egy végtárgyalást, igen sajátszerü
tapasztalatokkal megrakva fog onnan hazatérni.
Már maga az, hogy roppant sok haszontalan
idöt fecsérel felesleges és tolakodó közbeszó-
lásaival, melyek a jogszolgáltatás rémei és gyors
lefolyására — ami a fö — a legmegdöbben-
több hátránynyal vannak, nagy szomorusággal
kell eltöltenie a tárgyilagos hallgatót..

Aztán, mikor a királyi ügyész urral pole-
mizál és a magas hatóság ellen izgat, mikor a
tanukat zaklatja és sokszor kisüti, hogy hazud-
nak. Mikor tanuvallomásokat, melyek az elö-
zetes birói és ügyészi kérdésekre egész korrek-
tül megállapitották a kivánt tényállást, ujból
körmére kap és egy pár gonosz fogással meg-
semmisit, kideritve, hogy az elnöki s ügyészi
kérdéseknek szuggeráló hatása a kriminaliszti-
kának egy ujabb bizonyitó apparátusa. Mind-
ezek oly visszaélések, melyek, sajnos, igen sok
esetben felmentö itéleteket is eredményeznek
a vádhatóságok nagy szomoruságára és a jog
kinzó fájdalmára.

Legfájdalmasabb azonban a védöknek a
törvényszéki orvostudománynyal szemben való
viselkedése. S ez az, amiért most a lovakat ki
akarják fogni.

Ha van ugyanis még valamelyes akadálya
a törvényszéki orvosi tudomány teljes diadalá-
nak, ezt a védök szolgáltatják. Ezelött az is-
tentelen nép elött — rien n'est sacré pour un
sappeur — semmi sem szent ezen a külön-
ben oly szent és tökéletes világon, sem az
ügyész kriminál-pszichológiája, sem az elnöklö
birák objektivitása és látásuknak sasereje, sem
a törvényszéki orvos szakvéleménye, ez utóbbi
meg éppen nem.

Az irásbeli szakvéleményben nem biznak,
mert az lehet az asszisztens irása i s ; szóbeli
elöterjesztéseinek lapidáris folyamatát pedig
alattomos kérdésekkel akasztják meg, melyeknek
proveniecziáját a szakértö, mint a jó borkóstoló,
rögtön fölismeri s azon a legtöbb esetben vala-
mely más professzor kikészitésének kezeszeny-
nyére ráismervén, gyors eltiprását nagy bölcse-
séggel végzi. Ám védekezni elég ügyesen véde-
kezik, de ezzel magán, azon a helyzeten, hogy
a tudomány enuncziáczióin egyesek kritikát
mernek gyakorolni s kérdéseket tenni, me-
lyekre a szakértö talán el sem készült, vagy
melyekhez talán nem is ért, segitve nincsen.

Csakis igy volt lehetö a ma befejezett
Gárdos-per folyamán a szaktudós és a védö
közt elviharzott égiháboru. Csak igy történhe-
tett, hogy egy dr. Friedmann Bernát vitába
mert bocsátkozni Ajtay professzorral s töle
számon kérni azt a szakvéleményét, amely sze-
rint minden más lehetöséget annál, hogy Gárdos
gyilkolta meg feleségét morfiummal, egy Isten
apodicticitásával, kizártnak mondott, mintha
csak jelen lett volna a gyilkosságnál.

Szerencséjére a tudománynak, az ö be-
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Összeférhetetlen állásáról lemondott 48 kép-
viselö, összeférhetetlenségi esetet tizennégyet jelen-
tettek be és valamennyit elintézték.

67 mentelmi ügy közül a Ház 60- at inté-
zett el.

A képviselöház az elsö ülésszak alatt ötven-
négy törvényjavaslatot tárgyalt.

Ezekböl beterjesztett a
miniszterelnökség 3, a
belügyminiszterium 4, a
földmivelésügyi miniszter 3, az
igazságügyi miniszter 3, a
honvédelemügyi miniszter 4, a
kereskedelmi miniszter 22, a
pénzügyi miniszter 12, a
vallásügyi miniszter 2, az
államszámvevöszék 1 és
Zichy Jenö gróf 1 javaslatot.

Miniszteri és egyéb elöterjesztés 53 került a
Ház elé. 87 interpelláczió közül 80 válaszszal elin-
téztetett, 524 felirat és kérvény közül elintézést
nyert 431.

Az aranykészlet. Az 1892: XXX. tör-
vényczikk rendelkezése értelmében Széll Kál-
mán, mint a valutarendezéshez szükséges
aranykészletet ellenörzö országos bizottság el-
nöke, a képviselöháznak ma benyujtott jelenté-
sében közli, hogy a valutarendezés számára
eddig 160.892,532 korona 58 fillér értékü arany
szereztetett be, melyböl az osztrák-magyar
banknál 95.400,000 korona van elhelyezve, az
állampénztár tüzmentes vaspénztáraiban pedig
67-100,000 korona értékü arany öriztetik, azaz
1.707,467 koronával több, mint amennyi az
állampénztár által elölegezett összegre ki-
adandó lesz.

Marsovszky Endre mandátuma. A képviselöház
VIII. biráló-bizottisága ma Fest Lajos elnöklete alatt
ülést tartott, amelyen Aidinger János vizsgálóbiz-
tos jelentései alapján folytatta a Marsovszky
Endrének kérvénynyel megtámadott választási ügyé-
ben a tárgyalást. A kérvényezök képviseletében
Nagy Dezsö, a választás védöjéül Semadam
Sándor ügyvéd jelent meg. Jagits József
elöadó, Magyari-Kossa Géza és Nagy Mi-
hály bizottsági tagok felolvasták a vizs-
gáló biztos terjedelmes jelentését, illetöleg az általa
kihallgatott tanuk vallomásait. Ezek szerint számos
választó ugy nyilatkozott, hogy a választásnál több-
rendbeli szabálytalanság fordult elö, több választót
nem is kérdeztek meg a szavazóhelyiségben, hogy
kire akar szavazni, hanem csak vélemény alapján
jegyezték be. Több választó elöadta, hogy a

csülete erös kezekre van bizva. Ha már azon
nem lehet segiteni, hogy a védö nem ritkán
tartalmasabb, képzettebb és magasabb röptü
jogász s egyéniség a tógátusoknál és nagyobb
szakavatottsága, átfogóbb esze és élesebb logikája
helyzeteket teremt, melyekre a biróság el nem
készült: arról gondoskodva van, hogy az orvos-
tudományt is ne érjék se meglepetések, se le-
gyözések, se leczáfolások.

A törvényszéki orvostudomány nem bo-
csátkozik contradictorius eljárásba, amely min-
den gyengeségnek halála ; nem felel kérdésekre ;
nem nyilatkozik tudásának anyakönyvi kivonata
felöl; még csak nem is érvel. Ez neki "elvi
álláspontja." Hogy emberéletröl van szó, ez
nem változtathat ezeken a sziklakemény elve-
ken. Nem is ember az már, hanem birói
hulla, akit ennek a tudománynak véleménye-
zésre kiadnak, Ajtay professzor urat pedig
azért is mondják praedestináltnak az ilyen
papirkérdések és papiremberek megvizsgálására,
mert bár dogmatikus kijelentései mindenre ki-
terjeszkednek, ami a tudomány keretébe vág,
azt mondják mégis, hogy élö beteg még sohse
volt a keze alatt.

Mindegy, akárhogy volt; a törvényszék-
nek hideg eszü tudományra van szüksége,
amely nemcsak a kérdést dönti el, hanem a
kritikát is egyszersmind, a kritikussal együtt.
Hogy ehhez a tudós tanár ért, annak most
ujabb jelét adta. Hogy a törvényszék is magas-
latán állt feladatának, ezt is láttuk.

Ezek után, uraim, fogjuk ki a lovakat!
Homo.

néppártiak feltartóztatták, kövekkel és sár-
ral megdobálták öket, ugy, hogy katonai fe-
dezet nélkül nem is mehettek szavazni. Egy
szabadelvüpárti kortest egy magánházba szo-
ritottak s a házat rá akarták gyujtani. —
A botokkal felfegyverzett néppártiak agyonveréssel
fenyegették a Mandel-pártiakat, akik közül sokan
emiatt nem inertek szavazni. A szabadelvüpártiak
korcsmáit megtámadták, egyes választókat vé-
résre vertek. Felekezeti izgatások is vol-
tak s egyes tanuk vallomása szerint a pa-
pok azzal fenyegetödztek, hogy a templomokból
gubacsraktárok lesznek, ha nem a néppárt jelöltjére
szavaznak. Egy lelkész azt mondotta, hogy a
néppártnak gyöznie kell, ha embervérbe kerül
is. Zsupanecz káplán azzal izgatta a népet, hogy
a kormány most már a templom falait kezdi
leromboltatni, és hogy elveszik a vallásukat.
Az összes jegyzökönyveket ma fel nem olvashatták
és az ülés folytatását holnap délelötti fél 11 órára
tüzték ki.

A magyar általános polgári törvénykönyv
szerkesztö-bizottsága vasárnap délelött Lányi Ber-
talan miniszteri tanácsos elnöklete alatt tartotta meg
heti ülését. A bizottság folytatta tanácskozásait a
dologi jog általános része tárgyában. Most je-
lent meg az elsö bizottsági kiadvány is, amelynek
czime : "Az ági öröklés kérdései. (Jelentés és véle-
mény. Elöterjeszti dr. Schwartz Gusztáv.)

Jelölések a pártkörökben.
Ma délután két országos politikai párt

tartott értekezletet: a nemzeti és a független-
ségi párt. Mindakét értekezlet a képviselöház
egyes bizottságaiba kiküldendö tagok kijelölésé-
vel foglalkozott. A függetlenségi párt ezen-
kivül a saját tisztikarát is megválasztotta.

A két értekezletröl tudósitásunk a kö-
vetkezö :

A nemzeti párt ma délután 5 órakor Ho-
ránszky Nándor elnöklete alatt rövid értekezletet
tartott, amelyen csupán jelöléseket tettek. A képvi-
selöház egyik jegyzöjévé a nemzeti párt Hock Já-
nost jelölte. Az alelnöki állás betöltésével a párt
nem foglalkozott és abban az esetben, ha a függet-
lenségi párt nem állit jelöltet, a szabadelvü párt je-
löltjeire szavaznak. Végül a képviselöház egyes bi-
zottságaiba jelölték ki a párt részéröl kiküldendö
tagokat.

A függetlenségi és 48-as párt szintén ma
délután 5 órakor tartott értekezletet Kossuth Fe-
rencz elnöklete alatt. Jelen voltak: Hentaller Lajos,
Barabás Béla, Boda Vilmos, Kossuth Ferencz, Györy
Elek, Komjáthy Béla, Papp Elek, Tóth János, Bartha
Ödön, Illyés Bálint, Brázay Kálmán, Thaly Ferencz,
Meszlény Lajos, Leszkay József, Olay Lajos, Pich-
ler Gyözö, Fáy Béla, Beniczky Árpád, Oláh József,
Rigó Ferencz, Rátkay László, Lakatos Miklós, Put-
noky Miklós, Benyovszky Sándor gróf, Kállay Lipót,
Antal Elek, Balogh László és Lukáts Gyula.

Jegyzö volt Barabás Béla.
Kossuth Ferencz elnök az ülés kezdetén fel-

olvasta azokat az üdvözlö iratokat, amelyek az ön-
álló vámterület érdekében kifejtett küzdelemért a
parthoz érkeztek.

Ezután Tóth János a kör mult évi számadá-
sait terjesztette elö, melynek megvizsgálására három
tagú bizottságot küldtek ki. Az értekezlet Tóth Já-
nosnak buzgó munkásságáért köszönetet szavazott.

Barabás Béla ezután Komjáthy Béla levelét
olvasta fel, melybén az alelnöki állásról valo
lemondását jelentette be a pártkörnek. Többek
felszólalása után a párt egyhangúlag bizalmát fe-
jezte ki Komjáthy Bélának. Elhatározta, hogy fel-
kérik Komjáthyt szándékának megváltoztatására,
Komjáthy azonban semmi kérésre sem vonta vissza
a lemondását. Kossuth Ferencz erre bejelentette,
hogy az ülésszak berekesztése alkalmával a kör
összes tisztviselöinek lejárt a madátuma, miért is
uj választásra van szükség. Ennek keresztülvitelére
kijelölö bizottságot küldtek ki, egyszersmind a Ház
bizottsági és jegyzöi állásaira való jelölést ia erre
a bizottságra bizták.

A bizottság Kossuth. Ferencz elnöklete alatt
Boda Vilmosból, Papp Elekböl, Hentaller Lajosból

és Meszlény Lajosból alakult meg. A bizottság
visszavonulván, elsö sorban a kör tisztviselö karát
választotta meg 2 elsö alelnökül Thaly Kálmánt;
második alelnökül Györy Eleket; a kör gazdájává
Tóth Jánost. Jegyzök lettek : Barabás Béla, Rátkay
László, Meskó Lsszló, Thaly Ferencz, Putnoky
Mór, Kubik Béla és Pichler Gyözö. At
intézö bizottság tagjaiul a következöket választották
meg : Eötvös Károly, Boda Vilmos, Justh Gyula,
Hentaller Lajos, Tóth János, Endrey Gyula, Papp
Elek, Komjáthy Béla, Fáy István, Meszlény Lajos,
Kiss Albert, Thaly Kálmán, Györy Elek, Mesko
László és Thaly Ferenci.

A képviselöház jegyzöi állására újból Lakatos
Miklóst jelölték. Végül a szabadelvü párt elnökével
törlént megállapodás szerint fentartott helyekre a
képviselöház egyes bizottságaiba tették meg a jelö-
léseket.

A szabadelvü párt holnap, kedden, este
7 órakor tart értekezletet, melynek tárgya a kép-
viselöház uj ülésszakában választás alá kerülö tiszt-
viselök és bizottságok kijelölése, valamint a párt
vezetöségének és bizottságának megválasztása. A
szabadelvü párt ezuttal tárgyalja az ujonezozási
törvényjavaslatot is, amelynek elöadója Münnich
Aurél helyett, aki családi ügyekben Olaszországba
utazott, Nagy Mihály lesz.

A függetlenségiek táborából.

A függetlenségi pártban, ugy látszik, lecsilla-
podtak a szenvedélyek s a legutóbbi kudarcz után
a békülékenyek is, a duzzogok is nepirendre térnek
a közelmúlt eseményei felett. A két árnyalat meg-
békült egymással, szó sincs többé lázongásról és
a mai pártértekezletre már az obstrukeziósok
is újból megjelentek a pártkörben. Egyelöre
csendes lesz a munkásságuk, azonban már most
készülnek a nagy liarezra: a kiegyezési javas-
latok tárgyalására. A párt hangulatát különben hiven
jellemzi az a beszélgetés, amelyet lapunk egyik
munkatársa folytatott a függetlenségi pártnak egyik
tekintélyes tagjával, aki a legutóbbi képviselöházi
háborúskodás alatt a harczias fél hive volt.

— Nem történt semmi! mondotta az
illetö képviselö. Válságról beszélni többé nem
is lehet! Ez túlhaladott dolog. Egy kis nézet-
eltérés volt, mint már annyiszor a párt kebe-
lében és ezen nem is lehet csodálkozni. A füg-
getlenségi pártokban könnyebben elöfordul az
ilyesmi, mert ezek a pártok nincsenek oly erös
fegyelem alatt, mint azok, amelyek egyes em-
berek vezetése alatt talán egységesebbek, mert
tagjaik könnyebben alávetik magukat az intézö
körök akaratának, de nem is nyilvánul oly
erösen az egyéni vélemény, mint nálunk.

Beismerem különben, hogy ez sok tekin-
tetben a párt. hibája is, mert igy könnyen
vészit tekintélyéböl és politikai küzdelmei is
eredményesebbek volnának, ha erösebb volna
a vezetö kar és meg volna a valódi pártfegye-
lem. Mindezt elöre bocsátva, határozottan ki-
jelenthetem, hogy a pártkörböl senki sem
szándékozik kilépni, sem Tóth János, sem
Meszlény Lajos, sem Hentaller, sem más.
Justh Gyula sem. ö haragudott ugyan
amiatt, hogy a párt felhagyott most a további
harczczal — a haragját nem is titkolta. Szó
sincs azonban arról, hogy akár a pártból ki-
lépne, akár pedig disszonancziát akarna be-
vinni a pártba. Makói beszédét is nem hiven
idézték a lapok. Én beszéltem vele, mert Justh
most betegen fekszik, azonban mondhatom,
hogy esze-ágában sincs olyan akczióba lépni,
amely a part egységének a rovására esnék,

%Hogy a párt napirendre tért a legutóbb
történtek fölött, bizonyitja a mai pártértekezlet
is, amelyen a párt számos tagja jelent meg és
pedig, hogy ugy mondjam árnyalatkülönbség
nélkül. Miután Komjáthy az iránta nyilvánult
bizalom ellenére sem akarta újból elfogadni a2
alelnöki állast, a kijelölö bizottság három tagot
jelölt ki: Komjáthy Bélát, Györy ElekeUés
Illyés Bálintot. Ezek közül választották meg
Györit, miután Komjáthy újból tiltakozott á
megválasztatása ellen.

Ebböl is láthatja, hogy ma már csak'
ugyan nem lehet válságról szó. A képviselöház
további tárgyalásaira vonatkozólag csak azt
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mondhatom, hogy az ujonczozási törvénynél
és a költségvetésnél aligha lesz nagyobb
vita; annál erösebb küzdelemre készülünk
májusra, a kiegyezési törvényjavaslatok-
nál. Nem pazaroljuk el az erönket, hanem
fentartjuk azt erre az idöre, amelyre jól szer-
vezkedünk is.

ORSZÁGGYÜLÉS.
Az ülésnek berekesztése elött a tisztelt

Háznak még egy elintézetlen ügye került szö-
nyegre.

Még tizenöt hónappal ezelött történt
ugyanis, hogy a választásokból valami tizen-
nyolcz néppárti képviselö jutott a parlamentbe
és szereplését egy nagy panaszszal kezdte meg.
Nem a reviziót követelte (arra, gondolta magá-
ban, öt esztendö alatt még lesz idö), ellenben
keservesen kifakadt, hogy oda akarják ültetni
a hegyre, a szélsöbal fölé.

— Ezek a pokolbéli radikálisok egyszer
még kiszoritanak bennünket !

Félt a tizennyolczas párt és egy világért
sem ült volna a szélsöbal oszlopába. Elkerülte,
mint a pokol tornáczát. Inkább elszéledt a
a szomszédságban, a nemzeti párt háta mö-
gött. (Hely akadt ott elég, mert nagyon meg-
keskenyedett a választásokban az Apponyiék
szalagja.) Onnan prédikáltak és tiltakoztak az
egész hosszu ülésszak alatt. De azért még
idejében megkérték az elnökséget, hogy gon-
doskodjék a pártok méltányosabb elhelyezésé-
röl. S az ö kérésük alapján dolgozta ki Csá-
vossy háznagy azt a kis mappát, amely ma a
tisztelt Ház szine elé került.

A mappa nem dönti fel a régi határokat.
(Bizták volna csak valami dákórománra a csi-
nálását !) Mindössze annyit változtat a régi
helyzeten, hogy két sor helyett hármat szán a
néppártnak. Hadd legyen több helye, ha az öt
esztendö alatt meg akarna hizni. Hanem a
hegyröl nem szállitja le öket ; a szélsöbal fö-
lött, a hegyen kell maradniuk tovább is. On-
nan térithetik az alattuk sürgö pogányokat
szépséges hegyi prédikácziókkal.

Valahogy meg is nyugodott ebben minden
ember, még a komáromi apát is.

— De én nem nyugszom meg !— kiál-
tott fel a mai ülésben fö tisztelendö Páder
Rezsö ur, aki külön javaslatot dolgozott ki és
egy kis rajzocskát is csinált hozzá. Még szem-
léltetö magyarázatra is hajlandó volt, csakhogy
a tisztelt Házzal megértesse, miképen szeretné
a tizennyolcz igazhivöt elhelyezni. A szélsöbal
minden padjából egy-két helyet csipne el, hogy
a néppártnak a nemzeti és függetlenségi párt
között jusson egy keskeny kis szalag. (A fötisz-
telendö ur ugy mondta, hogy egy keskeny kis
"szelvény." De kupónokra még nincs jussa az
ilyen fiatal pártnak.)

— Nem is lehet a hátulsó padokból jól
beszélni! — fakadt ki panaszosan még utoljára
Páder Rezsö és ezt igazán szemléltetö módon
bizonyitotta, mert ö is a hátulsó padokból
beszélt.

A tisztelt Ház derülten hallgatta a fötisz-
telendö ur illusztrált és szemléltetö elöadását,
de nem igen mutatott hajlandóságot, hogy a
tizennyolczakat lehozza a hegyröl. Isten ments!
Söt a szélsöbal, amelyhez Páder javaslata sze-
rint közelebb került volna a néppárt, hamaro-
san glédába állitotta Lukáts Gyulát egy ujabb
inditványnyal. Ez már tréfásabb volt. Azt aján-
lotta, hogy a konzervativ néppártot ültessék
a néhai Sennyey-párt helyére, a szélsö jobb-
oldalra.

— Apage ! — kiáltott fel Beöthy Aldzsi,

aki épen a legszélsö jobbról hallgatta a tréfás
inditványt.

És ugy tetszett, hogy a tisztelt Ház
(akár Kovács F. Sándor ur fölött egyes ujsá-
gok) hajba kap azon, hogy melyikhez ne tar-
tozzék a tizennyolczak tiszteletreméltó pártja.
De Szilágyi Dezsö intett és az ö óhajára el-
maradt ez az operett-szczéna. Egyszerü szava-
zással döntötték el inkább, hogy a néppártnak
hivatalosan a szélsöbal fölött, az utolsó három
sorban kell magát kényelembe helyeznie. Ami
azonban tisztán akadémikus értékü döntés.
Mert a néppárt tovább is onnan fog prédikálni
a nemzeti párt mezejéröl. Hiába, semmiféle
határozat nem gyüri le a sziv szavát!

Ez a kis csetepaté lezárta a tisztelt Ház
elsö ülésszakát. Csak Széli Kálmán jelentését
vették még át, a valutarendezéshez szükséges
aranykészlet ellenörzéséröl, továbbá az elnök
jelentését az elsö ülésszak történetéröl és aztán
a miniszterelnök átnyujtotta a legfelsöbb kéz-
iratot, amely az elsö ülésszakot berekeszti és
egyben a masodikat összehivja.

Ez a legfelsöbb kézirat igy hangzik:

Mi Elsö Ferencz József,

Isten Kegyelméböl Ausztriai Császár, Csehország
királya stb. és Magyarország apostoli Királya,.

Hü Magyarországunk és társországai
zászlósainak, egyházi és világi Förendeinek és
Képviselöinek, kik az Általunk 1896. évi novem-
ber hó 23-ára Budapest fö- és székvárosunkba
összehivott országgyülésen egybegyülvék, királyi
üdvözletünket!

Kedvelt Hiveink! Midön magyar minisz-
teriumunk elöterjesztésére az Általunk 1896. évi
november hó 26-án megnyitott országgyülés
elsö ülésszakát ezennel berekesztjük, egyszers-
mind a második ülésszakot a folyó évi január
hava 18-ik napjára összehivottnak nyilvánitjuk.

Kikhez egyébiránt királyi kegyelmünkkel
állandóan hajlandók maradunk.

Kelt Bécsben, 1898. évi Január hó 16-án.

FERENCZ JÓZSEF.
Báró Bánffy.

Fölolvasták, tudomásul vették.

És most Szilágyi Dezsö, megállapitva,
hogy a holnapi ülésben a királyi kézirat ujabb
felolvasása után a megalakulás iránt fognak
határozni, egy-két szóval megköszönte a tisztelt
Háznak, hogy öt munkájában szeretettel tá-
mogatta.

— Éljen az elnök ! — hangzott minden
oldalról.

Igy záródott sok viszontagság után az
elsö ülésszak . . .

•

Két órával késöbb pedig a Muzeum már-
ványtermében összegyültek a méltóságos fören-
dek és helyükröl fölemelkedve, ünnepi csönd-
ben hallgatták meg a képviselöházból meghir-
detésre átküldött legfelsöbb leiratot. . .

KÜLFÖLD.
A dalmát tartománygyülés. Zárában ma nyilt

meg a tartománygyülés. Bulat elnök megnyitó be-
szédében kifejtette, hogy a tartománygyülésekre
mostanában az a fontos feladat vár, hogy a parla-
menti szokások betartásával végzett komoly mun-
kával hozzájáruljanak az alkotmányos tevékenység
ujra való megkezdéséhez. Az elnök azt a kivánsá-
gát fejezi ki. hogy a birodalom népei között ismét
helyreálljon a béke, amely legszebb megünneplése
lesz ö Felsége 50 éves uralkodó-jubileumának. Végül
élteti a felséget, amit a gyülés lelkesülten ismétel
Körülbelül ugyanezeket mondotta Pavich lovag hely-
tartósági alelnök is a kormány képviseletében.

A cseh-német háboru.
(Távirati tudósitás)

A német pártvezetöségnek intézkedéseiröl,
amelyeket a kormány részéröl tett nyilatkoza-
tok után tenni szándékozik, még semmiféle po-
zitiv hir nem érkezik a cseh fövárosból. Mind-
azáltal bizonyosra vehetö, hogy Coudenhove
nyilatkozata sem meglepetést, sem csalatkozást
nem idézett elé. Mert|hisz a németek már hetekkel
elöbb tudták, hogy Gautsch hajlandó a nyelvren-
deletek legsérelmesebb két szakaszát, a 7. és 9.
szakaszokat módositani. De a mai helyzetben
már nem a nyilatkozattól függ a dolgok állása,
hanem attól, hogy micsoda bizalommal visel-
tetnek az ilyen nyilatkozatok iránt. És az az
egy bizonyos, hogy a mostani prágai állapot
mindenre alkalmas lehet, csak arra nem, hogy
bizalmat gerjeszszen.

Habár tehát a kormány kijelentései egészen
pontos módositásokat tartalmaznak, a némete-
ket mégsem elégitették ki. Egész határozottan
mondhatjuk, ha ugyanazt elöbb megtették
volna, a jó hatás el nem marad.

Látnivaló tehát, hogy mi lesz a németek
válasza a kormány elöterjesztéseire. Erre a
válaszra a legnagyobb befolyást a német nép
hangulata teszi, amely pedig a legutóbbi prágai
események után a lehetö legizgatottabb. A hol-
napi nap már valószinüleg meghozza annak a
hirét, hogy a németek kivonultak a prágai tar-
tománygyülésböl. Ugy mondják, hogy a néme-
tek exodusa a kormányt egy ujabb kisérletre
fogja birni. De mi történik aztán, ha az ujabb
kisérlet is meghiusul ?

Akkor a végsö órája ütött a szintelen
hivatalnok-miniszteriumnak s valami szinesebb
kabinetnek kell utána következni. Alapos a
gyanu, hogy ez az uj szin a fekete lesz.

A cseh tartománygyülés mai ülésének le-
folyása a következö volt:

A tartománygyülés háza elött nagy néptömeg
áll, a karzatok bent pedig zsufolásig tömvék. Az ülés
tiz és fél órakor kezdödik. Az elnöki bejelentések
után Wolf kezd szólni s mindenekelött arról
panaszkodik, hogy valósággal lopva kellett a Házba
bejönnie. Ezidöszerint egyáltalán nem tanácsos a
kultura sokkal magasabb fokán álló németnek a
csehek közt Prágában idözni. (Nevetés és zaj a
cseheknél.) Csak nevessenek! Ismerem az önök tak-
tikáját! Nem fogok addig tovább beszélni, amig a
csend helyre nem áll és felkérem az elnököt, hogy
intézkedjék, hogy csendben beszélhessek. (Derültség
a cseheknél.) Majd meglátjuk, ki nevet a végén ?!

Beszédének további során felhivja a cseheket,
'hagyjanak fel államjogi álmodozásaikkal, ismerjék
el a zárt német nyelvvidéket, tegyenek le autono-
misztikus eszméikröl, mert csak akkor lesz
meg a lehetöség arra, hogy megszerezzék a
szabadság jogait, amelyeket minden kulturnép-
nek birnia kell. A németek igen jól tudják,
hogy Ausztria föderalista alakulása esetén Ausz-
tria németjeit egyszerüen elnyomnák és lenyü-
göznék. Ebben az esetben Németország sem ma-
radna szövetségben Ausztriával, Oroszország pedig
Németországhoz csatlakoznék. A németek, akik most
összetartó, egységes pártot alkotnak, elvetnek
minden inditványt, amig a nyelvrendeleteket vissza
nem vonják. A mostani állapot, az bizonyos, tovább
meg nem maradhat. Amikor a szóló Podlipny
polgármestert Paprika Jancsinak nevezi, a csehek
padjain nagy lárma tör ki.

A tartományi fömarsall rendreutasitja Wolfot,
Wolf kétségbevonja a cseh és a német nyelv

egyenlö értékét és azt mondja, hogy a németeknek
elöjoguk van, amelynek ismét fel kell élednie. Kö-
veteli gróf Coudenhove helytartó eltávolitását,
akiröl azt mondja, hogy a németek nagy ellensége.
(A tartományi fömarsall e passzusnál félbeszakitja.)
A nagybirtokosok inditványát huza-vonának mondja.
A németek nem lehetnek bizalommal a nagybirtoko-
sok iránt. Követeléseit ezekben foglalja össze : A
német államnyelv minden tartományban, Galiczia és
Dalmáczia kivételével, a nyelvrendeletek visszavo-
nása és gróf .Coudenhove helytartó eltávolitása.
(Tetszés balfelöl. Nevetés a cseheknél.)

Gróf Sylva-Tarouca képviselö (konzervativ
nagybirtokos) tiltakozik az ellen, hogy a nagybirto-
kosságnak szószegést vessenek szemért; rámutat
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arra, hogy a nagybirtokosság 1890-ben megkisér-
tette a kiegyezés létrehozását és könnyelmüségnek
mondja, hogy a németek ily veszedelmes pillanat-
ban, mint a mostani, ilyen vezéreket türnek meg.
Sylva-Tarouca ezután a nemzetiségi radikalizmusról
szól, amely a szocziális radikalizmusra fog vezetni
pour le roi de Prusse. (Viharos lárma. Több kép-
viselö azt kiáltja : Vonja vissza !)

A tartományi fömarsall hasztalan igyekszik
helyreállitani a csendet. Midön végre a zaj lecsilla-
pul gróf Sylva-Tarouca kijelenti, hogy ezt a köz-
mondást nem abban az értelemben akarta alkal-
mazni, ahogy azt értették; ö csak azt akarta mon-
dani, hogy a mostani nemzetiségi-radikális politika
a szocziálista-radikálisoknak válik javára. Beszédét
igy végzi:

Nem türhetjük, hogy az osztrák hazafiságból
leczkéztessenek bennünket, amig olyan embereket
türnek meg maguk közt, akik azt a jellemtelen elvet
vallják, hogy farkasok közt orditni kell: ("dass man
mit Wölfen heulen müssen".) Isten tartsa, isten
óvja meg cseh királyságunkat, császárunkat és kirá-
lyunkat! (Viharos tetszés és taps a nagybirtokosság
és a csehek padjain.)

Gróf Coudenhove helytartó : A kormány
nevében a következö nyilatkozatot bátorkodom tenni:
A kormány abból a nézetböl indul ki, hogy a cseh
irályságban a hivatalos eljárásnál mind a két tar-

tományi nyelv teljesen egyenjogu. Ebböl következik,
hogy a cseh királyság minden lakosának az ország
határain belül jogában áll jogait minden kormány-
hatóságnál akár cseh, akár német nyelven keresnie
és megtalálnia. S valamint a kormány ez
elvekhez törhetetlenül ragaszkodik, az országnak,
valamint a közigazgatásnak és a hivatalnoki testü-
letnek egységéhez is föltétlenül ragaszkodni fog.
(Tetszés a németek padjain.) Ez elvek keretén belül
azonban a kormány békés állapotok teremtése vé-
gett szivesen kész a kifejezésre jutó óhajokat,
amelyeket a tényleges viszonyok megokolnak,
amennyire csak lehetséges, tekintetbe venni. Ennél-
fogva esetleges törvényes rendezés föntartásával
a nyelvi rendelkezések ujjáalkotását tervezi oly mó-
don, hogy a jövöben az utolsó népszámlálás ered-
ménye alapján különbség tétessék az egynyelvü és
vegyes nyelvü politikai kerületek között s azokban
vagy a német, vagy a cseh, vagy pedig mind
a két tartományi nyelv érvényes legyen
mint belsö hivatalos és szolgálati nyelv.
Hogy a jövöben a cseh királyságban mindig elegendö
számu, nyelvileg képesitett tisztviselö legyen, a kor-
mány nem fogja elmulasztani, hogy a jövö ülés-
szakban inditványokat terjeszszen elö, amelyeknek
czéljai a csehországi középiskolák berendezésének
a két tartományi nyelv gyakorlati megtanulása vé-
gett való gyökeres átalakitása leszen. (Mozgás a né-
metek padjain.)

Wolf: Majd fütyülünk !
Coudenhove helytartó: A tisztelt tartomány-

gyülés feladata lesz, hogy a kormány emez inditvá-
nyait annak idején gondos és jóakaró vizsgálat
alá vegye.

A jövö ülés holnap lesz.

A Dreyfus-ügy.
(Távirati tudósitás.)

A mai nap egy fontos kérdés vitatásával
teh el.

Arról van szó s ez a körülmény ugy
Zola perében, valamint a Dreyfus-per esetleges
reviziója alkalmával is elsörendü kérdés, hogy
vajjon igaz-e az, hogy Dreyfus lefokozása elött
Lebrunnek, a felügyeletével megbizott száza-
dosnak megvallotta, hogy okiratokat szolgál-
tatott ki, hogy azokért cserébe sokkal fon-
tosabb okiratoknak jusson birtokába.

