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Vénülö pártok.
A függetlenségi és 48-as szinpadon

bámulatos gyorsasággal változnak a disz-
letek. Még csak az imént volt elöttünk
az obstrukczió és immár a passzivitásban
gyönyörködhetünk. Tegnap még csupa
harczi tüz, munkakedv, vad elszántság:
meg kell épülnie a hidnak, mely a másik
partra vezet. Ma pedig csöndesen ülnek
a hösük a parton és megadással várnak,
mint Horatius parasztja, mig lefolyik a
folyó.

Obstrukczió, passzivitás : félelmetes
fegyverek; de csak az életben, nem a
politikai szinpadon. A szenvedély impo-
zánsan lobogó lángja az egyik, a parla-
menti forradalom hatalmas tüze ; a másik
meg a föld alatt csöndesen izzó vesze-
delem, mely bizonytalanná teszi a lát-
szólag szilárd talajt és megrontja az
uralkodó párt nyugalmát. De öszinteség
kell ezekhez, mélységes igazság, valódi
elkeseredés, harcz életre-halálra, a meg-
halni nem akaró mult viaskodása az erö-
szakosan megszületni készülö jövövel.
Nem ugy van, mint a függetlenségi tak-
tikusok hiszik, hogy az egyikhez csupán
lárma kell, a másikhoz cstfpáo. csend
és ennyi az egész.

Micsoda játék az alkotmányos küz-
delem végsö eszközeivel! Két obstrukczió
egymásután, majd részletfizetésre csinált
passzivitás. Persze mindez koczkázat
nélkül, mert a sok diszletváltozás mellett
változatlan és örökké maradandó a man-
dátum szempontja. Obstruálnak, de nem
merik folytatni a haragot a parlament
feloszlatásának kicsikarásáig. Reszket-

nek ettöl a diadaltól, mely az igazi,
öszinte obstrukeziók végsö czélja. —
Mihelyt a parlament feloszlatásának hire
szárnyra kel, kifogynak a szónokok, le-
csavarják a szenvedély srófra járó láng-
jait és felszedik az obstrukczió diszleteit.
Ördög vigye, elég hogy minden öt évben
találkozni kell a közvéleménynyel, még
az kellene, hogy az ember hamarabb
koczkára tegye nagyságos mivoltát. Kelle-
mesebb, ha az ember a minisztereket
tegezheti, mintha öt tegezi a népfelség.
És igazán jobb ma túzoknak lenni, mint
holnap talán ismét közönséges verébnek.

Ujra és ujra ismételni kell az igaz-
ságot : csak a parlamentet lehet obstru-
álni, nem pedig egyes javaslatokat. Csak
a parlament törvényességének kéiségbe-
vonása, tagadása ad jogot a kisebbség-
nek arra, hogy odaheverjen a többség
utjára és meggátolja akaratának érvénye-
sülését. Aki obstruál, annak nemcsak a
javaslat nem kell, hanem nem kell neki
maga a parlament mai alakjában; az
nemcsak a javaslatot akarja meg-
buktatni, hanem magát a mai parlamen-
tet, hogy jobb. törvényesebb jöjjön
helyére. Es hasonló alkotmányjogi alapja
van a passzivitásnak is, mely végsö czél-
zatában az obstrukczióval azonos. Az
obstrukczió eröszakos ellentállással, a
passzivitás a közremüködés megtagadá-
sával akarja lehetetlenné tenni az ural-
kodó rendszer fönnállását. A passzivitást
sem lehet tehát felhigitani, perczentekben
csinálni. Ha valamely párt kilép a parla-
mentböl, ha tagjai leteszik mandátumu-
kat és ezzel proklamálja^, hogy a parla-

mentet törvényesnek nem tartják, ez pasz-
szivitás. Ezt tették Ausztriában nem egy-
szer a csehek, régebben a lengyelek. Ezt
tette Magyarország, midön nem lépett be
az abszolut rendszer alatt a bécsi köz-
ponti parlamentbe. De megmaradni a par-
lamentben, megtartani a mandátumot
és lemondani a vitáról, az ellenzéki munka
teljesitéséröl, ez nem passzivitás, hanem
kényelem, vagy a tehetetlenség kendözése.

Passzivitás, ennek az álláspontnak
passzivái nélkül: ez a legujabb függet-
lenségi taktika magja. A reczipé nem is
rossz. Ha eszerint csinálta volna a nemzet
1849. után passzivitását, képviselöket kül-
dött volna a bécsi parlamentbe, akik el-
fogadja^ ennek a tisztségnek minden elö-
nyéi, ámde törhetetlen elvhüséggel kije-
lentik, hogy csupán az eröszaknak en-
gednek; a hazafiak mind hivatalt vállal-
tak volna, de egyuttal a zsarnokság fü-
lébe dörgik, hogy csak a fizetést fogadják
el és dolgozni nem fognak. Áldozat, urak,
áldozat, ennél kezdödik az igazi szenve-
dély, itt a hit, a meggyözödés. De a ha-
záért koczkára szabad tenni mindent,
csak — a mandátumot nem.

Miért a hamis . kaczérkodás a két-
ségbeesés fegyvereivel, mikor nincs önök-
ben kétségbeesés? Tudjuk, hogy a szin-
padon vonagló tragikus hol szokott vacso-
rálni és örömmel látjuk, hogy az emóczió
csak jó hatással volt étvágyára. Látjuk,
hogy önök, mint kedves uri emberek, az
életben nem obstruálnak, a miniszterek
barátságát nem vetik meg és épenséggel
nem tanusitanak passzivitást az élet
gyönyörei iránt. Az isten látja lelkünket,

VV. M. Hunt oktató megjegyzései.
E czim alatt nálunk valami angol vidám

elbeszélést fognak sejteni. Mert ha valakit
Huninak hivnak és ez a valaki megjegyzések-
kel akarja oktatni az embereket, akkor mi, az
ujságtárczákból meritett tapasztalatunk révén,
Mark Twainre gondolunk, vagy más, angol
nyelven elméskedö iróra, aki Dickens öröksé-
gében találta meg halhatatlansága koszoruját

Aki e sorok olvasásában ama látszat után
indul, akár mindjárt abban is hagyhatja fára-
dozását. Mert William Hunt nem igen mulat-
tatta hallgatóit, vagy csak nagyon ritkán,
amikor nagy meggyözödéssel idézte a bibliát
a fiatal müvészeloiek, kik hozzá iskolába
jártak.

William Hunt amerikai ember volt és
átjött Európába festészetet tanulni, réges-régen,
mikor még a barbizoni iskola nagy úttöröi kó-
dorogiak szerte széjjel a hiressé vált farkas-
szurdok buja páfrányai között. Elöször Coutu-
rehoz járt iskolába, kitöl a franczia iskola mos-
tani „öregeivel* együtt tanult meg kitünöen
rajzolni. Aztán bejárt Millet-hez a félig desz-
kából épült házikóba, hol a modern festészet
iegcsodáltabb mestere élte végig bánatos
napjait kimondhatatlan nyomoruságban. Itt
tanulta becsülni Theodore Rousseaut, a verö-
fényben világitó falombozat mesterét Coro-t,
az alkonyat szineinek nagy poétáját: Diazt, a
bükkfaaljak hatalmas megfigyelöjét: Troyont-t,
kinek oázsitiai és tehenei egyaránt tennészet-

hüek és a többieket mind, kikben a történöt az
ujabb festö-technika megalapitóit tiszteli. Cou-
ture-töl a vonalat ; a fontaineblauiaktól a szint :
lehet-é ember szerencsésebb mesterei megvá-
lasztásában ! De nagy amerikánus is volt ez a
Hunt ur. Tudta ö, hogy mit csinál. Mutatja, ezt
már az is, hogy abban az idöben, mikor az
amerikai vasutkirályok még csak az egész fa-
lakat befödö óriás tükörlapokban találták meg
lakásaik méltó diszét, ö átjött Párisba festé-
szetet tanulni. Éppenséggel kitalálta, hogy
tizenöt év mulva a szörnyeteg tükrök a zsib-
árushoz fognak kerülni és helyüket a még drá-
gább apró képek: Meissonier, Alma Tadema,
John-Lewis-Brown és Vibert remekei fogják el-
foglalni.

Nagy lelkesedéssel, ernyedetlen szorga-
lommal tanult és mikor mindent tudott, vis,z-
szament hazájába, hol az európai jóbarátok
által keltett hirneve elözte meg.

Tisztelettel, csodálattal, rajongással fogad-
ták földijei és nem elégedvén meg drágán
fizetett müveivel, addig rimánkodtak neki, mig
iskolát nyitott, különösen a tehetséges Msasz-
szonyok számára, Mk áhitattal lesték szavait,
mintha az evangéliumot hirdetné.

Egyikük, Miss Helen Knowltön, a ravasz
yankee-vér impulzusának engedve, följegy ez-
gette a csodált mester minden szavát melyet
a tanitványok munkáinak birálása, javitgatása
közben mondott. Mindig mögötte volt és amit
a mester mondott, azt mindjárt leirta rajzlap-
jainak hátára. Senkinek sem tünt fel a dolog.

De mikor Hunt meghalt — néhány éve csupán
— az élelmes müvésznö összeszedte a mester
megjegyzéseit és kiadta egy ujjnyi vastag kötet-
kében ezen czim alatt: Talks on Art. A
könyv elöször talán Boston-ban jelent meg.
Ez elsö kiadását a festök ugy szétkapkodták, hogy
nyomban ujra kinyomatták Londonban. Az angol
kiadáshoz a legjelesebb londoni festö: John
Everet Millais, a hires „Októberi reggel* fes-
töje, irta a dicsérö elöszót. Páris legkeresetiebb
arczképfestöje, a költöi lelkületü Wisseling,
áthozta a könyv egyik példányát Hollandiába,
hol dr. J. de Joury azonnal leforditotta és
kiadta Hangában. A hollandus kiadáshoz a
németalföldiek jelenkori elsö mestere, Israels
József irta az elismeréstöl dagadozó elöszót.

E könyvet tehát már rövid idö alatt tá-
madt fényes története is érdekessé tenné. De
még inkább emeli becsét feltünöen egyszerü
és mindenekfölött eredeti tartalma. Képzel-
jék a tanárt, ki fesztelenül, minden készülés
nélkül, derüre-borura, egészen lelkesedése, sze-
szélye, percznyi hangulata szerint osztogatja ta-
nácsait elfojtott lélekzettel hallgató tanitványai-
nak, állványtól állványhoz menve, szidva, gán-
csolva az ügyetleneket, dicsérve, biztatva, bá-
toritva a jobbakat, ismételve szavait, ellen-
mondva önmagának, szavalva, prédikálva, duz-
zogva, hol hosszu szóáradatba, hol eltört, apró
mondatokba öntve nehezen formálható magya-
rázatait.

Képzeljék a mestert, amint kétségbeesik
a választott thémán, az elhibázott kivitelens?
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nem tudjuk, hogy mi a különbség a
hangoztatott jelszókon kivül önök és
ellenfeleik között. Jobb az önök morálja,
más a társadalmi felfogásuk, más a
világnézletük, más réteg vágyait hordoz-
zák önök lelkükben, mint azok ? Miért
tárják fel lelküket a halálnak, hát ki
bántja önöket? Nem látják-e, hogy itt
immár a társadalmi és gazdasági érdek
a döntö és semmivé csak az lesz, aki
az uralkodó társadalmi réteg hatalmi ér-
dekei ellen mer támadni ?

A függetlenségi és 48-as párt tag-
jaiban megfiatalodott, de mint párt
megvénült. Irányi halála óta szakadatlan
színvonalának sülyedése. A felszabadult
intrika és kegyenczpolitika a törpeségek
invázióját hozta a pártra. Hogyan állha-
tott volna meg a rohanó korban szilár-
dan ez a párt, melyben sohasem volt
meg a radikális pártok testvériessége és
mely ujabban belsö viszálykodásaival a
délamerikai köztársaságok erkölcsét plán-
tálta a hazai talajba ? Minél jobban terjedt
a tehetségtelenscg a pártban, minél jobban
enyészett el Irányi puritán egyéniségének
hatása, annál tartalmatlanabb és üresebb
lön a párt politikai müködése. Szövettan és
optika, szinek, zászlók és szólamok: ez lett
az ideál. És mivelhogy a régi nőták#hatása
egyre gyengébb, a komoly, nehéz és sza-
kadatlan agitáczió feladatát elutasítva, uj,
könnyü szerepléshez fogott a párt, derüre-
borura csinálja az obstrukczióig és most
már elérkezett a szinpadi passzivitásig.

A megrémült párt maga hirdeti, hogy
nem érdemes ^s nem lehet az országban
ellenzéket csinálni. Nem igaz, csak önök-
nek nincs erre hitelük, erejük és képes-
ségük. Az ország nem látja soraikban
azt a hatalmas puritánt, akinek joga
volna a czenzori hivatásra; a nép nem
látja az elszánt népembert, aki jo-
gait, vágyait, boldogságát tüzte ki élete
czéljául és érte minden áldozatra kész.
Megelégelte már idekünn a radikális ünnepi
frázisokat, radikális férfiakat, demokra-

tikus erkölcsöt és őszinte törekvést kiván
a nép, mely már csak jő fuvarpénz
mellett hajlandó önökből nagyságos ura-
kat csinálni.

A megvénülést ideig-óráig leplezi a
pártalakulások sajátszerü története. Alap-
jában véve minden országban csak két
párt van: az elégedetteké és az elége-
detleneké. Az elégedetlenség a kibontott
ellenzéki lobogók alatt vonul fel, a kész
ellenzéki programmoktól várja kielégülé-
sét. Ez a történelmileg megalakult ellen-
zékek ereje. Mig versenytársuk, nincs,
kénytelen-kelletlen lobogójuk alá vonul
az elégedetlenek serege. De ha a csaló-
dás már világos és megjelenik a szinen
a versenytárs, kitűzik az uj lobogót, a régi
ellenzék hihetetlen gyorsasággal megsem-
misül. Igy seperte el a német szabad-
elvűeket a szocziáldemokráczia. Igy mult
ki a belga szabadelvü párt, a radikálisok-
nak és a szocziálistáknak engedve át a
teret. A vénülő pártok ne az uralkodó
párttól reszkessenek, az nem árthat ne-
kik. A pártok reformácziőja, a képmutatás
ellen feltámadó őszinteség és radikális
igazság adja meg nekik a halálos sebet.

v. v.

POLITiKAI HIREK.
A képviselőháznak délelött tiz órakor,

a főrendiháznak tizenegykor van ülése.

Bánffy Bécsben. Báró Bánffy Dezső
miniszterelnök szombaton este Bécsbe utazik,
hogy az ő Felsége személye körüli miniszterium
ügyeinek vezetését átvegye. Ez alkalommal
folytatni fogja az osztrák kormánynyal Buda-
pesten megkezdett kiegyezési tárgyalásokat is.
E czélból vasárnap Lukács László pénzügy-
miniszter is Bécsbe utazik.

Páríértekszleíek. A szabadelvű párt pénteken
este hét órakor értekezletet tart, amelyen a keres-
kedelmi és közoktatásügyi budgetet tárgyalja.

A néppárt a mai konferenczián foglalkozott
a kereskedelmi tárcza költségvetésével. A Házban
e tárgynál minden esetre felszólalnak Molnár Já:
nos és Rakovszky István, de esetleg mások is.

A kvóta-bizottság kiküldése. Értesülé-
sünk szerint a magyar kormány nem várja be
a Reichsrath összehívását, hanem még elöbb
előterjeszti a kvóta-deputáczió kiküldésére
vonatkozó javaslatát, mihelyt biztos meg-
győződést szerez afelől, hogy az osztrák biro-
dalmi gyülés egybehivása biztositva van s igy
számitani lehet arra, hogy az osztrákok is meg-
választhatják a maguk kvóta-küldöttségét. Min-
den más híresztelés alaptalan, valamint üres
beszéd az a mende-monda is, mely arról szól,
hogy a Gautseh-kabinet azonosítja magát Ba-
deniék képtelen kvóta-követeléseivel.

Kérvények tárgyaifisa. A képviselőház mai
ülésének végefeló Thaly Kálmán meginterpellálta
Szilágyi Dezsőt, hogy nem lehetne-e a szombati
ülés napirendjére a felgyülemlett kérvények tárgya-
lását is kitüzni? A Ház elnöke azonban szombatra
még nem tűzhette ki a kérvényeket, mert a bizott-
ság még nem is terjesztette be a legujabb sorjegy-
zéket. Mint értesülünk, a kérvényi bizottság a szom-
bati ülésben már leteheti a Ház asztalára jelentését
s igy a jövő szombat napirendjére már ki lesz
tűzhető a kérvények tárgyalása. A legujabb kérvé-
nyek sorjegyzékében lesz Ujpest ismeretes peticziója
is gróf Károlyi Sándor ellen s ugy tudjuk, hogy
ennek a kérvénynek támogatására Wolfner Tivadar
képviselő is fel fog szólalni.

A képviselőház bizottságaiból. Az igazság-
ügyi bizottság ma Fabiny Teofil elnöklete alatt
ülésezett és a kisajátítási törvény kiegészitéséről
szóló törvényjavaslatot tárgyalta. Ezt Szivák Imre
előadó tüzetesen és meggyőzően ismertette, kiemelve,
hogy a javaslat teljesen eleget tesz annak a szem-
pontnak, hogy kisajátítási ügyekben is helyreálljon
a jogegység Magyarország és Fiume között.
Neumann Ármin és Mohay Sándor, továbbá báro
Dániel Ernő miniszter és az igazságügyminisz-
ter képviselője, Lányi Bertalan tanácsos felszóla-
lásai után a bizottság a törvényjavaslatot elfogadta.

A vizügyi bizottság Hieronymi Károly
elnöklete alatt ült össze és az 1895. XLVHI. tör-
vényczikk módositásáról szólő törvényjavaslatot
tárgyalta. Darányi Ignácz miniszter ismertette a
javaslatot és azokat az okokat, amelyek őt arra
késztették, hogy a haja-gombosi Dunaszakasz szabá-
lyozását soron kivül vegye elő. A tavalyi árviz
ugyanis ott volt a legmagasabb és legtartósabb.
A szóban lévő. javaslat e bajok orvoslására a folyó
évi, nemkülönben a jövő évi vizi beruházások össze-
gét kerek 1—1 millióval emeli, anélkül azonban,

gyakran önmagán is, mikor nem találja meg
érzése helyes kifejezését, vagy a demonstráezió-
hoz szükséges igazságot. Nincs semmi rend-
szere, nincs határozott elmélete, nincs mód-
szere, következetessége. Érez, véleményez,
birálgat, itél. Haragszik és ujong, amint az
előtte lévő tárgy boszantja vagy lelkesíti. A
legkülönösebb, a legérdekesebb látvány 1

— Mért csinálja ezt igy ?
— Mert tanár ur igy parancsolta.
— Hát mindig ugy. kell festeni, ,.ahogy

egyszer parancsolom ? Ön azt hiszi, hogy vé-
tek az arezba egy árnyékot tenni ? Az Uristen
máskép gondolkozott.

Persze a tanítvány nagyot néz, mikor a
mester arra serkenti, hogy no fessen ugy,
amint ő tanácsolja. De Hunt egyátalán nem
önhitt ember. A kellettnél többször is megvallja
hallgatóinak, mennyire érzi saját gyarlóságát
és hányszor esik kétségbe, mikor müve sehogy-
sem akar sikerülni. És habár föltétícn szüksé-
gesnek tartja a mestertől valo tanulást — mert
hát Tizián, Veronese, Velasquez nem voltak
autodidakták — még sem hiszi, hogy a mester
mindent megadhat. Az előző nemzedék meste-
reit pedig nagyon is lenézi.

— Mi mindnyájan megadjuk árát — ugy-
mond — első tanítóink értelmetlenségének. Mi
mindnyájan oly embereknél tanultunk, kik a
müvészetét sem nem értették, sem nem sze-
rették. Hogy tudnak az ilyenek tanítani ? í

ö maga a legnagyobb sulyt a rajzra fek-
teti. Az értelemmel készült rajz minden müvé-
szetnek az alapja.

— Szénnel ugy kell egy madarat rajzolnia

tudni, hogy az ember ne tudja, mi benne ma-
dár, mi rajz; feketével és fehérrel oly tökéle-
tesen kell mintáznia, hogy rajza szinesnek
lássék.

— Ön a kéz gyakorlottságáról beszél. Az
nem is oly fontos a rajznál, mint ön gondolja.
Az ész, az a fődolog a rajznál. AM rajzolni
tud, az a lábujjával is tud; mint az a nyo-
morék ember Antwerpenben.

Aminthogy a rajzot nagyra becsüli, ugy
szerelmes, mint minden jó festő, a váz-
latba i s :

— A természet után készült vázlatban
oly erő, oly élet van, amilyennel a későbbi
mü csak ritkán bir. A festmény csak akkor
jó, ha megragadja a nézőt, ugy, mintha én önt
a vállánál fogva tartanám. Ugy kell hatnia, mint
a valóságnak. Velasquez és Tintoretto vitték
ebben legtöbbre; többre még, mint Tizian.
Tartsa ön meg az első élénk benyomást váz-
lataiban ; ne vigyen beléjük részleteket! Azok
gyöngítik őket. A fődolgokra helyezze a sulyt,
az arányokra, a szinértékre, a fény és árnyék
viszonylasára!

Mint kiváló arczképfestő, a legnehezebb
főladatnak az arczképet találja és váltig buz-
ditja növendékeit, hogy a fejet ne részletekben,
hanem mintegy egy darabból fessék meg és
mindig csak Összhatását nézzék. Ne is keressék
tulságosan a husszin hüséget:

— Ne törekedjék e gyermek vállának szi-
nét elérni; erre az ön egész élete nem volna
elég. A foltozgatás által semmit sem fog on
elérni. Fessen egy egyszerü tónust és haladjon
tovább ! Dolgozza egyszerüen keresztül tárgyát
oly világosan, mint tudja! Vegyen széles ecse-

tet és találjon egy szint, mely a hús-tónusnak
megfelel!

És minthogy nála az összhatás a fődolog,
nagy jelentőséget nyer véleményében a hát-
tér i s :

— Nem könnyü ám hátteret festeni. A
régi mestereknek a hátterek talán több fáradsá-
gukba kerültek, mint az alakok. Mikor van Dyck
tanulni jött Rubenshez, azt az ajánlatot hozta,
hogy tud már hátteret festem. .Akkor többet
tud, mint én", mondá Rubens.

Fölötte érdekes az is, amit a tájkép-
ről mond:

— Azt hiszem, hogy a legjobb tájképeket
fejből kell festeni, persze, miután az ember a
szükséges tanulmányokat természet után elké-
szitette. De a képet magát otthon kell festem
emlékezetből. — Sohasem láttam Millet-t festő-
ernyővel a szabadba kimenni (vagyis hosszabb
munkára fölkészülve). A természet előtt az
embernek oly nagy munkájába kerül annak
visszaadása, amit lát, hogy kompoziczióra és
kombinácziók nem is gondolhat; szóval: nem
lehet képet „künn* festeni

Ebben Hunt ellenkezésbe jő sok ujabb
festővel, ki éppen a természet szine elött véli
legjobban bevégezhetni tájképét. De hát ő a
század első felének nagy tanítói után indul;
ezek pedig tényleg otthon festettek, a műterem
csendes magányában, mint például az angol
Turner, kit határtalanul tisztel.

— Száz év mulva, mondja, Turnert a
világ legnagyobb festői közzé fogják sorolni.
Szine nagyszerü és skálája gazdagabb, mint
bárki másé. Turner sötéteket produkált fekete
nélkül, sőt még 4 barnák használata nélkül is.
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hogy el-höl az államháztartásra ujabb teher hárulna.
De az alföldi éhínséget is enyhítik azzal, hogy e
munkálatok révén az ottani nép kenyérhez "jut
majd. A bizottság a törvényjavaslatot elfogadta és
a pénzügyi bizottságban valo képviselésével jegyző-
jét, Őrley Kálmánt bizta meg.

A főrendiház ülése. A főrendiháznak holnap
délelőtt l l órakor ülése lesz, melynek napirendje a
következő :

1. Az ujonczjutalék megajánlásáról szóló tör-
vényjavaslat.

2. Az önkéntesek tiszti vizsgájának eredmé-
nyéről szoló miniszteri jelentésre hozott képviselő-
házi határozat.

3. A katonai öngyilkosságokról szóló minisz-
teri jelentésre hozott képviselőházi határozat.

A kisebb tárczák.
— A képviselőház ülése. —

Az élő kemény ember szokatlanul meleg
szavakat talált, amikor a meghalt kemény em-
berről kellett megemlékeznie. Szilágyi Dezső
szinte megindultan beszélt Tisza Lajosról és
mégis márvány-szavakból emelt neki emléket,
hogy a törvényhozás nyomban reá tehesse a
maga elismerésének koszoruját.

Egy pillanatra szép volt a tisztelt Ház.
Fejet hajtva állott meg az elköltözött szegedi
gróf emlékénél.

. . . Aztán megint fölvette a hétköznapi
arczát.

A bus lovag.

A kis Pap Géza sietett föl az előadói
székbe, hogy a kisebb tárezák költségvetését a
pénzügyi bizottság nevében képviselje. A szél-
söbal már-már Id akart vonulni a folyosóra,
mert hiszen a kisebb tárczáknál ugy sincsen
alkalom a haza-beszélésre. De abban a pilla-
natban egy szégyenlős alak vetődött be az
üvegajtón: Justh Gyula. Ugy tetszett, mintha
nem tudna mindjárt a helyére menni; mintha
a megváltozott csatatéren nem találná meg a
függetlenségi csapatok utját. Csak megállott az
üvegajtó elött.

De tüntetve hangzott feléje:
— Éljen!
És Justh Gyulát ez az ismerős muzsika,

ez a kedves rokonszenv fölébreszieíte. Vissza
kapta az erejét és a helyére sietett. Ott refe-
rált a visszatért vezérnek az ő hadsegéde
Meszlény Lajos.

— Jelentem alássan, azt határoztuk, hogy
az idén a czivillistát sem szavazzuk meg!

Justh fásultan bólintott. Mintha azt mon-
daná : annyi bolondságot csináltatok már kedves
fiaim, igazán mindegy, hogy egygyel több vagy
kevesebb lesz a rovásotokon! — Nem is kifo-
gásolta a legujabb párthatározatot, hanem réve-
dezve nézett körül a csatatéren, aztán lassan
szomoruan ballagott ki a folyosóra. A nyomá-
ban botorkáltak tizen-huszan: megnémult, szo-
moru lovagok. Az egész szélsöbal.

A virágos kert.
Benn a teremben pedig azalatt a fiatá

Werner Gyula beszélt. A közös kiadások téte-
lét szemelte ki alapnak, de erre a szüken ha-
tárolt területre nagyon tarka épület-csoportot
emelt. Egy hatalmas várat felvonó-hidakkal
bástyákkal, sánczokkal és sisakos lovagokkal:
— ezt a dualizmus védelmének. Aztán egy
nagy cséplő-házat, ahol minden nemzetiségi
aspiráczió kirostálásával csak a magyar nem-
zeti állam érdekei halmozódjanak rakásra,
örök éléstárul az erős magyarság számára.
Továbbá egy nemzeti mértékhitelesítő intéze-
tet, ahol a nemzet érdekében olyan fegyverek
is törvényeseknek mondassanak ki, amelyek
máskülönben kissé erőszakosaknak is tetsz-
hetnének. Végezetül pedig a fiatal Werner
(még mindig a közös kiadások területén) egy
nagy virágos kertet is plántált, amelynek gyor-
san nyiló virágaiból koszorut font a kabinet
és különösen a Bánffy homlokára.

A szabadelvü párt ifjusága ebben a virá-
gos kertben találta legnagyobb gyönyörüségét.
A Werner minden leszakított virágút megön-
tözte az éljenzés harmatával, mielőtt koszorúba
fonták. S ilyenformán lassankint valami friss
tavaszi illat áradt el a Házban, amitől Werner
még több kedvet kapott a virágszedésre. Itt
egy rózsa: Bánffy fölépitteli a Mátyás király
palotáját. Most egy ibolya: Bánffynak gondja
van rá, hogy temetetlen Árpád-házi királyok

Szine világító. A velenczeiek oly tónusokat csak
lazurok által tudtak létrehozni; Turner pedig
elejétől végig szilárd és világos.

Ebböl is látszik, mily nagy fontosságot
tulajdonított Hunt a technikának. De habár az
eljárást nagyrabecs ülte, az egyéni felfogás
értékét is ismerte és egyáltalán fölébe helyezte
az emberi értelmet a külsö ügyességnek és a
mesterség fogásaiban való jártasságnak. Száz-
szor is ismételgette •'

— Az, hogy miket lát ön, teszi a képet
azzá, ami; nem pedig az, hogy mikép rakja
ön a festéket a vászonra. Minél többet gondol-
kozzék ! Minél kevesebbet csináljon kézzel és
minél többet észszel!

Mindezen tanácsok, útbaigazítások, fol-
világositások után egyszerre csak fölszabadí-
totta tanítványait minden szabálytól, hirtelen
fölemelkedvén az egyéni érzés és izlés szuve-
rén magaslatára, izgatottan kiáltván föl:

— Szóval: a festést nem lehet szabá-
lyokba szedni. A festés abból áll, hogy az em-
ber visszaadja azt, amit lát és amit érez. A
müvészet az egyetlen dolog, amelyben az em-
ber azt teheti, ami neki tetszik, anélkül hogy
szomszédaitól tanácsot kérne.

Az egyéni függetlenség eme váratlan
hangoztatásaiból is kivehetjük, mily rajongás-
sal szerette magát a müvészetét, mely fölött
birót nem akart elismerni. Alig van a könyv-
nek egy lapja, melyen tréfás szurást vagy még
többször kemény vágást ne mért volna a kriti-
kára. A kritika* I Az minden jónak a meg-
rontója. Óva inti tanítványait, hogy ne hallgas-
>;mak a kritikára, moly "értelmetlen, kajánul
u-igy és pártos a legtöbb esetben. Vagy nem

hordta le a kritika Millet-t is, a nagy Miilet-t,
a világ legnagyobb festőjét? Maga a müvészet
után Hunt-nak legbensőbb szerelme Millet,
kitől legtöbbet tanult. Egész lapokon végig be-
széli Millet meginditó történetét. Mint látta ő
legelőször a mestert egy pinczeformáju üreg-
ben, melyben dolgozott és hol halhatatlan
remekeit a penész rágta. Mint vette ő meg
szánalomból és titokban a mester összes képeit,
ő, a tanítvány ; mint járt aztán hire, hogy Millet
festményeit egy gazdag angol vásárolja és mi-
ként emelkedett aztán e képek ára a kereske-
dőiméi. Csodálja, énekli, dicsöiti a mestert. De
Corot-t is, Troyon-t is és mindazokat, kiket
koruk nehezen akart megérteni.

Erősen hiszi is, hogy a müvészet e nagy
emberek kora óta hanyatlott. De, persze, a
müvészet nem hal meg; az örökké él és ha-
bár jelen művelői gyöngébbek is, azért mégis
ő a világ ura, a közmüvelődés leghathatósabb
eszköze. Ezt bizonyitja a közönség maga-
tartása is:

— Habár nincs művészetünk — Máit föl
lelkesen — mégis több ember látogatja a
képtárakat, mint a könyvtárakat; és manapság
több ember tanulmányozza a görög müvésze-
tét, mint a görög nyelvet.

Igy viaskodik e hatalmas szellem tanit-
ványai hibáival, saját gyöngéivel, a sajtó felü-
letességével, a közönség tudatlanságával és a
történet tévedéseivel.

Oktat, küzd és lelkesedik, amint a min-
dennapi jelenség ösztönzi.

Elvezettel olvastuk könyvét és sajnálkozva
azon, hogy oly rövid, tettük le kezeinkből.

Keszler József.

méltó nyugvóhelyet kapjanak. És igy tovább.
Csupa virág, csupa érdem.

A szabadelvü párt pedig mindegyikét ön-
tözgeti harmattal:

— Éljen!
— Éljen Bánffy i

Az agyonpártfogolt franczia.

Ctána csöndben darálnak le egi}sz csomó
tételt. Csak a miniszterelnökség tételénél van
megint felszólalás. Hock János hivja itt fel a
figyelmet arra a benső szeretkezésre, amely
ujabban szlávok és francziák közt mutatkozik
s amelynek eredménye, hogy a franczia sajtó
nagy rokonszenvvel prole^álja a magyarországi
pánszláv mozgalmat. Ezzel szemben nagyon
hiányos a mi informatív szolgálatunk szerve-
zete, me.ft ötvenezer forintból nem is lehet
ilyen dolgot szervezni.

Hock János itt egy kis malicziál fon közbe :
— Ötvenezer forintért nem dicsérik

Bánffyt, sem a magyar államot.
Bánffy Dezsö miniszterelnök azonban nem

haragszik a malicziáért. Nem is védekezik.
Inkább mosolyogva figyelmeztet rá, hogy csak
nem árulhatja el, milyen franczia lapokat szo-
kott informálni (már tudniillik az ötvenezer
forintokból̂ , mert ezzel csökkentené az illető
lapok hatását.

Ez nagyon érthetőnek látszik. Hock János
tehát más oldalról, sokkal nyíltabban beszél.
Ezt a kérdést dobja a Ház elé:

— Mért szakította meg a minisz terelnök
a viszonyt egy magyarbarát francziával, aki
könyvet is irt Magyarországról ?

Bánffy itt sem marad adós a feleletlel.
— Meg kellett vele szakitanom a viszonyt,

mert könyve közjogi tekintetben engem ki nem
elégített.

— Mert közjogi tekintetben hazafiasabb
a miniszterelnök urnál — kiáltja Hock.

— Ne beszéljünk erröl, hárítja el a thé-
mát a miniszterelnök. Ha Hock ur lesz a mi-
niszterelnök, ám vegye ő igénybe annak az
embernek közjogi ismereteit, de én nem te-
hetem . . .

A harapós Lakatos.

Ez a kis szóváltás még jól is esik a nagy
közönyösség közepett. Legalább megmozgatja
a kedélyeket s amellett kinek sem árt. (Hacsak
annak a magyarbarát francziának nem, akit
Hock pártfogásába vett.) Ugyis olyan nyugodtan
folyik a vita, hogy még a hires rendelkezési
alapot se bolygatja más, csak Lukács Gyula.
Az pedig nem valami nagy veszedelem. Az
biztos unalom. S mintha ezt a nagy unalmat
akarnák elkergetni, a szélbaliak kibocsátják a
passzivitás ketreczéböl a legharapósabb szóno-
kot, az öreg Lakatos Miklóst.

És Lakatos harap:
— A miniszterelnök ur alávalóan meg-

gyanúsította a negyvennyolczas honvédegyle-
teket . . .

Megszólal az elnök:
— Vigyázzon a szavaira!
Lakatos morog valamit, módosítja a csu-

nya szót, aztán dörmögve védi az öreg honvé-
deket, a honvédegyleteket s az igazolásokat.
Mikor pedig a védelmet megunja, ő maga fog
a gyanúsításokba. És a szélsőhal nagy örömére
szórja a vádakat: hogy a kormány az, amely a
honvédek nyugdíjalapjából juttatott a maga
rokkantjainak segitséget; a kormány az, amely
egy csomó hívét helyezte hivatalokba a hon-
védegyleteknél. És igy tovább.

Bánffyt a harapós öreg sem hozza kj
a sodrából. Csak ilyenformán felel:

— Mikor miniszterelnökké lettem, az
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állam háromszázezer forinttal segélyezte a
honvédeket. Ma kétszer annyit kőit reájuk. Ez
a faktum beszél helyettem. Aki pedig a rész-
leteket kutatja, annak azt ajánlom, hogy ne
akarjon a mélységekbe nézni, mert nem fogja
az öreg honvédek dicsőségét láthatni. Azért
nem is emelem fel nyilvánosan a fátyolt. De
aki kiváncsi, ám jöjjön hozzám — minden
aktát, minden adatot szivesen mutatok meg
neki.

A szélsőbal fészkelődik, nem érzi jól ma-
gát. Ugy látszik, csakugyan nem okos dolog az
igazolások bolygatása. Rátkay László mégis
határozati javaslatot nyujt még be, hogy par-
lamenti bizottság állapitsa meg évröl-évre, kiket
illet még nyugdíj, — de a miniszterelnök fel-
szólalása után a többség ezt a határozati javas-
latot is mellőzi.

S aztán a kisebb tárczaknál nincs is több
felszólalás.

Holnap pedig már a belügyi költségvetés
kerül sorra . . .

Az uzsora elien.
A mai ülés végére még tegnapról maradt

egy interpelláczió. Az öreg Mócsy Antal mor-
zsolgatta lassan, egészen néptelen padok előtt,
hogy az 18S3. XXV. törvényczikket nem hajt-
ják teljes szigorral végre s ezért megkérdezte
a belügyi és az igazságügyi minisztert: mit
szándékoznak tenni, hogy a rossz gazdasági
viszonyok következtében anyagilag megszorult
polgárokat az uzsora káros következményeitől
megvédjék ?

Ez a kérdés igy nagyon rövidnek tetszik.
De hallottak volna csak Mócsyt! Az ö ajkáról
olyan hosszu volt a kérdés, mint egy egész —
budgetvita . . .

KÜLFÖLD.
Milan hivatalban. Belgrádból táviratoz-

zák a Neue Freie Presse utján: Milan ex-
király ma átvette ténylegesen a szerb hadse-
reg főparancsnokságát. Ma bemutatták neki a
csapatparancsnokokat. Milan hivatala a várbeli
parancsnoksági épületben lesz. Az uj főparancs-
nok a hadsereg ujjászervezését tervezi. Hir
szerint néhány nyugdij ázott magasabb tisztet
reaktiváltatni fog.

Vilmos császár születésnapja.
Vilhelmus rex et imperator a mai nap-

pal betöltötte életének 39-ik esztendejét s be-
lépett a négy X-be.

A születésnap igen szép dolog, különö-
sen annak, aki megéri s annak a többnyire szük
körnek, amely együtt örül az örvendezővel. De
általános érdeklődésre azért még sem tarthat
számot, még akkor sem, ha a jubiláns igen
magas állásu ur, vagy talán koronás fő is.

Jó ember jót kiván mindenkinek, de az
effélékkel törődni rendszerint nagyon kevesen
érnek rá.

Vannak azonban a sorsnak olyan kivá-
lasztott kegyeltjei, akiknek a dolgaival az em-
beri társadalom szeretettel foglalkozik s akik-
nek az örömében és fájdalmában egyaránt
részt vesz.

Hyen kegyeltje a sorsnak Vilmos császár
is, aM a korának egyik legérdekesebb és leg-
rokonszenvesebb alakja.

Ezt a király-embert épp ugy, mint a mi
öreg jó királyunkat "mindenfelé szeretik s most,
hogy születése napját ünnepeli, minden jó, ér-
zésü ember csöndesen gratulál neki magában,
9 bár tulajdonképen nem sok közünk van
hozzá, mégis mindenki azt kivánja neki, hogy:
az Isten tartsa meg egészségben sokáig a csa-
ládjának, birodalmának és az' emberiségnek.

Jól esik tudniillik ilyen egész embert
látni olyan hatalmas trónon, mint aminő az övé.

Hogy Vilmos császárt is különösen meleg
érzések füzik ugy hozzánk, mint a mi kirá-
lyunkhoz, bizonyitja az a szokatlan dolog is,
melyről alábbi táviratunk szól, hogy a szinházi
díszelőadás alatt páholyában marasztotta Szö-
gyény-Marich nagykövetünket s egy izben,
amikor a darabban vonatkozás történt a Habs-
burgokra, tüntetőleg oda, fordult hozzá s me-
legen megszoritotta, a kezét.

Természetesen a születésnap alkalmából
egész Németország ünnepel s a szokásos rend-
jelesö sem maradt el.

Ezekről szóló távirataink a következők:
Boriin, január 27.

A Reichsanzeiger külön kiadása csá-
szári rendeletet közöl, melynek értelmében bi-
zonyos magasabb osztályu tartományi tiszt-
viselők mától kezdve rangemelésben részesül-
nek, illetőleg bizonyos szolgálati idő után meg-
felelő magasabb hivatalos jelleget kapnak.