A kérdés felderitéséhez hozzájárulnak a
következö momentumok:

A Siécle tudósitása szerint Cavaignac,
néhány hónappal ezelött, amikor egy ismerösé-
vel a Dreyfus pörröl beszélgetett, azt az álli-
tást koczkáztatta, hogy meg van gyözödve
Dreyfus bünösségéröl. Mikor azonban ismeröse
azt kérdezte töle, hogy vajjon betekintett-e a

Dreyfus-pör aktáiba, azt válaszolta, hogy ettöl
ugyancsak óvakodott. Amire ismeröse igy
szólt:

— Ugy, akkor ön ép oly keveset tud a
dologról, mint én.

Azon a napon, amikor Dreyfust elitélték,
Lisson, a Figaro munkatársa, néhány barátjá-
val a Moulin rouge-ban mulatott. Késöbb hoz-
zájuk csatlakozott Lebrun s elmondotta Dreyfus
lefokoztatásának történetét, amelyben ö is sze-
repet játszott. Lebrun ez alkalommal egy szót
sem szólt arról, hogy Dreyfus elötte a fentebb
emlitett nyilatkozatot tette volna.

Néhány párisi lap ma azt ujságolta, hogy
Zola elutazott Párisból. Ez a hir nem felel
meg a valóságnak. Zola Párisban van és a
"Liberté" egy munkatársa elött ugy nyilatko-
zott, hogy nem is szándékozik elutazni, már
csak azért sem, mert minden perczben meg-
kaphatja a vizsgálóbiró idézését.

Mindeddig azonban ez nem történt meg,
amin Zola nem is igen csodálkozik.

— Nem sietnek — ugymond, — mert
abban a campagne-ban, melyet az igazság, a
jog érdekében inditottam, nekem van igazam.
Én az igazság fegyverével kezemben állok
szemben egy jogi tévedéssel és valósággal
hazafias aggodalommal várom a követke-
zendöket.

Interpelláczió a kamarában.
A Dreyfus-affaire ismét interpelláczió tár-

gya volt a kamarában. Cavaignac interpellált
az "Agance Havas "-ban megjelent hivatalos
jegyzék miatt, mely szerint a kormány azokra
a nyilatkozatokra vonatkozólag, amelyeket álli-
tólag Dreyfus Lebrun-Renault kapitánynak
tett volna, nem fog semmit sem nyilvánosságra
hozni. Erre Méline miniszterelnök a szószékre
lépett és a következöket mondotta:

A kormány a Dreyfus-ügyben már nyilat-
kozott és bár egyáltalában nem akarja magát
a diskusszió alól kivonni, még sem helyes a
kormányt arra kényszeriteni, hogy minden nap
nyilatkozzék a különben is roppant nehéz kér-
désben beálló minden mozzanatról. A kormány
megtette a kötelességét. Az ügy igazságügyi
jellegét megörizve a törvényeknek eleget tett.
Egész nyugodtan lehet tehát a budget fölött
vitatkozni. A budget van olyan fontos dolog,
mint a Dreyfus-ügy. A folytonos szellöztetése
az esetnek csak fokozza az izgalmat, amelyet
most már politikai czélokra kezdenek kihasz-
nálni.

A választások közelednek és az affért
boulangista agitácziók élesztésére akarják hasz-
nálni, amihez azonban a kormány segédkezést
nyujtani nem fog. (Helyeslés a középen, ellen-
mondás balról.) A kamara bizhatik a kormány-
ban, amely a hadsereg becsületét és az igaz-
ságszolgáltatás tekintélyét meg fogja örizni. Az
ellenzék politikájáért azonban a felelösséget
el nem vállalhatja.

Cavaignac erre azt felelte Meline-nek,
hogy más interpellácziók irányzatával keveri
össze az övét. A kormány feleljen arra, hogy
helyes-e, hogy a hadsereg hivatott védöje, a
hadügyminiszter, ilyen esetben hallgasson.

Lavertujon az interpelláczió elhalasz-
tását inditványozza, de inditványát 277 szava-
zattal 219 ellen elvetették.

Lasan azt inditványozza, hogy a Ca-
vaignac interpelláczióját halaszszák el addig,
mig a többi, a Dreyfus-ügyben tett interpellá-
ciókat el nem intézik.

Méline ezt az inditványt elfogadja.
Cavaignac azt kérdi a kormánytól, nem

tudja-e, hogy a habozás az ügyet csak elmér-
gesitheti. A kételyeket mielöbb el kell tüntetni.

Méline válaszában rámutat arra, hogy a
kormány mindig világosan megmondta vélemé-
nyét. Az agitáczió nagyon is világos okokból
folytatja gonosz mesterkedését és nyilvánvaló
szándéka a politikát belekeverni a Dreyfus-
ügybe.

Cavaignac szerint épen a kormány
makacs hallgatása propagálja az izgatást.

Ajánlja az azonnali vitát interpellácziója felett.
Minthogy azonban Lasan inditványát 301
szavazattal 252 ellen elfogadták, a vita elma-
radt. (N. Fr. Pr.)

Tüntetések mindenfelé.
Páris, január 17.

A mai diákzavargások már sokkal komo-
lyabb jellegüek voltak, mint az eddigiek. Körül-
belül hatszáz diák, akikhez suhanczok, boltos-
legények és járó-kelök nagy tömegben csatla-
koztak. A demonstrálóknak sikerült a tulsó
partra átjutniok a rendörség elzárása daczára,
Itt aztán hatalmas

— A bas Zola!
— Vive l'armé ! kiáltásokkal végig az

utczákon. A "Vieu Temple"-téren egy Lévy
nevü zsidó régiségárus boltja elött megálla-
podtak és

— Foszszuk ki a zsidót! kiáltásokkal a
bolt megostromlásához akartak látni.

Ekkor lépett közbe a rendörség, amely
kardlappal szétverte a tüntetöket. Sürü köd is
ereszkedett a városra, ami a legtöbb embert
hazahajtotta az utczákról. (N. Fr. Pr.)

Páris, január 17.
A Tivoli vauxhalli meeting nagy néptömeget

csöditett össze. Este 9 órakor 1800 ember volt a
teremben; ugyanannyi volt kivül, ahol nagy izga-
tottság uralkodott, amelyet az ujságelárusitó fiuk
még élesztettek.

A szomszédos utczákat rendörügynökök és
lovas- és gyalogrendörök szállották meg. A tömeg
perczröl-perczre növekedett, hasonlóképpen a rend-
örség is. Amikor a terem megtelt, a tömeg a mel-
lékajtókon benyomult, összekeveredve a jelenlévö
anarkistákkal. Minden oldalról kiáltozták:

— Le Zolával! Éljen a kommün!
— Éljen a hadsereg! Éljen a társadalmi for-

radalom!
A gyülés Rochefortot és Drumont-t egyhangu-

lag diszelnökké választotta. Egy-két kiáltás hal-
latszott:

— Éljenek a zsidók!
Erre verekedés támadt, mely alkalommal egy

embert megsebesitettek.
Lyon, január 17.

A diákok tüntetést rendeztek a "Peuple"
czimü lap szerkesztösége elött, amely Zola mellett irt
és beverték ott az ablakokat. A szerkesztöség tagjai
a támadást viszonozták. Néhány diák botütések
és ködobások folytán megsebesült.

Nancy, január 17.
Ma este mintegy 300 diák járta be az utczá-

kat, gyalázó kiáltásokat hallatva Zola, a zsidók és
Dreyfus ellen. Majd a zsinagóga elött tüntettek, azt|
kiabálva:

— Halál a zsidókra!
A tömeget szétoszlatták és hat embert letar-

tóztattak, de aztán ismét szabadon bocsátották öket.
Marseille, január 17.

Háromezer ember a tiszti kaszinó ablakai alatt
tüntetést rendezett ilyen fölkiáltások közt:

— Éljen a hadsereg!
Aztán virágokat szórtak fel a kaszinó abla-

kaiba. A tisztek megjelentek az erkélyen és lekiál-
tottak :

— Éljen Francziaország !
A zászlót, amely a palota homlokzatán len-

gett, a közönség üdvözlésére meghajtották. Egy
csomó diák és fiatal ember ily kiáltásokkal szágul-
dott végig az utczákon:

— Le a zsidókkal! Pfuj Zola!
A tüntetök azután a lapok szerkesztöségei elé

vonultak, ott manifesztálták rokonszenvüket s azután
minden inczidens nélkül széjjel oszlottak. Egy másik
csoport beverte nehány zsidó boltos kirakatait.

A zsidók házainál az összes ablakokat bever-
ték. Egy épület elött, ahol tisztek laknak, a tömeg a
hadsereget éltette. A közlekedés megszakadt.

*
Mint aradi tudósitónk táviratozza, Zolának

Aradról számos aláirással ellátott üdvözlö sürgönyt
küldöttek a Dreyfus-ügyben tanusitott maga-
tartásáért.
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TÁVIRATOK.
Luegerék kölcsönügye.

London, január 17. Lueger bécsi polgármes-
ter alkudozásai a gázkölcsön ügyében már nyolcz
hónapja vannak folyamatban és különbözö idökben
különbözö intenzivitással müködtek a megbizottjai.
Mult pénteken dr. Rabenlechner jelent meg Lon-
donban Lueger képviseletében, hogy a kölcsönt
nyélbeüsse. Rabenlechner a londoni Choats et
Comp czéggel tárgyalt, amely Lueger kérésére
mindent a legnagyobb titokban tartott. De hogy a
dolog nem megy a legsimábban, mutatja az, hogy
Rabenlechner szombat délután a fél 4 órai gyors-
vonattal hirtelen Birminghamba utazott.

György herczeg — kormányzó.
Frankfurt, január 17. A Frankfurter

Zeitung jelenti Konstantinápolyból: Az itteni
orosz nagykövet Sinoview a szultánnak külön
kihallgatáson kijelentette, hogy kormányától azt
a határozott utasitást kapta, hogy egyesegye-
dül György herczeg krétai kormányzói je-
löltségébe egyezzék bele. Ha a szultán abba
bele nem egyeznék, hogy György herczeget
a hatalmaknak maga ajánlja, Oroszország
Görögorszagot támogatja és Kréta kor-
mányzóságához segiti György herczeget, A
szultán, akit ez a követelés nagyon meglepett,
megigérte, hogy a nagykövetnek ez ügyben
vasárnap estig megadja válaszát. Vasárnap
este 8 óráig még semmiféle válasz nem ér-
kezett.

A háboru után.
Konstantinápoly, január 17. Edhem pasa

tábornagyot a hadügyminiszter utasitotta, hogy
a thesszaliai hadsereg leszerelése ügyében
tegye meg haladéktalanul a kellö intézkedése-
ket. E czélra már ötvenezer embert öszponto-
sitottak Voloban, ahonnan legközelebb hét
gözhajó elviszi a tartalékosokat Kis-Ázsiába,
illetve Konstantinápolyba és a Fekete-tenger
más kikötöibe.

Athén, január 17. Smolensky tábornok,
hadügyminiszter megbizta a nagy katonai vizs-
gáló-bizottságot, hogy vizsgálja meg Konstantin
trónörökös vezérkarának a thesszáliai hadjárat
alatt kifejtett müködését, mivel a trónörökös
jelentése csodálatosképen hallgat erröl.

Anglia és Kina.
London, január 17. A "Times" jelenti

Pekingböl tegnapi kelettel: Az angol követ kö-
zölte a Tsungli-Yamen-nel, hogy az angol kor-
mány hajlandó Kinát a japán hadikárpótlás
megfizetésére szükséges, 50 év alatt törlesz-
tendö 4°/o-os, alpari kibocsátandó 12 mil l ió
forintnyi kölcsönhöz segiteni. A kölcsön fel-
tételei ezek volnának: 1) A három szerzödéses
kikötö, nevezetesen Ta-Lien-Van, Siangin (Hu-
nan- tartomány) és Nan-Ning megnyitása.
2) Annak a kinyilatkoztatása, hogy a Jan-Tse-
Kiang völgy egyik részét sem engedik át idegen
hatalomnak. 3) Angliának jog arra, hogy a
birmai vasutat Yunan-on át tovább vezethesse.
Ha Kina nem teljesitené kötelességeit, akkor
bizonyos bevételeit az angol vámigazgatóság
ellenörzése alá helyezi. A tárgyalásokat ezen
az alapon fogják folytatni. Kina ezt az üzletet
elönyösnek tartja, de attól fél, hogy Franczia-
és Oroszország ellene szegülnek, különösen
Ta-Lien-Van és Nan-Ning megnyitásának.

Bismarck nem nyilatkozott.
Hamburg, január 17. A Hamburger Nachrich-

ten" határozottan megczáfolja azt a hirt, mintha
Bismarck a Kiao-Tschau-öböl bérbevételéröl ugy
nyilatkozott volna, hogy az kitünö diplomácziai
munka.

Zavargás a kenyér miatt.
Ancona, január 17. A kenyérárak fel-

emelése miatt tegnapelött a szocziálisták
kiáltványban hivták fel a lakosságot tiltakozó
tüntetésre. Ma reggel mintegy 100 asszony,
gyermekeivel, a városháza elé vonult és a
kenyérárak leszállitását követelte. A pol-
gármester megigérte, hogy minél elöbb meg-
teszi a megfelelö intézkedéseket. Eközben még
sokan csatlakoztak a tüntetökhöz. Néhány
gyerek kövekkel kezdte dobálni a városháza

ablakait. A katonaság közbelépett és kiüritette
a teret. A tömeg az utczákban oszlott szét.
A tüntetök több üzlet kirakatát beverték,
mire a kereskedök gyorsan bezárták üzletei-
ket. Összeütközés is történt, miközben néhány
polgári rendör és egy asszony megse-
besült A rendörség több embert letartóz-
tatott.

HIREK.
— Bál az udvarnál. Február 19-én —

amint már közöltük — bál lesz az udvarnál a
budai királyi várban. Ez alkalomból több fö-
herczeg és föherczegnö, ugyszintén a diplomá-
czia több tagja is Budapestre jön, hogy ez
udvari ünnepségben résztvegyen.

— Vilmos császár Jeruzsálemben. Bécsi
tudósitónk a következöket telefonálja: A
Correspondent d'Est szerint Vilmos német
császár április 15-én két legidösebb fiával
Jeruzsálembe utazik. Ezen a napon egyenesen
Port-Said felé veszi az utját a hajója. Hogy
innen hajón Jaffa-ba megy-e és onnan vasuton
Jeruzsálembe, vagy pedig a hosszabb karaván-
utat választja-e a Sinai hegy felé a Szent-földön
át, az még nem biztos. Julius elején esetleg
ellátogat Konstantinápolyba a szultánhoz és
onnan Olaszországba utazik.

--- A grófi fogat balesete. Boroszlóból
jelentik, hogy szombaton délután a briegi
más mellett egy tehervonat elgázolta gróf Pfeil
(Kreisewitz) kocsiját. Pfeil grófné könnyen,
a leánya pedig sulyosan megsebesült. A
kocsis is sulyosan megsérült.

— Személyi hirek. Báró Bánffy Dezsö mi-
niszterterelnök e héten nem ad kihallgatást — Dr.
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
e heti audencziáját csütörtök helyett pénteken dél-
után 4 órakor fogja megtartani. .

— Merénylet az elnök ellen. Havanná-
ból táviratozzák : Egy Picou nevü ember teg-
nap Santa Clara elnökére, mialatt ez résztvett
egy teke-játszmában a santa-clarai parancsnok-
nál, kétszer rálött revolveréböl, anélkül, hogy
talált volna. A jelenlevök meg akarták Picout
lynchelni, de a parancsnok és hadsegédje
elfogták a merénylöt, akit aztán börtönbe
vittek. Teljes nyugalom uralkodik.

— A párbajok városa. Ami Hódmezövásárhely
a sikkasztások terén, ugyanaz Nyiregyháza a pár-
bajok terén. Ott ugyanis — mint levelezönk táv-
iratozza — egymást érik a párbajok. Egy hét alatt
nem kevesebb, mint négy párbaj volt. A legutolsó-
ban Gván Lajos földbirtokos és Baruch Arthur
tartalékos tiszt voltak az ellenfelek. Baruch a nya-
kán és a karján sulyos sebet kapott. A párbajra
báli szóváltás adott okot. — Egy másik párbaj hire
Brassóból érkezik, ahol ma délelött Kovács Lázár
honvédföhadnagy és Falbin közös hadseregbeli fö-
hadnagy a honvéd laktanyában kardpárbajt vivtak.
Falbin föhadnagy sértetlen maradt, Kovács Lázár
azonban jobb hóna alatt kapott egy vágást, mely az
ütereket átmetszette. Állapota sulyos.

— Az akadémia ülése. A magyar tudomá-
nyos akadémia III. osztálya ma este Than Károly
elnöklete alatt ülést tartott. Ez alkalommal tartotta
meg Lóczy Lajos levelezö tag a székfoglalóját.
Lóczy gróf Széchenyi Béla utazásainak földtani és
földrajzi eredményeit ismertette a közönség nagy
érdeklödése és tetszése mellett. Dr. Onodi Adolf a
gége légzö és hangképzö idegeiröl szóló vizsgálatait
mutatta be. Bókay Árpád több tudományos mun-
káról értekezett és végül Daday Jenö levelezö tag
munkáját olvasták fel a ceyloni édesvizi mikroskó-
pikus állatokról s ezzel az ülés véget ért.

— A "Slovenské Listy" a rektorról.
Még karácsonykor történt, hogy a rektor betil-
totta a nemzetiségi ifjak tervezett memorandu-
mát s ezt Hodzsa Milán tót, Oku Simon
szerb, Moisil Virgil és Adam Georg román
vezetöknek, hivatkozással az 5223/1897. számu
miniszteri rendeletre, tudtukra adta. A remé-
nyeikben csalódott ifjak most replikát tesznek
közzé éles hangon birálva a rektor eljárását:

"E tilalom — mondják — a tanulságok gaz-
dag forrása számunkra, ha majd megint

jut azon reménynyel hitegetni magunkat, hogy e
nácziótól várhatjuk sérelmeink orvoslását. A tila-
lom az 1868. évi XLIV. törvényczikk 1. §. a nemzeti-
ségi törvényre hivatkozik, pedig az ifjak épen
ennek alapján akarták felterjeszteni sérelmeiket,
mire a rektor maga is bátoritotta, söt egyenesen
felhivta. Vajjon a törvény nem magyaráztatik
aszerint, amint Herczegh és Wlassics urak bódé-
jába illik. A rektor elszámitotta magát, mikor
panaszuk benyujtására szólitotta fel az egyetemi
nemzetiségi ifjakat, abban a reményben, hogy
ezek néhány ostoba rektori frázistól elkapatva,
vagy talán megijedve, abbahagynak mindent, söt
még bocsánatot kérnek. . . De mikor látta, hogy
a mozgalom komolyabb jelleget ölt, és ha-
sonló ama mozgalmakhoz, melyek ugyan
szem elött tartják a törvényt, de erös
faj szeretetben gyökerezve könnyen sértik
a magyarón éra höseit — akkor hir-
telen törvények jutnak eszébe, miniszteri rendele-
tekhez, szemtelen törvénycsavaráshoz nyul!
Söt impertinencziájuk addig megy, hogy fenyege-
téssel iparkodnak megtörni a tanuló-ifjuság ellen-
állását. A rektor ur e mellett az ismert magyar
politikától, a fülbefogástól sem fordul él, és elég
merész tettének igazolására a nemzeti egységet
követelö nemzetiségi törvényre hivatkozni 1 Rektor
ur 1 Ha egyáltalán foglalkozni akar a nemzetiségi
törvénynyel, akkor ne beszéljen bolondgombá-
kat, hanem verje ki fejéböl azt a kisértö gondo-
latot, hogy a tanuló-ifjuság agitálni akar a nem-
zeti egység ellen, inkább nézze meg az idézett
törvény eddig kerülgetett 19. §-át és állitsa fel a
tót nyelv és irodalom tanszékét. Fontolja meg a
törvény további diszpoziczióit, hogy arczul üsse
önt az a tudat, miszerint az ön eljárása nem
felelt meg e törvény szellemének, söt azt inkább
durva czinizmussal megtiporta. Olyan magas is-
kolai hatóság eljárása, milyen a rektor, karöltve
a miniszterrel, uj bizonyitéka a durva, fojto-
gató magyar rendszernek és a rektor maga
az elsörendü farizeusok sorába áll. Ugyan-
az a rektor, ki az ifjakat farizeus módon
panaszaik öszinte elmondására biztatja, atyai jó-
akaratáról biztositja és baráti indulatot igér;
ugyanaz a rektor megtiltja ama panasz kifejtését,
amit elébb szép szóval akart belöle kivexálni. És
miért teszi ezt? Ö azt mondja, mert elöre tudja,
hogy e válasz lázitó eszköz lehet a nemzetiségek
kezében! Ha ön, rektor ur, "Magyar Országos
Egyesület" elnöke, egyáltalán képes lenne meg-
különböztetni a hazafiságot a sarlatanizmus-
tól, akkor szükségesnek tartanók megvédeni ifju-;
ságunkat ilyen szemtelen gyanusitástól, de
nyilvánvaló okaink miatt erröl lemondunk. Csak
azt konstatáljuk, hogy immár nagyon recseghet-
inoghat az önök egyedül üdvözitö, államalkotó
alkotmánya, ha már a tanuló-ifjuság nyilt szavától
is félteni kell. Örülten kapkodnak miniszteri ren-
deletek után csak bátor ifjak láttára is, végül
pedig azzal hitegetik magukat, hogy a visszafoj-
tott igazság soha napfényre nem kerül!

Amint ebböl látható, a -reményeikben csa-
lódott ifjak nem igen válogatják meg szavaikat.

— Házasság. Turopolyay Vrasich Jenö fö-
városi tisztviselö e hónap 16-án tartotta eljegyzését
Suhajda Rózsa kisasszonynyal, Ladányi György
hivatalnok sógornöjével.

— A középiskolák nevei. Az országos közép-
iskolai tanáregyesület választmányához érdekes s
hazafias inditványt terjesztett legutóbb Bozóky
Endre tanár. Azt ajánlja, hasson oda az egyesület,
hogy a föváros középiskolái a millenium em-
lékére nemzeti történetünk s irodalmunk nagy
alakjainak a nevéröl neveztessenek el, mert a
mostani kerületek szerinti elnevezés, különösen, ha
a kerületek számaiban változás állana be, sok za-
varra és összetévesztésre adhatna okot. A tanáregyesü-
let e kérdést, minthogy az nemcsak fövárosi, hanem
országos érdekü, átteszi a tanári körökhöz tárgyalás
végett s ezek javaslata szerint az évi közgyülésen
határoz.

--- Mit mondott az uralkodó ? Valahányszor
megjelenik valahol a király, kiállitáson, ünnepélyen,
nagy szerencsétlenségek szinhelyén, mindannyiszor
esik és kérdezgetik az emberek, hogy mit mondott



Kedd, január 18. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1898. — 7. oldal.

az uralkodó? Az ujságok hiven elreferálják a mon-
dásokat, de sokszor megtörténik, hogy az egyik uj-
ság szerint egészen mást mondott az uralkodó,
mint a másik szerint. A valóság pedig itt is, mint
mindenben, az arany középuton van, azaz sem ezt,
sem azt nem mondotta az uralkodó, hanem hallga-
tott. Nem az uralkodó beszél ilyenkor az ujságok-
ban, hanem a kereskedök, akiket az a kegy ért,
hogy a király néhány pillanattal tovább nézte az ö
kiállitott portékáit s aki siet reklámczélokra kihasz-
nálni azt is, amit a király mondott, azt is, amit
nem mondott. A milleniumi kiállitás idején nálunk
is gyakran adtak a kereskedök s az ö informáczióik
alapján az ujságok a király szájába olyan szava-
kat, amelyeket nem mondott, és hogy szebb legyen
a tudósitás, maguk az ujságirók is fabrikáltak oly-
kor-olykor elmés mondásokat. Legutóbb Bécsben, a
szakácsmüvészeti kiállitás után járta nagyon a mon-
dás : mit mondott az uralkodó ? Be kell vallanunk,
hogy a kereskedök, a gyárosok, akik kiállitók voltak
és a bécsi ujságok elég sürün feleltek erre a kérdésre
és nyilvánosságra jutottak mindazok a szavak, melyeket
az uralkodó egyes kiállitókhoz intézett. Az ural-
kodó jószivüsége épen olyan általánosan ismert
dolog, mint személyének szeretetreméltósága. Nem
akarta visszautasitani azt a kérést, hogy ö nyissa
meg a szakácsmüvészeti kiállitást, mert ö mindig
megtesz szivesen mindent, ami valamely ipar tekin-
télyét emeli. Minden kiállitóhoz volt egy-egy barát-
ságos szava, de ezekkel a szavakkal szánalmas
visszaélés történt. Ezek magánnyilatkozatok voltak
és egyáltalán nem voltak a nagy nyilvánosságnak
szánva, de azért a kereskedök is, a bécsi ujságok
is siettek, hogy — természetesen jó pénzért —
közöljék a nyilatkozatokat, melyeket a kiállitók
reklámczélokra használnak ki. Ez a tapintatlanság,
sajnos, mindenütt megrögzött szokás és minél inkább
fejlödik a kereskedelem, az ipar, minél jobban be-
fészkeli magát a vén Európába az amerikai szellem,
mely sippal és dobbal dolgozik, annál jobban fog-
nak arra figyelni a kereskedök és annál lármásab-
ban fogják hirdetni, hogy mit mondott az ural-
kodó?

— Garasanin haldoklik. Párisból jelenti
egy mai távirat, hogy a párisi szerb követ,
Garasanin, a volt liberális kormányelnök, halá-
lán van. Veszedelmes daganata támadt, ame-
lyet az orvosok operálni akartak, kijelentvén,
hogy csak ezzel lehet a beteg életét meg-
menteni. Garasanin azonban nem engedte,
hogy vágják s igy az orvosok lemondtak róla.
Azt hiszik, csak egy-két napot élhet.

— Feltámadt halott. Egy sári atyafi berándult
Gyöngyösre valami ügyes-bajos dolgában. Szeren-
csésen elvégezte dolgát és efölött való igaz örömé-
ben ugy este felé beült az egyik korcsmába egy ital
borra. De az egy italból több üveg is lett s tánto-
rogva elhatározta, hogy ö bizony még az éjjel haza
megy. El is ért a város végéig, ott összeesett, el-
aludt. Reggelre kelve egy csomó ember verödött
össze körülötte. Még csak nem is lélegzett. Meghalt,
azt gondolta mindenki. Fel is tették a holtestet-
szállitó kocsira. Nagy csapat kisérte, mondogatván,
hogy bizonyosan felbonczolják ö kelmét. E nagy
szóra felocsudott a sári ember s ugy elszaladt, hogy
még a nevét sem tudhatták meg.

— Hol van Kelechényi Hugó ? A M-g ezzel
a czimmel ma megczáfolja azt a hirt, mely néhány
nappal ezelött Kelechényi Hugónak, a barsmegyei
milliomos Kelechényi Rafael fiának Meránban
véghezvitt öngyilkosságáról elterjedt. Kelechényi
Hugó eszerint él, csak azt nem tudja senki, hol
van. Kelechényi Hugónak halálhire Péczelröl ter-
jedt el az országban. A péczeli Ráday gróf-féle
birtokot évekkel ezelött ugyanis az öreg Kelechényi
Rafael vásárolta meg s ott tartózkodott a mult
hetekben is. Fia szintén az év nagy részében itt
lakott. A minap Kelechényi Rafael czimére Merán-
ból egy távirat érkezett, amelyben egy ismeretlen
név fia öngyilkosságáról értesitette, kérve egy-
szersmind, hogy a temetésröl gondoskodjék. Az
apa e hirre szószerint ezt a táviratot küldte Me-
ránba :

Fiammal nem törödöm, holttestét dobják
egy gödörbe.

Tudnivaló ugyanis, hogy a fölötte takarékos
Kelechényi Rafael, fiával, ennek pazarlása miatt,
régóta igen feszült viszonyban élt s innen magya-
rázható ennek a táviratnak a kegyetlensége s jel-
lemzö Kelechényinek fiával szemben megkérgesedett
lelkére az, hogy e távirat szövegét senki elött sem
titkolta, söt még jobbra is, balra is a szomszédok-
nak szinte dicsekedve el-elbeszélte. Megmagyarázza
azonban e távirat szövegét teljesen az, hogy Kele-
chényi Rafael jól tudta, hogy fia nem ölte meg
magát, hanem csendesen elmélkedik a keresz-
tüldözsölt vig napok és adósságai felett vala-
melyik elmegyógyintézetben.

— A feltámadt inkviziczió. Párisi levelezönk
irja: A franczia metropolisban, amely irányt szab
az egész világ izlésének, divatot teremt s melynek
eseményeit mindig nagy figyelemmel kiséri az egész
ország, feltámadt az inkviziczió. Régi, szomoru idök
emlékei jutnak az ember eszébe, amikor ezeket
hallja, de nem tudja hamarjában, igazán uj életre
kelt-e az inkviziczió, amely behatol a családi szen-
télybe, számon tartja mindenkinek legbizalmasabb
ügyeit és alkalomadtán kiviszi azokat a piaczra,
vagy csak az embereknek a legutóbbi világraszóló
események által fölizgatott képzelme mondja-e,
hogy feltámadt az inkviziczió ? Akármint van is,
tény, hogy az emberek félnek, bizalmatlankodnak
és már nyiltan is emlegetik az inkviziczió vesze-
delmét. A Figaro ezzel a czimmel L'inquisition
czikket közöl, mely hivatkozva a legutóbbi hetek
eseményeire, azt bizonyitgatja, hogy Francziaor-
szágban nemcsak a katonai, hanem a polgári élet-
ben is uralomra jutott az inkviziczió. Titkos, isme-
retlen hatalmak a polgárok életének legcsekélyebb
eseményeit is nyilvánosságra hozzák, olyan esemé-
nyeket, melyeket az illetök már régen elfelejtettek,
de amelyek ugy, amint a borzalmas sötétben dol-
gozó inkviziczió feldolgozta azokat, végzetesek le-
hetnek. Nem sok hiányzik ahhoz, hogy Bertillon
rendszere szerint megmérjenek minden franczia
polgárt. Divattá lett a kémkedés, bárhová megy az
ember, félnie kell attól, hogy kémek veszik körül.
A franczia polgárok nem érzik már magukat biz-
tonságban és gyanakodva nézik legjobb barát-
jaikat is.

— A Robinzonok. Két nagykanizsai diák, akik-
nek nagyon a fejébe szállott Robinzon Kruzoe kalan-
dos históriája, elhatározta, hogy szintén kalandokra
indul. Eltüntek hazulról, s hogy, hogy nem, egy-
szerre csak Fiuméban termettek. No még csak ez
kellett nekik: tengert valóságban is látni ! Lelkük
máris annak közepébe kivánkozott. De hogy juthat-
nak el oda ? Nincs se erdöség, se parlagon heverö
fa, de még egyszerü faragó szerszám sem. De mire-
valók is ezek? Hiszen Fiume kikötöjében meg a
Deltán annyi csónak himbálódzik éjjel-nappal anél-
kül, hogy csak valaki is feléjük hederitsen. Egy
ilyent leoldani, beleülni s kievezni a Quarneroba,
nem olyan nagy dolog. Castelmuschióból jött
Colombatovich János az "Antonio C," nevü vi-
torlával, hogy ügyét-baját Fiuméban elintézhesse,
midön Fiúmétól még vagy 4—5 tengeri mértföld-
nyi távolságban egy csolnakot látott a bora által
felböszitett hullámokon himbálódzni, melyen sem
vitorla, sem evezö nem volt, hanem csak két fiatal
gyermek ült benne. Colombatovich átlátva a helyze-
tet, rögtön vitorlásához kötötte a csolnakot s a két
fiut maga mellé helyezte el. Fiuméba megérkezve,
Colombatovich jelentést tett a révhivatalnak, a
honnan a két gyermekkel együtt a rendörséghez
utasitották. Ott kihallgatták öket, az egyik fiu neve
Balogh Zoltán, a másiké Udvardi József; mind-
egyikük 15 éves és V. osztályu tanulók a nagy-ka-
nizsai gimnáziumban. Zsebükben 20 forint készpénzt
találtak. Egyelöre a rendörség vette öket pártfogás
alá, nehogy Fiuméban létük alatt még egyszer ked-
vük kerekedjék Robinzon Kruzoe és Péntek szere-
pére vállalkozni.

— Adományok. Több helyröl kisebb-nagyobb
összegeket küldöttek be hozzánk, hogy azokat ren-
deltetési helyükre juttassuk. Az adományok a követ-
kezök : Egy Ismeretlen 50 krajczárt küldött a jegy-
zöi árvaház részére; Gergely Gyula, vizsai segéd-
jegyzö 1 forint 28 krajczárt küldött a Kossuth-szo-
bor javára; ugyancsak a Kossuth-szobor javára

Szabó István tiszavezsenyi föbiró egy asztaltársaság
ujév estéjén történt gyüjtése eredményeként 1 forint
62 krajczárt küldött; egy baráti társaság a máv.
nyugdijépületében (VIII. ház. keleti pályaudvar) mü-
kedvelö elöadást rendezett, melynek tiszta jövedel-
mét, 5 forintot a torontáli inségeseknek szánta;
Návay Lajos Makóról ugyancsak a torontálmegyei
inségesek javára 10 forintot küldött be hozzánk\
Mindezeket az összegeket rendeltetési helyükre
juttattuk.

— Végzetes csók. Rómában történt. Egy tár-
saságban arról beszélgettek, milyen hatása lehet a
fülre adott csóknak. Jelen volt egy orvos is, aki azt
mondotta, hogy a fülre adott csóknak könnyen sü-
kétség lehet a következménye. Amikor a társaság
szétoszlott, hazamenet a fiatal báró Riccordi tréfál-
kozva megkérdezte menyasszonyát, vajjon megcsó-
koltatná-e magát a fülén és nem félne-e a követ-
kezményektöl ? A szép leány nevetve felelte:

— Csak csókolj meg!
Alighogy a leány azt kimondta, Riccordi

czuppanó csókot nyomott menyasszonya fülére. Eb-
ben a pillanatban a fiatal leány szuró fájdalmat
érzett a fülében és még azon az éjjelen orvoshoz
kellett mennie, mert fájdalmai egyre hevesebbek
lettek. A leány állapota napról-napra sulyosbodott
és az orvos operácziót mondott szükségesnek. De
késön jött ez a beavatkozás és a fiatal leány
megsiketült.

— A szerelmesek halála. Nagyváradról távira-
tozzák : A váradi szölöhegyen tegnap véres dráma
történt. Szatmári Imre czipészlegény szerelmes
volt Kis Juliska 19 éves leányba. A leányt azonban
az apja másnak szánta. A szerelmesek erre közös
elhatározással halálra szánták magukat. Kimentek a
szölöhegyre, ahol Szatmári revolverrel hátba
lötte Juliskát. A leány lerogyott. Szatmári erre
még egy lövést irányzott a leány arczába, aki né-
hány percz mulva meghalt. Ezután a gyilkos
szeretö magára lött s szörnyet halt. A gyilkosság
napján délelött a férfi a helybeli lapokhoz, kül-
dött levelezölapokon tudatta kegyetlen elhatá-
rozását, de a levelezölapok csak a katasztrófa után
jutottak kézhez.

— Sztrájk. Frigyes föherczeg Déva
mellett levö birtokán, mint levelezönk távira-
tozza, azok a munkások, akik az árviz által a
mult esztendöben megrongált töltések kijavitá-
sával voltak elfoglalva, ma sztrájkolni kez-
dettek. Szemegyey jószágigazgató kérelmére
Szinkovich föbiró csendörökkel a sztrájk szin-
helyére ment. A sztrájk a budapesti szocziá-
lista apostolok izgatásának az eredménye.

— Elfogott orvvadászok. Komárom vármegyé-
ben széltében garázdálkodott egy vadorzó-banda és
nagyban üzte mesterségét. Az ógyallai vadásztársa-
ság rendörei már hetek óta lesik az orvvadászokat,
de nem tudták öket elcsipni. A napokban végre sike-
rült a bandából négyet elfogni; mind a négy szent-
péteri ember és hires vadorzó. A kelepczébe került jó-
madarak bevallották, hogy szeptember végétöl e hónap
9-ig 800 darab fáczánt löttek a legjobb állomá-
nyu vadaskertekben; Szilveszter éjszakáján nehány
óra alatt 87 darabot puskáztak le. A négy vad-
orzó Balogh Imre föszolgabiró elött elárulta társait
és az orgazdát is, aki értékesitette a zsákmányt.

— Szerencsétlen rókavadászat. Tót-Komlós-
ról jelenti levelezönk, hogy ott néhány róka napok óta
látogatást tesz a községben s nagy pusztitásokat visz
végbe. A vadászok elhatároztak, hogy pusztitó hadjára-
tot intéznek ellenök. Puskára kaptak s egy rókalyukból
ki is üzték lakóját. A lövésre azonban a község
jegyzöje kiáltotta el magát. Vadásztársának golyója
jobb karját lötte keresztül.

— Veszett kutyák garázdálkodása. Brassóban
ma, hétfön — mint levelezönk jelenti — nagy ré-
mületet okozott két veszett eb. Az egyiket sikerült
leütni, mielött kárt okozhatott volna, a másik azon-
ban befutkározva az utczákat, öt embert megmart,
ezek közül egy asszonyt valósággal össze-
marczangolt. Utolsó áldozata élet-halálharczot
vivott a veszett állattal, mig fejszével leteritette.
Az egyik áldozatnak a kezét azonnal amputálták.
Valamennyi beteget ma Budapestre szállitották a
Pasteur-intézetbe.
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— A költekezö fürdövendégek. Arcoból táv-
iratozzák a N. Fr. Pr. utján : Az itteni üdülöhe-
lyen nagy feltünést keltö elfogatás történt. Egy na-
gyon pazaron költekezö kalandor nöt vetettek fog-
ságba, mert nagy arányban folytatott szédelgésére
jöttek rá. Egy szállótulajdonosnak 1500 forinttal
tartozik. Elfogtak továbbá egy vele összeköttetésben
álló fürdövendéget is.

— Munkások halála. Gleibitzböl távira-
tozzák, hogy Zabrze mellett a Königin Luise
tárnában tegnap tüz támadt. Tizenöt munkás
sulyosan megsebesült, akik közül hét a kor-
házban meghalt. Attól tartanak, hogy még
huszonöt munkás van a tárnában eszméletlen
állapotban, vagy halva. Még nincs kideritve a
tüz oka, de valószinü, hogy a bányalég okozta.
Lehetséges, hogy a közvetlen okot valamely
bányász ügyetlensége szolgáltatta, aki lámpájá-
val gyujtotta fel a bányaléget.

— Öngyilkos ügyvéd. Losonczi levelezönk
jelenti, hogy ott ma délután 6 órakor Zelenka
Gyula ügyvéd föbe lötte magát s szörnyethalt. Tet-
tének oka valószinüleg gyógyithatalan betegsége volt.

= Kriegner-féle Akáczia-arczcréme 1 forintért,
szappan 50 krajczárért kapható a Magyar korona
gyógyszertárában. Budapest, Calvin-tér.

Lövés az utczán.
Az Operaházban belül ma nem tartottak elö-

adást. A szinház zárva volt s az odaszerzödtetett
olaszok odahaza maradtak. Hogy azonban a nép
mégis szórakozzék, Larizzának és Perottinak két
hevesvérü honfitársa az Operaház egyik sarkán kü-
lön elöadást rendezett, belépödij nélkül. Elébb hangos
szóváltás támadt köztük, majd pofonok következtek
s végül eldördült egy valóságos lövés.

Az Opera-kávéház sarkán kaszinózó hordárok
felorditottak ijedtökben. Azt hitte mindegyik, hogy
a lövés öt találta el. Az utcza népe a zaj felé ro-
hant s ott találta a fövárosi sportvilág két ismert
alakját: Santelli Italo és Giroldini József vivó-
mestereket, akik nyilvánvalón valamelyes személyi
differencziát intéztek el csak amugy rövidesen.

A kinos ügynek elözményei voltak, amelyeket
a következökben ismertetünk: Santelli Italo néhány
évvel ezelött letelepedett Budapesten és vivóiskolát
nyitott, melynek csakhamar igen sok növendéke
akadt. Santellinek, mint vivómesternek csakhamar
igen jó hire kelt s amikor két évvel ezelött nagy
mérközést rendezett a Vigadóban, az érdekes
versenyekben résztvettek Európa legkiválóbb vivói.
Közben konkurrense támadt Giroldini József
személyében, aki csakhamar alkalmat talált arra,
hogy Santellivel összeakaszsza a szekere rudját.
Giroldini valamelyik lapban nyilatkozatot is bocsá-
tott közé Santelli ellen, aki kijelentette, hogy
Giroldini sértéseit nem veszi komolyan s addig
elégtételt sem kér töle, amig Giroldini egy
olasz fenyitö törvényszékkel támadt becsületbeli
ügyét annak rendje és módja szerint el nem intézi.
A hirlapi nyilatkozatok azonban nem szüntek meg
s végre is az athletikai klub választmánya felszó-
litotta Santellit, aki a klubnak vivómestere, hogy
igazitsa el az ügyét Giroldinival.

Santelli erre elküldötte segédeit dr. Schwarz
Gyulát és Bay Lajost Giroldinihez, aki azonban
kijelentette, hogy a kihivás ideje lejárt és ö elég-
tételt nem ad.

Ma délben Santelli Kardos Árpád festö-
müvész és Amori Ede utján ismét megkisértette a
kihivást, ellenfele azonban most sem fogadta azt el.

Santelli tehát három óra tájban elment az
Operaház mögé a Lázár-utczába, hogy Giroldinit, aki
a 18 szám alatt lakik, meglesse s rákényszeritse az
elégtételadásra.

Giroldini végre este hat órakor Bay Lajossal
lejött lakásából s a Hajós-utcza felé tartott. A Lá-
zár-utcza és az Opera sarkán kezet fogott Bay-val s
az Andrássy-ut felé fordult.

Ebben a pillanatban elöugrott Santelli, bal-
kezével megfogta a jobb karját s arczul vágta. Gi-
roldini szabályszerüen visszaadta a pofont, mire
Santelli még kétszer arczul ütötte.

Giroldini ekkor visszaugrott, elörántotta forgó-
pisztolyát s ezzekkel a szavakkal
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— Nesze, briganti! rálött Santellire.
A kilenczmilliméteres golyó Santelli balvállá-

nál belefuródott a vastag téli kabátba s szépen meg
is állapodott, mielött az elevenbe ért volna. Mind-
össze egy kis véraláfutás jelzi a vállpereczen, hova
koppant a golyó.,

Santellit csakhamar körülvette a nép, a men-
tök is megérkeztek, de dolguk nem akadt. Giroldini
pedig, mint akinek rendben van a szénája, ismét
elindult az Andrássy-ut felé.

A revolveres vivómester az idöközben vissza-
tért Bay Lajossal elindult a fökapitányság felé.
Mikor az opera elött elhaladtak, egy detektiv
Giroldini vállára tette a kezét:

— Kövessen !
— Megyek én magam is, de kocsin.
Igy vonultak be hárman a Zrinyi-utczai

palotába, ahol Diener Lajos kapitány fölvette a
jegyzökönyvet.

Giroldini elmondotta, a torzsalkodás történetét
s addig jutott, hogy Santelli orozva támadta meg.
Hátulról ütötte arczul.

Ebben a pillanatban toppant be az ellenfél.
— Téved uram, én önt elülröl vágtam pofon.
— Már megint !
— Természetes, mert ez az igazság !
Igy folyt a társalgás közöttük, hol a kapaczi-

tálás, hol a fenyegetés hangján, mig Diener kapi-
tány a jegyzökönyvet diktálta. Akkor hallgattak csak
el, amikor a kapitány kijelentette, hogy a támadást
mind a két elöadás szerint leiratta a jegyzökönyben.

Ezután a két ellenfél felkelt és távozott. San-
telliben volt annyi humor, hogy ajtót nyitott Girol-
dininak.

Benkö Rózsit elitélték.
Puscariu vizsgálóbiró, amint ma már em-

litettük is, tegnap szabadlábra helyezte Benkö Ró-
zsit, de a fökapitányság kérelmére átkisértette a
tolonczházba. Krecsányi Kálmán rendörkapitány
ma közerkölcsiség elleni kihágás miatt vonta
felelösségre az orfeuménekesnöt és el is itélte
husz napi elzárásra.

Az itélet igy hangzik:
A közerkölcs ellen való titkos üzelmekért

vádolt fogva levö Benkö Rózsi, bécsi születésü,
husz éves, szerzödés nélkül levö, vagyontalan,
büntetlen hajadon, volt orfeuménekesnö a 837/884.
közigazgatási szabályrendelet 24. §-ába ütközö ki-
hágás miatt az 1879. évi 40. törvényczikk 81. §-a
alapján husz napi önköltségen töltendö elzá-
rásra és az esetleg fölmerülö költségek megfizeté-
sére itéltetik. Elözetes fogságából hét nap kitöltött-
nek számitandó.

A megokolás fölemliti, hogy Benkö Rózsi
1898. január 9-én és 11-én jegyzökönyvbe mondotta
a fökapitányságon, hogy két-három kedvese volt
egyszerre. Be van bizonyitva, hogy a leány már
serdületlen korában elhagyta szülöi házát és azóta
a legkönnyelmübb életet folytatta. Be van bizonyitva,
hogy 1897. év márczius hónapjától november 15-ig
nem volt foglalkozása.

Benkö Rózsi fölebbezett az itélet ellen, azután
visszakisérték a tolonczházban levö czellájába.

Ebben az egész ügyben az a legérdekesebb,
hogy Benkö Rózsit zsarolás miatt fogták perbe, s
tartóztatták le, és elitélték közszemérem elleni kihá-
gás miatt. A kihágási büntetötörvénykönyv 81-ik
szakasza határozottan megjelöli, hogy "kik" kö-
vethetik el azt a közszemérem elleni kihágást.
Már pedig Benkö Rózsi nem tartozik azok közé,
akikröl a 81-ik szakasz intézkedik, s hogy nem
vonható abba a kategóriába, kitünik épen a marasz-
taló itélet rendelkezö részéböl.

Benkö Rózsi zsarolási ügyében a rendörség
ma a következö hivatalos jelentést közli:

Egyes lapok ama hirt közlik, hogy Benkö
Róza ellen a zsarolás miatt emelt vád a királyi bi-
róság által el lett ejtve. Ez nem felel meg a való-
ságnak, mert a fenyitö biróság az eljárást folytatja
és a rendörséghez érkezett értesités szerint csak
ideiglenesen lett Benkö Róza szabadlábra he-
lyezve s rendöri eljárás végett a rendörségnek
visszaadva.

A szerencsétlen kis divát ma reggel az
itélet elött meglátogatta a védöügyvédje a toloncz-
házban.

— Meddig kinoznak még, ügyvéd ur ?
— Talán még ma kiszabadul. De mondja
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meg, ugy-e, hogy a maga szive olyan, mint a pil-
langó ?

— Esküszöm, hogy senkit sem szerettem, csak
azt, akinek a nevét nem szabad emlitenem,
azután még egyet, aki engem nem szeret.

Az ügyvéd a fökapitányhoz ment s kezességet
vállalt a leányért. A fökapitány nem engedett:
Benkö Rózsinak bünhödnie kell.

A védö erre Perczel Dezsö belügyminiszter-
hez fordult s a miniszter megigérte, hogy sürgös
jelentést tétet az ügy állásáról.

Mire az ügyvéd ezzel a hirrel visszatért a
rendörséghez, Benkö Rózsi már el volt itélve.

A büntetés letöltése után a rendörség el
akarja tolonczoltatni. Ebböl azonban aligha lesz
valami, mert az egyik jó anyagi helyzetben levö
orfeum a védö utján már szerzödési ajánlatokkal
ostromolja s emellett kilátása van arra is, hogy
hamarosan fökötö alá kerül.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Rátkay uj darabja. Rátkay László or-

szággyülési képviselö, mint értesülünk, már el-
készült azzal a jubiláris drámával, amelyet
Porzsolt Kálmán felszólitására a Népszinháznak
irt. Az uj dráma a negyvennyolczas szabadság-
harcz emlékét örökiti meg tiz nagy képben és
Rátkay rajta volt, hogy a nagy események drá-
mai rajzába semmi politika ne keveredjék. Hü-
séges, költöi képet csinált és jellemzö, amit a
darabról maga Rátkay mondott:

— Kossuth csak az utolsó képben szere-
pel, német ember pedig egyáltalán nincs a
darabban.

* A "Lili" Jubileuma. Amióta a Népszinházban
felelevenitették a "Lilit", már negyvenkilenczszer
folytonosan telt házat csinált. Az ötvenedik elöadás
szombaton lesz, a czimszerepben Küry Klárával. A
nagy érdeklödés mellett bizonyit, hogy a jubileumra
már erösen veszik a jegyeket s a müvésznö tisztelöi
ovácziókra készülnek.

* Ösztöndij egyházi zeneszerzöknek. Néhai
Haynald Lajos biboros érsek az egyházi zene elö-
mozditására alapitványt tett, melynek kamataiból évi
300 forintos ösztöndijat tüznek ki. Az ösztöndij el-
nyeréseért márczius végéig folyamodhatni ös a kér-
vények a kalocsai érsekhez küldendök. A pályázók-
tól, mint pályamunka kivántatik: A boldogságos
Szüz "Magnificat" czimü dicsénekének teljes és
csonkitatlan megzenésitése a XVI. századbeli á ca-
pella modorban, hat szólamu vegyes karban.

* A csehek. A cseh vonósnégyes társulat mai
bucsuhangversenye a közönség nagy lelkesedése és
ovácziói mellett folyt le a Royalban. Beethoven
a-moll és Haydn g-moll kvartettjét elragadó lendü-
lettel játszották, söt az est ujdonságának Taneiew
vonósnégyesének zavaros, jelentéktelen gondolatait
is besugározták hatalmas játékuk varázsával. A kö-
zönség a viszontlátás reményében a legmelegebb
szeretettel bucsuzott tölük.

Márkus Emilia ünneplése.
Mikor a szubvenczionált szinházak tagjai lako-

mára gyülnek össze, mindig baj van. Az operaház
habitüéi még ma is zokogva emlékeznek vissza a
"Dárius kincsé"-re, Szabó Xavér Ferencz balletjére,
amelyet gróf Zichy Géza akkori intendáns bankettel
ünnepelt meg. Ujházi Ede vacsorát rendezett báró
Nopcsa Elek tiszteletére és alig néhány hónappal rá
Nopcsa már nem volt többé intendáns. A "mester",
ahogy Ujházyt müvészkörökben nevezik, a mult na-
pokban ismét küldözgette szét a banket-iveket, te-
hát ismét van valami készülöben. Mert ha Ujházy
vacsorát rendez, ez mindig azt jelenti, hogy nem
történt semmi, ellenben valami történni fog. Voltak,
akik ma este odaszaladtak Fenyvessy Ferenczhez
és melegen megszoritották a kezét

— Miért gratulál ön nékem, uram? kérdé
Fenyvessy.

— Magam sem tudom. De bizonyos az, hogy
ön egyik jelölt az intendánságra, s ha Ujházy ünne-
pel egy regimet, akkor egy uj regime van a látó-
határon . . .

Ennek az Ujházynak ördöge van. Már megint
rendez egy apotheozist. Pedig minden apotheozis
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azt jelenti, hogy egy komédiának vége van. Még
egyszer eszeveszettül tapsolnak, aztán legördül a
függöny.

De hát valaminek mégis csak kellett történnie.
Igenis történt az, hogy Márkus Emilia, ez az
elökelö müvésznö, eljátszotta pénteken Echegaray
uj darabjában a föszerepet ép oly szépen és érde-
kesen, mint ahogy eljátszotta a Francillont vagy a
Kaméliás hölgyet, vagy a Mariannet. Abból a ba-
bérkoronából, amelyet Lendvayné küldött néki
a ma esti lakomára és melyet Ujházy mint
koronázó érsek a lakoma folyamán a müvésznö
szép szöke fejére tett, senkinek sincs joga
kitépni csak egy levelet is. Nem is akarja azt senki
megtépni, csak a nemzeti szinház mai vezetösége
véli ugy, hogy téphet belöle egy-két levelet. A nem-
zeti szinháznak ma már kevés egy jól megérdemelt
siker, amely se kisebb, se nagyobb egyéb jól meg-
érdemelt sikereknél: ennek a szinháznak ma banket
és kifogott lovak kellenek, hogy — Festetich igaz-
gató saját szavai szerint — meg legyen mentve a
szinház becsülete.

Vagy másfélszáz mentö gyült össze a Royal-
szálló disztermében Márkus Emma ünneplésére.

Jelen voltak: Huszár Kálmán miniszteri taná-
csos, Márkus József föpolgármester, gróf Festetich
Andor, Káldy Gyula, Porzsolt Kálmán, Szécsi Fe-
rencz, Relle Iván és Féld Zsigmond igazgatók,
Várady Antal, Fenyvessy Ferencz, Szilágyi Lajos
müszaki tanácsos, Prielle Kornélia, Felekiné, Csillag
Teréz, Vizváriné, Hegyesi Mária, Palotai Piroska,
Meszlényi Adrienne, Keczeri Irén, Vizvári Mariska,
Hunyadi Margit, Neogrády Jolán, D. Handel Berta,
M. Rotter Gizella, Gábos Nelly, P. Lukács Juliska,
Abonyi Gyuláné, Somló Emma, Hettyei Aranka,
Fehér Kamilla, Zilahi Gyuláné, Náday Ilonka és
a budapesti szinházak férfi tagjai közül igen sokan.
Perczel Dezsö miniszter levélben mentette ki távol-
maradását.

Az elsö felköszöntöt gróf Festetich mon-
dotta az ünnepelt müvésznöre, aki az asztalfön ült
Huszár Kálmán és Porzsolt Kálmán igazgató között.
Majd kartársai nevében Bercsényi Béla üdvözölte
és ugyanö azután a sajtó képviselöire is tósztozott.
Várady Antal Huszár miniszteri tanácsost éltette.
Vizvári Gyula a Vigszinház tagjaira emelte poharát,
mire Gál Gyula fejezte ki kollegiális háláját.
Porzsolt Kálmán, Gelléri Mór és Bényey István
pohárköszöntöi szintén Márkus Emiliának szólottak,
Zilahy Gyula pedig Ábrányi Emilnek egy versét
olvasta föl a müvésznö dicsöitésére.

A banket rendkivül kedélyesen folyt le Uj-
házy rendezését dicsérve. Asztalbontás után a fia-
talok tánczra perdültek — szintén a nemzeti szinház
becsületéért.

FÖVÁROS.
(Uj villamos vasutak.) A kereskedelmi

miniszter ugy a kerepesi-uti földalatti, mint a
Hungária-uti magas oszlopokra tervezett vasut
terveit alkalmasnak találta a kivitelre, s
elrendelte mind a két vonalnak közigazgatási
bejárását. A magas vasut vonalán, amely a nyu-
güti pályaudvart a Hungária-uton át a ferencz-
városi rakodóparttal köti össze, február 28-án, a
kerepesi-uti földalattin pedig, amely az Eskü-tértöl
a czinkotai helyiérdekü vasutig halad, márczius
3-án lesz a bejárás. Mind a kettöt Mándy
Lajos miniszteri tanácsos vezeti.

(A pénzügyi bizottság.) A föváros pénzügyi és
gazdasági bizottságának ma délelött ülése volt. Po-
lónyi Géza inditványára Heltai Ferencz, Rácz Ká-
roly, Császár Jenö, Steiger Gyula és Herzog Pé-
ter hozzászólása után elhatározta a bizottság, hogy
üléseit ezentul pénteken délutánonkint fél ötkor
tartja. Ezután megalakitotta a bizottság a telekeladó,
vasuti, pénzelhelyezö és javadalmi albizottságokat.
A tüzoltóság fizetésének rendezése is napirenden
volt, de ennek tárgyalását Heltai Ferencz inditvá-
nyára elhalasztották.

(A tisztviselök inkompatibilitása.) A tanács
felhivta a föváros összes tisztviselöit, hogy minden-
féle magánvállalatnál, betegsegélyzö pénztárnál stb.
viselt állásaikról azonnal mondjanak le. A mel-
lékjövedelem inkompatibilis a tisztviselöi állással.

Nagy szomoruságot okozott ezzel a tanács majd
minden ügyosztályban. Csak egy dolog van, ami
némi vigasztalásul szolgálhat a busongóknak, hogy
majd ha valahogy örökösödés vagy osztálysorsjáték
utján kikerülnek a poros akták közül s a legszen-
tebb polgári jog besodorja öket a köztörvényhatósági
tagok sorába, akkor kipótolhatják a mostani vesz-
teséget és szerezhetnek inkompatibilitást, amennyi
tetszik.

(A mester-utcza.) A föváros legöregebb utcza-
szélesitési ügye, a mester-utcza szabályozása, ma
ismét szóba került a pénzügyi és gazdasági bizott-
ságban. Virava József sürgette ennek az évtizedes
kérdésnek a megoldását, amitöl az egész Ferencz-
város fejlödése függ. Polónyi Géza pártolta az ügyet,
de figyelmeztette a bizottságot a föváros pénzügyi
bajaira. Steiger Gyula inditványára abban állapod-
tak meg, hogy véglegesen két hót mulva határoznak,
amikorra a kisajátitási albizottsággal és a mérnöki
hivatallal javaslatot terjesztetnek elö.

VIDÉK.
* (A fiumei közigazgatási bizottság ülése.)

Annyi sok viszály és okvetetlenség után mégis csak
megalakult Fiuméban a közigazgatási bizottság.
Megalakult s nyomban megkezdette müködését,
gróf Szapáry László kormányzó elnöklése alatt.

A kormányzó megnyitván az ülést, üdvözölte a
megjelenteket s kifejezést adott abbeli reményének,
hogy az ujonnan megalakult közigazgatási bizott-
ság csakis a haza és a város javára fog müködni.
Ezután felolvasták azt a miniszteri rendeletet,
amely meghatározza, hogy a fiumei közigazgatási
bizottság tagjai kik lehetnek.

Majd a kormányzó konstatálta, hogy ugy a
hivatalos, mint a magisztrátusbeli tagok jelen van-
nak. A rapprezentanzából, minthogy az fel-
oszlattatott, nem nevezhetett ki tiz tagot s a
polgármesteri állás sem lévén betöltve, a polgár-
mester sem vehet részt az ülésben, mindazonáltal
a miniszteri rendelet 4 §-a értelmében a közigazga-
tási bizottságot megalakultnak jelenti ki. Ezután
dr. Dietrich felolvasta a belügyminiszternek a köz-
igazgatási bizottsághoz intézett azt a leiratát, amely
arról szól, hogy miként járjon el a bizottság olyan-
kor, amikor a kormány olyan magyar törvényeket
akar Fiuméban életbe léptetni, melyek a város javát
vannak hivatva elömozditani.

A kormányzó hol magyarul, hol olaszul beszélt,
a bizottság tagjai szintén.

Dr. Dietrich a közigazgatási bizottságra vonat-
kozó összes törvényeket és miniszteri rendeleteket
fölolvasta, még pedig magyar és olasz nyelven.

Azután megállapitották, hogy minden hónap
második hetének hétföjén ülést tart a közigazgatási
bizottság.

Következett a fegyelmi bizottság tagjainak ki-
nevezése. Az elnöklö kormányzó megjegyezte, hogy
ennek a bizottságnak — melynek elnöke a kor-
mányzó, — négy tagból kell állania, kik közül
kettö városatya kell, hogy legyen. Minthogy azonban
jelenleg rapprezentanza nincs, a fegyelmi bizottsá-
got azonban a miniszteri rendelet értelmében meg
kell alakitani, ez a bizottság egyelöre csak a két
kormány-közegböl fog állani. Ezek után inditvá-
nyozza, hogy a kormány részéröl a két rendes tag
dr. Gaál Tibor miniszteri tanácsos és dr. Feichtinger
pénzügyigazgató, a póttag pedig Donáth Imre tanfel-
ügyelö legyen. A bizottság elfogadta ezt az in-
ditványt.

A börtönügyi bizottság tagjai dr. Gaál Tibor,
Hajnal Antal müszaki tanácsos és dr. Pillepich
Ágoston tisztiorvos lettek. Végül megbeszélték a
közigazgatási bizottsághoz benyujtandó ügyek és
javaslatok benyujtási módozatait.

Mint fiumei levelezönk táviratozza, az el-
lenzékieskedö autonomisták körében nagy a le-
hangoltság. Már látják, hogy a passzivitással
nem sokra mennek, mert napról-napra tért ve-
szitenek. Hozzájárul még a lehangoltságukhoz az
a körülmény is, hogy a mai nap során a fel-
szólamlások következtében az Adria tengerha-
jós társaság és a leszámitoló bank hivatalnokai
közül hatvanat felvettek a törvényhatósági vá-
lasztók közé s igy a liberális választók már

eddig mintegy kétszázan vannak. Az autono-
misták szerint azért még mindig ök vannak
többségben s bizton remélik, hogy 1899-ben
legalább még ötszáz uj autonomistát fognak
behozni.

* (A "Toldy-kör" közgyülése.) A pozsonyiak
derék irodalmi társasága, a "Toldy-kör" tegnap tar-
totta Thaly Kálmán országgyülési képviselö elnök-
lete alatt évi közgyülését, mely alkalommal az elnök
az egyesület czéljait fejtegette és vázolta a lefolyt
évben kifejtett soknemü tevékenységét. Hogy a de-
rék kör közel negyedszázadon át mily lelkesen töl-
tötte be hivatását, arról ma már a tények, a meg-
erösödött s hóditó magyarság beszélnek ékesszólóan.
Az évi jelentések meghallgatása után tisztujitás kö-
vetkezett. Elnök lett egyhangulag ismét: Thaly
Kálmán, alelnökök : Sohár P. és dr. Pávay Vajna,
föjegyzö : dr. Kossutány Ignácz, háznagy : dr.
Nagy Olivér.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Ugron Gábor az államfogházban. Ugron

Gábor holnap kezdi meg a pestvidéki törvényszék
fogházában 8 napi államfogház-büntetését, amelyet
a törvényszék a Kossuth Ferenczczel vivott pár-
bajáért mért reá. Ugron Gábor a pestvidéki törvény-
széki fogház ugyanazon tágas czellájában üli le
büntetését, amelyben párbajvétség miatt báró Atzél
Béla ülte le a rá kiszabott büntetést.

= Ajtay Sándor és Friedmann Bernát. Egyik
esti lapban olvassuk a következöket :

"Elmaradt ünneplés. Ajtay Sándor orvos-
tanár ünneplését tervezték mára tisztelöi az or-
vosi karból és növendékei abból az alkalomból,
hogy a Gárdos-féle bünpör tárgyalásakor a védö-
ügyvéd akadékoskodásával szemben megvédte az
orvosi kar tekintélyét. Ez az ünneplés elmaradt,
mert a tudós tanár kitért minden ováczió elöl."

A tudós tanár ur bizonyosan azért tért ki
minden ováczió elöl, mert ö maga is meg van gyö-
zödve arról, hogy az ovácziót meg nem érdemli,
és bizony semmit sem tesz ö az orvosi kar tekin-
télyének megóvása érdekében.

Ajtay Sándor ur már régóta törvényszéki
orvosszakértö és jól tudja, hogy helytelenül járt el
akkor, midön a védöügyvéd kérdéseire megtagadta
a feleletet. Dr. Ajtay ur tudja, tudnia kell, hogy
a védöügyvéd ép olyan fontos tényezöje az igazság-
szolgáltatásnak, mint a közvádló, vagy bármelyik
tagja a biróságnak és jól tudja, tudnia kell azt is,
hogy a védöügyvéd nem az elnök utján, de köz-
vetlenül intézheti kérdéseit a tanukhoz ép ugy,
mint a szakértökhöz. Ez a megállapodott gyakor-
lat s dr. Ajtay nem emlithet föl egyetlenegy oly
esetet sem, amikor a biróság ettöl a gyakorlattól
eltért volna. Az uj bünvádi perrendtartásba már
be is foglalták azt a szakaszt, hogy a védö
a szakértöhöz közvetlenül intézheti kérdéseit. Akkor
tehát, amidön dr. Ajtay ur megtagadta a feleletet
dr. Friedmann Bernát kérdéseire, határozottan
hibát követett el; megszegte kötelességét és semmi-
nemü ováczióra rá nem szolgált. Ha dr. Ajtay urnak,
mint szakértönek derogál az, hogy a védö kérdéseire
felelnie kell, hagyja abba orvosszakértöi funkczióját,
amiért különben tisztességesen dijazzák s engedjen
helyet olyan szakértönek, aki az igazságszolgáltatás
minden egyes tényezöjének készségesen megadja a
felvilágositásokat.

Megemlitjük e helyen azt is, hogy Ajtay Sán-
dor ur az utóbbi idöben a szakértöi vélemények
körül is "különös" eljárást tanusitott. Jogi kérdé-
seket mérlegel és vitat, tanuvallomásokból von
következtetéseket, enyhitö és sulyositó körülménye-
ket ajánl a biróság figyelmébe, holott az ö feladata
nem lehet egyéb, mint az egyes konkrét esetekben
fölvetett kérdésekre tárgyilagos feleletet, véleményt
adni. Egy végtárgyaláson például megtörtént, hogy
amikor egy terhelö tanut kihallgattak, hirtelen közbe-
szólt : Kérem ezt a nyilatkozatot jegyzö-
könyvbe venni! Természetes, hogy összetüzött a
védövel, aki tiltakozott az ellen, hogy a törvényszéki
orvosszakértö a vádhatóság álláspontjára helyezkedve
mondjon véleményt.

Szóval: dr. Ajtay nagyon helyesen járt el
akkor, midön kitért a növendékek ovácziója elöl.
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A méreggyüjtö.
— Az itélet. —

Gárdost elitélték. Ez a mai nap szen-
zácziója. Az itélet elé lázas érdeklödéssel néz-
tek mindenfelöl. Mert hiszen a bizonyitó eljárás
pozitiv terhelö bizonyitékot nem szolgálta-
tott, és maga a közvádló is a közvetett bizo-
nyitás alapján kérte Gárdos elitéltetését.

A biróság az összetett bizonyitékokból
állapitotta meg Gárdos bünösségét és életfogy-
tig tartó fegyházra itélte.

Érdekes az itélet megokolásának az a
része, mely a "szerelmi házassággal" fog-
lalkozik.

— Igaz ugyan — ugymond — hogy sze-
relemböl vette el a feleségét, de az nem volt
magasztos szerelem, hanem csak érzéki szere-
lem. Az efajtáju szerelem pedig nem megala-
pitója a boldogságnak. Bizonyitva van, hogy a
vádlott a házasságon kivül kereste azt a bol-
dogságot, amelyet otthon nem talált, és ez a
szenvedelme annál erösebb volt, mert meghall-
gatásra nem talált.

Ember ember hátán szorongott az esküdt-
széki teremben és néma csönd váltotta fel a
nagy zsivajt, midön az itélö tanács meg-
jelent.

Pontban tizenkét órakor vezették elö
Gárdos Lajost, aki emelt fövel lépett a biróság
elé és nyugodtan nézett elébe a kihirdetendö
itéletnek.

Nyugalma akkor sem hagyta el, amikor
megtudta, hogy megállapitották bünösségét és
életfogytig tartó fegyházra itélték.

Fölebbezett ö is, a közvádló is. Ez utóbbi
sulyosbitás czéljából appellál, azaz a szabad-
ságvesztés-büntetés helyett halálbüntetést kér.