A Nordd. Allg. Ztg, jelenti: A császár
Brandt volt pekingi követnek az I. osztá-
lyu vörös-sasrendet a cserlombbal, von der
Goltz gróf darmstadti követnek a Ó. osztályu
vörös sasrend csillagát, gróf Lemsdorfínak, az
orosz, külügyminiszter adjunktusának a gyémán-
tokkal diszitett I. osztályu vörös sasrendet, de
Noaille márki franczia nagykövetnek a vörös
sasrend nagykeresztjét és Foucauld alezredes-
nek, a berlini franczia nagykövetség katonai at-
taséjának, a IL osztályu koronarendet adomá-
nyozta.

Tegnap a Schauspielhofban a császárszü-
letésnapjának alkalmából diszelőadás volt, amely-
nek a során a következő érdekes epizód történt:
Abban a pillanatban, amikor a szinpadon a
Burggraf czimü darabnak az a jelenete folyt,
amelyben a Hohenzollernek a Habsburg-házból
való császárválasztást támogatják, Vilmos
császár hátrafordult és a mögötte ülő
Szögyén-Marich osztrák-magyar nagykö-
vetnek megszoritotta a kezét.

Szögyény-Marich nagykövet az egész
előadás alatt Vilmos császár páholyában
ült a császár mögött. Ez a kitüntetés annyival
is inkább kiemelendő, mert a külföldi államok
nagykövetei mindeddig a szinházban számukra
fentartott külön diplomata-páholyokban szokták
volt végignézni az előadásokat. A „Burggraf"
darabban különben olyan jelenetek is fordul-
nak elő, amelyeknek éle a csehek ellen irányul.
A darabban három középkori fejedelmi család
szerepel: a Hohenzollernek, a Habsburgok és
a Wittelsbachok.

Vilmos császár ma délelőtt születésnapja
alkalmából családtagjainak s azután az ide-
érkezett fejedelmi vendégeknek, köztük a szász
és a württembergi királynak szerencsekivána-
tait fogadta.

Hamburg, január 27.
Vilmos császár születésnapjának 39-ik

évfordulója alkalmából Bismarck herczeg
lapja, a „Hamburger Nachrichten" ma figye-
lemreméltó czikket közöl, amelyben a követke-
zőket mondja: „A német politika a császár
gondolkodásmódjának bélyegét viseli magán.
A szuverén,, hatalmas egyénisége mindenütt
érezhető. 0 nemcsak uralkodik, hanem kor-
mányoz is. A kormány iránt való bizalom is
növekedett ujabb időben, a birodalomellenes
elemek irányában tanusitott engedékenységnek
vége van, uj miniszterek kormányoznak, akik
ahhoz a politikai felfogáshoz, amely I. Vilmos
császár alatt mérvadó volt, közelebb állanak.

Pétervér, január 27.
Vilmos német császár születésnapja al-

kalmából, mint minden esztendöben, ugy most
is ünnepi istentisztelet volt a Péter-templom-
ban, amelyen Eadolin herczeg német nagykö-
vet, a nagykövetség tagjai, a német főkonzul,
a konzulátus személyzete és sok orosz elő-
kelőség volt jelen. Miklós czár meghívta vil-
lásreggelire Radolin herczeg nagykövetet. A
német nagykövetségnél kitett ivre * sok előkelö
katonai, polgári és udvari méltóság és a dip-
lomácziai testület tagjai iratkoztak fel. Este a
német kolónia ünnepi lakomát rendezett.

Bécs, január 27.
Vilmos német császár születésnapja al-

kalmából ma este udvari ebéd volt, amelyen
jelen voltak: a német nagykövet, a nagykövet-
ség személyzete, gróf Goluchowski külügy-
miniszter, Gautsch miniszterelnök, a többi
miniszterek és az udvari méltóságok. Ö Fel-
sége a király a német császár egészségére
poharat ürített.

Fiume, január 27.
Vilmos német császár születésnapját a

fiumei német katonaság is megünnepelte. Teg-
nap este a Deák-szálló egyik termében, amely
ez alkalommal a mi királyunk és Vilmos csá-
szár képeivel volt feldíszítve, negyven teritékü
banket volt. A lakoma alatt a 96. gyalogezred
zenekara muzsikált. A pezsgőnél felállott
Springer német konzul és lendülettel teljes
szavakkal éltette Else Ferencz József királyt,
utána Ganghoffer mérnök Vilmos császárt él-
tette. Ezalatt a katonazenekar az osztrák him-
nuszt és a német himnuszt játszotta. A német
konzulátuson egész nap künn lengett a német
lobogó. Éjjel Springer konzulnak az Adria pa-
lotájában levö lakása fényesen ki volt vilá-
gítva.

Érdekes, hogy Vilmos császár mivel fog-
lalkozik az ő születése napján. Amint Berlin-
ből táviratozzák, a császár egy tabellát rajzolt,
amely Japánnak, Oroszországnak és Német-
országnak Kelet-Ázsiában levő tengeri hadere-
jét tünteti fel. A császár ennek a tabellának
a másolatait mggküldötte a tengernagyoknak ea
magasabb rangu tengerésztiszteknek.

A Dreyfus-ügy.
(Távirati tudósitás.)

Zola jogi képviselője ma jelentkezett a
főügyésznél s benyujtotta azoknak a tanuknak
a névsorát, akiket Zola az esküdtszéki tárgya-
lásra beidéztetni kér. Zola összesen nyolczvan-
négy tanut jelentett be s egyuttal arra is
felkérte a főügyészt, hogy • a diplomacziához
tartozó tanukat megfelelő kivételes intézkedé-
sekkel hivassa meg a tárgyalásra. Ugyancsak
arra is kéri a vádhatóságot, hogy az 1881.
julius 29-iki törvény 52-ik szakasza értelmében
szerezze be mindazokat az okmányokat és
iratokat, amelyek a Dreyfus-ügygyel összekötte-
tésben vannak. Igy a többek között bekéri a
Dreyfus aktákat, az eredeti bordereaut, Ester-
házy leveleit s több ilyenféle — a franczia kor-
mánynak rendkivül kellemetlen — okiratot.

A főügyésznek a törvény szerint öt nap
alatt tudatnia kell Zolával azoknak a tanuknak
a névsorát, akiket a tárgyalásra meg fog
idéztetni.

Zola pőrének tárgyalását egyelőre február
7., 8. és 9-ére tüzték ki. A tárgyalás azonban
előreláthatólag több időt fog igénybe venni.

Dumba, osztrák-magyar nagykövetségi ta-
nácsos a Gaulois-nak arra a kérdésére, hogy
megjelenik-e az esküdtszék előtt, ezt felelte :

— A diplomácziai immunitás olyan pri-
vilégium, melyről én főnököm külön meghatal-
mazása nélkül le nem mondhatok. Megvárom
miniszterem instrukezióit s azok lesznek rám
nézve döntők.

Visszaélés a katonai alapoknál.

Franczia politikai körökben arról beszél-
nek, hogy a titkos katonai alapokkal bizonyos
sulyos kezelési visszaélések történtek s a kor-
mány meg a vezérkar azért irtóznak annyira
a Dreyfus-ügy revíziójától, mert meg akarják
akadályozni ezeknek a visszaéléseknek a lelep-
lezését. 1894-ben állitólag a titkos alapból nagy
összegeket használtak fel arra, hogy állitólag
árulókat leplezzenek le s nyomban ezután történt
Dreyfus elfogatása. Ha most a Dreyfus pörét
megújítanák, ezek a csunya, manipulácziók
mind napfényre kerülnének és a, vezérkart,
legalább közvetve, rutul kompromittálnák.
Most utólag kitudódott annak az ügyvédnek a
neve is, akinek a haditörvényszék egy tagja
azt mondta, hogy Dreyfus-t olyan titkos irat
alapján itélték el, amely csak a tárgyalás
során jutott a birák tudomására. Az ügyvédet
Salles-nék hivják.
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Harczi riadó.
A Petit Journal egy czikke ma foglalkozik

Bülow államtitkár kijelentéseivel. Ez a czikk* poli-
tikai körökben rendkivüli feltünést keltett és külö-
sen a kamara folyosóin élénk vita tárgyát képezte.
Ha valónak bizonyul be az az általános felfogás,
hogy ezt a czikket a kormány sugalmazta, valósá-
gos alarmczikkel van dolgunk. A czikknek a lé-
nyege a következő :

Ha Francziaország belemegy abba a
csapdába, amelyet számára Németország készi-
tett, akkor a Dreyfus-ügynek csak két követ-
kezménye lehetséges. Vagy az lesz a követ-
kezménye, hogy a lehető legrövidebb idö alatt
Francziaországban kitör a forradalom, vagy
pedig kitör a háboru. Németország az utóbbi
időben lázas tevékenységet fejt ki hadserege
tökéletesítése tekintetében.

Krupp a legnagyobb sietséggel készit uj
ágyukat. Még vasárnap is dolgoznak Krupp
gyáraiban. Kémetország határain ellenséges han-
gulat tapasztalható Francziaországgal szemben.

Zola. aki száz meg száz üdvözlő sür-
gönyt kapott a világ minden részéből, a,
Francziaország elleni összeesküvés vezére.
Zolát, mint anai'kistát kellett volna bevá-
dolni. A kormánynak jóvá kell tenni azt a hi-
báját, hogy Zolát az esküdtszék elé állíttatja,
ahol ezernyi harsona fogja világgá hirdetni a
.világosságért hallatott kiáltását".

Az a lárma, amelyet a Bülow által is
annyira kivánt világosság előidézne, oly viha-
rok okozója lehet, melyek mindent elpusztíthat-
nak. Bülow provokácziója Francziaországnak
még hasznot is hozhat, a francziákat a haza
zászlaja körül csoportosítja."

Mindazonáltal nem lehet feltételezni azt,
hogy ezt a czikket a franczia kormány sugal-
mazta, mert hiszen az nem kételkedik egy
cseppet sem Németország békés szándékában.
Ellenben nagyon is valószinü, hogy ez a czikk
a hamisító szindikátustól származik, amely
azoktól a leleplezésektől fél, amelyek a Zola-
per során üzelmeikre világot vethetnek. Innen
ja. nagy vágy a sötétség után. .

Nincs titkos bizonyiték.
Gnerin, aki a Dupuy-kabinetnek abban

az időben, amikor a Dreyfus-pert tárgyalták,
igazságügyminisztere volt, rendkivül fontos nyi-
latkozatot tett ma, mely, ha valónak bizonyul,
a legrémesebb világítást veti a kormánynak
Dreyfussal szemben elkövetett vérlázitó igaz-
ságtalanságra.

Guerin azt állitja, hogy M*ercier volt had-
ügyminiszter őt a Dreyfus elfogatása eiőtt még
beavatta az ügybe és tőle egy írásszakértőt
kért, aki véleményt adjon afelölj vajjon a bor-
deTeau Dreyfus kezéből származik-e vagy sem.
Gnerin az ismert Bertillont jelölte meg, mint
szakértőt. Afercier az akkori hadügyminisz-
ter, azonkivül elmondta neld azt is, hogy
a bordereaut neld ügynökök juttattak ke-
zébe, akik azt egy papírkosárban találták. A
minisztertanácsnak ezekről a részletekről nem
volt tudomása. Sem Guerin, sem más mi-
niszter soha, Dreyfus elleni titkos bizonyi-
tékokról nem hallott semmit sem.

Kutattam emlékezetemben — ugymond.
Guerin — vajjon ahhoz hasonló dolog, hogy a
hadi törvényszék elé olyan iratot vittek volna,
amelyről sem Dreyfus, sem védője nem tudtak
semmit, jutott-e valaha tudomásomra? Nem.
Soha senki nekünk ilyen dologról semmit sem
beszélt.

Hogy egészen biztos legyek ez állitásom
igazsága felöl — mondja Guerin — megkér-
deztem Poincarré kollegámat is és annak fe-
lelete is a legnagyobb határozottsággal meg-
egyezett az én állításommal. Soha semmiféle
más bizonyítékról, mint a bordereauról, nem
hallottunk. Csak egyre akarok még utalni. Miért
nem dementálták azt a hirt, hogy titkos tárgyalá-
son titkos bizonyitékokat juttattak a birósághoz ;
hisz ha ez igaz, akkor ez azt jelenti, hogy „a
zárt ajtók mögött tartott tárgyalást duplán zárt
ajtók mögött tartották meg."

Azután rámutat a volt igazságügyminisz-
ter arra, hogy ez az inkorrektség ti perújításra,
elég ok és azt a véleményt nyilvánitja, hogy
Dreyfus barátai okosabban tették volna, ha
ezen a törvényes alapon maradnak meg.

TÁVIRATOK.
Angol-orosz konfliktus.

Berlin, január 27. A Nationalzeitung
diplomácziai következményeket vár abból az
esetből, hogy az angolok a Beluchistan nevü
orosz hajót letartóztatták. Szerinte kétségbe
vonható Anglia joga ehhez az aktushoz, mert
a hajó rendeltetési helye egy török kikötő volt,
másrészt pedig azért, mert ha mindjárt perzsa
kikötőben kötött is ki az a hajó, még mindig
nem lehet biztosra venni azt, hogy Perzsia
Angliát a Gerzsö-öbölben teljesitendő tengeri
rendőrségi szolgálatokra kérte volna fel. {N.
Fr. Pr.)

A horvátok a pápának.
Zágráb, január 27. A tartománygyülés ülése

este fél 6 órakor kezdődött. Az elnöki bejelentések
közt van az 1896. évi autonom zárszámadás, to-
vábbá Starcsevics Mile és dr. Frank inditványa,
amely szerint a tartománygyülés fejezzi ki a nemzet
nevében szerencsekivánatait XIII. Leó pápa előtt
50 éves papi jubileuma alkalmából. A napirendhez
(költségvetési vita) Zorics szólal fel a javaslat
ellen. Néhány interpelláczió után az ülést este S
órakor berekeszteüók.

A török tengerészet újjászervezése.
Bécs, január 27. Konstantinápolyból

jelentik a N. W. Tagblatt-nak: A szultán el-
határozta a török tengerészet reorganizáczióját
és már intézkedések történtek az iránt, hogy
egészen uj hadihajók építtessenek. A konstan-
tinápolyi tengerészeti arzenálisban négy
pánczélos, két czirkáló és két torpedóhajó
építésébe íogiak. Ezeken kivül még négy
hajót a külföldön rendelt meg a török kormány.
Ez az elhatározás az egyszer aránylag gyorsan
jött létre, aminek okát főleg abban kell ke-
resni, hogy a régi hajók javítása és ujjáalaki-
tása nagyon sok időt vesz igénybe és ez idő
alatt Törökország a tengeren teljesen tehetet-
len volna.

A keletazsiai ügyek.
Berlin, január 27. A „Loealanzeiger"

Pétervárról kapja a következő érdekes hirt:
Nagyfontosságu szavak voltak azok, amelyeket
Miklós CZÉLT a Preobrasinsky-ezred tisztika-
rának egy ebédjén mondott:

— Már régóta szerettem volna — igy
szólt a czár — az ezred tisztikara meghívásá-
nak eleget tenni, azonban a kelet-ázsiai ese-
mények nagyon is foglalkoztatták lelkemet. Kü-
lönösen Japán okozott nehézségeket; most
azonban már a helyzet, Istennek hála,
tisztult és semmiféle konfliktustól félni
egyáltalán nem kell.

Gróf Tisza Lajos halálával szemben, ugy
a képviselőházban és az ujjáteremtett Szeged
gyászközgyülésén, valamint minden körben a
részvétkifejezés impozáns mérveket öltött.

De azontul is a ravatal görnyedezik a
tisztelők, jóbarátok gazdag koszorúitól s az egész
nemzettől nagyrabecsült gyászoló családot a
magyar közélet összes számottevő férfiai,
számtalan testület és egyesület keresi fel igaz
részvétének megható nyilatkozataival.

Mindehhez nem lett volna elég hatalmas,
fényes nagy urnak lenni, hanem összhangzatos
nagy elme és sziv s belőlük táplálkozó klasszi-
kus karakter is volt hozzá szükséges.

Tisza Lajos a ravatalon.
Gróf Tisza Lajos hold-utczai palotája

gyászba borult. A kapu alját és az elsöemeleti
lakást bevonták fekete lepellel s a nagy terem-
ben felállították a ravatalt. Az elhunyt nagy
urat fekete diszmsgyarba öltöztették s most
ott fekszik egy hatalmas görög stilü szarkofág-
ban, mely fölé, ezüst-csipkékkel beszegett fe-
kete baldaehin boruL Köröskörül virágok s

nehány kis állvány, amelyekre az elhunyt
érdemrendjeit teszik.

A gróf összekulcsolt kezekkel fekszik s
viaszsága arczán meglátszanak a kiállott szen-
vedések nyomai.

A temetés holnap délután három órakor
lesz. A halottas szertartást Szász Károly refor-
mátus püspök fogja végezni.

Szertartás után a koporsó a halottas ház-
ban marad négy óráig. Azután kiviszik a keleti
pályaudvarra s Gesztre szállitják, ahol szomba-
ton délelőtt lesz a temetés. A bucsuztatót a
szalontai református esperes tartja.

A halotti jelentés.
Gróf Tisza. Lajos haláláról a család a követ-

kező jelentést adta ki:

Tisza László és neje Kolles Ottilia, Tisza Kálmán és
neje gróf Degenfeld-Schomberg Hona mint testvérek és
sógor.iök gróf Tisza István és neje Tisza Hona, gróf Tisza
Kálmán és neje gróf Keglevich Erzsébet, gróf Tisza
Lajos, Etelka férjével Zeylt Károlylyal, Jolán férjével
gróf Bethlen Pállal, Anna í férje vei Sándor Jánossal*
Paulina férjével báva Radvánszky Bélával maguk és gyer-
mekeik nevében mist unokaöcsök és unokahugok mélyen
megszoniorodott szivvel jelentik felejthetetlen kedves test-
vérüknek, sógoruknak, illetve nagybátyjuknak:

borosjenői és szegedi tffÓf £ÍSZ3 £2J0S
vál. bel. titk. tanácsosnak, cs. ét kir. Jtamarásnak,

a Lipótrend nagykeresztje s több más érdemrend tulaj-
donosának,

a dunamelléki ev. ref. egyházkerület fSgondnokának stb.

folyó hó 23-án, élete 66-ik évében, hosszas szenvedés után
bekövetkezett gyászos elhunytát.

A boldogult hült tetemei folyó hó 28-án d. u. 3 órakor a
halottas háznál (V. ker., hold-utezm, 21. sz.) tartandó gyász-
szertartás után folyó hó 29-én d. e. 10 órakor fognak Geszten
a családi sirboltba örök nyugalomra téiítni.

Budapest, 1898. január hó 26-án.

Nyugodjanak békében porai, legyen áldott
emlékezete!

A végrendelet kihirdetése.

Délelőtt tizenegy óra után hirdették ki
gróf Tisza Lajos végső akaratát az elhunyt
dolgozó szobájában. Tisza Kálmán, gróf Tisza
István, Tisza László és gróf Tisza Kálmán vol-
tak jelen.

A végrendeletet az ötödik kerületi járás-
biróság előtt bontották föl s Rupp Zsigmond
királyi közjegyző nyitott borítékban hozta a ha-
lottas házba.

Gróf Tisza Lajos végrendeletében vagyo-
náról a következőképpen intézkedett:

Összes birtokait, a bihari birtokokat és a
kovácsii uradalmat is gróf Tisza Istvánnak
hagyta azzal a meghagyással, hogy ezekből a
birtokokból fideicommissum alakittassék ; ha
pedig ez bármi okból nem lehetséges, akkor
az örökös intézkedjék, hogy a birtokok lehető-
leg egy kézben maradjanak.

Hold-utczai palotáját, amelyben lakott,
két keresztleányának, Zeyk Károlynénak és
báro Radvánszky Bélánénak hagyta, Tisza
László és Tisza Kálmán leányainak.

Az ingóságokban testvéreinek gyermekei
egyformán részesednek.

Az elhunyt végrendeletének ezek a főbb
rendelkezései. Sokat hagyományozott ezenkivül
az elhunyt régi cselédeinek és különböző jóté-
kony czélokra is tekintélyes összegeket hagyott.
Ezek között megemlitendő a szegedi reformá-
tus egyháznak hagyott tízezer korona összeg.