A törvényszék itélete a következö:

Ö felsége, a király nevében :
A budapesti királyi büntetötörvényszék gyil-

kossággal és hamis tanuzásra való csábitással vá-
dolt ifjabb Gárdos Lajos bünügyében a következö-
képpen

itélt :
A törvényszék a hamis tanuzásra való csábi-

tás alól fölmenti a vádlottat, ellenben a gyilkosság
büntettében bünösnek mondja ki s a 91. §. alkal-
mazásával életfogytig tartó fegyházra s tiz esztendei
hivatalvesztésre itéli. Elmarasztalja továbbá az eljá-
rási és rabtartási költségekben is.

Az itélet megokolása ez:
Gárdos Lajosné mintegy négy esztendei há-

zasság után 1897. márczius 23-án váratlanul meg-
halt. Az elhunyt édesanyjának ama följelentésére,
hogy az aszszonyt a férje ölte meg, megindult a
vizsgálat, melynek a halál okát és okozóját volt föl-
adata kideriteni. Közvetlen bizonyiték hiján a logika
örök törvényeire kellett alapitani a következtetést.
A birósági vegyész aggódó óvatossággal megszer-
kesztett szakvéleményét mérlegelve, bizonyitottnak
vette a biróság, hogy a holttestben morfium találta-
tott, mely a Pelargri- és Husemann-féle módszer sze-
rint való próbánál az összes szinreakciókat mutatta.
Egymagában ez a körülmény nem gyözte meg
a biróságot, mert nincs kizárva, hogy ez a
módszer is nem fog-e abban a sorsban ré-
szesülni, melyben a Vitalin-féle módszer részesült.
Éppen azért, hogy a biróság az e módszer által
elöidézethetö esetleges tévedéseket elkerülje, figye-
lembe vette a bonczolás eredményét s a tanuk által
tapasztalt kórtüneteket. Gárdos Lajosnén már este
nyolcz órakor olyan tünetek mutatkoztak, melyek a
mérgezésre vallanak Igaz, hogy ezek a tünetek
embóliánál is elöfordulnak, de tény az, hogy a bon-
czolás eredménye az embóliát teljesen kizárja. Mint-
hogy tehát a természetes halál ki van zárva, mint-
hogy a vegyi vizsgálat a holttestben morfiumot ta-
lált, a törvényszék nem tehette magáévá a védelem
amaz álláspontját, hogy a halál oka örök rejtély.

Midön a törvényszék a halál okozóját kereste,
azt másban, mint a vádlottban föltalálni képes nem
volt. Ritter Róza nem adhatta Gárdos Lajosnénak a
mérget, mert neki nem állott érdekében az asszony
elemésztése s a csöppeket maga Gárdosné kérte
töle. Az öngyilkosság ki van zárva, mert Gárdosné
nem volt az a nö, aki eldobja magától az életet,
hogy vetélytársának helyet csináljon. Ellentmond
az öngyilkosságnak, hogy örömét fejezte ki a sze-
rencsés szülés fölött és kivánságát az élethez. A
vádlottnak megvolt az oka, az eszköze s az al-
kalma az öléshez.

Megvolt a vádlottnál a halál bekövetkezésé-
nek tudata is, amit az a párbeszéd is bizonyit, mely

közte és Poros Krisztina közt lefolyt. Ez a nyilatko-
zata és viselkedéséböl biztos következtetést enged a
szándékára. De biztos következtetés vonható a halál
bekövetkezése után való viselkedéséböl is. Alig, hogy
meghalt a felesége, kérleli anyósát s rábirni igyek-
szik, hogy odázza el a följelentést. Mikor szemébe
vágják a gyanut, olyan nyilatkozatot tesz, mely az
ártatlansággal össze nem egyeztethetö.

A szándékosságot már maga a mérgezés in-
volválja. De jóllehet a biróság a szándékosságot
megállapitotta, alkalmazta a btk. 91. szakaszát, mert
figyelembe vette a vádlott gyönge jellemét, mely
csaknem ellenállhatatlanul sodorta öt a bünbe.

Az elnök: Megértette az itéletet, Gárdos?
Gárdos: Igenis, megértettem.
Az elnök: Fölebbez-e az itélet ellen ?
Gárdos: Fölebbezek, mert teljesen, de

teljesen ártatlannak érzem magam.
A védö: Én is fölebbezek, s mert indokokat

nem adok be, kérem az iratoknak a királyi táblához
való sürgös fölterjesztését.

Az elnök: Az ügyész ur megnyugszik az
itéletben ?

Az ügyész : Fölebbezek a büntetés sulyos-
bitása végett.

Az elnök : A törvényszék a bejelentett
fölebbezéseket elfogadja és az iratokat fölterjeszti
a királyi táblához. A végtárgyalást berekeszteni.

És Gárdos Lajost visszakisérték a fogházba.
A szenzácziós tárgyalás véget ért.

A diplomás képtolvaj.
— Dr. Lenkei Béla bünügye. —

Ma tárgyalta a budapesti törvényszék Lenkei
Béla orvos lopási bünpörét.

Fiatal ember, alig 27 esztendös. Szánalmat
kelt mindenkiben, amint lesütött szemekkel, szé-
gyenkezve helyet foglal a vádlottak padján s amint
fejét lehorgasztva mereven maga elé bámul. A fog-
ház nagyon megviselte. Arcza halotthalvány, szemei
beesettek. Letartóztatása óta sokat, nagyon sokat
szenvedhetett.

Nem tagadja a iopást, de azzal védekezik,
hogy bensö kényszer, valamely ismeretlen ösztön
kergette a bünbe. Azt akarja elhitetni a birákkal,
hogy öröklött elmebaja van.

A végtárgyaláson Sárkány József biró elnö-
költ, a vádhatóságot Mészáros Tivadar királyi al-
ügyész képviselte; a védöi székben dr. Frank
Salamon ügyvéd foglalt helyet. Jelen voltak a vég-
tárgyaláson Ajtay Sándor és Moravcsik Ernö
orvosszakértök is.

A vádlevél.
A vádhatározat a tényállást a következökben

ismerteti:
Az országos képtár kormánybiztosa panaszolta

a rendörség elött, hogy 1897. márczius 31-én két
darab, egyenkint 4000 frank értéket képviselöi Van
der Neer-nek "Város a folyó partján" és Murillo-
nak Szent József a gyermek Jézussal czimü
képet dr. Lenkei az országos képtárból eltulajdo-
nitotta és pedig olyképen, hogy az eredeti képeket
két darab szinnyomattal helyettesitette. Bécsben
vallotta meg, hogy a szájában elrejtett kis kulcs a
budapesti üllöi-uti klinika szekrényét nyitja, ahol
a képeket elrejtve tartja. A képeket e helyen meg
is találták. A képtolvaj-orvos ellen folyamatba tett
vizsgálat folyamán az is megállapithatónak látszott,
hogy ö lopta el a képzömüvészeti társulat város-
ligeti mücsarnokának VII. sz. terméböl Vinerelle
Thome, belga szobrász által készitett és 1000
forint értéket képviselö Medusa feje czimü szobrocs-
kát és azt Manheim zálogosnál 60 forintért elzálo-
gositotta s a zálogczédulát aztán zártboritékban el-
küldte a mücsarnokba. Ezt a büncselekményt
tagadja ugyan Lenkei, de több tanu vallomásával
beigazoltnak látszik, hogy a tolvaj ez esetben
is ö volt.

A törvényszék kétrendbeli lopás büntette miatt
vád alá helyezte Lenkeit, akit a bécsi országos tör-
vényszék néhány hónap elött a Cerny-féle kép-
tárban elkövetett lopás miatt két évi sulyos börtönre
itélt.

A vádlott kihallgatása.
Lenkei Béla az általános kérdésekre elmondja,

hogy Sátoralja-ujhelyi születésü, 27 esztendös, izraelita
vallásu, gyakorló orvos.

Az elnök : Két büncselekménynyel vádolják.
Az egyik az, hogy márczius 31-én az országos kép-
tárból két képet lopott.

A vádlott: Beismerem.
Az elnök : A másik vád az, hogy a mücsar-

nokból egy ezüstözött elefáncsont szobrot ellopott.
Ezt is beismeri ?

A vádlott: Azt tagadom.
Az elnök : Mondja el, hogy lopta el a ké-

peket ?
A vádlott: Magammal vittem a képtárba két

olajnyomatu festményt. Az eredetieket egy kis fa-
kalapácscsal kiemeltem és helyökbe tettem a ma-
gammal vitt képeket.

— Nem félt, hogy rajtakapják?
— Tizenhét terem van, a termekben van hat

—nyolcz kiszolgált honvéd s ezek bizony nem igen
ügyelnek a képekre, s aztán a véletlenre is biztam,
könnyü is volt kilesnem, mikor nem igen ügyelnek
az örök.

— Mi késztette arra, hogy lopjon?
— El voltam keseredve s valami belsö ösztön,

kényszer hajtott rá.
— Igen ám, de ez a cselekménye a büntetö

törvénybe ütközik ?
— Én erre nem gondoltam, cselekedetemnek

részleteit, a kivitel módozatait én meg nem állapi-
tottam, ugyszólván nem is tudtam, mit csinálok,
hiszen csak pár pillanatig tartott az elhatározás és
csak pillanat szüleménye volt az a bensö kény-
szer, az ismeretlen ösztön.

— Csakhogy ön a vizsgálat elején azt mondta,
hogy zilált anyagi viszonyok kergették a bünbe;
tartozott fünek-fának, pénze nem volt, ezt vallotta
háromszor, csak negyedszeri kihallgatása alkalmával
emlitette, hogy bensö kényszer üzte a bünös cse-
lekedetre.

— Majd megmondom, hogy miért,
— No, kiváncsi vagyok!
— Az elfogatás-okozta meglepetésben mond-

tam a vizsgálóbirónak, hogy valamit mondjak.
— Ön intelligens ember, tudja, mit beszélt a

vizsgálóbiró elött, aki kérdezte önt s ön a kérdé-
sekre felelt.

— Nem értettem a vizsgálóbiró kérdéseit!
— Ön kérdés nélkül is elmondhatta volna az

egész dolgot.
— Erre nem is gondoltam.
— De hiszen ez a lopás is olyan, mint a

bécsi, ott is azért lopott, hogy eladja a képeket.
— Nem azért loptam a képeket, hogy eladjam.

Leszármazásom az oka, mely nagyon terhel t . . .
(Hosszasan gondolkozik, néhány érthetetlen
szót mormog, aztán sirva fakad.)

— Üljön le, nyugodj a ki magát, addig kihall-
gatjuk Kammerer Ernöt.

Kammerer Ernö, országgyülési képviselö, az
országos képtár kormánybiztosa vallja, hogy az
ellopott képek értéke hivatalos becslés szerint 8000
frank. A képtárnak nincsen kára, mert a képeket
visszakapták.

Az elnök (a vádlotthoz): Most már talán
összeszedte magát. Beszéljen tovább.

A vádlott: Sokat foglalkoztam képekkel, tu-
dom, hogy egy Murillo-kép manapság eladhatatlan.
Minden mübarát, képkereskedö tudja, hol függ a
Murillo-kép; épp a berlini képtár igazgatója irt a
kérdéses képröl monográfiát, ez ismertetés alapján
mondták valódinak az országos képtár Murillo-ké-
pét, ha el akartam volna adni, mindjárt tudták
volna, honnan származik.

— De miért mondta ezt el?
— Mert Murillo-képet nem lehet eladni, erre

rögtön rájönnek, mily uton került ilyen kincs az
eladó kezébe . . .

— Látja, most milyen hangosan beszél.
— A Murillo-kép lelkesit. Engem Bécsben

cselekedetem motivumaira soha ki nem kérdeztek,
csak személyes viszonyaimat tudakolták.

— Tehát megmarad amellett, hogy egy
bensö ösztön késztette a lopásra?

— Igen s majd megmagyarázom, miért!
Negyedéves orvosnövendék koromban törvényszéki
tárgyalásokra jártam. Szorgalmas tanuló voltam, ki-
tüntetéssel szigorlatoztam. A törvényszéki orvosi
vizsgát is kitüntetéssel tettem le. Dolgoztam mindig
s egy uj orvosi müszer összeállitásán járt az eszem,
egy uj vérzéscsillapitó müszert készitettem. Ezen
közben készültem a törvényszéki orvosi vizsgára.
Letettem, pedig ez nagyon nehéz feladat. Rajtam
kivül csak 82 törvényszéki orvos van az országban.
Bizton reméltem, hogy kineveznek, folyamodtam is
Nyiregyházára. Ketten pályáztunk s bár én régebben
s jobban képesitett voltam, még sem neveztek ki.
Ugyanigy jártam szülövárosomban, Sátoraljaujhelyen.
A Rókus-kórházban 10—14 hónapig gyakornokos-
kodtam. Egyik osztályon megürült a segédorvosi ál-
lás — az egész világon az a szokás, hogy a legidö-
sebb gyakornokot nevezik ki — engem ismét mel-
löztek. Azt is észrevettem, hogy azok a családok, a
hová jártam, sanda szemmel néztek rám, észrevet-
tem, hogy nem szivesen látnak, egészségi állapotom
is megrendült (sir), a lelkiállapotom dúlt, zavart
volt, álmatlanságban szenvedtem. Tudomásom volt
arról, hogy megélhetésem problematikus, nem tud-
tam mit csinálni, olyan állapotban voltam, hogy azt
szavakkal el nem lehet mondani (fuldokló zokogás-
ban tör ki.)
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— Tehát ön azt akarja mondani, hogy be-
számithatatlan állapotban követte el a büncse-
lekményt ?

— Igen.
— Mikor a képeket elvitte, egyenesen Bécsbe

utazott ?
— Igen.
— Milyen név alatt jelentette magát Bécsben ?
— Nem jelentettem be nevet.
— Másnap visszajött Bécsböl s hozott magá-

val képeket?
— Ezt is elmondom, miért. Bécsben is az

üzött a lopásra, ami Budapesten.
Szepessy biró: Hogy jött ön arra a gondo-

latra, hogy képeket lopjon?
— Kérem, nekem egyszer az a gondolatom

támadt, hogy az utczán körös-körül kerékpá-
rozok töltött revolverrel a kezemben, lelövök
egypár embert . . . . Ez is csak egy gondo-
lat volt.

— De nem tette.
— Mert ez nem volt elhatározás, csak gon-

dolat.
— Milyen vagyoni viszonyok között élt?
— Apám eleget küldött hazulról.
— Nem gondolt ön arra, hogy a képek érté-

kesitéséböl majd tudományos kiképeztetésének költ-
ségeit szerzi meg?

— Nem, mert nekem volt lakásom, szüleim
is rendezett viszonyok között voltak, erre a czélra
nekem pénz nem kellett.

A védö: Ön kép-amatör volt?
A vádlott: Igen.
A védö: Voltak eredeti képei is ?
A vádlott: Igen.
A védö: Nem gondolt ön arra sohasem,

hogy elzálogositsa a képeket?
A vádlott: Nem.
A védö: Gyermekkorában migrainban szen-

vedett?
A vádlott: Igen.
Ezután a Medúza-szobor ellopásának körül-

ményeit kutatta a biróság.
Benkö Kálmán, a mücsarnok igazgatója el-

mondja, hogy a szobor ellopása után néhány nappal
a tolvaj elküldte az igazgatóságnak a zálogczédulát,
és a szobrot kiváltották 60 forintért. '

Manheim Károly tanu, aki édesatyja zálog-
házában van alkalmazva, nem ismeri fel Lenkei-
ben azt az embert, aki a szobrot elzálogositotta.

Manheim Simon zálogháztulajdonos sem
ismeri fel Lenkeiben az elzálogositót.

Ezután a tárgyalás folytatását délutánra ha-
lasztották.

A délutáni tárgyalás.
Délután 1/2 4 órakor folytatták a végtár-

gyalást.
A védö bizonyitani óhajtja, hogy Lenkei Béla

"degenerált egyén" s evégböl több tanu kihall-
gatását kéri.

Az elnök: Kérdem a szakértö urakat, vajjon
véleményük megalkotásához szükségesnek tartják-e
a védö által beidéztetni kért tanuk kihallgatását.

Dr. Moravcsik: A tanuk vallomásaival min-
denesetre kiegészithetjük szakvéleményünket.

Az ügyész ellenzi a tanuk kihallgatását, a
törvényszék azonban elrendeli azt.

A beszámithatóság kérdése.
Dr, Rácz Dezsö vallja, hogy Lenkeinek Bécs-

ben valami index-afférje volt, amiért néhányszor
Budapesten párbaja is volt.

A védö: Mi az a "sok baj?"
A tanu: Nem kaphatott állást.
A védö: Hát még?
A tanu: Barátai kerülték.
Dr. Rózsa Félix orvos barátja volt Lenkeinek.
A védö: Képesnek tartotta ön Lenkeit lo-

pásra ? .
A tanu: Szinte biztosra vettem, hogy valami

nagy, rendkivüli dolog fog vele történni.
A védö: Tudja ön, hogy Lenkei narkotiku-

mot használt?
A tanu: Igen. Morfiumot és antifebrint.
A védö: Ön egy izben ugy nyilatkozott,

hogy "ez a Lenkei egyszer még explodálni fog." -
A tanu: Ugy van. Azt gondoltam, hogy Len-

kei vagy valami rendkivüli nagy ember lesz, vagy
elzüllik.

A védö: Milyen volt Lenkei a társaságban ?
A tanu: Nem merte a kezét nyujtani senki-

nek, mert attól félt, hogy visszautasitják.
A védö megjegyzi, hogy az a bizonyos index-

affér abból állott, hogy Lenkei állitólag indexet ha-
misitott, amiért Bécsben elfogták, de kiderülvén ár-
tatlansága , csakhamar szabadlábra helyezték.

Bergstein József tanu vallja, hogy Lenkei
gyakran szenvedett heves föfájásban és többször
panaszkodott, hogy migrainje van.- Lenkei gyakran
mondotta neki, hogy degenerált származásu és attól
fél, hogy egyszer csak megörül.

Rechnitz Frigyesné rendkivül ideges ember-
nek ismeri Lenkeit.

Az orvosszakértök.
A tanuk kihallgatása után a törvényszéki or-

vosszakértök mondtak véleményt a beszámithatóság
kérdésében.

Dr. Moravcsik Ernö elöadja, hogy Lenkei
nagyanyja gyengeelméjü volt, öt magát egyszer egy
orvos önkivületben találta, egy nagybátyja téboly-
házban volt, maga dr. Lenkei gyermekkorában ide-
ges fejfájásban szenvedett. Ezek szerint a vádlott
anyai ágról meglehetösen terhelt, A bécsi szakértök
szerint is, akik tekintélyek e téren, Lenkei "terhelt".
Konstatálták azt is, hogy a tett idején "kényszerképze-
tei" voltak, de sulyosabb organikus elváltozásai nincse-
nek, elmezavarban nem szenvedett, de tapasztal-
ták nála a neuraszthéniát. Dr. Moravcsik megvizs-
gálásai szerint, tekintve a Lenkeit ért csapásokat is,
a vádlott idegrendellenességben szenved. Mind-
amellett nem lehet való az, hogy a büncselekmé-
nyeket kényszerképzetek hatása alatt követte el.
Elmezavara vagy öntudatlan állapota nem volt,
de idegrendszere csekélyebb ellenálló képességü, su-
lyos neuraszthéniája öt diszponálja büncselekmé-
nyekre, szabadelhatározási képessége korlátozva
van. Dr. Ajtay e véleményhez mindenben hozzá-
járul.

— Lenkeit, teszi hozzá dr. Ajtay — tudomá-
som szerint is már kinevezték egy intézethez, de ekkor
elöállt az ottani orvos-személyzet s kijelentette,
hogy: Mi távozunk, ha ez az ur közénk
jön! Az ilyenek persze elkeseritették. Ki kell
azonban jelentenie, hogy Lenkeinél a btkv. 76. §-a
szerint való öntudatlan állapot nem forog fenn, vala-
mint az ellenállhatatlan eröhatása sem észlelhetö.

A vád és a védelem.
A bizonyitó eljárás befejeztével Mészáros

Tivadar királyi alügyész terjesztette elö inditványát.
A Meduza-szobor ellopása miatt emelt vádat elejti,
minthogy az nem nyert beigazolást, ami azon-
ban a képtári lopást illeti, az a vádlott beis-
merésével és tanuk vallomásával bizonyitva van.
Rámutat az orvosszakértök véleményére, majd
a vádlottnak arra a védekezésére, hogy ö a kép-
tári lopást nem nyerészkedési czéllal követte el. Ez
a védekezés azonban nem állhat meg, mert egy-
részt — mint a bécsi eset is mutatja — a képeket
eladni akarta; másrészt pedig a vagyoni haszon,
mit a törvény megkiván, akkor is megvan, ha a ké-
peket szobája diszéül használja. Dr. Lenkei terhére
sulyositó körülményeket fenforogni nem lát. A vád-
lottat elitélni kéri ugyan, de nem kivánja, hogy
sulyosan büntetessék meg.

Dr. Frank Salamon védö a beszámithatóság
kérdésével foglalkozik. Kijelenti, hogy öt nem a vád-
lott minden áron való kiszabaditásának gondolata,
hanem tisztán a lélektani igazság kideritésére való
törekvés vezérelte. Lenkei elmeállapota kétes, s igy
nincs kizárva sem orvosi, sem jogi tévedés. Beszé-
dét igy fejezi be :

"Az emberi igazság gyözelmét óhajtom én,
azét az igazságét, mely miriadrészre hullva, ott
él mindnyájunk szivében, melynek érvényesü-
léséért küzd az emberiség tudva és aka-
ratlanul évezredek óta. És ez az örök, ez a
végtelen, ez a folyton tartó küzdelem - nem tragé-
diája az emberiségnek, hanem szerencsés osztály-
része. Napjainkban is tanui vagyunk és velünk együtt
tanuja az egész világ annak az ádáz, kétségbeesett
harcznak, melyet a világ elsö nemzete az igazság
gyözelmeért életre-halálra viv. S amidön azt veszély
fenyegeti, kiáll a küzdötérre a nemzet géniuszától
ihletett férfiu s felkiált nemzetéhez: Odadobom ja-
vaimat, feláldozom hirnevemet, koczkára teszem be-
csületemet, prédául dobom az életemet: egyet aka-
rok, az igazság gyözedelmét!

Tekintetes törvényszék! Egyet akarok, az igaz-,
ság gyözedelmét; ennek nevében kérek itéletet."

' Az elnök: Lenkei! Kiván ön személyesen is
védekezni ?

Lenkei: Igen. Tekintetes törvényszék ! Van-e
ember, aki állitani meri, hogy ha azokon ment volna
keresztül, amiken én s hozzá kóros állapotu is,
vissza tudná magát tartani bizonyos törvényellenes
cselekményektöl. Nekem megvannak az én tudomá-
nyos nézeteim, igy például az, hogy szabad akarat
nincs is s nincs különösen, ha az kórosan befolyá-
solva van. Tudom, hogy üres szalmát csépelek, mert
ezt a nézetet a jogász ugysem fogadja el. Arra ké-
rem csak a biróságot: büntessen ugy, hogy ne kell-
jen többet elszenvednem, mint azt a két évet, me-
lyet Bécsben mértek reám.

Az itélet.
A törvényszék Lenkei Bélát lopás büntette

miatt egy esztendei börtönre és három évi jog-
vesztésre itélte. Az itéletet közlik a tudományegye-
temmel és Lenkei fölöttes katonai hatóságával.

Lenkei Béla megnyugodott az itéletben ;
tudomásul vette azt a közvádló is és igy az ité-
let jogerös.

A tárgyalás este 8 órakor ért véget.

SPORT.
+ Grand Prix de Monaco. Nizzából távira-

tozzák : A mai második versenynapnak, mely szin-
tén nagy látogatottságnak örvendett, kimagasló ese-
ménye volt a Grand Prix de Monaco (akadály-
verseny-handicap, 40.000 frank, 4400 méter), az
egész meeting legértékesebb versenye, mely oly nagy
meglepetéssel végzödött, minö még a franczia turfon
is ritkaság. A futamban 18 ló vett részt, ezek egy
része elbukott és az eredmény a következö lett:
Comte d'Espous de Paul 5 éves La Belle

Ferromiér 63 kg. 1
Marquis de Villamejor idösb Padlock 71 kg. 2
Mons. G. Ledat 6 éves Guettehou 63 kg. 3

Totalizateur 713 : 10 frank a gyöztesre,
helyre; 122, 97 és 37:10. Az elözetes könyvfoga-
dásokban gyöztes ló 1 : 16 ellen állott.

+ Ritka madarak. Gróf Serényi Béla vadász-
területén ritka példányu fáczánt löttek, melynek
farkhossza 165 czentiméter. Ugyanilyen fáczánt ej-
tettek el ö Felsége sziget-monostori területén,
melyet gróf Szapáry László hozott aggatékra. A
hajtásba hat-hét darab ilyen csodaszép madár ke-
rült, melyeknek hosszu, zászlószerü farkuk uszott
utánuk s a legjobb lövöket is zavarba hozta, e miatt
került a fejedelmi vadakból csak egy darab agga-
tékra. Nemrég Gajári Ödön képeiselö is lött egy
fáczánt, melynek ragyogó lollu kakasfeje, többi
része pedig tyúk volt; Ugron Gábor szintén teri-
tékre hozott egy pompás tollazatu fehér fáczán-
kakast.

+ Egér-kiállitás. Mig más országokban ló-,
kutya- és szarvasmarha-kiállitásokat rendeznek, ad-r
dig a különczködésre hajló angol nép egérkiálli-
tást rendez. A napokban Londonban a Stratfort-by
Bow-on voltak közszemlére téve a fura kis állatok.
Százhetven darab különbözö szinü és formáju pa-
rányi jószág. Volt ott fehér, sárga, fekete, szürke és
tarka; valamennyinek hosszu vékony volt a farka.
Kutyákat, macskákat kitiltottak a területröl, hogy a
kedvencz férgek egész biztonságban legyenek. A
ketreczek körül lépten-nyomon kutya- és macska-
csapdák voltak felállitva. Hogy melyik kiállitott egéré
lett az elsö dij, arról nem szólnak az angol lapok.

NYILTTÉR.
Huzás február 11-én

Eugen herczeg szobor sorsjegyek 50kr.
Fönyer. 75.000 kor. értékben. Ajánlja:

Magyar ipar- és kereskedelmi bank V., Nádor-utcza 4. sz.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Berlin, jan. 17. Irányzat nyugodt. Májusi jáxad.
102.10, Ezüst járadék 102.—, Osztrák aranyjáradék
103.25, Magyar aranyjáradék 99.90, Magyar koronar
járadék —.—, Osztrák hitelrészvény 223.50, Osẑ
trák-magyar államvasut 146.—, Déli vasut 35.40,.
Elbevölgyi vasut 133.50, Osztrák bankjegy 169.90,,
Rövid lejáratú váltó Bécsre vagy Budapestre 169.85,
Rövid iejáratu váltó Parisra 80.85, Rövid lejáratú
váltó Londonra 20.37Va, Orosz bankjegy 216.50, Olasz
járadék 95.—, Laura-kohó 183.60, Harpeni 183.30,-
Olasz központi vasut 135.75, Török sorsjegy 117.60.
Áz utótözsdén: Osztrák hitelrészvény 223.60,
Osztrák-magyar államvasut 146.—, Déli vasut 35.40,
Magyar aranyjáradék 103.25, Disconto-társaság 202.30.

Hamburg, január 17. (Esti tözsde.) Osztrák
hitelrószv. 301.25. Az irányzat csendes.

Paris, január 17. Irányzat szilárd. Uj 3°/o-os
franczia járadék —.—, 3%-os franczia járadék,
103.22, 3V2%-os franczia járadék 107.40, Osz-
trák-magy. államv. 735, Lándenbank 484, Osztrák?
aranyjáradék 103.90, Déli vasuti elsöbbség 390.—,
Alpesi bánya 314.—, Török dohányrészvény 296.—,
Török sorsjegy 114.—, Olasz járadék 94.50, Spanyol"
kölcsön 60.68," Meridional 684, Ottomán bank 564.—,
Rio Tinto 686.—. Debeers 764.50, Eastrand 135.
Chartered 83.50, Randfontein 54.—

New-York, január 17. (C. T. B.)
' - - J január 17. ' január 15.'

: '- • ' centé " • lA-^~
Buza januárra lOOVs

m májusra 92V*
, júliusra $5V*

Tengeri májusra 84

öenta
99^/4
92V4
85Vs'
84Vs
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Chicago, január 17. (C. T. B.)
január 17. január 15.

centa cents
Buza, májusra 907/s 90VI
Tengeri májusra 28V§ 29

Mezögazdaság.
Teatermelés Magyarországon. Gróf Zichy

Jenönek támadt az az ideája kelet ázsiai utazásából,
hogy jó volna Magyarországon teát termelni, mert
— mondá a nemes gróf — a Kaukázusban is hideg
van, már pedig ott "állitólag'' több év óta termel-
nek teát. Darányi földmivelésügyi miniszter az
eszme felmerülte óta figyelemmel kisérte az
ügyet és nyilván intervencziójára történt, hogy
Ugron István, tifliszi alkonzul, jelentést küldött
a miniszternek, amelyben gróf Zichy Jenö-
nek állitásait a kaukázusi teatermelés ügyében
rektifikálva, azt irja, hogy a teatermelése még ott is
csak a kisérlet stádiumában van, jóllehet a telet a
yédett tengerpartokon öt év óta jól kiállja. Ám-
bár Ugron nézete szerint nálunk kevés oly hely
fog találkozni, hol a teanövény takaró nélkül képes
lesz áttelelni, a miniszter mégis intézkedett kinai
követségünk utján, hogy ezer teacsemete a "viridis-
sima" fajtából megküldessék. Ezen csemeték egyes
melegebb és védetebb fekvésü borvidékeken lesznek
kisérletezésre kiosztva.

Ipar és kereskedelem.
Az argentiniai buza. Fiuméböl kapjuk azt

a távirati értesitést, hogy az ottani hajófuvar-
piaczon kereslet mutatkozik, buzafuvar iránt a
Laplata államokból Fiumébe és Triesztbe ta-
vaszra leendö szállitásra. Tudósitónk hozzáteszi,
hogy ez az érdeklödés budapesti és bécsi ga-
bonakereskedök részéröl nyilvánul és hogy egy-
elöre csak kalkuláczióról lehet szó, mert való-
ságos kötés Laplata-buzában egyáltalában nem
jött létre. Nekünk is ugy tetszik, hogy itt csak
a kontreminben lévö buzaspekulánsok manöver-
jéröl van szó.

Tiszta indigo B. A. S. F. Ez a két szó s a
melléje tett négy jelzö betü e hó 15-ike óta a vegyi
tudománynak egy óriási haladását, az angol világ-
kereskedelemnek pedig egy szintén óriási vereségét,
számokban és pénzben kifejezve 150.000,000 fo-
rintnyi veszteségét jelenti. Ekkora ugyanis az az
összeg, amelyet évenkint az angol kereskedök a lon-
doni indigo-aukczióban bevettek. Ausztria-Magyar-
ország is körülbelül 10 millió forintot hagyott évente
Londonban indigóért. Most azonban a helyzet ala-
posan megváltozott. Mint már megemlitettük, német
tudósok évtizedek óta azon fáradoztak, hogy az in-
digót vegyileg elöállitsák. 1881-ben sikerült is Bayer
müncheni vegyészeti tanárnak az indigót szintetikus
uton elöállitani, de az elöállitás oly költséges volt, hogy
gyári elöállitásra gondolni sem lehetett. Nem sokára
rá Haumann tanár is más módon állitott elö indigót,
de ez is drága volt. Végre egy németországi "anilin
és szódagyár" vegyészeinek sikerült a rendkivül drága
indigót, miután már 1895-ben propilsavból készült
indigót hoztak forgalomba, (mely azonban minöségre
nézve nem versenyezhett a természetes indigóval)
köszénkátrányból elöállitani. Hogy hogyan, az az ö
titkuk. Az uj indigó tehát rendkivül olcsó anyagból
készül (A köszénkátrány ára Németországban 3
márka) s nem lehetetlen, hogy az indigó ára, mely
most 760 frt per métermázsa, Budapesten per kilo-
gramm 10 frt. le fog szállni 80—100 forintra, vagy
pedig még alábbra is. Az emlitett német gyár e hó
15-ikén hozta elöször forgalomba uj termékét, még
pedig "Tiszta indigo B. A. S. F" jelzés alatt, 4
márkával kilóját. Az indiai árunak az ára 12 márka
volt. Az uj indigo teljesen egyenrangu a természe-
tes indigóval.

Köbányai sertéspiacz, január 17. Magyar elsö-
rendü : Fiatal , kéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli •ulyban) 60—61 krajezárig. Közép (páronkint
261—320 klgris terjedö súlyban) 60—51 kr.
könnyü (páronk. 250 klgrig teriedö súlyban) 51—52
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli súlyban)
49—60 krajezárig, közép (páronkint 240—260

súlyban) 48—49 krajezárig. Könnyü (pá-

ronkint 240 kilogrammig terjedö súlyban) 47V*—iSVt
krajezárig. Sertéslétszám: 1898. január 15. napján
volt készlet 18.102 drb, január 16-án felhajtatott
1875 drb, január 16-án elszáUiüatott 965 drb,
január 17-én maradt készletben 19.012 darab. A
hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásár, január 17. A
ferenezvárosi petroleumraktárnál levö székes fövárosi
konzum-sertésvásarra 1898. január 15-én érkezett
49 drb. Készlét január 15-éröl 292, összes felhaj-
tás 341 drb. Elszállittatott budapesti fogyasz-
tásra 143 drb.; elszallittatlan maradt 198 drb.
Napi árak: 120—180 kilós 48—49 kr., 220—280
kilós 48—49 kr., 320—380 kilós 47—48 kr.,
öreg nehéz 47—48 kr., malacz 33 kr. A vásár
hangulata lanyha volt.

Budapesti birkavásár. Január 17. A mai bir-
kavásárra felhajtottak 985 darab hizlalt ürüt és 200
darab feljavitott juhot, összesen 1185 darabot. Az
egész felhajtás eladatott. Napi árak: Hizlalt ürü
páronkint 14—17 forint, 100 kilónkint élö suly sze-
rint 17— 18V« forint, feljavitott juh 11—13 forint,
páronkint, 100 kilónkint élö suly szerint 15V«—16V«
forint. A birkavásár lassu lefolyású volt.

Bécsi vágómarhavásár, január 17, A mai
vásárra felhajtottak: 2700 darab magyar, 486 da-
rab gaücziai, 230 darab" bukovinai, 743 darab né-
metországi, összesen tehát 4159 darab szarvasmarhát,
e között volt 926 darab sovány marha. A mintegy
300 darabbal kisebb felhajtás daczára sem az
irányzatban, sem az árakban változás nem állott
be. Jegyeztetett 100 kilónkint élö súlyban: magyar
hizóökör I. minöségü 37—39 frt, kivételesen 40Va
frt, II. min. 30—35 frt, ül. min. 26—29 frt; német
hizóökör I. min. 40—42.50 frt, II. min. 35—39
frt, III. min. 29—34 frt, gaücziai hizó ökör I. min.
37—39 frt, H. min. 31—35 frt, ffl. min. 27—30
frt; paraszt ökör 21—25 frt, bika és tehén 18—
32 frt.

Közlekedés.
Posta és távirda kézi tarifa jelent meg Havlin

Vilmos (Budapest posta- és távirda-igazgatóságnál)
kiadásában, mely jól kezelhetö kemény papirra
nyomtatva, tartalmazza az összes európai dijszabá-
sokat, oly módon csoportositva, hogy a nagyközön-
ség mindennemü postaküldeményét maga megdijaz-
hatja s igy elöre már tájékozva van, mennyibe ke-
rül a küldemény továbbitási dija. Megrendelhetö
bármely posta- és távirdahivatalnál, vagy a kiadó-
nál. Ára 25 krajczár, mely összeg beküldése után
bárhová bérmentve küldetik meg.

Az államvasutak szállitási Irodája. A m. kir.
államvasutak igazgatósága a Lipótvárosban (V. ker.,
Arany János-utcza 19. sz. alatt) szállitási irodát ren-
dezett be, hol gyors- és teherdarabáru szállitmányok
az összes állomásokra feladhatók. Ez iroda elöleges
értesités ellenében jutányos szabványárak mellett
gondoskodik a küldemények háztól való elszállitá-
sáról is és közvetiti ugy a helybeli, mint az átmenö
vámköteles küldemények elvámolását.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, január 17.

Ma sem volt emlitésre méltó mozgalom a
gabonapiaczon. Meglehet, hogy e határozatlan hely-
zet még néhány hétig nem változik, mert nincs
kilátás arra, hogy a hangulat két legföbb rugóját, a
kinálatot és a keresletet a közel jövö jelentékenyen
alterálná. Az árukinálatok alig gyarapodhatnak, mert
nincs honnan és nem apadhatnak, mivel már ugyis
leszorultak a minimalisra. Másrészt a vételkedv sem
fog a jövö hetekben tetemesen fellendülni, mivel a
malmok tevékenységére ólomsulyként nehezedik az
aránylag nagy liszt készlet, bár igaz, hogy másrészt
redukálni is bajos lesz a vásárokat, miután a mal-
mok nyerstermény raktárai konganak az ürességtöl
és valamit csak kell örölni. Igy tehát még néhány
hétig tovább vegetálhatunk, mignem a forgalom
szabályozóinak valamelyikében fordulat be nem áll.
Egyelöre nem nevezhetö lanyhának az üzlet, mivel
ily teljes pangás közepette és a magas árak mellett
elég szép eredmény, ha a jegyzések félig meddig
fenmaradnak.

Vannak optimisták, akik már holnapra vár-
nak gyökeres változást, mivel a földmivelésügyi
miniszterium által kiadandó jelentés a vetések állá-
sáról, állitólag, a mezögazdasági állapot további
rosszabbodását fogja feltüntetni. Értesüléseink sze-
rint a gazdasági tudósitók január 15-én beküldött
tudósitásai tényleg kedvezötlenek, de valószinütlen,
hogy ez nagyobb mozgalmat okoz majd a határidö-
piaczon, mert ez a piacz mostanában — nagyon
néptelen. Tengerire nézve .ugylátszik elveszitettük
eddigi csehországi vevöinket, mert ott 6 forint

15 kron kinálják az orosz kukoriczát (elvámolva,
prágai paritás) mig a mienk 6.40 frton alul oda
nem gravitál. Rozsban meg saját piaczunkon támadt
konkurrensünk: a román származék, amely annyiban
is veszedelmes versenytárs, mert jóval a mi jegyzé-
seinken aluli árak mellett kapható (Ma is elkelt egy
tétel oláh rozs), különben oláh árpát is kinálnak.
Ami a külföldi piaczokat illeti, Amerikában tegnap
egy centtel emelkedtek az árak, mivel a kiviteli
kereslet nagyobbodott, ami az Angliába való heti
export kimutatásából is kitünik. £ kimutatást holnap
közöljük.

Berlinben és Párisban szilárd az üzlet,
mivel a nyugoteurópai termelö országokban aggod-
nak a hótalan és esetleg kemény tél következményei
miatt. Berlinböl különben jelentik, hogy a speku-
láczió tétlen, mert a határidöüzlet beszüntetése
következtében importra nem nyilik alkalom. Egyál-
talában a terminforgalom eltörlése nyomasztólag
hatották áralakulásra. Más években már összel össze-
vásárolt az üzérkedés roppant mennyiségü gabonát
és beraktároztatta e tételeket, mig most ez a le nem
kötött áru konkurrál a piaczon és leszoritja az ára-
kat. Semmi kétség, hogy szabad forgalom mellett
magasabb jegyzések volnának Berlinben is. Legjobb
bizonyitéka ennek az a körülmény, hogy ott már
hónapok óta teljesen reláczion kivül vannak a
világpiacztól, vagyis az árak jóval a paritáson alul
mozognak. Párisban 15—20 centimest tett ki a
mai árjavulás, ellenben a londoni "Mark lane"
lanyha volt és Liverpoolban is 3/8 pennyvel csök-
kentek az árfolyamok. Bécsben szintén 5 krral ol-
csóbbak a kurzusok.

Buza.
Néhány ezer métermázsa magyar buza kelt

el, alig tartott, itt-ott olcsóbb áron. Egy nagyobb
tétel 1896-iki termésü buza is került eladásra.

Elöfordult eladások buzában.
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Baktárállomány buzában és lisztben: A
fövárosi közraktárakban 165.100 métermázsa buza
és 89.200 métermázsa liszt; a Silosban 47.800
métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 81.990
métermázsa buza és 3708 métermázsa liszt

Elöfordult határidökötések buzában.
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Rozs.

IMS

Leszámol*
árfolyamok

Készáruüzlet rozsban: Kevés üzlet volt,
változatlan áron. Néhány nap óta helyben nagyobb
mennyiségü román rozs kerül eladásra.
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Elöfordult eladások rozsban.
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Raktárállomány rozsban : A közraktárban
43.400 métermázsa ; a nyugati pályaudvaron
11.774 métermázsa.

Határidö üzlet rozsban. Rozsban kevés üzlet
voh tartott áron.

Elöfordult határidökötések
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Takarn én iélék.
Készáruüzlet takarmány félékben. Ten-

geriben nem volt üzlet. Élénkebb kereslet mutat-
kozik Felsö-Magyarország részére, de kötés nem
fordult elö, mert a tulajdonosok sokat kérnek. Zab
változatlan, árpa, szilárd.

Elöfordult eladások takarmányfélékben.
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Hivatalos jegyzések takarmányfélékben.
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Raktárállomány takarmány félékben : A
közraktárakban 54.000 métermázsa árpa, 15.000 mé-
termázsa zab, 86.500 métermázsa tengeri. A
Silosban 1000 métermázsa zab, 19,700 métermázsa
tengeri. A nyugati pályaudvarban 3315 métermázsa
árpa.

Határidö-üzlet takarmány félékben : Ugy
tengeriben mint zabban csekély üzlet volt, válto-
zatlan áron.
Elöfordult határidökötések takarmány félékben.
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Gabona- és lisztforgalom.
A m. kir. közp. statisztikai hivatal az 1897. évi január hi i4-én

cst« 6 órától január I6-án est© 6 oráig Budapestro vasúton és hajón
érkezett a innen ehszáJlitott gabonaküldeinenyekröl és a budapeetj
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BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, január 17.

A bécsi tözsde már megint nincs megelé-
gedve a politikával. Sokalja a németek és csebek
kölcsönös nyakasságát a kiegyezési tárgyalásokban,
valamint a tüntetéseket is, melyekkel a névtelen
hazafiak Bécsben is, Prágában is az utczát nyugta-
lanitják. A berliniek panasza pedig az, hogy a tél
nagyon enyhe és hogy ennélfogva kevesebb köszén
fogy el egész Németországban. Dy borongós hangu-
latban e két nagy tözsde egymásnak kinálja azt a
néhány értéket, melyet mi nemzetközinek nevezünk.
Nem csuda tehát, hogy árfolyamuk lemegy. Délben
egy kis szilárdság indult utnak Berlinböl; de Bécs-
ben letorkolták és mig hozzánk érkezett, már el
volt gyöngülve : csak lU forint áremelkedést jelen-
tett. Üzlettelenül zárult a tözsde délután 4 órakor.
A nap újdonságául hirleltók Bécsböl, hogy ott me-
gint 16.50-en árulták és vették az osztrák hitel-
részvény osztalék-szelvényét. Ez ujabb elkedvetle-
nedésnek a jele. Mert ezt a szelvényt, melyet
eleinte, az évi gyönge üzletre való tekintettel, 16
forintért kináltak, késöbb ismét 17-en is vásárolták.
Ha ma ujlag 16x/2-en kapható, ez azt jelenti, hogy
a hozzáfüzött vérmesebb remények, ismét csökken-
tek. Az ily szelvény kinálás oly napon, mint a mai
volt, a kontremine lanyhitó ma hinácziójának nem
tekinthetö.

Az elötözsdén : Magy. hitelrészv. 382.50—
383.25, Jelzálogbank 274.75—274.60, Osztrák hitel-
részvény 355.60—356.80, Osztrák-magyar államvasut
342.75—343.75, Közuti vaspálya 403—402, Villa-
mos vasut 279.50—278.50, Rimamurányi 250 frton
köttetett.

Délelötti 11 órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 355.80, Magyar hitelrészvény 382.75,
Aranyjáradék 121.15, Koronajáradék 99.55, Leszá-
mitoló bank 254.50, Jelzálogbank 274.60, Rimamurá-
nyi 249.75, Osztr.-magy. államvasut 343.25, Ipar- és
kereskedelmi bank 105.—, Déli vasut 81.25, Villa-
mos vasut 279.—, Közuti vasut 402.—.

A délitözsdén elöiordult kötések : Salgó-
tarjáni 603—604, Közuti vasut 402.25—402.75, Vil-
lamos vasut 278.50—270, Magyar hitelrészvény
383.25—382.79, Magyar ipar- és kereskedelmi bank
105, Magyar jelzálogbank 274.25, Magyar leszámitoló
bank 255.25—255, Rimamurányi 250.25—249.90,
Osztrák hitelrészvény 355.70—356.20 Déli vasut
81.25—81.50, Osztrák-magyar államvasut 343—
343.50, 4 % hazai takarékp. záloglevél 98.50, Kassa-
somodi köszénb. 28, Drasche 700—720, ált. köszénb.
119.50—120.50.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1.50—2.— frt; 8 napra 5. 6 frt;
utoljára 8. 9.— frt.

Délutáni 1 óra 30perczkor zárulnak:
január 17. január 15.

Magyar aranyjáradék 121.25 121.25
Magyar koronajáradék 99.60 99.60
Magyar hitelrészvény 383.— 383.75
Magyar ipar és keresk. bank 105.— 105.—
Magyar jelzálogbank 274.— 275.50
Magyar leszámitoló bank 255.— 255.70
Rimamurányi vasmü 249.50 250.75
Osztrák hiteköszvény 356.— 357.10
Déli vasut 81.25 81.50
Osztr.-magyar államvasut 343.— 344.75
Közuti vaspálya 402.75 403.75
Ylüamos vasut 279.— 280.—

Az utótözsdén: Osztr. hitelr. 356. 356.25,
magyar hirelrészvény 383.—, osztrák-magyar állam-
vasut 343—.—343.75—343.50, villamos vasut
277.50—278.25, közuti vasut 402.50—401—402.50,
frton köttetett.

Délután 4 órakor

Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelröszvöny
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimainurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk. bank
Déli vasut

zárulnak:
január 17.

356.—
383.25
343.25
255.—
274.—
250.—
402.50
278.50
105.—
81.50

Január 15.
356.60
383.50
344.25
255.50
275.50
250.60
403.75
285.—
105.—
81.50

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, január 17. A terménytözsde ma

üzlettelen volt. Az árak nem változtak.
Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, jan. 17. A mai vásár irányzata nagy-

ban való forgalomban és az egyes czikkeknél a követ-
kezö volt : Húsnál a forgalom csendes, árak emel-
kedtek. — Baromfinál lanyha, árak szilárdak. —
Halban lanyha, árak szilárdak. — Tej és tejtermé-
keknél csendes. Tojásnál csendes, árak szilárdak.
— Zöldségnél lanyha. — Gyümölcsnél csendes.
— Füszereknél csendes. — Idöjárás: borus,
hideg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö: Hus.
Marhahús hátulja I. 46—56 frt, II. 40—46 frt.
Birkahús hátulja I. 30—38 frt, II. 28—80
frt. Borjúhús hátulja I. 52—64 frt, II. 48—54 frt.
Sertéshús elsörendü 52—54 frt, vidéki 46—50 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilónkint). Sertészsir hordóval 530—53-5 frt (100
kilónkint). — Baromü iélö). Tyúk 1 pár 1-10—1-40
frt. Csirke 1 pár 0-70—1-00 frt. Lud hizott kilón-
kint 0-50—0-53 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 38-5—39-0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—4.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—4.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 10—16 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—45 frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns. küónkint 70—80 frt. Vaj-téa kilónkint 1.00
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.00—2.80 frt.
Burgonya sárga 100 kiló 3.00—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élö) Ö40—1-00 frt 1 kiló. Csuka (élö) 0'20—
1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 0-35—060 frt.

Szesz.
Budapest, jan. 17. Irányzat változatlan. Fi-

nomitott szesz nagyban 55.75—56.— frt, kicsiny-
ben 56.25—56.75 frt. Éiesztöszesz nagyban 56.—
—56.25 forint, kicsinybén 56.50—56.75 forint.
Nyersszesz adózva nagyban 54.75—55.—
forint, kicsinyben 55.25—55.75 forint. Nyersszesz
adózatlan (exknt.) 14.75—15.25 frt. Denaturált
szesz nagyban 19.25—19.50 frt, kicsinyben 19.75—
20.— frt. Az árak 10,000 literfokonkint hordó
nélkül, ab vasut Budapestre szállitva. (Készpénz-
fizetés mellett értendök.)

Bécs, jan. 17. Kontingens nyersszesz azon-
nali szállitásra 18. 18.20 frton kelt el. Zár-
latjegyzés 18. 18.10 frt.

Prága, jan. 17 Adózott trippló szesz 54.—
frton jegyeztetett nagyban. Adózatlan szesz 17.—
frt kerestetik és az áru nem kapható. Jegyzés 17V«
frt azonnali szállitásra.

Trieszt, jan. 17. Kiviteli szesz tartályokban
azonnali szállitásra 90.°/o hektoliterenkint nagyban
11 forint azonnali és IOV2—103/« frt. február-áprilisi
szállitásra.

Czukor.
Prága, jan. 17. Nyersczukor 88°/o ezukortar-

talom alapján fr&nco Aussig, azonnali szállitásra
12.92 forint, okt.-decz. szállitásra 12.90 forint uj
campagne.

Hamburg, ian. 17. Nyersczukor i. 0. b.
Hamburg azonnali szállitásra 9.27 marka, február
szállitásra 9.30 márka, májusi szállitásra 9.50
márka, augusztusi szállitásra 9-72 márka. Irány-
zat nyugodt.

Berlin, jan. 17. Szesz helyben 39.50 márka
— 23.23 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt

Stettln, jan. 17. Szesz 70 márka fogyasztás
adóval 83.50 márka — 22.64 frt. Atszámitáci árfolyam
100 márka — 68.80 frt

Pária,Jan. 17.Nyersczukor (88 fok) kaszára
28.75.—29.25 frk, fehórezukor novemberre 31.25 frk,
dtezembam 81.*/t frk, 4 alsA hóra 81.75 frk,
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4 hóra májustól 32-Vs frk. Finomitott készáru
102.—102.50 frk.

London, jan. 17. Jávaczukor ll.1/* shilling,
nyugodt. Nyers czukor és Jegeczedett czukor ár-
tartó, de igen nyugodt; finomitott darabezukor nyu-
godt, ártartó. Külföldi tört átalán lanyha. Jegyez-
tetett: készáru 10.1174 shilling, márcz.-ápr.-ra 11 sh.,
május-aug.-ra 11.3 sh. Révaczukor lanyha, a
zárlat bágyadt. Német (88%) januárra 9.3 sh.,
februárra 9.38/4 shilling, áprilisra 9.6 shilling, má-
jusra 9.62/4 shilling, júniusra 9.7V4 shilling. Határ-
idöüzlet : januárra 9.3 sh., februárra 9.33/* sh.,
ixiáreziusra 9.43/4 sh., áprilisra 9.63A sh., májusra
9.63/i shilling, júniusra 9.772 shilling.

Olajok
Péris, jan. 17. Repczeolaj folyó hóra 54.75

frk (= 25.77 fit); januárra 54.75 frk ( = 25.77 frt);
uégy elsö hóra 54.75 frk (= 25.77 frt); négy hóra
májustól 54.75 frk ( = 25.77 frt). Árak 100 kilón-
kint értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk =
47.55 frt.

Hamburg, jan. 17. Repczeolaj helyben 55.—
márka (= 32.154 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 fit.

Kö.'n, jan. 17. Repczeolaj májusra (hordóval).
57.50 márka (== 33 82 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 in.

London, jan. 17. Repczeolaj 23.9 shilling.
Lenolaj 15.47;; sh. Gyapotmagolaj 14.—.—14.6
sh. Terpentin 24.P/2 sh.

Petroleum.
Hamburg, jan. 17. Petroleum helyben 4.80

mái-ka = 2.82 frt.
Antwerpen, jan. 17. Petroleum fin. helyben

14.25 frank = 6.77 frt.
Bréma, jan. 17. Petroleum fin. helyben 4.95

márka = 2.91 frt.
Newyork, jan. 17. Petroleum fin. 70 Ábel Fest.

Newyorkban 5.40 cents, fin. petróleum Philadelphiá-
ban 5.35 cents; United Rife Line Certificates de-
czemberre 65.— ; Nyers petróleum deczemberre 5.95.

London, jan. 17. Petroleum, amerikai 43/s—
4V4 sh., orosz 47*—46/IB sh.

Kávé, tea, rizs.
London, jan. 17. Santos határidö bágyadt

Jegyeztetett: januárra 30'3 sh., márcziusra
30-6 sh., májusra 809 sh., júliusra 31*— sh.,
szeptemberre 31 G sh., decz.-re 32*— shilling.
Tea : finom ártartó, közönséges bágyadt. Rizs:
nyugodt, ártartó.

Fémek.
London, jan. 17. Sóz, G. M. Brande 487/s—

49 Vs font sterling készáru és 4974—4972 font
sterling 3 hóra ; bcstsel. 52V4—523A font sterling.
On : finom külföldi G37io—63°/ie font sterling kész-
áru ós 63n/i6—643/ie font sterling 3 hóra. Ólom :
angol 123A font sterling; külföldi 125/s—12"/w
iont sterling. Horgany: külföldi 187s font
sterling. Higany: 7.— font sterling elsö és 6.19
font sterling másodkézböl. Vas: A glasgovi nyers-
vaspiacz ártartó, meglehetös üzlet mellett, zárlat-
árak: 45.9 sh. készáru ós 45.1172 sh. egy hóra;
Cleveland 40.8 sh. készáru és 40.107a sh. egy
hóra ; Hematit 48.872 shilling készáru és 48.11 Vs
sh. egy hóra; Middlesbiough 49.17a shilling
készáru és 49.472 sh. egy hóra.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, január 17. A szilárdabb külföldi jegy-

zések támogatták az arállást, de a kedvetlenségre
való tekintettel e körülmény nem juthatott az ár-
jegyzésekben pregnansabb kifejezésre. Köttetett buza
tavaszra 11.68—11.69—11.67, tengeri május-júniusra
5.52 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.67—11.68, rozs tavaszra

8.77—8.76, tengeri máj.-jun. 5.51—5.52, zab tavaszra
6.63—6.65, repeze jan.-febr. 13.30—13.40.

Boroszló, január 17. Buza helyben 18.70 márka
(=» 10.99 frt) sárga. Buza helyben 18.60 márka
( = 10.93 frt). Rozs helyben 14.90 márka ( = 8.76
frt.) Zab helyben 14.— márka ( = 8.23 frt.) Tengeri
helyben 12.— marka ( = 7.06 frt). Minden 100 kilón-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka «- 58.80 frt.

Hamburg, január 17. Buza holsteini 180—186
márka ( = 10.58—10.84 frt). Rozs meklenburgi
140—150 márka (8.23—8.82.) Rozs orosz 107—108
márka ( = 6.29—6.35 frt). Minden 100 kilonkint.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

München, jan. 17. Buza 22.05 márka ( = 12.97
frt), Rozs 16.— márka ( = 9.41 frt), Árpa 15.70
márka (=9.73 fit). Zab 13.— márka ( = 7.64 frt).
Minden 10U kil kim. Hozatal 5*123 q. Készlet
2.206 q. Átszámitási árfolyam 100 m. = 5S.S0 frt.

Lindau, jan. 17. Orosz buza 20.30—22.30
márka (== 11.94—13.12 frt), román buza 21.10—
22.70 márka ( = 12.41—13.34 frt).

Pferis, január 17. (Megnyitás,) Buza folvó hóra
28.40 frank ( = 13.54 fit.). Buza deczember hóra
28.25 frank ( = 13.46 irt). Buza 4 elsö hóra 27.U0

frank ( = 13.15 frt). Buza 4 hóra májustól 27.60 frank
( = 13.15 frt), Rozs folyó hóra 17.50 frank ( = 8.33
frt). Rozs deczember hóra 17.60 frank ( = 8.38 frt).
Rozs 4 elsö hóra 17.75 frank (==-• 8.44 frt). Rozs 4
hóra májustól 17.60 frank (=S.38 frt) minden 100
kilónkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.55
forint.

Párls, január 17. (Zárlat.) Buza folyó hóra
28.30 frank ( = 13.49 frt). Buza deczember 28.10
frank ( = 13.39 frt). Buza 4 elsö hóra 27.60 frank
(=13.15 frt.) Buza 4 hóra májustól 27.40 frank
(=13.06 frt).

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, január 17. A belpolitikai helyzet be-

folyása alatt a tözsde ma tartózkodó volt, ami kü-
lönösen az elötözsdén nyilvánult, mig a déli tözs-
dén már inkább volt forgalom. Osztrák hitelrész-
vény szelvényét 16.50 forinton, magyar hitelrészvé-
nyét 19 forinton keresték.

Az elötözsdén: Osztrák hitelrészvény 356.50—
355.62, Landerbank 218. 217.75, Magyar hitel-
rószvény 382.75—382.50. Osztrák-magyar állam-
vasut 343.75—343, Déli vasut 80.87—81.25, Tram-
way 454.50, Alpesi banya 143.10—142.30, Prágai
vasipar 707—706, Brüxi bánya 283, Török dohány
135.25—135.50, Magyar koronajáradék 99.60, Török
sorsjegy 60.90—61.—, Német márka —.— frton
köttetett.

Délelött 11 "óra 25 perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrószvény 355.87, Magyar hitelr. 382.50,
Anglo-bank 161.50, Union-bank 301.—, Lander-
bank 217.75, Osztr.-magyar államv. 343.37, Déli
vasut 81.25, Alpesi bánya 143.—, Rimamurányi
249.—, Májusi járadék 102.25, Törük sorsjegy 60.90.

A déli tözsdén : Osztrák hitelrészvény 356.12.
Magyar hitclrészvény 382.50. Landerbank 217.75.
Unionbank 301.—. Anglo-bank 161.50. Bankverein
259.—.Osztrák-magy. államv. 343.25. Déli vasut 81.25.
Elbevölgyi vasut 265.50. Északnyugoti vasut 250.75.
Alpesi bánya 142.70. Rimamurányi 251.—. Prágai
vasipar 706,—. Májusi járadék 102.35. Magyar ko-
ronajáradék 99.55. Török sorsjegy 60.90. Német
márka 58.85 frton köttetett.

Délután 2 ora 30 pergzkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 121.25. Magyar koronajáradék
99.40. Tiszai kölcsönsorsjegy 140.50. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 96.80. Magyar hitelrészvény
3S2.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 154.—.
Kassa-oderbergi vasut 191.50. Magyar kereskedelmi
bank 1430.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 101.—.
Magyar keleti vasut állami kötvények 121.75. Ma-
gyar leszámitoló és pénzváltóbank 254.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 246.50. 4"2°/o papir-
járadék 102.35. 4.2% ezüstjáradék 102.30. Osz-
trák aranyjáradék 121.80. Osztrák koronajáradék
102.55. 1860. sorsjegyek 144.50. 1864. sorsjegyek
189.25. Osztrák hitelsorsjegyek 198.25. Osztrák hitel-
részvény 356.25. Angol-osztrákbank 161.50. Unio-
bank 302.50. Bécsi Bankverein 260.—. Osztrák
Landerbank 218.50. Osztrák-magyar bank 929.—.
Oszfrák-magyar államvasut 343.25. Déli vasut 81.—.
Elbevölgyi vasut 265.—. Dunagözhájózási részvény
454.—. Alpesi bányarészvény 143.—. Dohányrész-
vény 138.25. 20 frankos 9.53'72. Császári királyi vert
arany 5.69. Londoni váltóár 120.05. Német bank-
váltó* 58.85.

Bécs, január 17. {Utótözsde.) A déli tözsde
zárlata után jegyeznek: Osztrákhiteirészvény 355.87,
Magyar hitelrészvény 383.—, Anglo-bank 161.25,
Bankver. 260.50, Union-bank 302.50, Lánderb. 219.—,
Osztrák-magyar államvasut 343.50, Déli vasut 81.37,
Elbevölgyi vasut 265.50, Északnyugoti vasut 251.25,
Török dohány részvény 138.50. Rimamurányi vasmü
249.25, Alpesi bánya 143.—, Májusi járadék 102.35,
Magyar koronajáradék 99.40, Török-sorsjegy 61.30,
Német márka azonnali szállitás 58.85. Német márka
ultimóra 58.85.

Berlin, január 17. (Tözsdei tudósitás.) A meg-
nyitásnál a hangulat nyomott volt. Késöbb javulás
állott be. Bányaértékek tartoltak, vasutak javultak.
Járadékok és bankok szilárdak. A zárlat szilárd.
Magánkamatláb 33/s°/o.

Berlin, január 17. (Zárlat.) 4-2°/o papirjaradék
102.10, 4-2o/o ezüstjáradék 102.—, 4°/o osztrák
aranyjáradék 103.20, 4°/o magyar aranyjár. 103.20,
osztrák hitelrószvény 223.50, magyar koronajára-
dék 100.—, déli varsut 35.40, osztrák-magyar
államvasut 147.20, Karoly Lajos-vasut —.—, Kassa-
oderbergi vasut —.—, orosz bankjegy 216.50, bécsi
váltóár 169.85, 4°/o uj orosz kölcsön 100.—, ma-
gyar beruházási kölcsön 102.30, olasz járadék
94.90. Az irányzat szilárd.

Berlin, január 17. (Utótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 223.60, magyar koronajáradék 99.90, déli
vasut 35.04, osztrák-magyar államvasut 146.—.
Az irányzat nyugodt.

Frankfurt, január 17. (Zárlat.) 4*2°/o papirjara-
dék 86.60, 4-2% ezüstjáradék 86.85, 4°/o osztrák
aranyjáradék 103.25, 4°/o magy. aranyjár. 103.10,
magy. koronajáradék 100.15, osztrák hitelrészvény
301.50, osztrák-magyar bank 791.—, osztrák-ma-
gyar államvasut 295.75, déli vasut 72.—, észak-

nyugoti vasut 213.—, elbevölgyi vasut 229.50, bécsi
váltóár 169.77, londoni váltóár 20.377, párisi váltóár
80.833, bécsi bankverein 222.25, Uniobank —.—,
villamos részvény 140.—, alpesi bányarészvóny
120.60, 3 % magy. aranykölcsön 91.30. Az iránvzat
nyugodt.

Frankfurt, január 17. (Utótözsde.) Osztr. hitel-
részvény 301.37, osztrák-magyar államvasut 295.75.
Déli vasut 72.—.

Frankfurt, január 17. (Esti tözsde.) Osztr. hitel-
részvény 30.137, déli vasut 727/s, mn;iy;u- aranyjár.
103.20, alpesi bányarészv. —.—, oszt.-magyar ál-
lamvasut 296.12. bécsi Bankverein —.—. Az irámj-
zat nyugodt.

Hamburg, január 17. (Zárlat.) 4.2°/0 ezüst-
járadék 87.—, osztr. hitelrészv. 301.50, osztr.-
magyar államvasut 741.—, déli vasut 171.—, olasz
járadék 94.75, 4°/0 osztr. aranyj. 103.00, 4°/B-os
magyar aranyj. 103.40. Az irányzat csendes.

Paris, január 17. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.22., 37s% franczia jár. —.—, olasz járadék
94.35, osztrák földhitelrészv. —.—, Osztrák magy.
államv. 735.—, déli vasut —.—, Franczia töri. jár.
—.—, 4 % oszlr. aranyjáradék 103.90, oltomanbank
5G4.—, párisi bank-részvény 915, osztrák Lander-
bank 484.— alpesi bányarészvény 314.—, Dohány-
részvény 296.—. Az irányzat szilárd.

London, január 17. (Zárlat.) Angol consolok
112.16/ic. déli vasut 7.50, spanyol járadék 60.V-J,
olasz járadék 93.l/s, 4%, magy. aranyjáradék 101.25,
4 % rúpia 63.—, Canada paciiicvasut 89. Vs,
leszámitolási kamatláb 2.3/8, ezüst 26.74. Bécsi
váltóár —.—. Az irányzat nyugodt.

New-York, január 17. ezüst 58.78.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1898. janu&r 17-én reggel 7 órakor.

Állomások II-
Eu-g
•2-8

Állomások

Árvaváralja . . 78-1 — 7.4 . Póla 76*3 4 -
Selmeczbanya . 71-4 — 7.6 . j Lesina . . . . 75-6 4 -
N.-Szombat . . 78-8 — 2.6 . Sarajevo . .
Magyar-Ovár . 78-4 — 8.2 . Torino . . .
Ó-Gyalla . . . 78-6 — 8.4 . Flórenpz . .
Budapest . . . . 78-3 — 4.0 . ( Róma . . . .
Sopron . . . . 77-7 — 4.4 . i Nápoly . . .
Herény . . . . 78-9 — 4.5 . Brindisi . . .
Keszthely . . . 78-4 — 2.6 . Pa lermo. . .
Zágráb . . . . 78-3 — 3.2 . Málta . . . .
Fiume 74.7 — 1.3 . Zürich . . .
Cirkvenica. . . 75-7 — 2.0 — Biarritz . . .
Pancsova . . . 79-4 — 2.7 . Nizza . . . .
Zsombolya . . — — — . Paris . . . .
Arad 78-8 — 8.2 . Kopenhága .
Szeged . . . . 79-1 — 8-6 . Hamburg . .
Szolnok . . . . i— — 3.8 . B e r l i n . . . .
Eger 79'6 — 3.S . Christiansund
Debreczen. . . 78-7 — 4.3 . Stockholm . .
Késmark . . . 79-3 — 8.4 . Szent-Pétervár. 61-1 -f- 1.2
Ungvár . . . . 78-7 — 2.6 . Moszkva . . .
Szatmár . . . . 79-3 — 1.7 . Varsó
Nagy-Várad . . 79-8 — 4.6 . Kiew 63-3 + 0.8
Kolozsvár . . . 78-4 — 5.8 . Odessza . . . .
Nagy-Szeben . 79-1 — 5.0 . Sulina
Bécs . . . . . 79-0 — 4.0 . Szófia
S a l z b u r g . . . . 81-0 — 7.2 . Konstantinápoly 74-3
Klagenfurt. . . 81-8 — — .

Az idöjárási helyzetnek jellemzö vonása, hogy a légnyomás
Közép-Európában állandóan igen magas. A maximum az Alpesek
táján 780 mm. fölött van. A depresszio Európa északi szélén van.

A helyzet állandóságával az idöjárási viszonyok is Európa-
szerte változatlanok maradtak. Nevezetesen a hömérséklet eloszlása
hasonló a tegnapihoz és Közép-Európában a csapadék hiánya ma is
tapasztalható.

Hazánkban mérsékelt vagv gyenge fagy uralkodik, az idö
csendes, borus és száraz, a csapadéknak nyoma csak a keleti me-
gyékben volt.

Lényeges változás nem várható.