A végrendeletet a felolvasás után Rupp
közjegyző magával vitte s az a kozjegyzőség-
nél is marad megőrzés végett. Az örökösök
másolatot kapnak az okiratról.

A részvét.
A ravatalos terem szomszédságában egyöH

volt az egész család, Tisza István és Tisza
Kálmán grófok kivételével s mély gyászban fo-
gadták a részvétlátogatókat

A részvét pedig hatalmas arányokban
nyilvánult s a délelött és dcir.tán során a po-
litikai és társadalmi élet legelőkelőbb személyi-
ségei keresték fel a halottas házat.
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Első volt ezek között báro Podmaniczky
Frigyes, aki a szabadelvü párt óriási pálma-
koszoruját hozta el délelött tiz órakor. A pom-
pás koszoru félméter széles fekete szalagján
a következö felírás van r

„Feledhetetlen elvtársunknak— a sza-
badelvü párt'

Az előszobában kitett iven eddig a következők
fejezték ki részvétüket:

Báró Podmaniczky Frigyes, a közmunka-
tanács elnöke, a szabadelvüpárt elnöke, mint ba-
rátja és tisztelője, báró Bánffy Dezsö miniszter-
elnök, Erdély Sandur igazságügyi, Darányi Ignácz
földmivelésügyi, dr. Wlassics Gyula vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterek, Zelenka Pál püspök. Jtad-
nay Béla főkapitány, Vértessy Sándor valoságos
belsö titkos tanácsos, a budapesti itélö tábla elnöke,
dr. Wekerle Sándor, Scholtz Gyula miniszteri ta-
nácsos, országos főerdömester, Széll Kálmán való-
ságos belsö titkos tanácsos, gróf Teleky Domokos,
Tormay Béla miniszteri tanácsos, liakovszky Ist
ván, az állami számvevőszék elnöke, Vértessy
Géza miniszteri tanácsos, Szalavszky Gyula,
báró Kemény Kálmán, kamarás, valóságos belső
titkos tanácsos, Nagy Gábor miniszteri tanácsos,
Darányi Kálmán, Darányi Gyula, dr. László Mihály,
dr. Csiky Kálmán, Gajári Géza, íest Lajos, Dókus
Ernő, báró Bornemissza Ádám, kamarás Matuska
Péter, Földváry Miklós kamarás, Telegdi József
országgyülési képviselők, Perczel Dezső miniszter,
Szász Károly püspök, Zeyk Gábor, gróf Andrássy
Aladár, gróf Andrássy Gyula, gróf Széchenyi
Aladár, gróf Andrássy Tivadar, az országos erdész
egyesület, nevében Bedő Albert és Horváth Sándor,
Gajári Ödön, dr. Cporin Ferencz, György Endre,
Emmer Kornél, Ágoston Jozsef, Hauszmann
Sándor, Fenyvessy Ferencz, Péch Kálmán,
Münnich Aurél, Pap Géza, Molnár Béla, Pulszky
Ágost, dr. Kiss Károly s még nagyon számosan.

Sok koszorut helyeztek el a ravatalra, melyre
szövétnekek a református egyház szokásához hiven,
nem vetnek világot s az ezüstös mennyezet félhomá-
lyában aluszsza rajta gróf Tisza Lajos örök álmát.
Az eddig érkezett koszoruk felirata a következö:

„Az országos szabadelvü párt, felejthetetlen
elvtársunknak."

„Gróf Tisza Lajos nemes emlékének — ke-
gyeletes tisztelete jeléül — Darányi Ignácz."

„H. P.a (Pejacsevich-Bethlen Hedvig grófnö.")
„Nemeskéri Kiss Pál és Vera."
„Nemeskén Kiss Miklós."
pSzeretett rokonunknak — Szapáry István

és neje.1*
„A régi jó barátnak — Blaskovich Marianne."
„Gróf Tisza Lajosnak, szeretve tisztelt volt fő-

nökömnek — Stesser József."
(Teleky) „Józsi és Juliska — Lajos bácsinak".
Mikszáth Kálmán — gróf Tisza Lajosnak.
„A fővárosi közmunkák tanicsa — első alel-

nökének."
„Az ugrai választókerület — hálája jeléül."
„A Baldácsy protestáns alapitvány igazgatósága

— Nagyérdemű elnökének."
Veg'̂ 1 egy fehérszalagos élővirág-koszorun ez

a felirat olrasható : „Gróf Andrássy Aladár". — A
gyászoló családhoz az ország minden részéből szám-
talan részvéttávirat érkezik. A halott mellett ma
éjjel gróf Tisza István és Tisza Kálmán virrasz-
tanak.

A képviselőház részvéte.
A képviselőház mai ülésének elején Szilágyi

Dezső az egész Ház figyelme mellett a következö*
szép szavakkal emlékezett meg gróf Tisza Lajos
haláláról:

Tisztelt Ház I Mielött más bejelenté-
sekre áttérnénk, egy szomoru eseményt kell
a Háznak tudomására hoznom: gróf Tisza
Lajos képviselőtársunknak halálát. Bár az
utóbbi évek szenvedései háttérbe, vonulni
kényszeritették, a Ház tagjainak emlékezeté-
ben ez bizonyára nem homályositotta el
sem odaadó munkásságát, sem minden pár-
ton tisztelt egyéniségét. (Általános helyeslés.)

Elhunytával megint szűkebbre olvadt
azoknok a köre, akik az alkotmányos élet
derülni kezdő korszakának történetében elsö
sorban állottak. Sok, igen lényeges ment
teljesedésbe azokból a reményekből és tö-
rekvésekből, amelyek Deák Ferencz elsö
feliratait kisérték, a letelt korszak munkás-
sága folytán, de sok maradt vissza az utó-
dok hü szivének és férfi karjának teljesítésre.
E harminczhét év küzdelmeiben és munkás-
ságában elhunyt tagtársunknak bő része
•olt. Mint főispán, két izben miniszter, e
Háznak fontos állásokat betöltő tagja, ama

nagy alföldi városnak uj virágzásra keltö
munkájának föintézöje, mint az egyházi
életnek vezérférfia, harminczhét év alatt még
magánérdekeinek háttérbe szorításával is
erejét a közügynek szentelte. (Általános he-
lyeslés.)

Tudjuk mindnyájan, hogy az állásával
járó kötelességeket teljes mértékben megtette
(Általános helyeslés). Tudjuk azt is, hogy
nem kivánt könnyíteni azokon, beleme-
rült a munkába és megérte, látta annak si-
kereit és eredményeit.

Az érdemnek nyujtja a tisztelt Ház a
koszorut, ha elhatározza, hogy azt ravata-
lára elismeréseül helyezi el és fájdalmas
részvétét jegyzőkönyvbe iktatja. (Általános
helyeslés.)

Hozzájárul a Ház ? (Igen !) Ezt tehát,
mint határozatot kimondom s egyszersmind
azt is, hogy a Ház az elnökséget felhatal-
mazza, hogy az uj választásra nézve in-
tézkedéseket tegyen.

A szabadelvü párt gyásza.
Az országgyülési szabadelvü párt ma este

tartott értekezletén báró Podmaniczky Frigyes elnök
fájdalmas meghatottsággal jelentette be gróf Tisza
Lajos elhunytát.

— Elhunyt elvtársunk, hü barátunk, — igy
szólt — ritka példánya volt azoknak, akik a haza
és a köz iránt való kötelességnek odaadó teljesité-
sét mindennek eléje teszik. A gondoktól és fáradal-
maktól távol élhetett volna, de ő egész véglehelle-
téig teljes önzetlenséggel a munkának és kötelesség-
nek élt. Elhunyta a legnagyobb fájdalmat és rész-
vétet bennünk, elvtársaiban kelti, akik legjobban
ismertük az ő ritka erényeit. Határozza el az
értekezlet az elhunyt emlékének jegyzőkönyv-
ben való megörökítését. (Általános helyeslés.)

Bejelenti azután, hogy a pártkör igazgatójá-
val együtt koszorut helyezett a ravatalra s javas-
latba hozza, hogy a párt tagjai holnap délután
fél 3 órakor a pártkörben egybegyülvén, testületi-
leg jelenjenek még » gyász-szertartáson. (Ál-
talános helyeslés.) Bejelenti végül, hogy a temetés
szombaton Geszten tisztán családi jellegü lesz.

Gajári Ödön azt tartja, hogy összefér a geszti
gyászszertartás családi jellegével, ha a párt szükebb
körre korlátozva kegyeletének kifejezését, négytagú
küldöttséggel képviseltetni fogja magát Geszten, a
temetésen.

Az értekezlet hozzájárul ehhez az inditványhoz.
Báré'Bánffy Dezső miniszterelnök bejelenti,

hogy a kormány képviseletében báró Fejérváry mi-
niszter jelen lesz a geszti gyászszertartáson. (Álta-
lános helyeslés.)

Ezzel az értekezlet véget ért.

Szeged gyásza.
Szegedről táviratozza tudósitónk:
Szeged köztörvényhatósági bizottsága ma dél-

után tartott közgyülésében impozáns módon fejezte
ki részvétét Szeged ujjáalakitójának, gróf Tisza La-
josnak "halála1 alkalmából.

Egyhangulag elhatározta, hogy a temetésen
küldöttségileg képviselteti magát és a ravatalra ko-
szorut helyeztet, Tisza Lajos haláláról külön gyász-
jelentést ad ki és mély gyásza jeléül a középülete-
ken nyolcz napig hagyja a fekete zászlókat A
családhoz részvétiratot intéz és fájdalmát jegyző-
könyvben megörökíti. Végül utasitotta a ta-
nácsot, hogy Tisza Lajos szobrának miként
való felállítására megalakítandó szoborbizottság vé-
leményének' meghallgatásával mielőbb tegyen ja-
vaslatot.

A szobor felállítását még 1883-ban hatá-
rozták el.

A közgyülés ma gyásza jeléül más ügygyei
nem foglalkozott és tárgyalásait február 8-ig el-
halasztotta. •

. . . . •

A Magyar Vörös-kereszt Egyesület, mely-
nek a megboldogult alakulása óta főmegbizottja
és igazgató-választmányi tagja volt, a központi igaz-
látóság épületére gyászlobogót tüzött ki, Tisza

Kálmánhoz és a családhoz részvétiratot intézett s
a temetésen testületileg részt vess.

Az Országos Erdészeti Egyesület, mely-
nek gróf Tisza Lajos huszonkét esztendőn át el-
nöke volt, külön gyászjelentésben tudatja szeretett
elnöke halálát, akinek koporsójára koszorut helyez
és temetésén testületileg részt vesz.

.. •
A budapesti református egyháztanács ama

veszteség alkalmából, mely főgondnokának, gróf
Tisza Lajosnak halálával érte, Szász Károly lel-
kész és Hegedüs Sándor elnöklete alatt ma este
ülést tartott. A szépszámmal megjelent pres-
biterek előtt Hegedüs Sándor meleg szavakkal
méltatta az elhunyt jeles hazafi érdemeit, majd in-
ditványozta, hogy az egyháztanács fejezze ki a
gyászoló családnak részvétét'; helyezzenek a rava-
talra koszorut; adjanak ki külön gyászjelentést és
a temetésen testületileg jelenjenek meg ; kérjék fel
a theologiai akadémia énekkarát a megjelenésre és
tartsanak emlékére a templomokban gyászistenitisz-
téletet. Az egyháztanáes tz inditványokat egyhan-
gulag magáévá tette.

•

Tisza Lajos grófnak a lapokban megjelent
életrajzába egy tévedés csuszott be, melyet a törté-
neti igazság kedveért szükségesnek látunk helyre-
igazítani. Gróf Tisza Lajost 1865-ben nem Deák-
párti programmal választották meg az ugrai kerület
képviselőjévé. Kálmán bátyjával együtt a régi ellen-
zéki alapon állolt s annak idején a balközéphez
csatlakozott.

HIREK.
— Ebád a hadtestparancsnoknál. Lobkovitz

Rudolf herczeg hadtestparancsnok budavári palotá-
jában ma délután ebédet adott, melyre hivatalosak
voltak: báro Podmaniczky Frigyes, gróf Andrássy
Tivadar, Berzeviczy Albert képviselőházi alelnök,
Tarkovich József államtitkár, lovag Blascheck
József, Bernolák Károly és lovag Gzibulka Hu-
bert altábornagyok, Graenzenstein Béla és Töepke
Alfred államtitkárok, Jablánczy Sándor, lovag ürich
János vezérőrnagyok, gróf Keglevich István és
gróf Andrássy Gyula, dr. Jókai Mór, a főrendiház
tagja, dr. Falk Miksa országgyülési képviselő és
Halmos János polgármester.

— Politizáló diákok. A bécsi N. Fr.
Pr. jelenti telefonon: Az itteni egyetemi hall-
gatók ma este nagy tiltakozó gyülést tartot-
tak, amelyben főleg a hirhedt prágai szinvi-
selési tilalommal foglalkoztak. Miután több
szónok ez ügyben beszédet mondott, két hatá-
rozati javaslatot fogadott el a gyülés, amelyek-
nek mindegyike az emlitett rendőri tilalommal
foglalkozik. Az egyik határozati javaslat felira-
tot tartalmaz, melyet a bécsi diákok Latour
közoktatásügyi miniszterhez intéznek. Benne
a szinviselési tilalom azonnal való vissza-
vonását .követelik, amennyiben ezt a
rendeletet a diákok törvénysértésnek mi'
nősítik. A határozat rövidre van fogva, de
hangja rendkivül éles, kihívó, ugy, hogy
mondhatni, ilyen hangon még diákság so-
hasem irt felettes hatóságához. A másik
határozatot, -amely tán még bátrabb, kihívóbb
hangban van tartva, a rektornak küldik meg
ugyanabban a tárgyban. A gyülés nyugodtan,
zavargások nélkül folyt le, de a kifejezések,
amelyekkel a rendőrséget, a cseheket, a cseh
helytartót illették, rendkivül élesek voltak.

— A szerb főudvarmester elutazása. A szerb
király képviseletében Budapestre jött Kasics ezre-
des, szerb főudvarmester háromnapi ittidőzése után
ma utazott vissza Belgrádba. E három nap alatt
megtekintette fővárosunk nevezetességeit, közte a
központi vásárcsarnokot, meghallgatta az opera keddi
előadását és látogatást tett a budapesti szerb állami
kereskedelmi muzeumban. A főudvarmesterí a kon-
zulátus tisztikara kisérte ki a vasuthoz.

— Az utolsó cserkészés. Aradon, mint
levelelezőnk táviratozza, nagy részvétet kelt
Mautenkranz Richárd főhadnagy szomoru
esete. A fiatal tiszt tegnap este felé a vár-
fasorban cserkészett. Fegyvere, melyet maga
után huzott, elsült és a golyó sulyosan meg-
sebesítette á főhadnagyot. A szerencsétlenül
járt tiszt elájult s késöbb, amikor ismét magá-
hoz tért, bevánszorgott a vártérre, ahol késő
este akadt,rá egy tisztiszolga. A sulyosan meg-
sebesült tisztet felvitték Wacbenhousen őrnagy
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lakására. Az őrnagynak átadta a kulcsokat azt
mondYán:

— Sokáig beteg leszek! Gondoskodjanak
helyettesítésemről!

Többet nem tudott mondani. Éjfélkor a
szerencsétlen fiatal katona meghalt. Tiszttársai
csak reggel tudták meg társuk tragédiáját A
meghalt tiszt apja, aki Innsbruckban nyugal-
mazott kerületi fönök, holnap érkezik' meg
Aradra, hogy haza vigye fia holttestét.

— Kézfogó. Hatvani Deutsch Béla, a
Deutsch Ignácz és fia czég túrsfőnöke eljegyezte
Taussig Klára kisasszonyt, Taussig Tivadar lovag-
nak, az Osztrák Általános-Földhitelintézet igazgató-
jának és az 0s7tiák-magyar államvasut elnökének
leányát.

— Sándor király a diákokhoz. Belgrádi
levelezőnk jelenti: Sándor király ma megje-
lent az egyetemi ifjak rendezte matinén és rö-
vid beszédet mondott az egyetemi ifjúsághoz.
Figyelmeztette a diákokat arra, hogy az ő
feladatuk és kötelességük a tudományok mü-
velése és hogy igy mindenféle politikái párttól
tartózkodniuk kell.

— Az osztáiysorsjáták huzása. A Vigadóban
ma folytatták az osztálysorsjáték huzását, melynek
nevezetes eredménye a 90.000 koronás főnyere-
mény kihúzása. A főbb nyeremények a következők :
90.000 koronát nyert az 5S011 számu sorsjegy,
30.000 koronát 9899, 20.000 koronát 82856,
15M00 koronát 51401, 10.000 koronát 46352,
5000 koronát 10064, 2000 koronát a következő
sorsjegyek: 20252, 127, 28781, 3512. 1000 koronát
96270, 60655 és 45923. — Ugy a 90.000 koronás
főnyeremény sorsjegyét, valamint az előző osztály
80.000 koronás főnyereményének sorsjegyét a Pesti
magyar kereskedelmi bank váltóüzleténél
vásárolták. A fenti sorsjegy négy negyedben adatott eL

— Egy regényíró halála. Emile Jules Hiche-
hourg az ujabb franczia regényirodalom egyik leg-
ismertebb müvelője — mint Párisból táviratozzák
— ma 65 éves korában meghalt, A franczia újság-
regényeknek ő volt a legkedveltebb irója. Regényei,
melyeket kizárólag a Petit Journal számára irt,
többnyire kalandos 'és rémregények voltak, melyek
később könyvalakban is megjelentek.

— Halál a szinpadon. Brüsszelből táv-
iratozzák : Az A/üa/H^ra-szinházban ma meg-
rázóan tragikus esemény játszódott le a szin-
padon. Játék közben Tailla.de szinész egy-
szerre összerogyott és szörnyet halt. Az elő-
adást abbahagyták és a szinházat az este be-
zárták.

— Az öngyilkos főhadnagy. Lapunk legutóbbi
számában hirt adtunk arról, hogy az abosi vasút-
állomás közelében öngyilkossá lett [Erdey Miksa a
budapesti 1. számu honvédgyalogezred főhadnagya.
Az Öngyilkos főhadnagy holttestét ma Budapestre
hozták és a kerepesi-uti temető halottas házában
helyezték ravatalra. A temetés ugyanonnan lesz
holnap, pénteken délután 3 órakor katonai diszszeL
A I. honvéd gyalogezred tisztikara külön gyászjelen-
tésben tudatja szerencsétlen bajtársa szomoru végét

— A resiczai bánya katasztrófa. A resi-
czaibányakatasztrófa ügyében— mint levelezőnk
táviratozza — erélyesen folytatják a vizsgála-
tot. A bányakapitányság kiküldöttje ma, noha
a társulat tiltakozott ellene, beszüntette Szé-
chen-tárna üzemét és megtiltotta, hogy a fő-
tárnán kis bányamozdonyoldcal közlekedjenek,
mivel a bányalég fejlődését ezek is elősegítik.

— Kéregetők az ülésteremben. A morva tar-
tománygyülés mai ülésén — mint Brünnből je-
lentik — egy a parlamentek történetében eddig
egyedülálló eset történt. Éppen a kérvényeket olvas-
ták volt fel és Pokorny képviselő beszélni kez-
dett, hogy egy cseh reáliskola alapítása ügyében
beérkezett kérvényt megokoljon. Beszéde közben
egyszerre megjelent az ülésteremben egy szegénye-
sen öltözött asszony, aki karján kis gyermeket
tarott. Bal kezében kérvényt szorongatott az asz-
szony. Végighaladt a termen és a képviselöket, aki-
ket ez a furcsa eset természetesen meglepett, arra
kérte cseh nyelven, hogy férjének Gridel Engelbert
volt tanitónak kegydijért benyujtott kérvényét,
melyet őt év óta minden ülésszakon előterjeszt, in-
tézzék el végre kedvezően, különben a családja
éhen hal. Időközben a férje is megjelent a teremben. I

A tartományi főnök először távozásra szólitotta fel
a kéregetőt és amikor felszóliitásának nem engedel-
meskedtek, meghagyta a teremőröknek, hogy távolítsák
el őket. A szolgák kiíuszkolták a kéregetőket, akik
még a folyosón is jajgattak. Több képviselő pénzt
adott a szerencsétlen párnak. Az eset érthető fel-
tünést keltett a képviselők küzt.

— Párbaj a magyar szóért. Győr városában
— mint levelezőnk táviratozza — nagy feltünést
kelt Szávay Gyulának, a Györi Hiríap szerkesz-
töjének két párbajügye. Szávai a lapjában abból az
alkalomból, hogy az önkéntesek báljukra tulnyomó-
lag német szövegü meghivót bocsátottak ki, kritika
tárgyává tette az önkéntesi karnak germanizálá?át
Jóllehet a czikk nem foglalkozott személyekkel, az
önkéntesi iskola parancsnoka és tanára felsőbb uta-
sitásra provokálta Szávayt. A Frigyes-kaszárnya
vívótermében ma délután volt az elsö párbaj Kar-
aold közös hadseregbeli századossal, az önkéntesi
iskola parancsnokával. A felek többször és hevesen
csaptak össze. Több laposvágás és karczolás után
Szávay a jobb keze fején kisebb vágást kapott,
mely miatt a második párbajt Dirndorfer közös
hadseregbeli főhadnagygyal el kellett halasztani.

— Az apagyükes temetése. Megirtuk már,
hogy az apagyilkos Móricz József holdestéi Illavá-
rúl hazaviíték Debreczenbe és ott temetik el. A vas-
koporsó, melyben az apagyilkos fekszik, szombaton
érkezik meg Debreczenbe, ahol vasárnap délután
temetik el az evangelikus-református egyház szer-
tartásai szerint. Egy lelkész imát mond az apagyil-
kos fölött, aki vagyonát az Emké-nék. hagyomá-
nyozta. A temetésről az apagyilkos végrendeletének
végrehajtója a következő gyászjelentést adta ki:

Alulírott végrendeleti végrehajtó tudatom
a nagyérdemű közönséggel, hogy az apagyilkos-
ság miatt elitélt és 1897. év november hó 17-én
az illavai fegyházban, életének 36-ik évében
elhalt.

Móricz Józsefnek

hullája, az elhunytnak kívánságához képest a
nagyméltóságu magyar királyi igazságügyminisz-
ter urnak engedélye alapján IHaváről Debre-
czenbe szálliUatik s hült tetemei folyó hó 30-án
a vasuti indóháznál fognak az evangelikus-refor-
mátus vallás szertartása szerint a Kossuth-
utczai temetöben levő családi sírhelybe örök
nyugalomra helyeztetni.

Mely végtisztességtételre rokonait, isme-
rőseit és a nagyérdemű közönséget meghívom.

Kelt Debreczenben, 1S98. január hó 26-án.
Dr. Kardos Samu,
végrendeleti végrehajtó.

Vasárnapig még sokat fognak beszélni a deb-
reczeniek Móricz Józsefről, azután, ha megtörtént
a második temetése is, végleg elfelejtik a szeren-
csétlen végü legényt.

— Égő nafca-telep. Bakuhói táviratozzák,
hogy a közeli Cserni-Gorodban hetek óta egy nafta-
telep ég. Eddig két rezervoárt pusztitott el a tüz,
500.000 pud naftával. A tűznél több ember is sze-
rencséilenül járt.

— Meghalt beokmsker. A budapesti és a
bécsi turf általánosan ismert alakja Harry Miller
bookmaker tegnap délután Bécsben hosszas beteg-
ség után elhunyt. Miller ezelőtt tizenhat évvel jött
hozzánk s azóta egészen a mult évig megszakítás
nélkül bookmakereskedett. Az öreg Miller arról volt
nevezetes, hogy a legmerészebb halmozott fogadáso-
kat is elfogadta. Tavaly szívbaja miatt kénytelen
volt visszavonulni s azóta nem jelent meg a foga-
dási ringben.

— Rablás vagy mese. Szenzácziós bűnesetet
jelenteltek föl ma éjjel éjféltájban a rendőrségnél.
Az Andrássy-ut 17. szám alatt Pulszky Géza csá-
szári és királyi kamarásnál történt. Egész este nem volt
otthon senki az inason, Hornyák Istvánon kivül s mi-
kör Hora tájt hazaértek, az ajtókat zárva találták. Zör-
gettek, de belülről csak kinos nyöszörgés hallatszott.
Rosszat sejtve, rendőrért futottak s az ajtót ugy
törették fel. Hornyák betömött szájjal, összekötözve
ott hentergett az előszoba egyik zugában, a lakás
pedig teljesen fel volt forgatva. Minden fiók,
minden szekrény tárva-nyitva állott. Mikor rendbe
szedtek mindent, kitudódott, hogy valami négyszáz
forint ára ékszer és sok ezüst evőeszköz hiányzik.
Erre nyomban értesitették a főkapitányságot, mire
Bérczy Béla kapitány ment ki a helyszinére a

vizsgálatot megindítandó. Az eljárás nem soká
tartott. Kihallgatta a kötelékeiből kiszabadított inast,
aki elmondotta a történteket. Azt beszélte, hogy
este 7 óra tájban, mikor az ura is elment ha-
zukul, a szakácsné is elment a főző-
iskolában s ő egyedül maradt, két elegán-
san öltözött fiatal ember és egy csinos leány
kopogott az ajtón: Pulszky Gézát keresték. Aug
bocsátotta be őket, a két férfi leteperte, összekö-
tözte, a leány pedig elővette zsebkendőjét
s beletömte Hornyáknak a szájába. Ezután,
zavartalanul láttak munkájukhoz s mikor bet
végezték, tisztességtudóan jó éjszakát kívántak
Hornyák urnak, rázárták az ajtót s elvitték a kul-
csot Bérczy némileg kételkedett a vallomás alapos-
ságában, mivelhogy Hornyák István egyik szavát
folyton a másikba öltötte s egyéb bünös hiányálran
egyelöre az inast tartotta fogva.

— Villamos elgázolás. A városligeti villamos
vasuti kocsik egyike ma este hét óra tájban a ke-
repesi-uti l l . számu ház előtt elgázolt egy leányt.
Davidovics Rózának hivják a szerencsétlent. A
feje sérült meg sulyosan.

— Gyilkosság az országuton. Pittner János
csabai rézműves Erdőhegyről ma este kocsin haza-
felé igyekezett. Utána szintén kocsin oláhok jöttek,
akik olyan ügyetlenül hajtollak, hogy kocsijuk rudja
nekiment Pittner szekerének. A nagy rázkódás köt
vetkeztében Pittner leesett a kocsijáról. Efölött valo
boszuságának hangos szavakban adott kifejezést,
mire az egyik oláh, Popa Mihály — mint levele-
zőnk irja — fejbe vágta a panaszkodót. A szeren-
csétlen ember elszédült és összeesett. Támadójában,
még volt annyi becsület, hogy az összeesett embert
feltette a kocsijára, de a többi oláh megugrott.
Pittner még az éjjel meghalt. Gyilkosa Kis-Jenőn
fogságban van.

— Toivajlás a vasuton. Utóbbi időben nagyon
megszaporodott a vasuti tolvajok száma. Tegnap is,
— mint levelezőnk jelenti — Cziráki Henrik
zsebegyi bérlőtől, Budapest és Szeged között ellop-;
ták a vonaton pénztárczáját, melyben készpénzbeli,
és értékpapírokban 5000 forint volt.

— Az okos bolond. Draguignanban, Franczia-
országban él egy Frangois Holland nevü ember,
akinek az elméje kissé meg van hibbanva. Ez a
derék ember, akit bolondnak tart mindenki, vala-
hányszor valahol gonosztett történik, siet a rendőrt
séghez és feljelenti magát, mint a gonosztett elkö-
vetőjét Minthogy az úgynevezett ártatlan bolon-
dok közé tartozik, szabad lábon hagyjak őt és igy
gyakrabban tévutra tudja vezetni a rendőrséget.
Most nem régen is nagyszerü dolgot müvelt Mo~
naco mellett nem régen egy szép fiatal leányt ta-
láltak meggyilkolva. Holland szaladt a rendőrség-
hez és jelentette, hogy ő annak a lánynak a gyil-
kosa. Természetesen letartóztatták s mivel részlete-
ket tudott elmondani a gyilkosságról, elhatározták,
hogy a büntett színhelyén fogják folytatni a vizsgá-
latot. Holland tehát két csendőr kiséretében Mona-
coba utazott, ahol különböző szállodákba vezettette
magát, azt mondván, hogy ő ott mindenütt megfor-
dult a meggyilkolt leánynyal. "Azután Nizzába, Ge-
miába, Veníimigliába, Canuesbe vitette magát, a
a hivatalnokokkal mindenüvé sétálni ment és ilyen
módon ingyen bejárta Európa legszebb vidékeit.
Végül, amikor semmi biztos adat nem támogatta
azt, hogy Holland öllé meg a leányt, a vizsgáló-
biró a „gonosztevö* személyével kezdett foglalkozni,
és kellemetlen meglepetésére csak akkor tudta
meg, hogy egy bolond a legfurfangosabb módon
rászedte őt

— A tolvaj boszuja. Horvátország Sztnbfcza
nevü községében él egy Hanzség István nevü ro-
vott előéletü ember, kitől retteg az egész környék,
mert vad és verekedő természetével már sok kárt
okozott A*gyakori bőrtön sem javította meg gonosz
hajlamait. Ugyane községben lakik Hamzség Markó
földbirtokos is. Ennek utóbbi időben háza környé-
kéről több különféle tárgyat elloptak. A gyanu ter-
mészetesen mindjárt Hamzség István (Stevo) ellen
fordult, akihez a földbirtokos vadászával el is ment,
hogy megnézze, nincsenek-e ott az eltulajdonított
dolgok. A földbirtokos alighogy vadászával belépett
az ismert tolvaj lakásába, máas felismert több
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A naiv szocziálisták.
— Két kérvény a miniszterelnökhöz. —

Furcsábbnál furcsább levelek, tersek és
javaslatok szoktak mostanság a miniszterelnök-
séghez érkezni. Az ilyen leveleknek és tervek-
nek is meg van a maguk divatja. Egyszer ya-
lamikor minden levél a deficzit ingoványából
mutatta meg a kivezető utat. Majd arra tudott
mindegyik tanácsot, hogy miképen lehetne a
haragvó egyházakat kibékiteni. Mostanában pe-
dig a szocziálista levelek vannak napirenden.
Egy ilyen levél került ma hozzánk s ez a levél
az ö naiv közvetetlenségével nagyon érdekes
bizonysága, hogy a nép egyszerü fiai minő
módon gondolják azt a nagy szocziális bajt
orvosolni, amelyiken annyi államférfiu és tudós
törte idáig a fejét.

— Hódoló tisztelettel járulunk — irja a
bács-topolyai összes munkásnép nevében a
levél névtelen irója — a nagyméltóságos mi-
niszterelnök urhoz, miszerint mi, bács-topolyai
munkás-egyének kérjük nagy alázatossággal és
mély tisztelettel

1. A sertés piaczot felnyitni kérjük, mert
már több két hónapnál lecsukva tartják. Ez
már égető szükséggé vált elöttünk, mert nem
hullanak már az sertések, nem hallani nálunk
sehol, mert csak mult év november 10-én kez-
dődött az uj pusztán azaz méltóságos gróf lesi
János uj pusztáján hullani, de már ott is meg-
állt, nem hullik.

2. Kérjük azt, hogy amely gazdának van
egy száz holdon felől földje, negyed részét
adja ki feléből kukoriczának kamat nélkül és
igy minden szegénynek lesz kenyere, nem ma-
rad kenyér nélkül, mint most.

3. Kérjük a só kilóját 10 krajczárra le-
száliitani.

4. Az dohányt is a 4 krajezárosat 3-ra,
az 3 krajezárost kettőre leszállitani.

5. Egyszer és mindenkorra szűnjön meg
az ingyen munka.

6. Engedjék meg az pálinka főzést, mert
az sertések egészségessebbek volnának, ha a
czefréjét innák, nem hullanának.

Legkiválóbb tisztelettel maradunk
Kelt Bács-Topolyán

az összes munkásnép.
*

Kevésbbé naiv a formájában, de nem ke-
vésbbé az a kívánságaiban egy komolyabban
megszerkesztett folyamodvány, amely szintén
most érkezett a miniszterelnökséghez. Ugyan-
csak a mezei munkásnép szerepel aláiróképen,
de noha a nép kérges keze irta az aláírást,
hivatásos szocziálisták a kérvény fogalmazói.

Panasz van a kérvényben és kívánságok.
Ugyanaz a panasz és ugyanazok a kívánságok,
amelyeket évtizedek óta ismerünk és hallunk
s amelyek époly jogtalan panaszok, mint a
ioilyen kivihetetlenek és naivak a kívánalmak.

A kérvény egyébként igy szól:

Nagyméltóságu Miniszterelnök Ur!
Közigazgatási hatóságok, politikai hatóságok,

részint mint hatósági forumok, részint mint e foru-
mok egyes tagjai rendesen ellátják Nagyméltóságo-
dat a munkás társadalomban végbemenő cselekmé-
nyekről szóló tudósításokkal. Azokból a tudósítások-
ból arról méltóztatik meggyőződni, hogy a hatalom
eszközei és közegei minden erélylyel megtesznek
mindent, akár törvényes, akár törvénytelen a cse-
lekményük, hogy a „veszélyeztetett társadalmi
rendet", ezt a tág fogalmu rendet megvédjék, azo-
kat pedig, akik azt „veszélyeztetik", birsággal,
bezárással, eltolonczolással és egyéb üldözésekkel
sújtják. Nagyméltóságodnak ezt tudomásul méltózta-
tik venni és az állam szekere tovább zakatol.

Pedig a munkások nem veszélyeztetik a tár-
sadalmi rendet.

Épen megforditva áll a dolog, azok veszé-
lyeztetik, akik a munkásokat kizsákmányolják, meg-
csalják és mint a rabszolgát saját önző és vagyo-
nosodási czéljaikra kiszipolyozzák. Ugyanebben a
sorsban részesül a nő és a gyermek. Nincs kímélet
senki irányában, ki munkaerejéből tarja fenn ma-
gét, ki munkaerejét, a mindennapi kenyérért, áruba
kénytelen bocsátani.,

Ebböl származik a nyomor, az inség és az

elégületlenség. A munkásnak nincs védelme a ki-
zsákmányolás ellenében. Vele tehet mindenki, amit
akar, ugy nyúzhatja, amint neki tetszik, mert ha
ezeket a „munkásviszonyoknak" csuf olt erőszakos-
kodásokat nem akarja elviselni, akkor éhen halhat,
nem kap munkát.

Ha azután társadalmi uton, saját szervezke-
désével akar ezen az állapoton segiteni, akkor jön-
nek a hatalom közegei és megfosztják minden ter-
mészetes és törvényes szabadságától.

A munkások gyűléseit betiltják, önképző- és
védőegyesületeiket vagy feloszlatják, vagy jóvá sem
hagyják alapszabályaikat, a rendőrség felügyelete
alá helyezik vezérembereiket és azután jön a magas
kormány s segit a bajon oly módon, hogy rendele-
tileg ostromállapot, kivételes állapot alá helyezi a
vidék egy részét.

Ezek az állapotok tarthatailanok, ezek további
fentartása ellen, mint állampolgárok ünnepélye-
sen tiltakozunk.

Amidőn ezeket Nagyméltóságod tudomására
hozzuk, kifejezzük egyszersmind a munkásosztály
ama követeléseit, melyek teljesítése hozzájárul a
társadalom testében észlelhető forrongás lecsillapí-
tásához.

E követelések a következők :
1. Általános titkos választási jog.
2. Gyülekezési és gyülési szabadság.
3. Az alföldi kivételes állapot megszüntetése.
4. A mostaninál rövidebb munkaidő törvényes

megállapitása.
5. A munkás-védő törvényhozás.
6. A fokozatos jövedelmi adó behozása és a

fogyasztási adó eltörlése.
7. A minimális munkabér törvényes megálla-

pitása, mely azonban annyi legyen, hogy abból a
munkás tisztességesen megélhessen.

Reméljük, hogy Nagymélíőságod Magyarország
tizenöt millió állampolgára érdekében igyekezni fog,
hogy eme jogos kívánalmak mielőbb megvalósul-
janak.

Az összes munkásság nevében
(Itt következik a 200 község aláirása.)

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* A kis alamuszi. Bokor József kedves operet-

tejét ma esté felelevenítették a Népszinházban. Ré-
nard márkit Hegyi Aranka az ő nagy müvésztem-
peramenlumával játszotta. Saraht Bárdi Gabi
énekelte csinos hangon, a csábos asszony szere-
pében teljes illuziót keltve. Csak ne beszélne ugy,
mintha a szerepét enné meg vacsorára. Mary da-
locskáját ezuttal először hallottuk Balog Ételtől,
egy megvesz tegetőén kellemes arczu fiatal hölgytől.
Kassai, Németh és Tollagi játékán igen jól mu-
latott a nagyszámu közönség.

* A „Kremonai hegedüs8 jubileuma. Hubay
Jenő dalműve ma este került szinre ötyenedszer
az operaházban szépszámu közönség előtt. A
szerző ezuttal isrnét maga játszotta a hegedűszólót
és ezt a zajos tapsokra meg kellett ismételnie. Az
opera igazgatósága, a szereplő müvészek és a zene-
akadémia egy-egy babérkoszoruval lepték meg, a
darab végeztével pedig többször kihívták. Hubay
viszont a női főszereplőnek, Ábrányinénak virág-
kosárral kedveskedett.

* Réjane asszony szinigazgató. Most már a
budapesti közönség is ismeri a párisiak ünnepelt
színésznőjét, madame Réjane-t, akiből legközelebb
alkalmasint szinigazgató lesz. Már eddig is direk-
torné volt — mert férje, Porel, a „Vaudeville" igaz-
gatója — de ezután majd valóságos direktor lesz.
Arról van ugyanis szó, hogy átveszi a Renaissance
szinházat, amelynek most Sarah Bernhardt a
gazdája. A nagy Sarah verses tragédiákat szeretne
előadatni és erre a czélra neki a szinház kicsiny.
Már most arra gondol, hogy átveszi a „Porté Saint
Mariin"-!, amely ez idő szerint az öreg Coquelin
színháza, Coquelin pedig kibókülne a Théatre
Francais-val és visszatérne oda.

* Kamarazene. A Hubay-Popper négyestársu-
lat február hónap 2-án, szerdán rendezi VI. estélyét
Ezen közremüködik Lindh Marczella, a kitünő
operaénekesnö is.

* Blaha Lujza operetteben. A Népszinház leg-
nagyobb müvésznője tudvalevőleg évek óta nem fo-
gadott el operettében szerepet. Legközelebb azon-
ban fel fog lépni egy operetteben, még pedig Konti
József Talmi herezegnő-\ében. Az ujdonság
szövegét Makai Emil és Kövessy Albert irták.

* A tolpnez. A Népszinházban holnap, pénte-
ken este hosszabb pihentetés után szinre kerül Tóth
Ede darabja, a „Tolonez", Liszka szerepében Blaha
Lujzával. A többi szerepet Csatái Zsófi, Gazsi Ma-
riska, Vidorné, Izsóné, Siposné, Bártfay Margit, Né-
meth, Horváth, Kiss, Ujváry, Szabó, Lubinszky,
Solymossy és Várnai játszák.

* A császár verdiktje. A német császár is;-
mét döntött egy müvészi kérdésben. Nem régen
tudvalevőleg ő dezavuálta a berlini czenzurát, amely
Sudermann „Johannes"-ét nem engedte előadatni, a
császár elolvasta a kéziratot és kijelentette, hogy
szinpadképes, Most a „Reichsanzeiger" külön ki-
adásban jelenti, hogy egy müvészei pályázat eldőlt.
A Saburár-féle gyűjteményben levö bronz fiuszob-
rot kellett kiegészíteni: ez volt a pályázók fel-
adata. Harmincz müvész és müvésznő pályá-
zott, de a feladatot ugylátszik, e munkák egyike
sem oldotta meg. A császár elhatározta, hogy a kir
tüzött 1000 márkás pályadijat egyik münek sem
ítéli oda, hanem megosztja Begas Werner és Péteri
Pál aránylag legjobb müvei közt. Azt óhajtja, hogy
e két müvész közt szükebb verseny legyen ujabb
1000 márkás pályadíjért, amelyet a császár jövő
évi születésnapján itél oda. A legközelebbi mérkő-
zésre a császár ezt a feladatot tüzte ki: „A mu-
zeumok hősi termében felállított Aphrodite-törzs
alsó. valószinüleg ruhafedte részének kiegészitése."
Látnivaló, hogy e pályázatoknál állandóan ortopédiai
talányokat adnak föl a müvészeknek.