•3-r-

VIZÁLLÁS.
— Január 17-én.—
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Diina

Morva
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Rába

Dráva

illa

K«l|ii
Unta
Virbiez
Baszna
Drini
Min

Vizméröi

Scharding
Passau
Bécs
Pozsony
Komárom
Budapest
Ercsi
Paks
Mohács
Újvidék
Zunony
Pancsova <
Báziás
Orsova
M.-Falv*
Zsolna
Szered
Érsekújvár
Sárvár
Györ
Zákány
iszók
M.-Szerdah.
Zágráb
Sziszek
Mitroricza
Károlyvár.
Növi
Bánjaiul**
Doboj
"wornik
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Ondova
Bodrog
Saji
Hernád
Berettyó

•Seb. Hir.

F.-Körös
Feh. KOr.
Ket.-K5r.
11,-KSr.
Marói

Tamás
Bégi

Tiiza M.-Sziget
Tisza-Ujiak
V.-A'amény
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
Tilel
Deés
Szatmár

Latorcza Munkács
Laborezo Homonna

Ungvár
Bártfa
Zemplén
Zaolcza
H.-Nómeti
B.»Ujfalu
Csúcsa
Nagyvárad
Belényes
Borosjenö
Békés
Gyotna
Gy.-Fehérv.
Arad
Makó
K.-Kostóly
Temesvár
N.-Becsker.
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I. Államadósság.
m) Mmgyzr AUa.mmd6aaAg.

iagyar annyjáxadék
. . 10,000 frtos . . .

ilagyar koronajárfulék
876. keleti vasuti kölcsön . . .
8Ö8. évi államvasuti aranykulcson
889. . , ezÜBtkölcsön
'askapukölcBön
370-ki nyerem.-kölcsön, 100 frtos
370-ki . 60 .
[agyar regále-kárt. kötvény . . .
Iorvát-Szlavon . . . . .
iagyar földteherm. kötvény . . .
lorvát-Szlavon . . . . .
tiszai i s Hegedi nyer.-köicsfin . .
lorr.-Sslav. Jalz. iöldv. kötvény .

b) Osztrák álUuiadÓMség.
i. járadék papir febr.—aug, .

. . máj.—nov .
Egyes, járadék ezüst, jan—jul. .

. . . ápr—okt. .
)srtrák aranyjáradék
Osztrák koronajáradók
(LUannoiij. 1854. évb. 260 frt p .p .

" 186U. . 5 0 0 . o .é .
. ieeo. . ioo . . .
. 1664. . 100 . . .

1804. . 60 . . .

Idegen Alluma.dossa.gok.
iolgár államv. zálogkölcsön . . .
izerb. nyor.-kölcsön

. . (osztr. felb.)

II. Más közkölcsönök.
osnyák-Herczegov. orsz. kölcsön
:udapest föváros 1800-ki kölcsöne
udapest föváros 1897-ki kölcsöne

" kölcsön . . . .

III. Záloglevelek és köl-
csönkötvények.

t) budapesti intezetei kibocsi-
tásni.

Belvárosi takarékpénztár r.-t. . .
Egyes, bpesti fövár, takarékp. . .

• • . . koronáért.
Klsblrt. orsz. földhit. . •

. 50Va év kor. ért.
, , 501/2 évre . . .

Magyar ttldhltohnt. pap
. " 4 1 évre .
. kor. éri. 50 évre
. kor. ért. 83 évre

W szab., talajjav.
. BOVi évre . . .

. . 50 évre kor. ért.
, , 50 évre 1050/o .

Magyar jeiiálogbJtelbank

60 évre kor. ért. . .
közs.k.EOé.,vf.llOfit.

közs. kölv. 50 évre .
közs. kötv. 50 évre .
nyer.-köiv

osztr. felüli.
nyer.-jegy

osztr. felülb.
. nyer.-kötv.

ilagy. orsz. közp. takarókp. . . .
. kor. ért.

Hagy. t&karéfcp. közp! jolzálogb ".
» , kor. üri.

. közs.k.

Osztrák-magyar bank 40V» évre *.
* » , 60 évre . .

•esti hazai takarékp. köza. kötv. .
. . . » . » zftlogl. kor. ért.
'esti m. keresk. bank . .

Mai záró-
árfolyam

pénz ára

. . , küzs. k. 110 frt

. . . kö.za. k. 210 k.

Vidéki és külföldi int. kib.
Aibina takarók- és hitelintézet . .
Andi polg. talrarékp. 40 övre . . .

40 ó. 110 frt.
40 évre . .

Aradmegyei takarékpénztár . . .
Boanyák-horczegov. orsz. bank . .
Dsbreczeni elsö takarékpénztár . .
Erdélyi, m. jolzáloghitelb.40óvre .

. . , 40e.vissza.fiz.
iorv.-sziav. orsz. jelzálogbank . .
N 5 y e l » üt. UJip. 81';s é.,110 frt

. . 40 évre, 106 frt
40 évre IH. kib.

. » 85 évre IV. kib.
földhitelintézet . . .

121.25 121.75

, . VI. kib.
Osstrik fOldhlteliat nysr.-kötv. .
Temesvári efsó takerSpénzfciur '. '.

IV. Elsöbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. hajóz. r.-t. . . .
Bpesti közuti vaspálya kor. ért. .
Bpesti villamos v. vasut r.-t. . .
Bpest-pécsi vasut
Dili vasut
Elsö cs. kir. az. dunagözhajózási t.
Elsö spódiuro- éa csonüisztgyár r.-t
Kassa-oderbergi vasut 1889, ozüst

1889, arany
1891, ozüst

. 1891, arany
, (oszt. von.) 1S69, ez.

Magyar folyam- és tengerhaj, r.-t.
Magyar-gácsoi-szági vasut I. lub. .

. n. k i b . .
. . ezüst. .

Magy.ny. v. (sxékeaf.-gyor-gricsiv.)

U a r á r V i b . kölcsön ' . ! ' . ! ' *
OMtrák-najyar államv. 1888. .

X. kib. 1886

99.60
120.50
121.90
101.—
90.25

154.—
153.50
101 —
101.25
97.50
•7.50

140.60

102.25
102.25
102.25
102.25
121.50
102.25
161 —
144.50
162,50
189—

112.—

97.75
100—
9S.25

100—
99.25

100.25
100.25
97.76

102 . -
102—
100.25
100.--
97.50
97.50
91.75
96.75
99.53
95.50
9850

101.50
100—
99.10

ioo—
98.25

100—

103.25
100.25
100.25
98.25

100.50
98.25

100—
9S—

100.10
100.10
96.30
98.50

100 —
9S.75

105—
99—

101—
100—
101 —
100—
93.50

99—
100—
98.50

100.50
102—
102—
101.75
1O0.25
103.50
102—
103—
100.25
118.—

100.60
99.25

100.50
09.25
98.50
96.—

150.50
99—

120—
98.75

120—
99.50

100—
108—
107.25
98.50

106.78
106.75
121 JO

100.10
121.50
122.50
102—
91.25

155—
154.50
101.75
102—
98.50
98.58

141.60

102.75
102.75
102.75
102.75
122—
102.75
163—
145.50
183.50
19a. -
190.-

113.—

98.75
101.—
98.75

101.—
100.—

101.25
101.25
98.75

103.-
103.-
100.75
101.—
98.50
9S.50
92.25
97.75

100.50
96.50
99.50

102.50
101
100.10

ico'so
99.25

101.—

104.
101.25
101.25
9 9 . -

101.50
99.25

101 . -
97.—

101.—
101.50
9 7 . -
99.50

101 . -
99.50

103 . -
1C0.—

102.—
100.50

100I50
99.—

S9I50
101 . -
99.50

101.—

102.25
101.25
105 . -

101.:
119.—

19.—
101.—
100 . -

101.50
99.75
99.5(1
97.—

162.50
100.—
121.—
99.75

121.—
100.60
101.—
109 . -
108.25
99.50

107.25
107.25
122-»

65.—
6 . -

6.50
7 . -
5 . -

12.—
60.—
7.—

4 0 . -
00.-

14.-
16.-

230.-
7.-
5.-
8.-

8.50150000
7.
2
6 JO
5.5G

4 0 . -
6.—
6.—
15.—
5.50

21.
6.—

48—
24—
2 . -
4 . -

25.—
8 . -

50000 K
5000 K
5000 K
30000
85000
100000

3O0OAx.2OO5
37000 Ar.109 5
6000
75000 K
6000

250000
43.40150000

60000
13334
12000
4000
500K200G4

25C90
60000

41/1
5
5

120 5
100 5
150
805
100

.2005
2004
.400 -
100 5
2005
100 5

2005
.4005
5005
160 5
6005
5005
2005

25000
992

10000 K. 200

100 5
50 -

25000IK. 400
12000
10000
12000
5000

10000
5000
3000
20000
5000
15000

6.—
70.—

35.—
12.—
8.—
32.—
10.—

5.—
5.—
11.—
5—
10.

I:50
1.50
•j
45!-
30.—
15!—
8.—
5—
10—
32I—
14.—

10.—
t7.—
no.—
14.—
6.—
12.
13.—
11.—
16.—

20.-
14.-

ta—
12.—
80.-

25.-

7I—
24.~
70.

is!—
8.-
5.—

100.—
25.—

2300
825

300
100
300
1000

2005
2005
1000
100 5
100
100 5

5000 K. 200 5
2000 300

40C
400

6000;K. 590
6750! 200
8750I 160
2000 400
4500! 200
80UO 150

20000
6000 K
2000
20000
20000
2C000
3500
15000
5000 K
2100
8500
5000
15000
34000
20COO
10000
6000 K
32000
8000
50000

7500
30000 K.
6000
3750
10000 K.
100000
10000
6000 K.
6000 K.

100 5
200 -
100 -
100 5
100J5
100 5
100 -
30 -

160 -
200 -
100 -
100 5
10015
100!5
100 5
2005
100 5
150 -
40 -

4000
4800

13000

3000
591

2005
20015
400 -
2005
200 -
100 5
200 -
2005
400 5

10O -
150 -
100 5

2000 K. 200 -
200 -
500 -

6000 K. 400 5
15000 K. 200 -
280Ö
4000
35000
2310'A
3000
700
3000
2500
2500
5550
1200
1600
3000

18.-

5000
3000
6000

16
30000

t. 600
:.20D5
{.200

200 -
100 -
200 *~
300 -
200 "*
2005
80 -

100 -
600 -
200 -
200 -

20000 K. 100 -
100 -
100 -
200

20000 K. 200
20000 K. 200
26000 '100 4

100(4
108

Torontáli h. 4. vuuta*
! ürikáay-zsilv. m. köszinb

V. Bankok részvényei.
Angol-osztrák bank . . . . • • •
Budapesti bankegyesöle*. . . • •
Elsö magyar ip*rbank . . . . « *
Fiumei hitelbank . . . . . . . .
FSvárosi bank r.-t
Bpesti giro- és p é u t á r e g y M . .
Hazai bank r.-t. • •
Hermos magy. alt. váltoficlet t .
Horvát lesiHinitoM b a n k . . . . .
Horr-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank , . .
Mary. ipar- és keresk. bank . . .
Magy. jelzáloghitclb. I. kibocsátás
Magy. jelzáloghitelb. n . kibocs. .
Magyar keroskedehni r.-t. . . . .
M. leszámit, és pénzváltó bank .
M. takarékp. közp. jelzálogta. . .
Osztrák hitelintézet '.
Osztrák-magyar bank . . . . . .
Pesti magy. keresk. bank . . . .
Uniobank . . r . . . . . . . . .

VI. Takarékp. részvényei.
Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, III. k. takarékp. . . .
Bpcst-erzsébetvárosi takarékp.. .
Bpesti takarékp. s orsx. zálogic. r.-t.
Egy. fepesti fövárosi takaxékp. . .
Magy. ált. takarékp.
M. orsz. központi takarékpénit. >
Pesti hazai tekarékpénztáx . . .

VII. Biztositó-társ részv.
Béusi biztositó társaság . . . .
Bécsi élet- és jár.-bi%t.iatizet .
E l s i m. ált. biztositó társaság .
Poaciére, pesti b i z t intézet . .
Lloyd, m. viszontb. társ. . . .
BI. jég- éa viszoatb. r.-t. . . .
Nemzeti baleset biztositó r.-i. .
Pannónia visxoatb. ia iéxet . . .

VIII.. Gözmalmok részv.

r.-t

ElsA bpnsti gázmalom .
Erzsébet 56smalosa . .
Lujza-gözmalom . . . .
Pesti h*np?nnaJ«tn . .
PesU moln. és stttök . .
Pesti VIktiria-gSznuilom

«U.rés».v,

IX. Bányák és téglagy. r.
B r a s s ó i b á n y a - é s kohó-ef fy le t . .
B p e s t i t é g l a - é s m é s z é u e t o . . . .
B p e s t - s z e i i t l 6 r i n c z i t é g l a g v . . . .
Frgv. t é g l a - é s c z e m e n t g y á r . . .
É s z a k r a , e g y . k ö s z é n b . é s i p a r r . .
F e l s S m . bfrnya- é s k o h ó m f i . . .
Lrtvún t é g l a g y á r r . - t
K a s s u - s u i u o d i k 5 s z é n b . i d . e l i s m .
K i s - s e b o s i g r á n i t b á n y á k
Köbá.t iyai göztéglr-^yar . . . . . .
K ö s z ú n b á n v a é s t é g l a g y á r . . . .
L e c h Qer r á k o s i t é g l a g y á r . . . . .
M a g y a r a s p h a l t r.-t
fiiagy, á l t . k ö s z é a b a n y a r . - t . . .
M a g y . g ö z t á g l a g y á r r . - t
M a g y a r k e r á m i á i g y á r . . . . . .
P é t e r h e g y i t é g l a i p a r . . . . . . .
S a l g ó t a r j á n i kÖB zénbánya . . . .
Ú j l a k i t é g l a - é s m é s z é g e t ö . . . .
U r i k á n y - z s i l v ö l g y i m . k ö s z é n b . . .

X. Vasmüvek és gépgy. r.

EIsO m. gazdasági gépgyár . . . .
.Danubius" hajó- és gepgyái . .
Ganz éa társa v a s ö n t ö d e . . . . .
Kadrági vasipar társulat . . . . .
.Nicholson" gépgyár r.-t . . . .
Kiinamurány-salgótarjáni v a s m t .
Schlick-féle vasöatöde
Teudloft éa Dittrich gépgy. A. sor.
Weitser János gép-, wa«ongyár.

XI. Könyvnyomdák r.

.Ahenaeum" Irod. éa nyomd, r . - i
Franklin-társulat .
.Koamos* mttintézot. . . . . . .
Könyves Kálmán r .-t
.Pallos" irod. és nyomd, r . - t . .
Pesti könyvnyomda r .-t . . . . .

XII. Különféle váll. részv.
Általános wacgonkBlcsonzö . . . •

Apolló" kiolajfinomitó-eyár r . - i .
Bantlin-félo vegyi gyárak r.-4. . .
Bihar-Hzilágyi olajipar r . - t . . . .
Bpesti ü t . Villamossági r . - t . . .
i£rf. magyarh. üvejgrárak r.-t .
Els5 mtgy. botflöntöáe
Elsö magy. gyapjumoso r.*t . . .
Elsfi magy. részvenyserffsoat . •
Elsö magy. sertésbiilaló . . . . .
Elsö magy. szállitásl vál lalat . . .
Elsö magyar szálloda . . . . . .
Ebio pesti spódium-gyár
Fiumei rizshántoló-gyár . . . . .
Qschwindt-féle szeszgyár . . . .
Gr. Esterháiy cognac-gyár . . . .
LHungária" mttlragya-s kensar-fT'
'Jordán Viktor-féle börgyár. . . .
1 . . . o1"' n**™
Kábolgyir részvénytársaság . . .
,KÖ>ányai JdrálT-s«f5*5 r A -

S t A M
és ^

Mai záró-
árfolyam

162 . -
0 6 . -
8 7 . -
0 9 . -
8 2 . -

07I—
120 . -

118.75

92.—

5 0 5 . -

935"—
1440.—
3 0 1 . -

98.-
116.-
85.-

233.-
210.-
313--
855.-

8375.-

258.-
329.-
1100.-
119.-
98.-

123.-
129.-
150.-

230.—
402.—
G95.—
253.—
155.—
65b.—
2 ? 0 . -
120.—

115.—
2 3 5 . -
101.—
199.-
110 —
63.50
23.—

108.—
7 5 1 —
715.—
112.—
22S.—
119.—
84.—

152.—
80.—

603.—
2S3 —

185.—
100.—

2130.—

1 Ó 5 I -

209!—
145.—
2 6 5 . -

3 7 0 . -
240.—
78 —
2 5 . -

200.-
1500.-

530.—

430.—

142I50

153I-
4 1 6 -
s:o.
250.—
2 2 0 . -
235.—
130.—

1825.—
470.—

35.—
74.—

3 8 . -

184.—

163.—
107.—
190.—
11IK—
8 3 . -

108.—
1 3 0 . -

119I75

197.—

510.—

840.—
445.—
302.—

99.-
120.-

87.-
235.-
220.-
316-
860.-
M25.-

262.-
339.-
H50.-
120--
100.-
125.,
132.-
175.-

233.—

700.—
257.—
156.—
655.—
225.—
125. -

120 . -
2 4 3 . -
103,—
2 Ü I . -
112.
70.50
29.—

110.—
770. -
725.
117.-
229.—
119.50

86.—
155.—
82.—

605 . -
2 6 9 . -

190-
101.—

2140.—

107I—

155.—
270.—

375 . -
250—
80.
30 —

2 0 3 . -

570.—

450.—

143.50

165 . -
430 . -

1J20 -
283.—
230 . -
245 . -
135 . -

1675.-
480.

40.
7 6 . -

905
40—
7 0 . -

lii!
135. -

12.50

6.50

16—
25—

15—

3000
10000 K

1600
12500

2000
1250
6000 K. 100

fr. 16 200000 Fr.200 5

Maliit*.

100 -
;. 2005

40000 K. 200 5
503 -
2005

7000 K. 400 5
2000 -
100 -

12000 K. 200 -
200 -
100 -

Osztalék
1896-ra

10—

10—

14—

9—
12.-
7—

fr. 4—
21—

7.94«/io

9.94Vio
10—

9.87*/i»
4.50a—
3—

fr. Si —
8.94Vio

Névért.

1C0I3
100! —
2005
1C5! -
100J5
100 5

100 5

100 —
100 —

K. 200 5
iaa| —

Ar. 200 5
5005

K. 200 5
200 —
1005
2004
200 —
2005
200 —
2Ü0[5
100 4»/i
100'' —
löOj —

1001 —
K. 10001 -
A. 2C0'5

2005
ioo: —
200, -

Jsfw nacgyi^rit • • • •
.Magyar vasuti forgalmi r .4 .

1 Magyar villamossági r.-t
| nagyszebeni villamosmfi r .4 . • •
I TIenizetkozi vUlamostárs.. . . • •

^Nemzetközi waggonkölcaOuf . • •
j Popper Lipót faipar r . - t . . . . .
' Quamero részvénytársaság. . . •
| Royal nagyBzálloda r.-t . . . . .

Szegedi kenderfonó-gyár r . - t . .
1 SzisMki tárházak r.-i. . . . . . .

Tslafoa Húrmünd* r .-t . . . . .
| TOsflk iohánregyod r.-t.

XIII. Közleked. váll. részv.
Adria m. k. tong .̂ hajó r,-» . . .

i Aradi és csanádi r.-t . . . . . .
I Barcs-pakráczi vasut . . . . . . .
j Budapest alagut-táraulat. . . . .
i Bpaati közuti vasp
| . . , id. r é s s j . . . .
! . , élv. jegy . . .
' Bpesti villám, vár vasut
: . . . , é l v . j e g y .
• Bpest-Mt-16rinczi h. é. vasut • .
I . . . . . els. réfizv.

Bpest-ujpesl-rákosp. v a s u t . . . .
i bebreczen-hajdunanási vasut . . .

Déli vasut • . . .
! Ehi5 cs. kir. dunagözhajó-t . . .
i Gömiczvöl»yi vasut elsöb*

Györ-sopron-ebe&fuiü vasut . . .
1 Kassai közuti vasut
I Kassa-oderbergi vasut
! Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .

Magyar-gáesországi vasut . . . .
Magyar n. é. vasutak r.-t . . .
Magyar nyugoti vasut
Máinniarosi sóvasut els. rószr . . .
M&ramarosi üóvasut t ö r z s r . . . .
Maraniarosi eóvesut B. iészvényai
Marosyáaárh.-fizaszr. vasut a. r . .
Nagykikdnda-nagybecsker, v. r . . .
Oriento in. teng. hajózási r.-t . .
Osztrák-magyar államvssut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-ropényi h. é. v.ela. résev . .
i i l tvonisa h. é. vasut s ls . xészv . .

162.—:
125—
143.—
490—
330—
550—

2Ü0.-

135—

214—
! 116.—

205—

40275

90—
102.—

455—
100—

191 —
200.—
211.50

96.50
62.
62—

toa—
10a.—

223—

XIV. Sorsjegyek.
Basflika somjeey

osztt. felnlbelyescéssel.

K. ónról.Bécsvároal iiyeraményko
Bttdaráimi aonjagy . . .

. . oactr.
.Jó siiv* egyanaloti sorsjegy

. , OBztr.
Masvar vAros-kereast aorsjegy •

. . . . osztfeBUbéhreg.. . .
. . nyeremény-jegy. . .

Ola*s vörOs-kereact sorsjegy .
. osztr. f e i U b é l v e g i . . .

Oerfrák vorSs-kereszt Borsjegy •
Osztrák hitelintézeti sorsjegy . . . . . . . . . .
Pálify sorsjegy

XV. Pénznemek.
Arany, os. as kir. vert. . - . . . . . « < •

. . . . . kor . . . . . » • « . . « . . . .

. o s z t r á k v a g y m a g y a r 8 fr tos . . . . . • • « . .

. 20 f r a n k ó i

. 20 m á r k á s . . . . . . . . .
, török araDylira

N é m e t b irod . v a g y e g y é n é r t . b a n f c j . ( 1 0 0 i n á r k a ) . . . . .
F r a n c z i a b a n k j e g y (l<30 frank) $ L ) . . . » •
O l a s z b a n k j e g y (100 lira)
P a p i r r u b e l d a r a b o n k i n t . . . . . . . . * . . « . . « •
R o m á n b a a k j e g y (100 l«i) . . . . . . . . . * . . . . •
S z e r b b a a k j a g r U 0 0 e z ü s t dinár)

403.25

92—
103 . -

460—

192.—
205—
212.—

212I-
97.50
67—
67—

101—
101 —

224.

6.30
6.75
1.&0

163.—
62—
63—
3.50
3.80
8.25

ia—
2.50

1 1 —
12.—
20.50

197.—
62—

6.80
7.15
1.80

168—
6 3 . -
64.—
3.S0
4.20
8.75

10.50
2.80

11.50
12.50
2 1 —

199—
63.—

5.70 5.75
5.67
9.52
9.52

5.71
9.55
9.55

11.76! 1180

58I85 53I05

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
A m s t e r d a m . . . 100 h o l l a n d i ir tért . . . . .
B r ü s s e l 100 frankért
L o n d o n 10 s ter l ingér t . . . . . . .
N é m e t b a n k p i a o o k 100 m á r k á é r t . . . . . . . .
O l a s z b a n k p i a c o k 100 Uráért . . . . . . . . .
P a r i s 100 frankért
S v á j c a b a n k p i a c o k 100 . . . . . . . . .
S s e a t p é t c r n r . . 100 rube l ér t . . . . . . . .

XVIl. Határidöre kötött értékp.

Január hó végére.

Magyar aranyjáradák
Magyar koronajáradék
Magyar általános liitdba;ik
Magyar ipar- és kereskedelmi bank . .
Magyar jelzálog hitolbank
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank .
Rimamurányi vasmü
Osztrák lúteiintazot
Déli vasut
Osztrák-magyar államvasat

45.40
1.27

9953

58.85
45.45
47.60
47.35

121.2 j
93.60

333—
105—
274—
-35.—
249.50
353. -
8125

343—

45.60
1.23

99.90

120I45
59.05
45.C5
47.75
47.50

121.00
29.30

333.50
106.—
274.50
255.50
250—
35G.S0
81.75

343.50

Magy. a l t hitolbank .
Osztrák hitelintézet . . .
Magyar aranyjáradék . .
Magyar koronajáradék . .
Magy. ip. és keresk. bank
Magy. Jelzáloghitelbank .
Magy. leszámitoló bank .
Rima-Murányi vasmü r.-t
Déli vasut . . . . . . . .
Ositr.-m&gy. államvasat.
Budapesti biuikegyesulet.
Fiumei hitelbank r.-t. . .
Hazai bank r.-t . . . . . .
Pesti magy. keresk. bank
Bpesti takp. és zálog, r.-t
Eitvos. Bp. iöv. takarékp.
Magy. elC takarékp.. . .
Pesti hazai elsö tak.-p. .
Elsö magy- ÜL blrt.-Urs.
f e s t i mola. éa sütök gm.
Lujza-gözmalom reszv.-t

LoszAmoló Árfolyamok Jtnuár 13-nróL
383. -
353—
121.50
99.50

105.—
275.—
257—
251 —
82—

345—
108—

1443—
233—

217*-
158—

Kassa-somAdi kus/.-b. r.-t.
Felaóm. bánya- és kohómfl
Köszénb. és téglagy. r.-t.
Magy. ált. köszónb. r.-t .
Magyar aspiialt. . . r.-t
Salgö-Tarjánl köazónb. r.-t.
Újlaki téelagyár r.-t. . . .
Danuiius-Schoon. hajógy.
Qanz-féle vasöntöde r . - t .
SchUck-féle vasöntöde r.-t
Weitzer-féle vraggongyár.
Att. wajigüiikOIcti. r.-t. . .
Elsö magyar részv.-serfözS
Magy. ezukoripor r.-t. . .
Magyar villamossági r . - t .
Köbányai pok. seri3z& r.-t
Budapesti villamossági r.-t
Adzia m- tengerhajóz, r.-t
Bp. közuti vaspálya-társ..
Budapesti VÜL városi vasut
Bp.-ujpeat-r. villám, vasut

28.—

65Ö!-
121.—
227.—

2 6 9 I -
100.—

5Ö!
1305.

154.

40I.—
180.—

. 42a gttsssttfi
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VIII.

AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉS
Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükböl szedve 4 krajczár. || Fiók-kiadóhivatal:

V. ker., Marokkói-utcza 4. szám.
Központi kiadóhivatal:

, József-körut 65. szám.
H*C a hirdetj czimét is kozl̂  a hirdetésben, vagy a választ . .

doai. 8 » —"vcwot az utalvány szolvénverp irni: ese

B ö r e nzotendöfe készpénzben, levólbélyesekbea vogry postautalványon.
tante kéri akkor minden közlés utuo méa 30 krajczár kincstári bélyegilletók is fizpt.ui.ld. - Czcl««rO az apróhirdetést posUDUhrtryon
t l e s k***"--- '—.-.is. . . • • • • ...... • - • • l. > • - ; • . • ! l . - i V M i . l e u l ü - . • ; : • • •• • •••), - . r."J r.i-% « ^

LEVELEZÉS.
I I I M I . zenéje megrendelhetö. Férfi négyes, 1 korona.

J a i u i d m a j j / a r zongorára énekkel, 2 korona; diszpéldányban
4 korona. Csárnly Virgil szerzönél, Budapest, IV.,Bristol-szálló. 453—1
"tUUh^b C k i l l l k á l l k melyekhez avá-

y Virgil szerzönél, p , ,
Csakis olyan levelekre válaszolunk melyekhez avá-
i a s z ]";iyjg melicLelve van. A kiadóhivatal. 1294-1

k
i a s z ]";iyjg melicLelve van. A kia

ü n ö e l ö k* l ü u r ismerutségéro vágyik. Levelek .Mui
UÜU czhn alatt e bolyon k é r e t i k . 1 8 6 6 — 1

á. v.
, Levelet vatem, do kivánságát nem telesithetem, mert

A, . . » . , . hozzám IK-IU illö, izléstelen dolognak tartom azt, amit
Icddre tervem. Uocsásson meg az erös kifejezésekért lássa és be, hogy
n.a.a eiry ügyetlen rósz gyeruk, aki nem gondolja meg, hogy ki nett
és mi t ir. Reményiéin azonban, hogy nem haragszik öszinteségemért,
mert hiszen tudja, hogy ez egyik ro«z oldalam. Tobát, au revoire 1
de neru kedden.

D. 3 Hv. don. A rendelteién helyen Inról van. dUtinquait

már . Déla 1952—1

fiatal
boldogságnak levele van. 457—1

úiiajt levelezni egy 17 éves kókszemü kis lány.
Mialöbbi levelekot .Margitka" jelige alatt a ki-

adóhivatal közvetit.

levele van "Hit, Remény, Szeretettöl". 455—1

"ifie hr»iia Örömmel várom. Könyörgöm a találkát bárhol, de je-
J U i UiiJfl, ]eniem tul elfoglaltságom miatt, 8 óra este vagy késöbbre
kitüzni. Pont 8 órakor rendelkezésére állhatok. Kedvességed órtesitó-
sOt az ismert jelige alatt e lap kiadóhivatalába várom. JSTagy örö-
mömre lenne, ha egy kedves személyéröl és mindenröl kimeritö
levelet irna. D. 1914—1

Hogy van édesem? Örömmel hallottam, hogy már
" kiüia jár. Igen? Levöiére mind ez ideig nem volt

idöm válaszolni, de legközelebb fogok már irni sokat, sokat. _ Mikor
látom már rossz gyerek, maga nagyon kivántat ja magát, pedig alig
várja magát kicsi Mariettája. 1912—1

Kotiatarto lemle van a kiadóhivatalban .Alfons"-tól. 461—1

{ levele van a kiadóhivatalban, kéretik átvenui. 4C3—1

Csütörtökön levelü lesz a fiók-kiadóhivatalban Elzától.
1904—1

Szerdán levele lesz a fiók-kiadóhivatalban a barna asszony-
tóL 1962—1

M i n t l"il'3?*ifÁMn teljes ellátás mellett ás fizetéssel jó aikalma-
pMli l a h d r i i u n u Zást nyerhet helyben egy olyan egyszerü, kö-
zep^koru m a g á n o s özvegy nö, lehet helybeli vagy vidéki, ki a taka-
ritást érti. Ajánlatokat a kor, az eddigi és mostani foglalkozás és a
mostani lakás megjelölésével .Takaritónö" czim alatt a kiadóhivatal
továbbiit. 1980—4
•/ilifa? ! Kérlek, válaszolj I Mit gondoljak?! Váltsd be igéretedet!!
Jjlliai, Ne kinozz 1 Gondold meg, hogy eljárásod nem Jmóltó hoz-
zád . . . Várom kedves soraidat. • . ha nem jön levél, akkor
nagy baj lesz . . . Júlia. 1950—1

HÁZASSÁG.
£lfiV f i a t a l ^s n.émi vagyonnal biró vidéki kereskedö házasság

3 J J czéljából szellemes leány vagy fiatal özvegy asszony
ismeretségét óhajtja. Vagyonnal birók elönyben részesülnek. Levelek
.Igazi boldogság" czim alatt a kiadóba kéretnek. 1418—2
5*!TI5i] Cblllos> árva leány, egy ritka tudomány birtokában, fö-
i Ifrlillj városi, nem fiatal kormánypárti állami hivatalnokhoz óhajt
nöül menni. Szives ajánlatok a kiadóhivatalban "Kohinoor" czimén
kéretnek. 439—2

fiatal, 20 éves leána, férjhez menni óhajt, gazdag föld-
birtokoshoz. Czim a kiadóhivatalban. 459—2Egy szép

h á z a s s á g i a j án la t . Özvegy, -IÜ éves, sütömester, idösebb
f leány, vagy özvegyasszonyt keres feleségül, hozomány

nem fSfeilélel, do nehány ezer forint nem is hátrány. Ajánlatok Öz-
v e g y p é k m e s t e r ez. a. a kiadóhivatalba k é r e t n e k - 1 9 5 4 — 2

"•ktil aSnMÜaf 1--SY idösebb, szép termetü, 4Qéves,keresz-
_ >«I3» MjOWiöi. tény fórüu, aki egy évvel ezelött vált el
nejétöl, 4ü0ü frt evi jövedelemmel hir, oly hölgygyei óhajt házasságra
lépni, akinek 12000 frt hozománya van. Ajánlatok a kiadóhivatalba
keretnek "Jó feleség" jelige alatt. 4958—2

ÁLLÁST KERES.
ISáyWflTBi'iistfii ""ást keres, egy abban jártas, intelligens nö. Czim
S{as.VK.u\,%\ilWl a kiadóhivatalban. 1628—3

Amknn elvállal bármely otthon elvégezhetö irásbeli i
tUll /£l ]tát és ajánlja magát diserét ügyek elintózé

Leveleket .Titkár" jelige alatt k
tudható.

mun-
ttgyek elintózésére-

:ór a kiadóhivatalba, hol aczimemeg-
1566—3

ztllnst. is olfogadna. Levelet a ldadóhivatalba "Diskrét és megbizható"
jeligével kérnék. 1424—3
3llIPlHf"Pt*<! 4l) ^ v e s n ö ' f e r e s házvezetönöi állást magános urnái.
cMlitUt!yt.lio ; Elökelö családból való ós mintilyeutud reprezentálni.
Esetleg anyahelyoUesnek is ajánlkozik. A vidéki gazdálkodást, ba-
romfi tenyésztést tehenészetet tökéletesen érti. Lovélbeli szives meg-
keresést kér "HázvezutSnö 40." alatt á "kiadóhivatalba. 1556—3

I n l d l i i f e n t i e f i i t a l MK *" a kereskedelmi iskolát kitünö si-
J l l l K U i p 2 n S J i a i á l n ö , körrel végezte s minden irodai mun-
kában jártas, okleveles gyors-irástanárnö, ügyvédi irodában vagy, nagy
üaletben állást keres. Ajanlatok .Törekvö es szorgalmú* jelige alán
e lap kiadóhivatalába intézendök. 1782—8
"JiSTüfliitOtti" kisasszony irodai alkalmazást keres, hasonló minö-
J H l t U i y t U i sógben hosszabb ideig müködött. Szive» ajánlatok
.Szorgalmas 25." jeligo alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 456—3

£plfl1\facÁ va.KY társalgónöi állást keres Intelligens árva, fiatal
J t a w i r a a v , leány, ki már ilyen minöségben volt alkalmaira. Birja
a magyar, némot és franczia nyelvet, ugy szóban, mint iráaban. Ige-
nyoim sz.'rúnyok, inkább a jó bánásmódra fektetem a iösulyt. Ma-
gános úrhoz is elmegyek. Czimem a kiadóhivatalban. 1932—3
^ i állást korcs egy csinos uri leány magános urnái.

l C z i m a kiadóhivatalban. 1938-8
Ii á l l á s t k e r e s i°t«Uiguns magyar leány. Crim a kia-

Ol d ó h i v a t a l b a n . 1 8 2 8 - 3
ehhez értö óvadékképei eryén.
t a l b a n t a S 4 3

áUlU!t k e r e s 0*y ehhez
c .T I m a kiadóhivatalban.

ery
aS4

y
taS4-3

kiadóhivatalban.

dazdasszonyi

molló ajánlkozik egy 45 évei, a gyermekekkel! bá-
násmódban tökéletesen jártat özv. asszony. Czim a

1936-8
eey idCsebb Czim a

6yermek€k
kiadóbiva-

(040-3

levelezéseit és könyveléseit, olyantis, ame y
- csak néhány órát igényel naponta, elvállalj a

egy 10 évi irodai gyakorlattal biró, igen szépirásuflatalember. Uzime
megtudható a kiadóhivatalban. lo7U—a
C - w minden tekintetben megbizható, jó családból származó képzett
t ö j fiatal ember, ki mindennemü levelezés elvégzésére vállalkozik,
titkári állast keres. Szives megkereséseket kér .Titkár" jelige alatt e
lap kiadóliivatalába. 1 4 1 0 ~ 3

"JA ^pi14piiiftl származó ós sok oldalú ismeretekkel biró, szép
J O CSÜiawUOl irásu fiatal ember, ki minden, de különösen ügy-
védi irodtú dolgokban jártas, bárminemü alkalmazást keres. Czime a
kiadóhivatalban. 1750—3

óban,
!02—8

i vendéglöben, vagy más üzletbeii keres alkalina-
_ . S 2ást özvegy vendéglösnó, igényei szerények. Czim
a kiadóhivatalban. 1852—3
P«V i i a f a ! \oinv n1™1 elárusitónö egy csemege vagy ehhez ha-
t g Y Jiaiai leanjr sonló üzletce szerény feltételek mellett ajánl
kozik. Szives megkeresések .Malvina " jelige alatt a kiadóhivatalbs

ánlkozik egy a háztartás minden áfáb
r t a s uri nö! Czimakiadóhivata-an. 1S02

kéretnek. 1464—3
Vilbalttf a v á e f k e r e s ügyvédi irodában egy negyedéves joghall-
/Rlnai iUa_>adl gató, ki már régebben dolgozik ügyvédi irodában.
C i k i d ó h i t l b l W á 3
/ g ,
Czim a kiedóhivatalban.

3rodai yakornoki állást keres egy szerény igényü fiatal ember, jó
j bizonyitványokkal. Czim a kiadóhivatalban. 18S4-3

állást keres, a gazdálkodás minden ágában jártas,
fiatal nö. Czim a kiadóMvatalban. 1896—3

ÁLLÁST KAPHAT.
Mérleges
helybeli részv_", "
küldjék ajánlatokat rcferencziákkal és bizonyitvány másolatokkal
Pontos hivatalnok 12U0 jelige alatt a kiadóhivatalba 1CTO Á1572—4

I / A P A P A I / egy virágzó budapesti vállalathoz 20—30,000 fo-
Agl«.«>CK unt tökevei. Személyes müködés okvetlenü

megkivántatik. Ajánlatokat .Lukrativ" jelige alatt, kérek e lap kiadó-
hivatalába. 1622-4

0f) segédet keresek, azonnali belépésre irodai vezetönek, egy
KÜ"jgen Mes felvidéki városba. Czim a kiadóhivatalban.

1678—4
iSv5_»Arunk k i magyarul és németül helyesen és kiválóan szópuu
U j sftUl Hull , tud irni, elsö rangú vállalatnál fizetéssel azonnal fel-
vétetik ; magyar ós német ajánlatok .Vállalat" czim alatt kiadóhiva-
talba küldendök. 1780—4

J
a kiadóhivatalban.

vallásu tanitó-segédot, illetve jelöltet alkalmazok
vidéki városban. Állás azonnal elfoglalható. Czim

193441934—4
magyarországi elökelö fürdö részér© keresünk ven-
déglo bérlökot. Czim a kiadóhivatalban. *' 6467—4

keresek 4 kis gyermekem mellé, kinek a haz-
g körüli teendökben is segédkezni kell. Csak jó

izonyitványnyal rendelkezök adják be ajánlatukat e lap kiadóhiva-
talába "Magyar benne" czimre. 1960—4

tfnJi'óci P 3 $ 7 A ! Á egyúttal épitésvezetö magas ópitményekbeu
l»p i lE51 I R J A Ö I Ü J müszaki szakismerettel, keresztény, budapesti
épitési vállalat által állandóan alkatmaztaük. Magyar és német nyelv
tudása szóban és irásban követeltetik. Ajánlatokat .Erélyes" jeliau
alatt a kiadóhivatal továbbit. 1970-4

pransaise donne leoons pour diner. Adresse sons frangaisa l'exp,
1970—0

OKTATÁS.
Helybeli, elemi iskolába járó tanulóknak, vagy

j . bárkinek, ki rajzolni óhajt tanulni, mértani c.
szabadkézi rajzból, valamint szépirásból, szerény dijazásért egy
hozzáértö fiatal ember oktatást adna. Szives megkeresések "U. K."
czimén a kidóhivataihoz intézendök. 1422—&

képezdesz fiatal intelligens leány, szerény dijazásért
órákat ad, ugy képezdészeknek, mint kisebb gyér-

nek, kik az elemi tantárgyakban gyengék. Czim akiadóbivatalbau.
1670—5

óhajt adni egy e téren már évek óta müködö
zongora-müvésznö. Czim a kiadóhivatalban.

1C9Ü-5

Szavalati és játék-órákat; ,- drámai "mésznö. czim «
kiadóhivatalban. 1688—5

BIRTOK ELADÁS.
ÜU IÜR.

^ S 7 naSY birtok, mely áll 500 hold szántóföldböl,
300 hold legelö és 400 hold erdöböl, melyböl 10

hold szilvás, továbbá egy 12 holdas gyümölcsös kert, 20 hold park,
egy 9 szobából álló kastély, régi, Oszlopos nemes kuria és hozzátar-
tozó teljes gazgasági berendezéssel, szabad kézböl eladó. Levélbeli
ajánlatok keretnek a kiadóba "Birtok" czim alatt. 1200-6

i 411rt»tiáelinv közel fekvö, 4—500 holdas birtokot kerc-
l ál lOii ladIIU£ Sek készpénz fizetés mellett, azonnali át-

vételre, hol tehenészet is be van rendezve. Óhajtásom, hogy a birtok
Felsö-Magyarországon legyen, lehetöleg kies fekvésü vidéken. Levél-
ben! ajánlatokat kérek .Készpénz" czim alatt e lap kiadóhivatalába.

1770-0

?a i*anva megyében vasuti állomáshoz félórányira fekvö 500
d l d i l j f a holdas jó minöségü birtokomat bérbe szeretném adni.
birtokon szép tehenészet is van berendezve. Ajánlatokat .Jó fold"

jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. 1822—6

Jövedelem évente 7000 frt. Bövebbet FOrst D.-nél Alsó-erdösor 82.
sx. ajt5 2. 6471—«

TELEK ÉS HÁZ ELADÁS.
Kossuthfalván, kispesti határnál, 150 és 200négysz5g-

q ölenkint parczellálva, ára 2 frt 80 krtól 4 frtig.havi 10
frt, vagy heti 2 frt részletfizetésre kaphatók. BövebbetSzczepanowski
Zsigmondnál, vendéglös, VIII., Nap-utcza 13. 6449—7

villaszei-üen"épitett ház, igou szép fokvijsael.
azonnal eladó. Czim a kiadóhivatalban. 1092—7

Nagy bérház bérbevételre kerestetik. Ajánlatokat az ár meg-
jelölésével .Terézváros" czimén a kiadóhival továbbit. 1982—7

Eladó
ELADÁS.

több fényes ostélyi ruha, gyászeset miatt. Czim a kiadó'
hivatalban. 1084—8

Egy nöi nyereg

levö több tudományos mü eladó. Czim a kiadó-
hivatalban.__ ^ 1830—8

jó karban eladó. Czim a kiadóhivatal*
1868-3g " ,

bort nagyobb mennyiségben igen olcsóa, ugy ó, mint ujat.
< a K kiadóhivatalban. 1918—8

VÉTEU
bort nagy menyiségben. Ugy 0, mint újat. Levélbeli ajánlatot
kérek .Ó-bor" jelige alatt. 1680-9

' tej- és gyülnóles-dárusitással keresek megvételre.
l ) I,cvélbcTi ajánlatokat kérek .Kávémérés" jelige

alatt a kiadóhivatalba. 17:.'4-9
^ 7 a I Á r < fiylotof ' c e r u s l ' ' i megvételre május 1-érc. A városliget-
W&aiUVid''U&IWlKl ben vagy a zugióban. Akmek van ilyen eladó,
kérem irja meg a kiadóhivatalba árral együtt .Eladó* jelige alatt.

174Ú—9
megvételre jó karban levö jukker-kocsit. Ajánlatokat kérek
"Olcsó* jeligo alatt a kiadóhivatalba. 11)04—9

k e i e s e k megvételre, de csakis Budapesten megjelenöt.
f J Ajánlatok az ár megnevezésével a kiadóhivatalba ii:té-

zendök. .Hetilap* ez. a. 1948—9

fal]

KIADÓ SZOBÁK.
Rökk Szilárö-utczában

albán.

kiadó egy elegánsan bútorozott
utczai szoba. Czim a kiadóhiva-

1Ö5Ö—10

csinos, tiszta szobák kiadók
a kiadóliivatalban.

Józsuf-kümton. Czim
1892 -10

k j a d ó °SV elegánsan berendezett tarcon
i ^ ^ c j a kiadóhivatalban. 1930—10

szobák a Murányi-utczában kiadók azonnal, va,;y
február elsejére. Czim a kiadóhivatalban. 1966—I0

LAKÁS KERESTETIK.
£akást keresek a kereskedelmi minisztérium ktizclóben, 3

szobára ós a hozzá tartozó mellék helyisé-
gekre van szükségem. A lakás csakis elsö emeleten lehet. Leveleket
.1 . emeleti" jelige alatt kérek e lap kiadóhivatalban. 1734—11

H\ C7All3 ^S l1022^ tartozó mellékhelyiségekböl álló urasági lakást
VI divva keresek a körutak valamelyikén. A lakás elsö emeleten
legyen s lehetöleg két elöszobával. Ajánlatokat "Földbirtokos* czim
alatt a kiadóhivatalba kérek. 1806—11

SZOBA KERESTETIK.
keres intelligens családnál, hasonló fiatal hiva-
talnoknö a Józscf-köruton, vagy annak közvetlen

közelében. Ajanlatokat kérek az ár és körülmények pontos ismertetö
aével e lap kiadóhivatalába "Familiáris" jelige alatt. Iöa2—12

bútorozott, tiszta utczai szobát keresek február else-
jére, lehetöleg kis elöszobával és háló-fülkével. Aján-

latok"át .Csendes ház" czim alatt közvetit a kiadóhivatal. 1920 - 12
ellátást keres egy fiatal nö, elökelö uri családnál, külön szo-

, bával. Ajánlatokat .Teljes ellátás" czimén a kiadóhivahd
továbbit. \ 1974—12

szobát, lehetöleg teljeS ellátással az Üüöi-ut köze-
lében keres egy hivatalnok. Ajánlatokat az ár meg-

Jetölésevel .Szobaur" czimén a kiadóhivatal továbbit. lf'7'2—12

Elegánsan

KIADÓ LAKÁSOK.
Kiadó egy nagy lakás, mely különösen alkalmas hivatalos helyiség-

nek is. Czim a kiadóhivatalban. 1652—13

cöbb kisebb és nagyobb lakás kiadó május 1-ére. Czim a kiadó-
hivatalban. 1894—13
kényelemmel berendezett uri lakáa kiadó azonnal, vagy feb-
j-uár hó elsejére a Podmaniczky-utczában. Czim a kiadó-

liivatalban. 1930—13

HITEL-PÉNZ.
PffV mittf iot i háztartásban nagyon szükséges találmány szabadai-
VUjT inilHH.ll maztatásához "500 frt"-ra volna szükségem. Aki
hajlandó ez összeget biztos fedezet mellett rendelkezésemre bocsá-
tani, az irjon .Csodás találmány" jelige alatt a kiadóba. 1392—14

KÖNYVEK.
e**4**9I9C

kötetböl álló könyvtáramat eladom, esetleg fcülön-külün
ogyes irók müvét Magyar, franczia és német jelesek

müveiböl van könyvtáram összeállitva. Czimem megtudható a Iciadó-
lúvatalban. 19L'2—15

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK,
Kolthelyiséget ' latokat kérek a kiadóhivatalba .Füszeres" czimén.

1793—17

KÜLÖNFÉLE.
Ha szinházba, hangversenybe megy és Ön
i s reltünö akar lenni, mint barátnöm, akkor

no használjon mást, mint a 25 év óta legjobb hirnévnek örvendö
Ravissante arezbör szépitö különlegességet: Ravissanto arezport,
Ravissante pipere-szappant és Ravissanle szépitöt. (Ára 1 frt50 kr.;
elegendö 8 hónapra) Török József és Török Sándor urak gyógyszer-
táraiban kapható valódi minöségben. Kamilla. 918—18

vállalathoz 15000 irttal társ kerestetik. A
J befektetett összeg már az elsö évben 5Oo/o ot

jövedelmez. Koczkáztatás nincs. A czikk eddig még csak Angolország-
han van bevezetve. Leveleket, kitünö kereset czim alatt a kiadóhi-
vatal továbbit. 1546—18

teljes ollátasra elvállal fiatal uri nöt intelligens család. Czim a
kiadóhivatalban. 1688—18

lK\l*)foc kézimunkák tanitását elvállalja egy uri leány. Megkorc-
<i iy<m*j sóseket kér .Kézimunka* jelige alatt akiadóban. l'J-JS—1-)

hm | | |Ht in t e l J e 8 ellátásra elvállal intelligens fiatal bölgyet, kine
Wfcf • Hl MIW foglalkozása van. Kivánatra zongorámat is haszna
hatja. Czim a kiadóhivatalban.

kinek
használ-
1580—18

X9I rnV9CaI l l l f k e P C 8 baromfi tenyésztési szakiap, fólévro két frt.
J t f l l H j q a a i H f t Elöfizethetni Budapest, Rottenbillor-u. 30.0439—18

ha7I9ICCT/AltVAknavl Alosott fórfiingek, egy házi
l i a 2 1 a 5 5 2 0 n j Q K n d K : vasalónönél igen szépen és

olcsón vasáltattnak. Czim a kiadóban.
szépen

1680—18
*l- V"0""**" Jégpályán e«Tarany karpereoz — aján-
dék . . . Aki megtaláUa, kéretik, tudassa czimét

.Drága emlék" Jelige alatt. 19Ü6 -18
óhajtanék jó üzletbe társul belépni.

t j m Ajánlatok a szakma megnevezósevet
a kiadóhivatalba köreinek Ti*m 4000 czim alatt. 1944—18

óv óta fennálló, jövedelmezö iro-
dalmi vállalathoz 6000 frttal. Ajánlatokat .Biz-

tos" czimén a kiadóluvatal továbbit. 1978—18
rlvát háztól havi bérletre akar egy intelligens családe r e akar

étnL G_m a -adóhivatalban. 1968—18
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MINDENFÉLE.
Egy modern Vénusz méretei. Egy rendkivül

elegáns és szép termetü párisi szinésznö rájött a
következökre: Egy rendes termetü nönél a test
egyes részei mindig megfelelö és állandó arányban
állanak egymással. Minden rendes termetü nö hü-
velykujjának a kerülete körülbelül 6—8 czentiméter
Ennek a méretnek a kétszerese megadja a kézcsukló
kerületét, ez tehát akkor, ha a hüvelyk kerülete hét
czentiméter, 14 czentiméter lesz. A csukló kerületé-
nek kétszerese adja a nyak kerületét, amely tehát
28 czentiméter lesz. Ennek a méretnek a kétszerese
adja a derék kerületét, tehát 56 czentimétert. Ennek
a számnak a kétszerese adja a csipök és keblek
kerületét, ebben az esetben tehát 112 czentimé-
tert. Karcsubb termetü hölgyeknél a csipök
kerületének a méretéböl le kell vonni a kézcsukló
kerületét. Az ujjaknak és a szoknyának hosszuságát
is ilyen módon ki lehet számitani. Ez a párisi szi-
nésznö tehát elment a szabójához s ruhát rendelt
magának. Mikor a szabó mértéket akart venni, oda
tartotta neki a hüvelykujját s megmagyarázta a bá-
muló szabómüvésznek az ö elméletét. A szabó, mint
emlitettük bámult s az adott módon külön lemérte
a kézcsuklót, a nyakat, a csipöt és a vállakat s
megdöbbenve azt találta, hogy a rendszer helyes:
a hüvelykujj gyökének kerülete megadja a többi mé-
retet is.

A perzsa sah háreme. A perzsa sah, mint
igazhitü mohamedán, háremet tart magának s mint
nagy ur, akinek az intésére huszmillió alattvalót
tüstént kilel a hideg, minden évben uj szállitmány-
nyal frissiti fel a készletet s a számfölöttieket ke-
gyesen nyugdijba küldi. Minden évben egyszer meg-
történik ez a hölgyválasztás s ez nagy izgatottságok,
remények és csalódások kutforrása a nagy perzsa
birodalomban. Minden perzsa szüz különösen
nagy kitüntetésnek tartja, ha bejuthat a nagy-
ur háremébe s azért izgatottsággal lesik azo-
kat a küldötteket, akik bejárják az egész orszá-
got s kiválogatják azt a száz szüzet, akit
a nagyur elé vezetnek, hogy válaszszon belölük.
Mert ebböl a száz gyönyörüségböl is a nagyur
csak 25-öt tart meg magának — a többit vissza-
küldi a szülei házba.

Ez a hölgyválasztás keleti pompával és nagy
nyilvánossággal történik. — A palota egyik te-
rére összegyül a nép s várja a menetet, ame-
lyet katonazenekarok nyitnak meg csengö-bongó
muzsikával. — Ezután a perzsa birodalom fö-
méltóságai, majd az udvar mindkét nemü és sem-

leges alkalmazottai következnek pazarfényü ruhák-
ban s aranynyal és drágakövel ékesen. Ezután a
fehér selyemlepelbe burkolt s sürün lefátyolozott
száz leány következik, akiket a palota örparancs-
noka sorba állit az udvaron. Végre megérkezik a
sah s megáll az izgatottságtól reszketö szépségek
elött.

Erre az örparancsnok kézen fogja a leányo-
kat, egyiket a másik után s oda vezetvén a nagyur
elé öket, fellebbenti fátyolukat. A rendkivül szak-
és müértö nagyur erre vagy igent, vagy nemet
biczczent a fejével. Ha igent int, ugy a hölgy el
van fogadva, ha nemet int, visszamehet a mamájá-
hoz. A tuláradó öröm tehát folyton váltakozik a
mély szomorusággal.

Mindez igen gyorsan történik, ugy, hogy a 25
szerencsés csakhamar ki van válogatva s öröm-
ittasan vonul be a nagyur háremébe.

Udvariasság a tengeren. Francziaország leg-
kiválóbb énekesnöinek egyike nemrégen egy német
hajón Amerikából visszatért hazájába. Egy este,
amikor megtekintette a hajón rendezett hangverseny
müsorát, azt látta, hogy az egyik pont szerint az
1870. évi háboruból való gyözedelmi marsot ad-
nak elö.

— Bizonyos vagyok abban, mondotta egy mel-
lette ülö szintén franczia hölgynek, hogy nem szán-
dékosan akarnak bennünket ezzel boszantani, de
ezzel egy cseppet sem törödöm. Nagyon is
nagy hazafi vagyok, semhogy mihelyt e gyözedelmi
induló elsö hangja elhangzik, a magam módja sze-
rint tiltakozásomat ne fejezzem ki. Majd meglátja!

A kapitány, aki véletlenül meghallotta ezt a
párbeszédet és észrevette a franczia hölgy izgatott-
ságát, megtekintette a müsort és az egyik hajó-
inasnak halkan valami parancsot adott. Abban a
pillanatban, amikor a német himnusznak kellett
volna megszólalnia, a franczia énekesnö, aki csak
nehezen rejtegethette izgatottságát, felkelni akart az
asztaltól. Az elsö hang végigszáll a termen, az
énekesnö felkel. . . d e halaványan, mélyen meghatva
megáll, miközben a kapitány barátságosan reá mo-
solyog. A zenekar a marseilleisot játszotta.

A jövö nyelve. Valamely tudományos folyóirat
azt jövendöli, hogy 300 év mulva a világ már csak
háromféle nyelven fog beszélni: angolul, oroszul
és kinaiul. Angolul beszélnek majd Észak- és Dél-
Amerikában, Ausztráliában, Indiában, Afrikában,
Uj-Zeelandban s az ausztráliai tenger szigetcsoport-
jain. Az orosz nyelv meghóditja majd Nagybritannia
kivételével egész Európát s Indiát kivéve egész
Ázsiát. A kinai nyelv uralja majd a világ többi

szeit. Egyelöre nem bizonyos, hogy 300 év mulva
létezik-e még Kina, amelyet az orosz medve már
alaposan kikezdett. Azután a német nyelvet sem
lehet 300 év alatt egyszerüen kifelejteni a világból.
Egyébiránt 300 év mulva majd meglátszik, kinek
volt igaza.

Árverés Japánban. A japáni közéletben az
árverési hiéna ismeretlen fogalom. Ott a liczitáczión
nem kiabálnak, nem veszekszenek és nem dula-
kodnak, hanem czédulákra irják rá a tárgynak a,
nevét, amelyre árverezni kivánnak és azt az
összeget, amelyet érte adni szándékoznak. Ezeket a
papirszeleteket bedobják egy gyüjtöszekrénybe s a
végrehajtó kiválasztja a legtöbbet igérö czédulákat
és a pénz lefizetése mellett az illetöknek kioszto-
gatja a tárgyakat.

Párisi divatlevél.
Páris, január 10.

Melyik kaczér, elegáns asszony nem szereti a
telet, mely alkalmat nyujt még inkább hódolni ama
szeszélyes, változékony Istennönek, kit Divat-nak ne-
vezünk ? Mert egy évszak sem nyujt olyan böven
alkalmat szépségünket annyiféle keretben bemutatni,
mint éppen a tél. Igen, a tél, a kedves tél, csillámló
sima jégtükrével, melyen kecsesen suhannak végig
a karcsu nöalakok és a szemnek gyönyörüsége tel-
lik a kaczér korcsolya-öltözékekben. Aztán az
estélyek, bálok, esküvök, mind megannyi módot
nyujt olyan toilettek viselésére, melyek a nöi
szépséget ragyogóvá teszik. Mert hiába tagadnók:
még a legcsillogóbb gyémánt, a legpompásabb keleti
gyöngy is nyer, ha müvészi foglalatból néz reánk!
Divat asszony, bár jogosan nevezzük szeszélyesnek
és változékonynak, de el kell ismernünk, hogy néha
nagyon czélszerü és mégis szép dolgokat teremt. Az
idén az utczai- és látogató-öltözékek is nagyon
elönyös divatának. Igy például a princesse-ruha. Jó-
régen volt az, mikor elöször feltünt : legutoljára
ezelött öt évvel hóditott ; most ismét visszatért és
mindenki örömmel fogadta. Ama hosszu, testhez
simuló — vagy elöl tág felöltö is, melyet redingotte-
nak neveznek, hányszor uralkodott már és ha pár
évre elveszti is uralmát, ismételten feltünik a látha-
táron és csakhamar mindnyájan meghódolunk elötte.
Igy van ez mindennel, a mi szép és elegáns, no
meg . . . czélszerü!

Az idén ugy séta- vagy látogató-, mint estélyi
öltözékek diszeül nagyban viselik a prémet. És ez
nagyon elönyös, mert vele minden hölgy, izlése és
viszonyai szerint, lehet elegáns : aki nem viselhet

A szomszédék fala.
Irta: Pierre Loti.

Szerény kis udvari lakásban laktak az
anya, a leánya és egy éltes nörokonuk, az
asszony nagynénje.

A leány még hamvas orczáju, tizennyolcz
éves volt, mikor vagyoni csapás következté-
ben az ösi háznak ebbe a kicsi zugába kellett
huzódniok. A ház többi, utczára nézö lakásait
közömbös idegeneknek adták ki bérbe, akik
ugyszólván mindent kiforgattak a régi formájá-
ból, semmivé tettek minden, a házhoz füzödö
emléket.

Megpördült a dob ingóságaik fölött, el-
kótyavetyélték a diszes butorokat s a szegé-
nyek mindenféle ócskaságot, lim-lomot össze-
kerestek a padlásról, hogy bebutorozzák uj kis
nappalijukat. De azért szerették ám ezt a kis
szobát, amelyben összebujtak a hosszu téli
estéken, a barátságosan lobogó kandallótüz
mellett. Az igaz, hogy valamicskét kolostor-
szerü volt a lakás, de mindent pótolt a nap,
amely reggeltöl estig besütött a jámbor haj-
lékba. Mert világos udvarra nyiltak az ablakok,
a vadszölövel és rózsával befutott kerités pedig
nem állta utját a sugaraknak.

Már-már eszükbe sem jutott a régi kénye-
lem, fény, szivük egészen összeforrt igénytelen
szobájukkal, mikor egy nap olyan hir jutott
fülükbe, amely kegyetlen rémületbe ejtette
öket. Megtudták ugyanis, hogy a szomszéd
nagy, háromemeletes házat épit telkére, a tüz-
fal ép a vadszölövel és rózsával befutott ke-

rités helyén fog emelkedni, elzárva a levegöt,
a n a p o t . . .

És semmi mód, hogy gátat vethessenek
ennek a szerencsétlenségnek, amely jobban
szoritotta össze torkukat, mint a mult minden
csapása. Megvenni a t e l k e t ? . . . hajdan igen
könnyü lett volna, de most .természetesen
álomszámba sem jöhetett. Nincs mit tenniök,
mint nyomorultul fejet hajtani a sors uj ve-
résének.

Nyomról-nyomra haladt az épités. Ag-
gódva, szorongó lélekkel látták emelkedni nap-
ról-napra a tüzfalat, amelylyel együtt nött
szomoruságuk, lehangoltságuk, a kis lakás
gyásza. Ha rágondoltak, hogy az a lelketlen
tömeg nemsokára el fogja rabolni elölük az
eget, a mosolygó bárányfelhöket! . . .

Egy hónap leforgása alatt elkészültek
munkájukkal a kömüvesek. Elöttük terpeszke-
dett a szürke, komor, egyhangu, halott fal.
A rákövetkezö tavaszszal pedig alig-alig akar-
tak rügyezni kezdeni a rózsatök az udvaron s
mikor végtére nagy kinosan kibontakoztak a
levelek, elöbujtak a bimbók, olyan elcsenevé-
szedett kinézésük volt.

A déli órákban ugyan még behatolt némi
kevés napsugár a szegényes szobába, de alig
érkezett, máris bucsut mondott. A nyárutó, az
ösz már csupa sötét, komor délutánokat hozott
a lakóknak.

Az idö pedig haladt.
Estenden, mikor kiki letette varrását, de

még nem gyujtottak lámpát, az ablak elé ültek
és némán, szemrehányó tekintettel bámultak a

falat. A leány (bizony már épen nem lehetett
ráfogni, hogy fiatal) olykor-olykor ábrándo-
zott, mint valamely sötét börtön rabja átadta
magát képzeletének, amely eget, felhöket fes-
tett — a mogorva, szürke, nyomasztó nagy
falra . . .

* • •

Tetemes örökségre volt valami csekély
reménysugáruk és elüldögélve munkájuk mel-
lett, tervezgetéssel, légvárakkal, tündérmesékkel
üzték el a komor hangulatot.

Bizony, ha kézhez kapják az amerikai
örökséget, bármi légyen is az ára, megvásárol-
ják a szomszédok házát, lebontatják a tüz-
falat, hogy kö kövön ne maradjon s hogy az
udvar, a száradó rózsatök visszanyerjék az el-
rablott napsugárt. Lerombolni, megsemmisiteni
az átkozott falat, ez képezte vágyakozásuk ne-
továbbját.

Ilyenkor pedig ezt mondogatta az öreg
néni:

— Édes hugaim, csak engedné meg az
Uristen, hogy megérjem azt a szép napot ! . . .

.# .

Azonban késett, nagyon késett az az
örökség.

A esözések folytán egészen megsárosodott
a fal. Mintha ránczok keletkeztek volna közön-
séges ábrázatán. A leány pedig nézte, nézte,
nézte, nap-nap után, hosszan, vágyakozón . . .

•
Egyszer, egy meleg tavaszon, amely a

fal árnyéka daczára siettette a rózsatök ünnep-
löbe való öltözködését, egy fiatal ember láto-
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hermelint, kék rókát, czobolyt vagy chinchillát —
époly elegáns és kecses asztrakán vagy angóra
prémmel is !

Az Országos Hirlap elöfizetönöi, remény-
lem, szivesen fogják olvasni és követni divattudósi-
tásaimat, mert amellett, hogy a társadalmi élet
minden körülményének megfelelelöen és a divat
utolsó termékeiröl irok — egyaránt gondolok ama
hölgyekre, kiknek a szabó-számlák nem okoznak
gondot és azokra, akik nem költhetnek sokat a
divatra.

Kezdjük a séta- és látogató öltözékeken,
melyeket a párisi nagy szabók divattermeiben
láttam :

Szürke posztóból nagyon bö, diszitetlen szok-
nya. Dereka sima lebbenyekkel. A hátrész közepe
varrás nélkül; csupán két kis oldalvarrás látható.
Az elörész nagyon rövid, mert hermelinmellénykére
hajlik, mely nagyon a testhez simul. A derékot két
nagy gomb tartja össze. Szélét háromszoros levarrás
disziti; sima ujjak, hullámos válldiszszel, magas,
nyakhoz simuló gallérral.

Sötétkék posztóból, a szoknya elöl tabliére
alakban sujtás himzéssel van diszitve ; a derék hátul
blouse, elöl boléró alaku. Medicis gallérral és a
vállról lehajló lebbenyekkel, nagyon gazdagon di-
szitve sujtáshimzéssel.

Beigeszinü posztóból bö szoknya, fehér pán-
tokkal, melyek a szoknya elején alól czikk-czakkot
képeznek; félig testhez simuló rövid kabátka, fehér
posztó reversekkel, melyeket sujtásdisz fed; sima
ujjak jockey-diszszel; Médicis gallér; nyakkendö
fehér csipkéböl.

Királykék posztóból, szoknya asztrakán disz-
szel ; blousederék, gazdagon ránczolva és szintén
asztrakánnal diszitve. Gallér és öv fekete bársony-
ból ; a varrásnál ránczolt ujjak, a kézre hulló fekete
selyem fodorral.

Látogató öltözékek :

Vadgalambszinü posztóból, a szoknya alól öt
sor zsinórral van kivarrva, mely elöl két karikát
képez. Derék, oldalt gombos, nagyon testhez simuló
zöld bársonyból, melyet rövid, szines selymekkel
kivarrt bóleró föd. Ujjak könyökig feszülnek, feljebb
kissé kidudorosodnak. Kis toque zöld bársonyból,
elöl paradicsommadárral. Ezt a toilettet szöke,
fiatal hölgyeknek nagyon melegen ajánlom.

Fekete bársonyból, szoknya félig harangalaku,
nagyon feszül a csipökre, alól szörmediszszel; derék
blousealaku, bársonyból; a hátrészen nem látható
varrás, csupán a hónalj alatt; az elörész könnyedén
kidudorodik és fehér selyemalapon nyugvó, hegyben
végzödö guipüre himzésre hajlik; kicsiny reversek
fehér selyemböl és alattuk fantáziagombok kétso-
ron, illetve négy az övig, mely fehér börböl van és
nagy strass-csatt tartja össze. Nyakkendö fehér tüll-
böl. Az ujjak alól feszülnek, felül azonban dudort
képeznek. Toque ezüstpikkelyes gazeból, elöl egy

nagy fekete bársonyszalag csokorral. Karmantyu
feketebársonyból, fehér selyemmel bélelve.

Beigeszinü posztóból szoknya, hátul két szét
les, lapos ráncz, elöl zsinórhimzés, mely felül kes-
kenyen kezdödik és alól szélesen végzödik; két-
oldalt szintén, de csak félhosszában. Testhez si-
muló derék posztóból, melyet nyestprém takar; hát-
rész sima, csupán a vállt disziti a nyestprém; elöl
könnyedén széthajló reversek és nyitott, magas gal-
lér ; öv, vidraszinü selyemböl ránczolva és hátul
gazdag csokor alatt kapcsolva. Feszülö ujjak, me-
lyek felül könnyedén kidudorosodnak. A szoknyáé-
hoz hasonló zsinórhimzés födi a felsö részt. Kerek
beige nemezkalap, szalag és bársonydiszszel és le-
hajló kócsagforgó.

Estély-öltözékek:

Elefántcsontszinü habos moire-ból, egyenes
szoknyát alól három sor tüll rüs diszit czikk-czakk
alakban. Négyszög kivágásu derék, rózsaszinü crépe
de chine-nel dusan diszitve. Rövid tüll-ujjak és
széles reversek moireból, apró tüll fodrokkal di-
szitve. Öv, rózsaszinü crépe de chine-böl, mely a
szoknya aljáig lehullatja lebbenyeit.