A szinészmenház vége.
Vagy hét esztendeje lehet, hogy az országos

szinészegyesület merész és nagyszabásu dologra
határozta el magát. (A hét esztendőt külön ki kelj
emelni, mert merész és nagyszabásu dolgot azóta
sem határozott el az országos szinészegyesület.^
Akkor, hét év előtt tudniillik megvásárolt az egye-
sület Nagysurányban egy vén földesuri házat, a
hozzátartozó tölgyessel és gazdasági épületekkel
együtt és vén szinészek menedékhelyének rendezte
be ezt a nagysurányi házat. A hely maga Nyitrában
fekszik, közel Privigyéhez. Zöld dombok alján, hol már
a Nyitra folyócska völgyében ellapulnak a barsi he-
gyek. Poétikus a táj és a vén ház falát is sok téli-
zölddel futtatta be Bényei István volt színigazgató,
mert Ö lett a menedékház parancsnoka, tábornoki
ranggal, mint a szomszédos, Nagy-Szombatban a
rokkantak házának kommandánsa. Csak a javadal-
mazása volt kevesebb Bényeinek; mintegy nyolcz-
száz forint készpénzfizetést kapott a veterán igaz-
gató, melyhez még egyéb természetbeli illetmények
járultak, ugymint szabad lakás, fűtés, világítás és
harmincz font só ; sertéseket is szabad volt tartani
Bényeinek és Bényei különösen ezzel a jogával élt.
Leginkább a szikár cseh-yorkshirei keresztezést
szerette az ősz müvész.

Miután igy a legfontosabb intézkedés megtör-
tént, azaz, a parancsnok jogköre meg volt álla-
pítva, az egyesület tovább haladt a szervezés mun-
kájában és elaggott színészeket keresett, akikkel a
menedékházat benépesítse. Ez már nehezebben ment.
Hermann Anlalnak és dr. Wislocki Henriknek aligha
okozott nagyobb gondot a czigánytelepités. Végre
mégis különböző csalogatásokkal és fáradságos rá-
beszéléssel sikerült vagy hét-nyolez agg müvészt és
müvésznőt rábírni, hogy beköltözzenek a Surányi
házba. Ekkoriban tette az egyesületnél alkalmazott
kormánybiztos a következő nyilatkozatot:

— Ha egyszer tizenketten lesznek együtt, ak-
kor azt a menedékház fénykorának fogjuk elne-
vezni.

A fénykor azonban sohasem következett be*
Az öreg Hamletek és a tán még öregebb lowoodS
árvák, az ifjabb Fromontok és az idősb Rislerek, a
Gáspár apók és a normandiai márkik nem éreztek
magukat jól a fényes légkörben. Noha bőven kilá-
tott nekik a közepes polgári jólétből, ők mégis azt
mondták, hogy a közepes jólétre csak a szocziál-
demokraták áhítoznak: a müvész többre becsüli a
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szabadságot. Ennélfogva az ősz márkik és leventék
egymásután otthagyták a menedékházat. Csak Vas-
vári-Kovács, a funerátor maradt benn végig ; ő a
halállal is mindig jó lábon állt, tehát a rabsággal is
csak összefért valahogyan.

A távozók aztán rossz hirét keltették Nagy-
suranynak és utánuk nem is ment be többé senki.

— Surányban nem lehet pikkolózni!
— A menházban kevés az uJ3ág!
— Pontban tizenkét órakor kell ebédelni.
Ilyen és ehhez hasonló ijesztgetések tartották

vissza a nyugdíjba készülő öregeket Nagysuránytói.
Végre is tavaly egy harmatos májusi reggelen Bé-
nyei, a parancsnok körülnézett és azt látta, hogy
már nincs körülötte egyéb, csak a majorsága. Az
áponczok mind eltávoztak, csupán a kochin-kinai
kakasok maradtak vissza. Bényei erre megcsóválta
a fejét és tovább vezénylt a menedékházban.

. . . Most tehát fordítsunk egy pár lapot a
menedékház történetében, mert az itt következő fe-
jezetek kínosak, nem ugyan nekünk, hanem Bényei-
nek. Az egyesület kimondta, hogy beszünteti a me-
nedékház intézményét, mely mar kezdetben is oly
keveset igért és továbbá hadsereg nem lévén, a tá-
bornok is fölösleges és a tábornoktól a laktanyát
bizottságilag át kelJ venni. Ekkor történt az, hogy
Bényei nem tudott megválni a háztól, mely annyira
szivéhez volt nőve és ekkor történt az, hogy Bényei
csak a hatóságok közbelépésének engedett, mint
egykor Natália Wiesbadenben. Igy vonult ki a házi
állataival Bényei István.

A menedékház azóta üresen áll és a szinész-
egyesület ma közhirré teszi, hogy harminczhat-
ezer forinton akárkinek eladja, a nagysnrányi
kastélyt!

A házat mindenki bátran megveheti. Még szel-
lemek se fognak beléjárni. A szinész még szellem
korában se képes arra, hogy huzamos ideig egy
helyre járjon.

TUDGMÁMY ÉS IRODALOM.

A Természettudományi Társulat.
— Évi közgyülés. —

A Természettudományi Társulat, amelynek
immár hétezer tagja van, ma este tartotta évi
elnökválasztó közgyülését az Akadémia üléster-
mében.

A társulat mult évi tudományos mozgalmai-
ról Paszlavszky József első titkár számolt.be
fssze foglaló tanulságos jelentésébon, amely első
porban a tagok lelkes összetartását emeli ki. Ennek
köszönhető az a hathatós támogatás, amelyben a
társulat Biró Lajost uj-guineai kutatásában része-
síthette. A tagok lelkesedéssel karolták fel az ügyet
é_s rövid pár hónap alatt 3600 forintot gyüjtöttek
össze Biró számára, aki a trópusok között élete
koczkáztatásával gyűjtöget nép- és természet-
rajzi tárgyakat a Nemzeti Muzeum szá-
mára. Szinte megbecsülhetetlen kincsek azok,
amiket ott most Biró felhalmoz. Nemcsak az
ismeretkört szélesbitik ezek, hanem büszkén verse-
nyezhetnek a nagy nemzetek múzeumainak a gyűj-
teményeivel.

A társulat pártfogója, Jb'zse/főherczeg a mult
évi szeptember 22-ikén kelt levelével „Égi háboru
a Vaáli völgyben" czimen rendkivül érdekes meg-
figyelésének leirását küldte meg a társulat közlönye
számára. Tanusága volt ez nemcsak a társulat iránt
való érdeklődésének, hanem jóindulatának is, amivel
törekvéseiket előmozdítani mindenkor hajlandó.

A Természettudományi Közlöny, Chemiai folyó-
irat, valamint a Pertili és Klupathy-féle népszerü
előadások jellemzése után a titkár a szakosztályok
müködéséről emlékezett meg.

A négy szakosztály 108 tárgyról tartott az elmult
évben előadást •, nevezetesen az állattani szakosz-
tály 9 ülésen 31-ről, az élettani 6 ülésen 17-ről, a
fövénytani 9 ülésen 38-ról s az ásványtan-che-
mi*i 8 ülésen 22-ről.

A növénytani szakosztály általános botanikai
fnflszótár elkészítésén dolgozik. Az állattani szak-
osztály pedig ezidén tárgyalta az édesvízi és tengeri
megfigyelő állomások ügyét hazánkban és erröl em-

lékiratot küldtek be a kereskedelmi, földmivelésügyi
és közoktatásügyi miniszteriumba. Ugyancsak az
állattani szakosztályból indult ki a magyar termé-
szetrajzi muzeum kérdése.

Az országos érdekü kutatások köréből a mult
évben négy munka jelent meg a társulat kiadá-
sában.

Végül örömmel jelentette be, hogy ama nagy
irodalmi vállakózás, melylyel hazánk ezeréves fenn-
állásának emlékét ünneplik. A magyar birodalom
állatvilágának rendszeres lajstroma „szépen közeledik
befejezéséhez. Ezután visszapillantást vetett a leg-
utóbbi országos érdekü kutatások intézményének a
múltjára és hivatkozik arra, hogy a társulat a leg-
utóbbi 25 év alatt a magyar föld természeti viszo-
nyainak a kutatásában sokat tett és a befektetett
tőke gazdag kamatokat hozott. Csak azt sajnálja,
hogy az anyagi viszonyok nem engedik a pályáza-
tok gyarapítását. Az eddigi 4000 forintos országos
segély már nem elegendő uj pályázatok hirdetésére,
hazai kutatások támogatására és a beérkező kész
munkák kiadására.

Biró Lajos gazdag küldeményeinek a tudo-
mányos feldolgozásán serényen munkálkodnak, sőt
egyes részek készen is vannak. •

Végül a mult év halottairól és az uj tagokról
tesz emlitést. Az alapitó tagok száma 230-ra emel-
kedett. A tagok száma: 7905.

A gazdasági ügyekről Lengyel István igaz-
gató-pénztárnok számolt be. A forgótőke bevétele
39.839 forint volt, s 1055 forint maradékkal záró-
dott. Az alaptőke most 120,044 forintra rug ; a többi
számla, ugymint országos kutatások, magánsegély,
Chemiai Folyóirat, Trefort-alap stb. mintegy 16.516
forinttal jött át ez évre együttesen.

A könyvtárról Ráth Arnold könyvtárnok je-
lentette, hogy a mult évben 416 uj munkával gya-
rapodott ; a müvek száma most 10.196 ; 21.267 kö.
tétben. A 115 folyóiraton kivül 210 cserepéldányos
küldi külföldi iratait. Az olvasó helyiséget 3593-an
keresték fel, s házi használatra 1129-en 1422 mun-
kát vittek el.

A pályázatok közül a Margó-dijat Milmlko-
vics Gézának itélték oda a f;erinczesek szaglószer-
veiről irt, s a iársulat folyóiratában megjelent, ön-
álló ku látásokon alapuló, dolgozatáért. Küiirdellék az
uj pályazatokat a geológia, fizika, állattan és nö-
vénytan köréből.

A választások eredményét a késő esti órákban
hirdették ki.

A társulat elnökévé ujból Szily Kálmánt vá-
lasztották meg. Alelnökök lettek: báro Eötvös Lóránt
és Hugyes Endre egyetemi tanár.

Uj választmányi tagoknak megválasztattak az
állattanra Chyser Kornél és Hermán Ottó, az
ásvány-földtanra Lóczy Lajos és Schmidt Ferencz,
a kémiára Kalecsinszky Sándor és Schinik Ist-
ván, az élettanra Csapodi István és Laufenauer
Károly, a növénytanra Mágócsy-Dietz Sándor és
Schilberszky Károly, a természettanra Fröhlich
Izidor és Heller Ágost.

FŐVÁROS.
(Tanács! fogalmazók választása.) A fővárosi

tanács a jövő hónap elején választja meg a fogal-
mazókat. A polgármester a tisztviselőket csak ezután
osztja majd be.

(A közvágóhíd berendezése.) A közélelmezési
bizottság tegnap tanácskozott a közvágóhíd és a
marhavásártér berendezéséről s az erre kiirandó
pályázat föltételeiről. A berendezés 320.000 forintba
kerül s a munkát 1900-ra kell a vállalkozóknak be-
fej ezniök.

(Tanács-ülés.) A fŐváros tanácsának ma dél-
előtt ülése volt. Kijelölte a templombiztosokat s
megalakította az árvaházi, szegényházi, a szinház-
vizsgáló és az Albrecht-alap-albizottságokat.

(A Wesselényi-utcza.) A Wesselényi-utczának
a Károly-körutig való megnyújtása még ebben az
évben megtörténik. A kisajátítást már befejezték. A
főváros a szükséges területet 140 forintjával vál-*
totta meg a tulajdonosoktól négyszögölenkint s ezen-
felül 8000 forintot fizet egy kereskedő czégnek a
bérleti jog kárpótlása fejében.

VIDÉK.
* (A magyar betegség.) Mikor Hódmező-

vásárhely képviselőtestülete a mult héten el-
ejtette Baksa Lajos polgármestert, aki erős
kézzel fogott a napszinre került bajok orvos-
lásához, az Országos Hiríap vezérczikkében
ezt az esetet magyar betegségnek nevezte.
Erre a czikkre vonatkozólag ma levelet kap-
tunk, amelyet már a méltányosság szempont-
jából is közlünk. A levél igy hangzik:

Nagyságos Szerkesztő ü r !
Becses lapjának ez évi 21-ik számában

9A magyar betegség" czimü vezérczikkben ugy
vagyunk föltüntetve, hogy azért ejtettük el dr. Baksa
Lajos polgármestert, mert a korrupeziót felfedezte s
azt ki akarja irtani. Ez hihetetlen.

Mi azért nem szavaztunk dr. Baksa Lajosra,
mert a korrapeziót sem csirájában, sem növekedé-
sében nem fedezte fel, csak mikor a baj fejünk
fölött összecsapott, mikor már tovább titkolható
nem volt.

De több okunk is volt mellőzésére.
Dr. Baksa Lajos leköszönő beszédében elso-

rolta a hat év alkotásait s ez időt alkotások kor-
szakának nevezte. Igen, de kivétel nélkül minden
alkotás, amit az ő idejében kezdettünk, Baksában
ellenzőjét, gátlóját találta; ugy kellett őt az alko-
tásokra közgyülési végzésekkel rákényszeríteni s
megfoghatatlan magaviselete miatt sok életbevágó
alkotás idáig elmaradt! Az ilyen küzdelmek győz-
tek meg minket arról, hogy Baksa vezérnek, pol-
gármesternek tehetségei mellett sem való s váro-
sunkon összes bajainknál nagyobb csapás lesz, ha
sikerül magát megválasztatnia.

A többi okok taglalásába nem bocsátkozom.
Városunk önmaga s hazánk iránt valo kötelességé-
nek ösmeri, hogy ő viruljon, s virul is s magyar
hazánk egyik erejét képezi. Hogy koronkint kerül
szennyese, az nagyon sajnos; de még idáig kibírta
azt szapulni maga s magát haladásában nem gá-
tolíatta. S hogy ez igy van, azt nem a „Maffiának",
hanem polgárainak köszönheti, akik előtt a város
érdeke a fődolog. -.-•..,

Nagyságodat jelen soraim kegyes közlésére
kérem.

Hódmezővásárhelyen, 1898. január 24.
Id. Draskóczy Lajos,

bizottsági tag.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Visszautasitott kegyelem. Szántó-

Kovács János, a hirhedt hódmezővásárhelyi
lázadó, M izgatásért öt évi fogházat kapott a
abból már három évet leült, két év mulva sza-
badulna M a szegedi csillagbörtönből. A napok-
ban feltételesen szabadlábra akarták helyezni,
ha többé nem izgat. A megrögzött szocziálista
azonban kijelentette:

— Inkább a börtön fenekén pusztulok el,
semhogy elveimet megtagadjam.

Erre a nyilatkozatra továbbra is zárva
marad, sőt rabtársait is elkülönitik tőle.

= Szocziálista az esküdtszék előtt. A „Volks-
stimme" czimü szocziálista ujság Vilmos német
császárnak fővárosunkba történt érkezése alkalmá-
ból a polgári és a vagyonos osztály ellen erős ki-
rohanást intézett „ER ist angekommen" czimme!.
A királyi főügyészség osztálygyülöletre való izgatást
látott ebben a czikkben és perbe fogta annak szer-
zőjét, Grossmann Miksa betűszedőt, akit ma vont
felelősségre a budapesti sajtóbiróság. A vádhatósá-
got Baumgarten Izidor királyi ügyész képviselte.
Grossmann védője Pollacsek Sándor ügyvéd volt.

A főügyészség a következő kitételeket in-
kriminálja :

„Szellemi fogyatkozásban szenvedő Wertheim-
kassza ivadékok nyújtogatják a nyakukat, buja ass-
szonyok lengetik a zsebkendőiket, kéjnők bámulnak
szájtátva: Megérkezett! . .. Katona-kordont von-
tak mindenfelé, nehogy a müitarizmus vendége fe-
szélyezve legyen... A polgári csőcseléket nem
méltatta egy pillantásra sem. ő tudja legjobban,
hogy ez az agy és gerincz nélküli csorda csak ak-
kor használható engedelmes eb gyanánt, ha czípö-
sarkkal vagy ostorral tánczoltak a hátán . . .* •&.
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Az elnök (a vádlotthoz): On irta ezt a
czikket?

A vádlott: Nem irtam. Fejből rögtön ki-
szedtem.

Az elnök: Ebben a közleményben olyan
komplikált mondatszerkezetek vannak, amelyek arra

f engednek következtetni, hogy kézirata is volt.
A vádlott: Nem voit. Ugy szedtem ki, ahogy

eszembe jutott.
A bizonyitó eljárás befejeztével Baumgarten

Izidor kiráiyi ügyész mondotta el nagy szónoki
erővei vádbeszédét. Valahányszor — ugymond —
az ügyészség sajtópanaszt emel, mindannyiszor
a sajtószabadság elnyomásával vádolják őt. Pedig
az ügyészség sohasem kifogásolja az eszmék harczát.
Gyűlölni, szeretni szabad mindenkinek, de aki fen-
nen hirdeti gyülöletet egy társadalmi osztály ellen
abban a reményben, hogy mások szivében is el
fogja szórni a gyülölség magvát: azt, mint lelketlen
izgatót, a törvény bünteti. Foglalkozik végül a czikk
tartalmával és kéri az esküdteket, hogy mondják
ki Grossmann Miksára a „vétkes"-t.

Pollacsek Sándor védő szerint az inkrimi'
nált közleményben nincsen izgatás. Nem egyéb az,
mint egy gunyoros hangon irt riport. Fölmentést
kért.

Az esküdtek nyolcz szóval négy ellen vét-
kesnek mondották Grossmann Miksát s e marasz-
taló verdikt alapján a sajtóbiróság a vádlottat osz-
tálygyülöletre valo izgatás miatt három havi ál'
lamfogházra itélte.

= A Szimon Anna gyilkosai. Bojcsev
Decsko és Novelics Károly ellen — mint már
megirtuk — meghozták az itéletet. A törvény-
szék az államügyész által felhozott bizonyi-
tékok logikáját elfogadta és mind a két bünöst
halálra itélte. A midőn Bojcsev és Novelics a
terembe léptek az itélet kihirdetése előtt, min-
den jelen volt érezte, hogy mind a ketten, a ha-
mis tanuk daczára is, el vannak veszve. Nem
két csendőr, mint eddig, hanem öt állott őrt a
vádlottak mellett. Teljes nyugodtsággal hall-
gatták meg a gyilkosok az elnök által halk
hangon felolvasott itéletet. Sem az egyiknek,
sem a másiknak egy arczvonása sem változott.
Bojcsev áthatóan és élesen tekintett az elnök
szemébe, mig Novelics a földre szegezte a
szemeit.

A túlzsúfolt teremben az elnök szaván
kivül egy hangot se lehetett hallani. Bojcsev
Nikola, akit bizonyitékok hiányában íelmentet-
ték, anélkül, hogy bátyjára vagy Novelicsra né-
zett volna, rögtön elhagyta a termet. Utoljára
volt együtt a fivérével. Az itélet kihirdetése
után Bojcsev apósa is azonnal eltávozott.
Csak annyit mondott és ezt minden körülálló
hallotta:

— Most csak örülni fognál?.-a németek!
Az elitélteknek még jogukban yan a

semmitőszékhez folyamodni, azonban kétség-
telen, hogy az esküdtszék itéletét megerősítik.

Ami a kiskoru Szimon Eugénia? kárpót-
lási igényeit illeti, a felebbezési törvényszék az
esküdtszék által megítélt ötezer forintot, mint
megfelelő kártéritési összeget, a biróság jóvá-
hagyta.

Pettkó László bünpöre.
A budapesti törvényszék ma kezdte tárgyalni

az Országos Törvénytár egykori szerkesztöjének.
Pettkó László miniszteri titkárnak bünperét. A
tényállást csak e napokban ismertettük. Pettkó kö-
rülbelül hatvanezer forint erejéig kárositotta meg
az államkincstárt, pedig jó módban, kényelemben
élt és szép jövő előtt állott. A kinálkozó alkalom
sodorta a bűnbe és olyan ügyesen leplezgette sik-
kasztásait, hogy talán máig sem jöttek volna rá,
ha egyik alkalmazottja titokban föl uem jelentj.