Pármai ibolyaszinü renaissance moire-ból
uszályos szoknya XVI. Lajos korabeli himzéssel és
ékkövekböl himzett virágcsokrokkal diszitve. A de-
rék hasonlóan diszitve, elöl és hátul is tág és sziv-
alaku himzésbetétre borul. A magas, nyakhoz si-
muló gallér és az öv, a kelménél sötétebb szinü
szalagból készül.

Báli öltözékek :

Bleu ciel-de-Nice szinü áttört selyem, csipke-
diszszel. Princesse szabásu ruha, mely hátul füzö-
dik és nagyon mélyen ki van vágva. A feszülö
csipkeujjak nagyon dudorosak felül. Ibolyacsokor a
derék jobb felén.

Rózsaszinü japánselyem sima szoknya.
Blousederék gömbölyü, mély kivágással, hullámos
selyemdisz és czobolyprém környezi, melyet gyé-
mánt ékszer szorit össze a mellen.

Czitromszinü, nehéz selyelyemböl szoknya,
csipkebetéttel, ez kétoldalt czobolyprémmel van
szegélyezve. Derék ránczolt selyemböl. A mély ki-
vágást szintén czobolyprémmel szegélyezett csipke-
betét környezi. Az övben gazdag csipkecsokor ék-
kövekkel kirakott ezüstcsattal van leszoritva. A váll
egészen födetlen, csupán keleti gyöngysor tartja a
derekat.

Azon hölgyek, kik estély- és báli öltözékekre
nem fordithatnak nagy összegeket, egy rövid uszályu
szoknyával különbözö derekat viselhetnek. Itt közlök
néhányat:

Báliderék : ránczolt szürából, szivalakban ki-
vágott, széles ezüst vagy arany pikkelyekkel kihime-
zett reversekkel; a kelme szinéhez hasonló sötétebb
bársonyszalaggal, a mellen alól és az övhöz közel
két sor környeskörül, elöl a baloldalon kicsiny pil-
langókban végzödve, melyeket két kis strassgomb
foglal le. A széles öv hasonló bársonyból készül és
strasscsattal kapcsolódik. Rövid dudoros ujjak.

Testhez simuló és négyszegletben kivágott
derekat föd hasonló szinü crépe de Chine (vagy
akár tüll) a hátrész feszül, az elörész könnyen ki-
dudorosodik és a kelménél sötétebb szinü betétre
hajlik. Öv ugyanilyen. A kivágást dus crépe de
Chine környezi, mely két oldalt a betétre hullik
hanyagul. A vállon is ilyen csokrok helyettesitik
az ujjat.

Estély-derék: testhez simuló fekete bélésre,
blouse formában fekete selyem mousselint illeszte-
nek ránczolva; a felsörész halványrózsaszinü sza-
lagból négyszegletes betétet képez kissé kivágva,
két oldalt keskeny mousseline rüse szegélyezi. Az
ujjak dusan ránczolva a varrásnál — fekete mous-
selineböl, valamint a széles öv, hosszu, a ruha sze-
gélyéig leérö lebbenyekkel.

Az "Országos Hirlap" elöfizetönöi közül két-
ségkivül sokan élvezik a korcsolyázás gyönyörét,
leirok tehát néhány nagyon kecses korcsolya öl-
tönyt, melyet a Palais de Glace-ban láttam.

Fiatal asszonyok számára: félig princesse-
ruha mályva szinü bársonyból, chinchillával diszitve.
Az elörész blouset képez és egy királyrózsa-cso-
korral van a derékhoz szoritva; a szoknya elöl
szük, csaknem feszül. A hátrész közepén nincs
varrás, de az oldalrészekkel teljesen princesse-sza-
básu. Az ujjak két részböl állnak ; nagy Médicis
gallér chinchillával bélelve ; ugyanezen szörme szegé-
lyezi a ruha alját, az elörészt és az ujj alját. Kis
toque mályva szinü bársonyból, melynek egyedüli
disze egy szétterjesztett szárnyu sirály volt.

Fiatal lányok számára: fekete bársony, ha-
rangalaku, rövid szoknya, hermelinnel szegélyezve
alól és diszitve térden felül. Blouse hermelinböl,
fekete bársony ujjakkal és nagycsattós széles övvel
mely alól gömbölyü lebbenykék lapulnak a szok-
nyára. Kicsiny sapka hermelinböl, fekete bársony
szalagcsokorral és kicsi karmantyu.

Ugyanilyen öltönyt láttam fiatal asszonyokon,
cseresznyepiros bársony és asztrakánból.

Vasszürke posztóból, magas, narancsszinü
bársonygallér és övvel. A szoknya harang alaku és
egy darabból van szabva ; a jobb oldalán zsebnek
látszó disz van rajta zsinórból, egy nagy fekete
gyöngygombbal. A blousekabátka szintén egy darab-
ból van, jobbra hajló széles reverssel, melyet finom
sujtáshimzés szegélyez. A kabátka elörészét szintén
két nagy fekete gyöngygomb ékiti, kis toque, vidra
börböl, narancsszinü bársony csokorral.

Legközelebbi tudósitásomban leirom az elö-
kelö esküvökön látott toiletteket, továbbá beszélni
fogok a szinházi és báli belépökröl, a legujabb ka-
lapok és nyakdiszekröl, melyek az idén szintén nagy
szerepet játszanak a nöi öltözékekben és a peignoi-
rokról, házi ruhákról.

Az "Országos Hirlap" tisztelt elöfizetönöinek
szivesen szolgálok bármilynemü felvilágositással.
Sziveskedjenek leveleiket hozzám czimezni: rue
d'Enghien 2. Paris.

Popovicsné V. Hedvig.

gatott el a kis udvari lakásba. Átutazóban volt,
közös ismeröseik ajánlották, nem minden hátsó
gondolat nélkül a házasságra való tekintetben.
Szép, büszke tekintetü, napbarnitotta arczu
fiatal ember volt . . .

De bizony ö igen légbölkapottnak találta
azt amerikai örökséget, no meg a lány sem
tünt fel elötte valami fiatalosnak, mert hát a
hajdani üdeséget, hamvasságot idök folytán le-
szedegette a napsugár hiánya.

Elment, anélkül, hogy viszontlátták volna.
Elment ö, aki néhány napig a napot, az eröt,
az életet képviselte a szomoru körben. És a
lány, aki szintúgy már jegyesének képzelte
magát, ugy érezte, mintha a halál titkos keze
legyintette volna meg szivét.

*

Az egyhangu évek csak folytak, folytak.
Elmult öt, elmult tiz, már husz is a multba
tünt. A lányból tisztára vén kisasszony lett.
Anyja megöszült, a néni pedig, nyolczvan év
körül járhatott, reszketö fejjel, összeszáradva
Üldögélt a kis ablak elött, hogy bár annyi vi-
lágosságot felfogjon, amennyit el nem kaparin-
tott a köszivü fal.

Megvénültek mind a hárman, szemben a
kegyetlen fallal. A rózsatök is elöregedtek,
megrepedezett a törzsük.

— Oh! hugaim, szegény hugaim, mon-
dotta, még mindig az öreg néni gyönge sza-
vával, feltéve, hogy megérem azt a napot . . .

Csontos kezével pedig elkeseredetten, fe-
nyegetöleg mutatott a lélegzetelfojtó falra.

Jó tiz hónapja, hogy meghalt a néni,
fájó ürt hagyva maga után a remetenök haj-
lékában.

Épen az ö emlékén siránkoztak, mikor
végre megérkezett az örökség, amelyröl ide s
tova már meg is feledkeztek.

A lány — tullépte már a negyvenedik
évet — egész ujjászületettnek érezte magát
örömében.

Elkergették a lakókat, az egész házat
régi alakjába öltöztették, de azért legtöbbnyire
a régi kis udvari szobában tartózkodtak, amely
most már valóságos ereklyetárrá vált elöttük,
s amelyet ismét bearanyoznak a napsugarak,
hisz meg vannak már számlálva a tüzfal
órái . . .

. . . *
Végre-valahára elkezdték a fal lebontá-

sát, amely husz hosszu éven át minden gon-
dolatukat lekötötte. Áprilisi, enyhe nap volt.
Fölhangzott a munkások lármája, a téglák hul-
lása és áthatlan por vette be magát az ud-
varba.

Néhány nap multán, késö délután volt,
bevégzödött a munka, eltávoztak a kömivesek,
megszünt a zaj, az anya és leánya pedig elál-
mélkodva ült a kis szoba asztalánál, elálmél-
kodva, hogy olyan világos van, hogy a
késö idö daczára nem kell lámpát gyuj-
tani. De ahelyett, hogy amint vártak, boldog-
ságban fürödjenek, valami kimagyarázhatlan,
kellemetlen érzés fogta el öket : egyszerre igen
is sok volt erre a kis szobára az a nagy vilá-
gosság . . .valami óriási változás érzete nyü-

gözte le szivüket . . . Ajkukra nem jött szó,
pedig beteljesedett, ami után oly rég vágya-
koztak. Elbámulva, lehangoltan ültek egymás
mellett. Mind jobban-jobban elszorult a torkuk,
keserüség fojtogatta . . .

Mikor az anya észrevette, hogy leányának
szemei elhomályosulnak, köny jelenik meg
pilláin, mintegy kitalálva rejtett gondolatát,
amely egészen egyezett az övével, megtörte a
csendet;

— Hiszen fel lehetne épittetni ujra . . .
Nemde ? . , . meg lehetne kisérleni épp olyat
épiteni, mint a régi?

— Én is azon tépelödöm, válaszolt a
lány, de mégse . . . mégse lenne az olyan,
amilyen ezelött volt! . . .

Lehajtotta fejét az asztalra, arra az asz-
talra, amely mellett meglátta azt az erös, bátor
tekintetü, napbarnitotta arczu fiut, amely asztal
mellett évek hosszu során át üldögéltek, szo-
moruan öltögetve, ö, az anyja s a néni, a
szegény néni, a reszketö kezü, összeszáradt...
a halott néni, amely asztal mellöl bá-
multák a mogorva, szürke falat . . . és
elkezdett zokogni, keservesen zokogni. Meg-
jelentek lelki szemei elött a multak képei, a
sok szomoruság, bánat, amely lelkükkel már
egészen összeforrt, amely létszükségletükké
vált, amely nélkül olyan ür tátong szivükben,
amelyet az a komor hideg fal okozott, amely
fal soha sem lesz többé . . . soha, soha, soha
sem lehet olyan, mint a milyen volt, sohasem
épülhet fel ujra, karöltve a multakkal . . . é s
csak zokogott kinosan, forró, égetö könyeket.
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A RÓKAÚT.
S U D E R M A N N HERMAN

REGÉNYE. (58)
Boleszláv egykor, egy szomoru órában

azt kérdezte magában, vajjon az állat tompult-
sága vagy a démon gonoszsága lakik-e Reginá-
ban, hogy akarata olyan hatalmas és lelkiisme-
rete oly gyönge volt és akkor nem tudott rá
felelni.

Ma, amikor már késö volt, tisztába jutott
lelkületével.

Nem, nem volt ö sem állat, sem démon,
csak nagy és igaz ember volt.

Olyan ösi teremtés volt, aminök akkor
születtek, amikor még az embernyáj alantas
felfogásai nem kontárkodtak az anyatermészet
munkájába s amikor minden fiatal teremtés
szabadon fejlödhetett virulóvá és erössé és a
természettel jóban és rosszban azonos maradt.

És amint igy gondolkodott és tünödött,
ugy érezte, mintha derengene az a homály,
mely az ember állati életét a tudatos gondol-
kozástól elválasztja és mintha a szokottnál
valamivel mélyebben látna bele az ismeretlen
örvénybe. Az, amit jónak és rossznak neveznek,
határozatlanul ingott a homály felszinén és
egészen lenn teljes erejében szunnyadt — a
természetes.

"Az, kit a természet kegyével megajándé-
koz, szólt önmagához, bátran igyekezhetik a
világosság felé, a bölcseség és káprázat két-
ségei nem fogják megakadályozni és meg-
zavarni."

Ilyen Isten kegyelméböl való tökéletes
ember volt ez a megcsufolt, becstelen teremtés.

"És én, akiért élt és akiért meghalt, vaj-
jon megérdemeltem-e ezt az áldozatot? töp-
rengett tovább — megérdemeltem-e, hogy ba-
bonás hittel nézzen fel reám?"

Szigoruan megvizsgálta lelkét és az ité-
let nem vált elönyére.

"Én persze — én a többiek közé tar-
tozom, azok közé, akik a jó és a rossz között
ide-oda ingadoznak és a ködben nem találják
meg az igaz utat. Az, amit a természet köve-
tel tölünk, az piszokká és bünné válik szemünk-
ben és amit az emberi törvények kivánnak, az
unalmas és üres elöttünk. Dacz és félelem közt
ingadozunk. Óhajtjuk az idegen áldást, mely-
ben nem hiszünk és reszketünk az idegen
átoktól, amelyet kikaczagunk. Annak idején
gyalázatnak tartottam, hogy atyámat ezen a
helyen temessem el, ma boldognak érezném
magam, ha megtettem volna. Akkor a bennem
élö dacz azt parancsolta, hogy megtartsam ösi
jussomat, ma örvendek, hogy porát lerázha-
tom. Akkor a schrandenieket vadállatoknak
tartottam, és ma belátom, hogy saját nemzeti-
ségem fojtott el bennök minden emberi érzést.
Akkor utáltam volna e leány kezéböl egy da-
rab kenyeret elfogadni, ma könyezve állok
sirjánál. Szivem egy elhamvadt lángu bolond
gyermekszerelmen csüggött; cselekedeteim birá-
jává egy nyafka kisasszonykát tettem, aki ne-
kem már régóta semmim se volt, mig a ter-
mészetes és mindenható emberi elöl borzadva
riadtam vissza."

"Hogyne, hiszen ez halálos bün volt,
és a vérem önmagát akarta megfertöztetni."

"De nem lakolhattam volna halállal,
ha a vér amely ereimben folyt, kikergetett az
emberi és isteni törvények birodalmából?"

És aztán ismét arra gondolt, vajjon a
test, amelyet akaratától tesz függövé, valóság-
gal és kizárólag az övé-e? Hogy rendelkez-
hetik-e fölötte kedve szerint? Hátha a haza
magának követemé?

Még jó, hogy ebben a zürzavarban, a
melyben jó és rossz, igazság és jogtalanság,

becsület és gazság kuszán összegabalyodnak
és amelyben az öreg Isten maga is tehetetle-
nül merül el, megmarad egy szilárd pont,
amely köré minden ujból rendezkedhetik, egy
szikla, melybe mi, elmerülök belekapaszkodunk
és amelyen még megsemmisülni is gyönyörü-
ség — a haza!

Igy beszélt az áruló fia és ájtatosan
imára kulcsolta kezeit.

Eközben a holdvilág a sirgödör faláról
eltünt. A halott arcza, melyet megdicsöitett,
most sötétbe volt burkolva. Alig lehetett meg-
különböztetni a körülötte levö földtöl.

— Ideje lesz, szólt Boleszláv és körül-
nézett.

A hajnalpir egy keskeny sáva gyulladt ki
a keleti égen, kékes fény kezdett terjeszkedni
és az ágak közül álmadozó csicsergés hangzott.

A mikor a virágokat a sirba akarta hin-
teni, homlokát ránczba szedve állott meg és
félredobta öket.

— Mirevaló ez a gyerekség? szólt feddö
hangon, ami por, az ne féljen a portól.

Aztán kezébe fogta az ásót és szemeit
behunyva, a fekete földet a szeretett testre
lapátolta.

Egy negyedóra mulva megtelt a sirgödör.
Azután a pázsitot a régi helyére tette, a fölös-
leges földet, a szétszórt virágokkal együtt, gon-
dosan eltávolitotta és amikor a nap felkelt,
hiába igyekezett volna megtalálni a helyet, ahol
Regina holtteste pihent.

Boleszláv valami emlékkö után nézett,
melylyel a szentelt helyet megjelölhesse. A szét-
rombolt szobor fejét látta meg, mely üres sze-
meivel reámosolygott.

Azt hozta elö Boleszláv és elhelyezte a
pázsiton.

— Diana, a tiszta, szólt, legyen sirköve.
A testvér, aki fölött örködni fog, nem méltat-
lan reá.

Aztán odadobta magát a fübe és ábrán-
dozott.

Hat óra felé utra készült.
— Bolondok volnának, szólott magában,

ha le nem mészárolnának.
A pisztolyokra uj gyutacsokat tett és

megtágitotta kardját, mert drágán akarta az
életét adni.

De a mikor a csapóhidat elhagyta, barát-
ságos arczokat látott messziröl feléje moso-
lyogni.

A puszta-fiak voltak, kik utban állomás-
helyeik felé, Schrandenben pihenöt tartottak.

Közrefogták Boleszlávot és kezöket nyúj-
tották feléje.

— Eljöttünk, hogy rendelkezzél velünk,
szólott hozzá Engelbert Károly, mert jóvá
akarjuk tenni, amit ellened vétettünk.

— Köszönöm, felelte Boleszláv, megbo-
csátottam és elfelejtettem mindent.

Azután a schrandeni katonákhoz ment,
akik mint a bünös a siralomházban, sápadtan
és összehuzódva állottak a templomajtó köze-
lében.

Barátai ijedten mutogatták egymásnak
Boleszláv véres ruháit, de senki sem mert töle
magyarázatot kérni.

— Hozzátok elö a foglyot és szerezzetek
egy kocsit számára! parancsolta Boleszláv.

Merckel Felixet elövezették. Boleszláv egy
pillantásra sem méltatta.

Amikor a legénység hozzátartozóitól el-
bucsuzott és az indulásra már minden készen
volt, a bámész tömegböl az öreg lelkész tört
magának utat.

Arcza fel volt dulva és kezei reszkedtek.
Boleszlávhoz tolakodott és oda sugta

neki:
— Azt hallom, hogy Regina ma éjjel

meghalt . . . Szivesen részesitem keresztény
végtisztességben.

— Köszönöm, tiszteletes ur, felelte Bolesz-
láv én pogánymódra temettem el.

És hátat forditott neki.
A schrandeniek egyike, aki, hogy behize-

legje magát, éjnek idején vadászni indult,
alázatos vigyorgással hozta elö Boleszláv
lovát.

A nyeregbe vetette magát. Kardját kihuzta
hüvelyéböl.

— Vigyázz ! Hangja keményen és ércze-
sen csenget a tömeg felett.

— Jobbra át, indulj!
A faluból kifelé vitt az ut. Az erdökhöz

értek.
Nem nézett többé vissza.

Befejezés.

Boleszláv késöbbi sorsáról nem sokat
tudnak.

Tekintettel a történt zendülésre, a pa-
rancsnokság helyénvalónak látta öt elöbbi ez-
redéhez visszahelyezni.

Mig a Poroszország keleti részeiböl ki-
került népfölkelök még régi állomásaikon ma-
radtak, addig Boleszláv, minden katona irigy-
ségére, engedélyt kapott, hogy késedelem nél-
kül a csatatérre mehessen.

Azt beszélik, hogy Lignynél elesett.
(Vége.)

A közönséghez.
Az Országos Hirlap pártoktól, kormány-

tól, egyéni és üzleti érdekektöl, czéloktól füg-
getlen, szabadelvü politikai napilap.

Erös, de nem durva hang; bátor, de
nem személyeskedö kritika; minden irányban
való tisztesség a mi ujságirásunk sarkalatos
hitágazata.

Az Országos Hirlap rendületlen hive
a szabadelvüségnek, mert ez a legbiztosabb
módja a magyarság faji erösödésének.

Az Országos Hirlap jól értesültségéröl,
magas irodalmi szinvonaláról tanuskodjék nap-
ról-napra maga a lap.

Mikszáth Kálmán föszerkesztö a lap
minden számában ir valamely rovatban.

Az Országos Hirlap sürün közli:
"A t. házból" czimü országgyülési kar-

czolatokat, természetesen régi mesterük, Mik-
száth Kálmán tollából. Nemkülönben megjele-
nik koronkint a léha képviselö Kathánghy
Menyhért is, nejéhez irott vidám leveleivel.

"A Rókautat", Sudermann költöi szép
regényét, mely épen a mai számban fejezödik
be, már a legközelebbi napokban követni fogja
Mikszáth Kálmánnak

"Az uj Zrinyiász"
czimü hosszabb szatirikus politikai rajza.

Az Országos Hirlap a rendelkezé-
sére álló összes, jelentékeny szellemi és anyagi
eröt arra használja, hogy becsületes, komoly,
értékes munkával, minden izében kifogásta-
lan, jó magyar lappal hálálja meg azt a
példátlan s igazán megható érdeklödést, melyet,
nagylelküen elölegezett bizalom gyanánt, a ma-
gyar közönség iránta, tulajdonképeni megjele-
nése elött is már hatalmasan tanusitott.

Az Országos Hirlap elöfizetési ára:
egy évre: 14 frt, negyedévre: 3 frt 50 kr

félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 20 kr.

Egyes szám ára Budapesten 4 kr.
A vidéken 5 krajczár.

Az Országos Hirlap szerkesztösége és
kiadóhivatala: Budapest, VIII., József-körut 65.

ék Sk
Miután azon kellemes helyzetben vagyok, hogy már évek óta a legtöbb budapesti és vidéki egylet tombola-

nyereményeit nálam szerzi be, képes vagyok a legszebb tréfa* dolgokat gyári árban szállitani, és pedig: L osst.
100 drb tombola-tárgy fönyereménynyel 6 frt 86 kr. ZL osst. 100 drb tombolatárgy 4 drb mellék- és egy fönye-
reménynyel 7 frt 86 kr. XXL osst. 100 drb tombolatárgy. 10 drb mellék- és egy fönyereménynyel, 10 irt 60 k r '
XV. osxt. 100 drb tombolatárgy 15 drb mellét és 2 drb fönyeremény 14 frt 86 kr. — Vidéki megrendeléseket
utánvéttel pontosan és gyorsan teljesit.

FEIJDMANN , Budapest, VII., Kerepesi-ut 50.
A»ú*l *-",.*« !,«..!*,;« A , | I I A . AfiXI/nÁI A szab. Bohr-féle izzótest-védövel, mely megvédi az üveget a töréstöl óe a hálót (netzet) a szakadástól, drbja 40 kr. Egye-
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Antalnál, Budapest, K«r«p«sl-at 60. u&m.
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SZINHÁZAK.
Budapest, kedd, 1898. január 18-án.

NEMZETI SZINHÁZ.

Éri bérlet 14. Havi bérlet 14.

A nagyon szép
asszony.

felvonáslian. IrUlk:
LaFiche és Duru. I'orditotta:

Huszár I.

Vigjáték 3
" abic'

Személvek:

Montgiscar
Oiauibrelan
Ctorcy
Goberville
M'ingiscar Erneszt
lilundar Octar
Moulinot
Múzeumi ör
firandin Hectoe
Jusztin, inas
Joaruio
Ciobervillené
Hermance

Vi/.vári
Uji,:ai
KúJny
<iyuiv;s
U..-ZSÚ
Hurváth
Gabanyi
Latalmr
Faludi
Karczisz
Csillag T.
Palutai
Keczeii I.

Kezdete 7 órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Bérletfolyamban (évi bérletl2.BZ.
havi bérlet 12. szám).

Lindh Mai-cella asszony vendég-
felléptével

A sevillai borbély.
Vig opera 2 felvonásban. Zenéjét

szerzetté Rossini.

Személyek:
Gróf Almaviva Arányi
Bartolo
Rosina
Basilio
Figaro
Bertha
^iorillo
Órtiszt
Jegyzö

Hegedüs
Lindh M.
Kornay
Takáts
Válint V.
Dalnoki
Ney B.
Vince

U t á n a :

R o c o c o.
Baiet 1 felvonásban.

Kezdete 7 órakor.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

NÉPSZINHÁZ.

Blaha Lujza asszony mint vendég.

A gyimesi vad-
virág.

Pályadijat nyert népszinmü 3 fel-
vonásban. Irta: Géczy István.

Személyek:
Pálinka János Horváth V.
Örzse a felesége Izsóué
Imre Szirmai
IViária Gazsi M.
Üzv. Fábián Júlia Siposné-
Gyurka Vidor
Rab-PrezsmerPéter Lubinszky
Magdolna Bbiha L.
PlJbáuos Szerdahelyi
Törpe Csura Szabó A.
Csuráné Csatái Zs.
Marczi Ujrári
Bigyó Kassai

Kezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.

575. szám. 575. szám.

Champbaudet-
állomás!

Bohózat 3 felv. Ir ta: Labiche.
Forditotta Mihály József.

Személyek:
Chambaudetné Nikó L.
Tucarol, épitész
Letrinquer
Nina
Carolina

Tapolczai
Gál
R. Roslagni
Pécsi P.
Rónaszéki
Hegedüs

Garamboig
Durozoir
Egy titokzatos hölgy Berzétei
Victoire Komlósi E.
Arséije Szerémy

Kezdete fél 8 orakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

A gésák
vagy Egy japán teahá* tör-

ténete. !
Énekes játék 3 felv. Irta Owen
Hall. Ford. Fái J. B. ésMakaiE.
, Zenéjét szerzetté Sidney J.

Személyek :
Reginait
BfonviUe
Cunningham
GruELston
Stanley
Downoy
Bolton
Vun-Csi
Iniári márki
Mimóza

Szentmiklóssi
Foreaczy K
OdryZ.
Iványi A.
Seilcgi
Erdödy L.
Fodor R.
Sziklay K.
Boroás E.
Vlád G.

Kezdete 7 órakor.
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91
Igazgató : BORSOBI ViXSKOS.

Nagy januái?i müsor!
Legújabb! Lorenzo Lordesso remek pantomimikus-
csoport. Rachaeli gyorsrajzoló-müvész. The Windthon
zenebohócz és a közkedvelt Harri és Fridi büvész
imitatorok. — Fellépnek továbbá az összes müvészek.
Szenzáczió I A bioziklisták. Kaczagtató bohózat da-
lokkal. Éjjel 12 órától reggel 5 oráig tánczrnulatság.

Tisztelettel az igazgatóság.

Az Országos Magyar Képzömüvészeti Társulat

TéJLl
a városligeti mücsarnokban, az Andrássy-ut végén.

1897. deczember 1-töl 1898. január 15-ig.

— ^ Megnyitás deczember t-éri* ' —L-

Nyitva: reggel 9-töl. d. u. 4-igr. azonkivül kedden és vasár-
nap d. u. 6-tól 9-ig villamos világitás nieUstt. és csütör-

tökön este 6-tól ll-ig- sétahangverseny. Buffett.
Belépö-dij ony korona. — Vasárnap d. u. 1 órától 2O kr.

Koyal-szálloöa, Erzoébot-Iiörut 45. (386)

A magyar tenger eleven állatvilágának bemutatása.

Zooiogiai
BÜT Minden hó 16-án és 1-én uj szállitmány. "SS
Ilyltva reggeli 3 orátol. - Oeiiipll dij 30 kr, — Katana- és BYermbHayy 15 kr.

Belégzósi-intézete;
mell-, gége-, torok- és orrbetegeknek, asthmatikusoknak.

Rendel 11—l-ig és 2—4-ig. (140)

3UDAPEST, W5I", Efzsébet-köpui 6.

Száj-"
viz

teghathatósabb
Antiseptleum

a száj- és fogaknak
6 csepp elegendö.

fcapható. Mindoatttt kapható
Soclété de produits hygiénlques.

STAPLER A Co., B é c s , XVIII., GenUgasae 27 .
Raktár: Dr. Egcor Leó cs Ecjor I. svöiiyl&raban a -Nádor*-ho«.

Budapest, VI * Vácii-korut W. m. * r ffi

Szinházi müsorok

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap d. u.

Este

Nemzeti Szinház

Folt, amely
tisztit

Francillon

Nök az alkot-
mányban

Agglegények

Férjek iskolája
Misantrop

Folt, amely
tisztit

Vár Szinház

—

Bál után
Ne fogadj fel
soha semmi

A házi tücsök

—

Rejtett
boldogság

M. kir. Operaház

Sn\i >'i i'-iid

A navarrki
leány

A piros CZIJJÖ

—

Lohengrin

Bohémek

V i g S z i n h á z

Coulisset ur !

A harang

A harang

A harang

Champbaudet
állomás

A harang

Nép Szinház

A kukta-
kisasszony

A baba

A baba

Lili

A kukta-
kisasszony

A vereshaju

Magyar Szinház

A beoltott
földesur

Menyecske
kisasszony

A gésák

A kikapós
patikárius

Menyeske
kisasszony

A beoltott
földesur

Kisfaludy Szinház

—

—

—

—

Rossz ivóviz a legtöbb betegség oka, ezért tart-

son Ön csak 393

Krondorfi

házában, hogy ugy saját magát, mint családját

iifusz, i h gyci:]or-hurut
és egyébb ily betegaég ellen megóvhassa.

Magyarországi föraktár:

in-utaaiO.

felvétetnek lapunk kiadóhivatalában

VtilL, József-körut 65. szám.
..... és ffóldciadóhivatalunkban

V. ker., M&$*okköi-utcza 4*

>A ne mulassza senki sem
posta utján, utánvét mellett meg-

rendelni,

mig a készlet tart.
SEenzáoziót kelt mindenütt az újon-
nan föltalált (Croldln) müarany

eredeti

Genfi

Rem&ntoir zsebóra
Ezen órák meg nem kütönböztetlietök az igaz aranytól

még szakember áMal som. Az órák pontosságáért.3 évi kezesség
nyiijtalik. Ara most, mv£ a raktár tart, 6 frt. Egy Lozzá illö
Goldiuiiuicz szóles romi sportalakban 1 frt 60 kr . Minden
órához ingyen egy szarvas börzacskó csakis 245

B I E R M A N N SAMU csomagszétküldési áruháza
Budapest, Kossuth Lajos-utcza 1. amim.

Küldemények utánvét mellett; meg nem felelö a pénz
visszatéritése mellett viaszavétetik;

Fontos!
Zsebóra valódi ezüstböl frt 8.50

valódi tnUaezflat . 11.—

Ha beteg a nö
sok esetben a rendellenes vérzés egyedül okozója. Biztos aikerü
gyógyszer elleno a "HYDBA8TX3 LABDACSOK" arai adag

2 frt öO kr., fél .dag 1 frt 50kr,
\fértlj2tiUlantáflHil bujakóros s egyéb bajoknál páratlan hatású a
"SzircsaklYonar &a 1 üveg B frt, fél Üveg 1 M 60 kr. Epilepszia
(rosszbetigség) idegessé, ideges sziv- és föfájásoknál readklvflt
felütni liaszualtatik a "Liaoar conbra, epllopssia". Számos
elismerö levél. 1 liveg 3 frt, iél üveg 1 irt 80 kr. — Egyedüli

késiitöjü: ' (837)

Váradi-iéle gyógyszertár Szolyvahársfalva.

Cooper Cooper & Co. £öt. £onöon
legfinomabb eredeti

| Ceylon teáját

Oyomorbetageknek segély

árusitja az

Angol Gyarmat Társaság
Budapest, V., Perozköz 4.

(Fürdö-utcza ós Mérleg-utcza között.)

#
i >
#

|

s
9

i i Árjegyzékkel kivánatra szolgrálonk. Vidékre meg- ax
w rendelés fél kar- és nagyobb mennyiségben bér- w

mentre szállittatik. 372

Gyomorbetegeknek aegély.

BLICKENSDERFER
amer. gyors-irógép(klaviatur
rendszer, mint a Remington,
Hammond, Yost) a legújabb. A
létezö összes rendszereket
felülmúlja tartósság és meg-
bizható gyors munka tekinte-
tében. Egyszerü, romolhatlan
szerkezet. Nincs festéksza-
lagja, irása látható, 60°/o-al

olcsóbb,
SCHULHOF GYULA 324

V. ker., Váczi-körut 80. sz.

BNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

Páratlan sikerü 'hatásai folytán legrmelesreb-
ajanüxató.

Dr. Mitzger Tivadar
hydro-elektrotherapiai rendelö intézete

Budapest, Teréz-körut 4 4 , Lem,
Az ideg- s nemi betegségek elnevezése alatt

rejlö különféle legelhanyagoltabb bántalmak,
makacs börbajok ifjúkori könnyelmüség folytán
fellépett bármily nagyfoka gyengeségi álla-
potoknál uj gyógymódom az bflszea gyógy-
módokat hasonlithatlanul s messze felül-
múlja, a mennyiben gyógyszerektöl menten
nehány nap alatt gyökeres, állandó s tel-
jes gyógyulást biztosit.

Intézetem a modern hygea és orvosi technika elsörendü
vivmányai szerint nagyszabásu gyógytennekkel van berendezve.
Tapasztalt, biztos és gyors eredmények folytán
honorárium teljes gyógyulás után fizethetö. Külön
várótermek. Külön be- s kimenet. Rendelés naponta d. e.
9—l-ig, d. u. 2—8-ig. Levelekro dijmentesen válaszoltatik.

Antisepticus és hyglenlcus

HÖLGY-ÓVSZER.
Teljes biztos hatással, használatban kiméletes és nem

kellenek többé semminemü gyöneedtelen és ártalmas
gummi .vagy spongya-ozikkek. I doboz (12 drJb) ára 1 frt
50 kr. pontos használati utasitással. 1 frt 75 kr. elöleges
beküldése után bérmentve. Kapható a feltalálónál:

László József gyógyszerésznél,
Maros-UjTár (Erdély). (189)

ssti fBraktár: Altat&dter J., Gyár-ntoM
ss. BUein, VIZ., Arena-utoza 58. szám-

Gyors 4* dlakrét szétkfildés.

Nyomatott az "ORSZÁGOS HIRLAP" körforgógépón, Budapest, VIJI., Jóisef-körut 66. sáftm.