A végtárgyalást az e&küdtszéki teremben kezd-
ték meg Fekete Gyula hiiő elnöklete alatt. Peltkő
védelmét Eötvös Károly ügyvéd vállalta el. A vég-
tárgyálás iránt nem igen nagy az érdeklödés. Á
nagyközönséget csak a gyilkossági bünperek, az iz-
galmas jelenetek vonzzák a tárgyalóterembe.

Pettkó László az általános kérdésekre azt
adja elő, hogy 43 esztendős, nős, két gyermeke
van, miniszteri titkár.

Átányi József közvádló kéri a törvényszéket,
hogy Gogolák József belügyminiszteri számtaná-
csost mint szakértőt hallgassa ki s e végből engedje
meg, hogy Gogolák jelen lehessen a végtargyaláson.

Eötvös Károly védő : Határozottan ellenzem
a számtanácsosnak szakértői minőségben valo meg-
hallgatását.

Az elnök: Mint tanu jelen lehet . . .
A védő: A tanu és szakértő közt nagy kü-

lönbség van. A tanu ténybeli dolgokról nyilatkozik,
a székértő véleményt mond. Én a büntető igazság-
szolgáltatás érdekében lehetetlennek tartom, hogy
az, aki hivatali előléptetést éppen ez ügy mián ka-
pott s az, aki a rendőrség tagja, itt mint szakértő
szerepelhessen. Az ő véleménye épen elfogadhatat-
lan, kérem a tekintetes törvényszéket, hogy egy
rendőrt, egy kutató detektívet, a vádhatóság ' egye-
nes szubordinátusát, mint szakértőt ide ne ereszszen.

Az ügyész : Én is a törvény és igazság ér-
dekében kértem Gogolák szakértői szereplését, ő a
vizsgálat során mint számvevő szakközeg müködött.
0 a belügyminiszterium érdekét képviseli s igy a
tárgyalás egész során jelen van s én ezt szüksé-
gesnek tartom a bizonyitó eljárás érdekében.

Eötvös Károly: A kir. ügyész ur egészen
félreismeri a bizonyitó eljárás természetét, ha azt
mondja, hogy Gogolák van hivatva a felvilágositás
megadására. Hogy egy ember, aki minden irányban
alárendelt és elfogult s aki a magasabb birói szak-
intelligencüia hiján van, ilyen szerephez jusson.
Nincs a világon olyan szakember, akinek a biróság
a maga szellemi munkáját alárendelje. Az ügyész
mellett mint privátsegéd ott lehet Gogolák, de hogy
a károsult kincstár nevében más is itt lehessen,
mint a rendes képviselője, az ellen összes törvé-
nyeink nevében tiltakozom s előterjesztésem értel-
mében határozatot kérek.

A törvényszék e kérdés fölött tanácskozásra vo-
nult vissza s elhatározta, hogy Gogolák, akinek sze-
replése e bünpörben oly specziális, mint maga ez a
bünpör, legyen jelen a tárgyaláson, hogy mint tanu
időnkint kihallgatható legyen.

Eötvös . Kérem előbb az általános kérdések
föltevését s azután Gogolák tanácsos ur behívását.
(Közben belép Gogolák s helyet foglal a tanuk
sorában.)

Az elnök (a vádlottkoz): Tudjuk, hogy hiva-
talnok volt, beismeri ezt ?

A vádlott: Nem, 18S6-ig nem voltam rendes
tisztviselő.

Az elnök : Védő ur, milyen hivatalos okira-
tai vannak ennek bizonyítására ?

Eötvös Károly bemutatja ez iratokat, köztük
egyet 1883-ból, amely szerint nem mint köztisztvi-
selő, hanem csak mint Pettkó László bízatott meg
a Törvénytár szerkesztésével. Ez nagy fényt vet az
ügyre, kérem is majd ennek fölolvasását s Pettkó-
nak ez ügyben való megkérdezését.

Az iratokat fölolvassák s aztán folytatják a
vádlott kihallgatását.

Az elnök: Van öröklött vagyona, szerzett
vagyona, hozománya ?

A vádlott: Lefoglaltak nálam 27 darab ezer
forintos aranyjáradéki kötvényt, amelynek papi ár-
folyamértéke darabonkint 1220 forint, azután közel
4000 forintot érő sorsjegy van lefoglalva, van azon-
kivül villám Gmundenben, a fiam biztositási kötvé-
nye, néhány forint hiján 3000 forint.

— Miből szerezte ezt?
— Én a Budapesti Közlöny szerkesztését

utóbb is megtartottam boldogult mostohaapám, Sa-
lamon Ferencz kivánságára. Akkor 1800 forint évi
fizetésem volt, amit mindig megtakaríthattam. A
rendeletek tárához indexet készítettem, ebből elad-
tam 4000 példányt négy forintjával.

Az ügyész: Azt állitja, hogy Salamon Fe-
rencz a „Budapesti Közlönyének csak névleges
szerkesztője volt. Meddig kapott on 1800 forint évi
fizetést ?

— 1879. évi januártól 1892. évi október
haváig.

' — Kitöl örökölte a sorsjegyeket?
— Nagybátyámtól.
— Miért szökö{t meg deczember 19-én ?.
— Mert amikór fölmentem a belügyminiszté-

riumba, láttam, hogy becsületét vesztett ember va-
gyok. Senki sem akart velem szóba állani.

— Voltak költséges., passziói ? Lóverseny, kár-
tya, börze?

— Tájékán sem voltam a lóversenynek vagy
a börzének.

— Volt-e viszonya idegen nővel?
— Nem.
Az elnök felhivja Gogolák József tannt, hogy

foglaljon helyet közvetlenül a biróság előtt
A védő: Ujból figyelmeztetem a tekintetes

királyi törvényszéket a jogszokással ellenkező tanú-
kihallgatás mellőzésére. A tárgyalás során nekem is
lesznek kérdéseim, sőt kereszlkérdéseim a tanuhoz,
de azt nem tűrhetem, hogy folyton itt üljön, feleljen,
fixirpzza a vádlottat s műit rendőr, ezzel zavarja.

Az ügyész tiltakozott a tanunak, mint köz-
tisztviselőnek ilyen aposztroíálása ellen.

Az elnök : Kérem az ügyész urat, ilyes fö-
lösleges észrevételektől tartózkodni, a védő sértő ki-
fejezést nem használt, mert akkor rendreutasitottam
volna. £ kérdésben már határoztunk, e tanu kihall-
gatása szükséges, tehát kérem, fölösleges észrevéte-
lekkel a tárgyalást ne húzzuk. Pont. (A tanuhoz :)
Kérem, feleljen.

Gogolák: Tekintetes királyi törvényszék 1
A nagyméltóságu magyar királyi belügyminiszte-
rium . . .

— Kérem, hagyjuk ki a miniszteriumot, ada-
tokat kérek.

Gogolák ezután előadta, hogy teljesitette a
raktári készletek megvizsgálása után a leszámolást.
A vizsgálatot egy bizottsággal ejteite meg, a hiá-
nyokat két f za ntiszt jegyezte. Szerintük az Orszá-i-
gos Törvénytár 1894-iki példányaiból 38.100 pól-
dánynak kellett maradni s ők csak 24.000 példányt
találtak. Azt hiszi, olyan benyomást tesz már
ez is . . .

Eötvös védő: Ez nem tanubeszéd. (Derült-
ség.) Csak tényeket tessék beszélni. A véleménye
mellékes, mi közünk hozzá ?

Gogolák ezután egy kimutatást akart fölol-
vasni, de a védő közbeszólt:

— Kérem, tessék egy biró urat felkérni, hogy
olvassa föl, mert én az ön felolvasásának nem
hiszek.

Szepessi biró fölolvassa az okmányt, mire a
vádlott ismét kijelenti, hogy a raktárban hiány nem
lehetett.

A védő ezután a tanuhoz kivánt kérdéseket
intézni.

— Hol van a két számtiszt följegyzése ?
— Az magánföljegyzés.
— Ön nem volt mindig velük, pinczében,

padláson ?
— Ellenőriztem őket mindig.
— ók is aláirták a fölvételi jelentést?
— Igen.
— Birói közeg volt ott?
— Nem volt.
— A vádlotl ott volt ?
— Nem, mi megkérdeztük a vádlottat, ott

akar-e lenni a fölvételnél, ő azt mondotta, hogy nem.
Pettkó László határozottan tagadja, mintha

6 sikkasztott volna s azt igyekszik bizonyítani,
hogy hibás az a számadás, amelyet a kiküldött vizs-
gáló bizottság készitett.

Az ügyész: Mit kifogásol a számtanácsos ur
által előterjesztett kimutatásban ?

— Nem bizom a számitás helyességében.
A védő: Csakugyan átvett ön a Törvénytárból

79.100 darabot?
A vádlott: Nem vettem át annyit.
A védő: Tessék hát arra felelni, hogy igaz-e,

hogy sikkasztott és mennyit?
A vádlott: Semmit sem sikkasztottam.
Kihallgatták ezután Pöltzl Gyula miniszteri

számtisztet, aki tagja volt a kiküldött vizsgáló
bizottságnak.

Az elnök : Mi volt az ön feladata ?
A tanu: A raktárban volt könyvkészletet

vizsgáltam meg . . .
Gogolák József: (Közbeszól) Kérem, tekintetes

t ö r v é n y s z é k . . . ••• • :
Eötvös Károly védő: De Gogolák ur, Gogo-

lák ur, ne szórjon közbe, mert hátra ültetem. (De-
rültség.)

Gogolák (leül.)
A tanu elmondja ezután, hogy munkája 36

napig tartott. A hiányt ugy deritették ki, hogy a
könyvkészletet összehasonlították a hivatalos kimu-
tatással, amelyben ki volt tüntetve, hogy mennyi
könyvnek kellene lenni.

A védő: Mikor fogott ön hozzá a munkához ?
A tana: Talán januárban.
A védő (Gogolákhoz) : Ej ej, Gogolák, már

megint rázza a fejét! (Derültség).
Gogolák: Az én fejemet? Kérem, én nem

rázom. (Nagy derültség.)
A védő: Ej ej, még tagadja J
Tokaji Nagy Kálmán tanu volt az, aki Pettkő

Lászlót a miniszteriumnál feljelentette. Azt vallja,
hogy Petlkó a kiselejtezett, de értékes könyveket
eladta, de nem tudja, hogy mennyiért.

Az elnök (a vádlotthoz): Nos, mi erre az
észrevétele ?

A vádlott: A kiselejtezett könyvek kilencz
tizedrésze értéktelen volt.

Az ügyész (a tanuhoz): Mi késztette Ont arra,
hogy Pettkót följelentse ?

A tavu: Gyanus volt nekem, hogy Pettkó a
törvénykönyvekből több példányt nyomatott, mint
kellett.

Az ügyész: Huszár miniszteri tanácsosihoz
miért irta azt a „bizalmas" levelet?

A tanu : Részint kötelességből, részint —
boszuból. Mert Pettkó urra haragudtam. Bosztól-
lebbvalóm volt

A végtárgyalást holnap reggel 9 órakor
folytatják.
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A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi

miniszter Hann József pozsonyi főgimnáziumi helyet-
tes tanárt a miskolczi gimnáziumhoz reudes tanárrá;
Petró István okleveles tanitót állami elemi népiskolai
rendes tanitóvá ; a budapesti itélőtábla elnöke dr.
Kétly István ügyvédjelöltet a budapesti itélőtábla kerü-
letére dijas joggyakornokká nevezte ki.

Áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter Révész Lajos turócz-szent-mártoni állami
polgári fiuiskolai rendes tanitót a huszti állami polgári
fiuiskolához, az igazságügynüniszter dr. Kardcs Kál-
mán zombori kiráJyi ügyészt a szegedi királyi ügyész-
séghez helyezte át.

Uj anyakönyvvezetők. A belügyminiszter Szol-
nok-Doboka vármegyében a kecskési anyakönyvi kerü-
letbe Bálint Ágoston helyettes körjegyzőt, az apanagy-
falusi anyakönyvi kerületbe pedig Albisy Géza körjegy-
zőt anyakönyvvezetőkké nevezte ki.

Pályázatok. A honvédelmi miniszteriumnál hiva-
talszolgai, a nagy-szent-miklósi földmives iskolánál ösz-
töndíjas gazdasági segédi, Mező-Nyárádon (Borsod vár-
megye) postamesteri, a szegedi itélőtábla kerületében,
joggyakornoki, a segesvári járásbiróságnál hivatalszol-
gai, a lipótmezei elmegyógyintézetnél hivatalszolga
állás van üresedésben.

Árverések a fővárosban : Richter és társa czég
ingóságai VI. nagymező-uteza 15. január 29. Gál Ferencz
ingóságai VII. Csömöri-ut 8. január 28.

A vidéken: Surányi János ingóságai Győrött
január 31. — SztraSinazky Pál ingatlanai Tót-Bánhegyes
(Battonya) községházánál fybruár 24. — Zimán Géza
ingatlanai Tarczal (Tokaj) községházánál február 7. —
Kramolin Emiliié ingatlana Szegzárdon április 18. —
Merina Péter ingatlana Déván április 27. — Roberíy
Dragolyubné ingatlanai Török-Becsen márczius 22. —
Beniczky Kálmán ingóságai Beszterecz határában és
Kemecsén (Nyíregyháza) február 8. — Lehoezky Sámuel
ingatlana Keczel (Kis-Kőrös) községházánál január 29.—
Kauffmann Mór ingatlana Kolozsvárott febrnár 7. —
Borza László ingóságai Hátszegen január 31. — Kom-
játhy Miklós ingóságai Gertva (Rima-Szécs) pusztán
január 31. — Komáromi Sándor ingóságai Kunhegye-
sen február 4. — Sármán Amália ingatlanai Tárd
(M.-Kövesd) községházánál április 20. — Bregyán Ve-
litska Viktor ingóságai Bábolnán (Algyógy) február 15.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
P. Gy. Hazsina: A kalabriászban nemcsak kon-

tra, hanem egyszerü játék esetén is az az általános
jogelv: hogy nincs „bika", vagyis egyenlő point-szám
esetén a fölvevő elveszitette a játszmát.

Ez általános princzipium alól azonban egyes ka-
labriász-vidékeken némi eltérés van gyakorlatban.
Ugyanis a „bika'-játéknál szintén vesztes ugyan a föl-
vevő, de csak kétharmadát fizeti a veszteségnek.

Az a nézet, hogy a kontrázó a kontra-kimondá-
sával ellen-fölvevő lesz s igy csak point-többség esetén
tekinthető nyertesnek, mar csak a volt határőrvidék
egyes konzervativ házközösségeiben divatos.

G. L. Előlizetó. Ha behívják, akkor köteles be-
vonulni. Ha már néhány napig szolgált és akkor haza-
küldik, akkor a bevonulás teljes fegyvergyakorlat-
nak számit.

W. M. Kiszucza- Ujhely. Csak tessék folytatni s
az eredmény után nyilatkozhatunk a jövőre nézve.

S. J . Budapest. B. István országgyülési képvi-
selö az Angol királynő szállodában lakik.

Szegedi kis menyecske. Őszintén panaszos
levele meghatott és mosolyra keltett Ön 19 éves, az
ura 32, mindössze félesztendős házasok s nagy boldog-
ságuk, kölcsönös szerelmük zavartalan mézét nem kese-
ríti más, csak egy házsártos anyós s egy rossznyelvü
sógorasszony, önöknek, kérjük szeretettel, nincs semmi
bajuk, mert fiatalok és szeretik egymást. A többi, az
Eemmi. Azaz, hogy mégis nagy dolog, mert ez szokott
az alapmotívuma lenni az összes kisebb polgári házi
tragédiáknak. Ám ezen tragikus csomó megoldása na-
gyon egyszerü. Ha becses férje panaszkodik vala az ö
anyósa ellen, nelá azt tanácsolnék, bánjék el rövid
uton a bajkeverő házi sárkánynyal s tegye ki a pellerin-
jét. Ellenben ön, a gyönge gyerek-asszony, hogy mérje
Össze gyakorlatlan nyelvecskéjét, rózsás körmeit egy
tejesen kinőtt anyós-példánynyal, aki még egy szeretetre
méltó sógornővel van Bulyosbitva? Szerény nézetünk
szerint önnek sincs egyéb módja, menekvése, minthogy
győzze le őket. Türelemmel, szeretetreméltósággal, aláza-
tossággal (de nem megalázkodással) igyekezzék meghódí-
tani házi ellenségeit. Mert jegyezze meg, hogy világterem-
tése óta minden anya és leánytestvér féltékeny volt a
fia sé bátyja feleségére, arra a betolakodott idegen nősze-
mélyre, aki tőlük, a természetes hozzátartozóktői, elra-
bolta a szeretett förfi szivét, legalább nagyrészben.
Próbálja meg, szeresse egy kicsit az anyósát is.

Tudatlan. Zala-Egerszeg. Az .ismert dusgazda-
gok (milliomosok)" neveit és czimét méltóztatik tőlünk
tudakolni. Anélkül, hogy kérdésének ezélzatán tőpren-
kednénk, fejből a következő illusztris lajstromot bocsát-
juk rendelkezésére: Vaszary Kolos herczegprimás _ galma alá eső vizterületéxe is kiterjeszti.

Esztergom; Császka György érsek Kalocsa; Samassa-
József érsek Eger; Schlauch Lőrincz bibornok Nagy-
várad ; gróf Károlyi Sándor Budapest, gróf Károlyi
István Budapest, gróf Károlyi László Budapest, gróf
Csekonics Endre Budapest, gróf Zichy Jenő Budapest,
báro Solymossy László Budapest, báró Wenckheim
Frigyes Budapest, B.-né Wahrmann Renée Budapest,
Kohner Zsigmond Budapest, Lánczy Leó Budapest,
báró Schossberger Zsigmond Budapest, H. Deutsch
Sándor Budapest és báró Hirsch Móricz özvegye Páris
(Rue de Rome 3.). Ha kevesli, még utána nézhetünk a
hál' Istennek elég gazdag lajstromnak.

2943. számu előfizető. Mind a két kiírási fonna
helyes. Hivatalosan mégis az „iktató" használatosabb.

NYILTTÉR.
p a r u i ó a a

Eugen herczeg szobor sorsjegyek 50 kr.
F ő n y e r . 75-OQO kor. é r t é k b e n . Ajánlja:

Gaeüicke A., Ksssulk Ujos-ütua 17. Wildberg J., Aíáríai-irt 10

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Bécs, január 27. A Nikolajevits S. F. golu-
binczei rnalom-czég csődöt mondott. A passzívák
100.000 forintra rugnak. Kiegyezésül 60 százaiékot
ajánlanak.

Berlin, január 27. Májusi járadék 102.14,
Ezüst járadék 102.30, Magvar arariyjáradék 103.25,
Osztrák aranyjáradék 103,50, Magyar korona-jára-
dék 99.90, Osztrák hitelrészvény 225.—, Osztrák-
magyar államvasut 145.25, Déli vasut 35.10, Bustieh-
rádi vasut 288.40 Osztr.bankjegy 170.10, Rövid lejá-
ratu váltó Bécsre v. Budapestre* 169.95, Rövid lejá-
ratu váltó Párisra 80.95, Rövid lejáratu váltó Londonra
20.40V2, Orosz bankjegy 216.75, Olasz járadék
94.40, Laura-kohó 183.30, Harpen, 179.60, Olasz
központi vasut 134.75, Török sorsjegy 116.—.

Az utótőzsdén : Osztrák hitelrészvény 225.25,
Osztrák-magyar államvasut 145.25, Déli vasut
35.10, Magyar aranyjáradék 103.25. Disconto-társaság
201.60.

Hamburg, január 27. (Esti tőzsde.) Osztrák
hitelrészv. 303.25. Az irányzat csendes.

London, január 27. (Bankkimutatás.) összes
tartalék 22.753,000 (862,000). Jegyforgalom
26.610,000 (415,000). Bankkészlet 32.564,000
(448,000). Magánosok letétei 37.479,000 (1.406,000).
Kincstári követelés 13.093,000 (1.646,000). Jegytar-
talék 20.485,000 (137,000).

Páris, január 27. 3°/o-os franczia járadék
103.22, 3V20/0-QS franczia járadék 107.50, Osztr.
földhitelintézet 1279, Lánderbank 484, Magyar
aranyjáradék 102.50, Déli vasuti elsőbbség 390.—,
Alpesi bánya 325, Török dohányrészvény 294.—,
Török sorsjegy 113.50, Olasz járadék 94*05, Spa-
nyol kölcsön 61.37, Meridional 678, Ottomán-
bank 564.50, Rio Tinto 691.—, Debeers 762.—,
Eastrand 134.—, Chartered 80.50, Randfontein
52.50. Szilárd.

Páris, január 20. (Bankkimutatás.) A pénzfor-
galom aránya az érczkészlethez 82.93 : 100. Kamatok
és leszámítolás jövedelme 234.000 frk. Érczkészlet
ezüst) -f 1,533.000 frk. Váltótárcza — 22,850.000
frank. Államkincstári követ, -f 6.136.000 frank.
Magánkövetelések — 42,822.000 frank. Érczkész-
let (arany) -f- 2,574.000 frank. Előlegek arany-
rudakra — 7.923.000 frank. Jegyforgalom —
42.5S6.000 frank.

New-York, január 27. (C. T. B.)
január 27. január 26.

Buza, januárra
, májusra
, juliusra

Tengeri májusra

cents
IO8V2

988/4
9P/s
34Vs

cents
106»/8

965/a
896/a
34V*

Chicago, január 27. (G. T. B.)
január 27. január 26.

Buza májusra
Tengeri májusra

cents

295/«

cents

29V*

Mezőgazdaság.
Az éjjeli halászat A földmivelési miniszter

közhirré teszi, hogy az éjjeli halászat tilalmának
részleges megszüntetése tárgyában kiadott rendelet
hatályát a húzó hálóval való halászás tekintetében
a velenczei tónak és pedig ennek szorosan a tó fo-

Az amerikai vetések állása. A chicagoi fő-
konzul január hónap 5-éről a következőket jelenti:
Hivatalos jelentések szerint az őszi vetések nem a
legkedvezőbben állanak. A vetési munkálatok elkésve
voltak végezhetők és a növényzet fejlődésében any-
nyira visszamaradt, hogy szigoru télben kevés ellen
állást lesz képes kifejteni. Ezen körülményt és a
buzával bevetett terület csökkenését figyelembe véve
illetékes helyen 1898. évre csak középtermést vél-
nek remélhetni. Ezzel ellentétben egyes szaklapok álli-
tólag raczionálisabban végzett becslések alapján a jövő
évi termés kilátásokat nem tartják kedvezőtleneknek
a nézetük szerint a gazdák panaszait csak aggódá-
saik nem pedig már tényleg megtörtént károk in-
dokolják. Tény az, hogy a buzaveíések egy részében
a fagy némi kárt okozott, azonban a fő búzatermő
vidékeken a vetések a fagy ellen némi hótakaró
által védve vannak, de a deczemberi időjárás még
ott .sem okozott lényeges kárt, ahol a vetések a védő
hólepelnek teljes hijával voltak.

Ipar és kereskedelem.
Schlick-féle vasöntőde és gépgyár-részvény-

társaság. E társaság igazgatóságának tegnap meg-
tartott ülésében az 1897-iki üzletév mérlegét ter-
jesztetnék elő, mely alkalommal megállapittatott
hogy az 1897. évre az előző évivel egyenlő oszta-
lék, vagyis részvényenkint 13 forint (6x/2%-nak)
kiűzetését és ezenfelül a társulati tartalékoknak
nagyobb összegekkel leendő javadalmazását fogja az
igazgatóság a legközelebb megtartandó közgyülésnek
javaslatba hozni.

Magyar kereskedelmi nyugdijegylet. Az e czi-
men megalakult egylet, miután alapszabályait jóvá-
hagyták, már megkezdte müködését. Az egylet élén
Krausz Lajos királyi tanácsos, mint elnök, Auer
Róbert, mint másodelnök, továbbá Engl Hugó é=
Fürst László, mint alelnökök állanak. Az egylet köl-
csönösség alapjára van fektetve oly módon,"hogy a
meghatározott évi járulék befizetése ellenében min-
den tag 60-dik életévétől kezdődőleg bizonyos évi
nyugdijat biztosit magának.

Az Iparcsarnok télen. A kereskedelmi muzeum
tárlatának a zordabb évszakban is szép számu lá-
togatója van, akik érdekkel tekintik meg a magyar
ipar versenyképes termékeinek gazdag és folyton
váltakozó gyűjteményét. A korcsolyázó publikum a
szebb téli napokon szintén szivesen ellátogat az
Iparcsarnokba, ahol a gazdag bútor- és lakberende-
zési osztály, nemkülönben a Londonban beszerzett
angol használati butorok időleges kiállítása, legujab-
ban pedig az Iparegyesületnél pályadijat nyert teljes
hálószoba-berendezések (16 darab keményfa bútor,
összesen 210 forint árban) változatlan vonzerőt gya-
korolnak. Az ujabban forgalomba került házi ipari
czikkek közül a hölgyközönséget a Hont vájmegyé-
ben előállított, eddig alig ismert technikájú szines
hímzések, a komáromvármegyei Hetény községből
beérkezett fehér varrottasok és az ó-hegyi (Zólyom
megye) csipkegyüjtemény kiválóan érdeklik.

Kőbányai sertéskereskedők. A budapest-kő-
bányai sertésszállás-birtokosok szövetkezete ma
délelőtt tartotta a közgyülését. Az igazgatóság je-
lentése szerint, 139 vaggon és 9335 fuvartrágyát
szállitottak a szövetkezet tagjai a rakodóhoz, amely-
nek az értéke 10,089 forint 34 krajczár. A költsé-
gek levonása után 5117 forint 35 krajczár marad a
szövetkezeti tagok számára. Ugyancsak ma tartotta
a kőbányai sertéskereskedők zsiradék- és szappan-
gyár-szövetkezete is a közgyülését. A szövetkezetnek
az idén 11,993 forint 26 krajczár nyeresége van;
ebböl 11,500 forintot osztanak ki a tagok között s
a többit uj számlára viszik á t Bejelentette végül
az igazgatóság, hogy a szövetkezet az állami
szappangyárt további három évre bérbevette.

Csődmegnyitások. Weisz Lipót makói keres-
kedő ellen a szegedi királyi törvényszék részéről.
Csödbiztos dr. Kecskeméty Dániel törvényszéki biró,
tőmeggondnok dr. Galambos Ignácz makói ügyvéd,
bejelentési határidő márczius 19, felszámolási ha-
táridő április 2. — Frenki Soma losonczi kereskedő
ellen a balassa-gyarmati királyi törvényszék részé-
rőL Csödbiztos Köröm László törvényszéki biró,
tőmeggondnok Rachler Ferencz losonczi ügyvéd,
bejelentési határidő február 26, felszámolási határ-
idő márczius 19. — Pollák Izsák samáczi kereskedő
ellen a vinkovezei királyi törvényszék részéről. Tü-
meggondnok Anontievics Mihály samáczi ügyvéd,
bejelentési határidő márczius 3.

Köbanyai sertésplacz, január 27. Magyar első-
rendü: Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 52—53 krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedő sulyban) 52—52 Vá kr.
Könnyü páronk. 250 klgrig terjedő sulyban) 52—53
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
61—88 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 50—51 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban) 49—50
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. január25. napján
volt készlet 18.937 drb, január 26-én felhajtatott
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417 drb,_ január 26-én elszállittatott 498 drb,
január 2Í-an maradt készletben 18.858 darái*. A
hizott sertés üzktirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásár, január 27. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székes-fővárosi
koRzum-sertésvásárra 1893. január 26-án érkezett
5G0 drb. Készlet január 20-6ről 1G2, összes felhaj-
tás 722 drb. Elszállittatott budapesti fogyasz-
tásra 514 drb.; elszállittatlan maradt 208 "drb.
Napi árak: 120—180 kilós 51—52 kr., 220—280
kilós 51—52 kr.. 320—360 kilós 51—52 kr.,
öreg nehéz 40—50 kr., malacz 35—40 krajczár. A
vásár hangulata élénk volt.

Budapesti szurómarhavásár, január 27. (A
budapesti közvágóhíd és marbavásári igazgatóság
jelentése). Fülhaj tátott : élő állatokból 312 drb bel-
földi, 2 drb növendék élő borjút, 71 drb élö bá-
rány, 210 drb belföldi, 56 drb galicziai borjut, 1240
drb ölött bárány. A borju-vásár lassu lefolyásu volt.
N.-ijiárak. élö k>rjuk : belföldi 37—44 frtíg, kiyéte-
icv.:i 40 írtig, súlyra. Növendék 22—25 frt, Ölött
belföldi borju 39—48 frt, galicziai borju 37—44
frt, élö bárár.v párja 3V2—7 frt, ölött báránv
4 - 9 forint.

Budapesti gazdaság! és tenyészmarhavásár,
január 27. (A budapesti közvágóhíd és marhavásár-
igazgatóság jelentése). Felhajtatott: 301 drb,
ugymint : közép lútí drb, alárendelt 6 drb. Fejős
telién : tarka 130 drb, bonyhádi 45 drb. Tenyész-
bika 2 drb, jármos bivaly 10 drb. Jobb minőségü
fejős teheneket jól lehetett volna értékesiteni, de üy
áru hiányzott. Jármos ökrökre kevé3 volt a vevő.
Következö árak jegyeztettek: középminőségü
jármos ökör 265—325 frt páronkint. Jármos bivaly
260 frt. Fejős tehenekért és pedig : Tarka, kevert
származásu tehén 80—130 frtig darabonkint. Bony-
hádi tehén 110—160 frtig darabonkint.

Budapest! vágómarhavásár, január 27. (A
budapesti közvágóhíd- és marhavásár-igazgatóság
jelentése.) Felhajtatott : 1968 darab nagy vágó-
marha, nevezetesen: 1203 drb magyar és tarka ökör,
536 drb magyar és tarka tehén, 77 drb bika és 152
drb bivaly. Minőség szerint 311 drb elsőrendü hi-
zott, 1215 drb középminőségü és 442 alárendelt
minőségü. Azáltal, hogy több helybeli előkelő mé-
száros szükségletét vidéki vásárlással, a vásáron ki-
vül, fedezte, a vásár lefolyása lanyha volt. Az árak
100 klgrként átlag 1 frttal csökkentek. Különös em-
litést érdemel, hogy egy idevaló mészáros mától
fogva a következő vásárok mindegyikére egy-Ggy
vaggon legjobb minőségü hizott ökröt rendelt a
marhavásárt őri vásári epénztár-részvénytársaság köz-
vetítésével, olyat, aminő csak a bécsi vásáron érté-
kesíthető azzal a szándékkal, hogy ezeknek a ki-
tünő állatoknak a busát detailban megfelelő 'árakon
kimérjo. Ezekért a kiállításba beillő állatokért a
helybeli piaczon ritka kivételes 38 forintos árt fizet-
tek 100 kilonkint. Következö árak jegyeztettek :
hizott magyar és tarka ökör, jobb minőségü 29—33
frtig. hizott magyar ős tarka ökör, középminőségü
24—29 frt is, alárendelt minőségü magyar és tarka
ökör 21—24 frtig, jobb minőségü magyar és tarka
tehén 20—30 frtig, magyar tehén középminőségü
20—30 frtig, szerbiai bika- 23—30 írtig, szerbiai
bivaly 15—19 frtig, kivételesen 20 frtig métermá-
zsánkint élősúlyban.

Bécsi szurómarhavásár január 27. A mai vá-
sárra felhoztak: 4194 drb borjut, 1118 drb élő
sertést, 2123 drb ölött sertést, 456 drb ölött juhot,
1G32 drb bárányt. A borjuvásár mult heti árakon
folyt le. Ölött sertés irányzata szilárd volt és jobb
keresletnek örvendett, de az árak mégsem változtak.
Jegyzések: Ölött borju 34—42 kr. I. minőségü
44-1-50 kr, egósz finom minőség 52—58 kr, süldő
sertés 36—40 kr, I. minőségü süldő 40—50 kr,
ölött juh 26—38 kr. kilonkint. Bárány 5—12 forint
párja.

Pénzügy.
Erdélyrészi központi hitelintézet. Az erdélyi

részek mezőgazdasági hitelügyének megoldásán elő-
reláthatólag nagyot fog lendíteni a gróf Bethlen
András, gróf Bánffy György és társaik kezdemé-
nyezésére tervezett erdélyrészi központi hitelintézet,
mely szövetkezeti alakon van hivatva a kérdést meg-
oldani. A kormány ugyanis, amely tudvalevőleg
maga is törvény utján szándékozik intézkedni- egy
országos szövetkezeti központ létesítése iránt, arra "az
esetre, ha ezen alkotás már a legközelebbi jövőben ̂ meg-
valósítható nem lenne, kijelentette, hogy hajlandó az
erdélyrészi központi hitelintézet alapításához jelenté-
keny összeggel hozzájárulni és azonfelül az intézetnek
jutányos leszámitolási hitelt kieszközölni. Ezenkivül
mar is 10,000 forint névértékü üzletrész jegyezte-
tett, amely jegyzésben nagyobb összegekkel vettek
részt: a római katholikus státus, az erdélyi gazda-
sági egylet, Kolozs vármegye és gróf Bethlen András
és további nagyobb összegü aláírások is kilátásba
vannak helyezve.

Az osztrák Raifíeisen-szövetkesateic. Mint
Bécsböl jelentik, az alsó-ausztriai Raiffeisen-gvülés
határozati javaslatot fogadott el, amely szerint a
takarékbetétek kamatai után fizetendő 7V3%-os já-
radékadót a takarék- és kölcsönpénztár-egyesületek
maguk viseljék. A határozat köszönetet "mond a
pénzügyminiszternek és a bécsi tartományi pénz-
ügyigazgatóságnak az adó- és illeték ügyekben a
takarék- és kölcsönpénztár-egyletek iránt tanusitott
előzékenységükért. Azonkivül " elfogadtak egy hatá-
rozat javaslatot, amely felhivja a kormányt, hogy
ha uj törvényjavaslatot terjeszt elő a kereseti és
gazdasági szövetkezetekről, legyen figyelemmel a
takarék- és kölcsönpénztár-egyletekre. A gyülés
továbbá inditványt fogadott el egy pénzkezelési köz-
pont alapításáról, valamint arról, hogy a központ a
többi mezőgazdasági organizácziókat is olvassza ma-
gába és mozdítsa elő.

Szesztermelés é3 szeszforgalom. A pénzügy-
miniszterium a következő kimutatást teszi közzé a
magyar korona országainak szesztermeléséről és
szesz forgalmáról 1897. év november havában és
1897. évi szeptember hó l-töl bezárólag 1897. no-
vember végeig terjedő idő alatt: I. Termelési adó : 1.
Termelési adó alá, esö szeszfőzdék által termelésre
bejelentetett 1897. november havában 7153 hektoliter
tiszta alkohol. 1897. szeptember l-töl bezárólag 1897.
november végéig 22.177 hektoliter. II. Fogyasztási adó :
2. Termeltetett szeszfőzdékben november havában
93,414 hektoliter, a fenti időszakban 217,550 hekto-
liter. 3- Bevételeztetett fogyasztási adóval terhelt
szesz, szabadraklárakká nyilvánitott szeszfínomitok-
ban és szeszszabadraktárakban : a) a magyar korona
országaiból november havában 35.043 hektoliter, a
fenti időszakban 63,477 hektoliter, b) a birodalmi
tanácsban képviselt királyságok és országokból novem-
ber havában 3,709 hektoliter, a fenti időszakban
12,470 hektoliter. 4. Elszállittatott a fent emlitett
vállalatokból: a) a fogyasztási adó lefizetése mel-
lett november havában 83,366 hektoliter, a fenti
időszakban 228,243 hektoliter, b) fogyasztási adóval
terhelten : aa) a magyar korona országaiban levő
vállalatok részére november havában 35.918 hekto-
liter, a fenti időszakban 66,157 hektoliter, bb) a bi-
rodalmi tanácsban képviselt királyságok és orszá-
gokban levő vállalatok részére november havában
6.283 hektoliter, a fenti időszakra 9,852 hektoliter,
cc) a vámvonalon át való kiviteké november havá-
ban 7,121 hektoliter, a fenti időszakiján 16,909 hek-
dtoliter, d) másnemü adómentes felhasználásra no-
vember havában 7,058 hektoliter, a fenti időszakban
21,177 hektoliter.

Közlekedés.
Magyar királyi államvasutak. Az ezidőszerint

Budapest nyugati pályaudvar és Palota-Újpest között
közlekedő 166. és 165. számu reggeli helyi személy-
vonat folyó évi április hó l-töl kezdve ezen hó
végéig Budapest nyugati pályaudvarról Dunakeszig,
illetve Dunakeszről—Budapest-nyugati pályaudvarig
fog a következő menetrend szerint közlekedni: a
166. számu vonat Budapest-nyugati pályaudvarról
indul reggel 5 óra 30 perczkor, érkezik Dunakeszre
reggel 5 óra 58 perczkor; az ellenirányban menő
165. számu vonat pedig Dunakeszről indul reggel
6 óra 6 perczkor és Budapest-nyugati pályaudvarra
érkezik reggel 6 óra 35 perczkor. — A magyar
királyi államvasutak igazgatóságától nyert értesítés
szerint az 1S94. évi márczius hó 1-vel életbe lépett
osztrák-magyar körutazási díjszabás 1S98. évi már-
czius hó 31-ével érvényen kivül helyeztetik.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 27.

A malmok már nem sztrájkolnák 1 Denikve
a malom, „mint olyan" nem csak arra való, hogy
közreműködjék a lanyha hangulat minél intenzivebb
módon való fejlesztésében, hanem tulajdonképen
némileg az a rendeltetőse is volna, hogy — igaz,
ez nem modern felfogás — gabonát őröljön. Miután
pedig a garatra nem önthetik sem az olcsó tavaszi
kötéseket, sem a sürgős argentiniai kínálatot, vagy
plane az indiai kitünő terméskilátásokat, nem ma-
radt más hátra a malmoknak, mint egy szokatlan
és elavult expedienshez fordulni, ahoz, hogy buzát
vegyenek. Vásárolnak is délelőtt, délután, a nap
minden szakában egyaránt és leginkább végeznék
az; árubeszerzést éjjel, amikor nem látja senki, ne-
hogy valahogy kipattanjon a féltve őrzött titok, hogy
özönével érkeznek mostanában a lisztmegrendelések.

Még mindig azt hisszük, hogy hiba tan a
kréta körül! A lisztfogyasztás, a jelenlegi magas
árak mellett, kétségkivül megcsappant, de elvégre is
csak nem szünt meg egészen, hanem — vegyük a
legrosszabb eseíet — huszonöt százalékkal apadt.
Hogy hol szerzik he majd Magyarországon, illetve a
hozzánk importáló államokban a fedezetet, a még
hátralevő félévben a normális lisztszükséglét het-

venöt százalékára, avval a malmok körültekintő
vezetőségei, bizonyára tisztában vannak. Mi nem
tudjuk. Előfordult ugyan már többszer is, hogy a
malmok kalkulálása visszafelé sült el!

Tovább se menjünk a tavalyi nyárnál, akkor
is teljesen fékeismerték a helyzetet. Csökönyösen
megmaradtak a ,non posszumus" álláspontján a
kilencz—tiz forintos búzaárak idején ; akkor is azt
hajtogatták, hogy: „a gazdánaktul kell adni termé-
sén, más vevő nincsen, nem adunk többet, és aztán
mohon kapkodták a buzát 13—14 forintos ár
mellett.

Tény, hogy ma délelőtt 25.000 metermázsa,
délután 10.000 metermázsa buza kelt el. Többet
egy januári üzleti naptól követelni alig lehet. Az
eladásra került tételeket nagyobbára a helybeli rak-
tárállomány szolgáltatta, amely ilyfonnán — a még
eladatlan árut értve — alig tesz többet 200.000
métermázsánál. Ha még egy hétig ily keretben mo-
zognak a napi vásárlások, a budapesti raktárállo-
mány már nem „nehezedik ólomsulyként az irány-
zat fejlődésére". Sorra kerülnek aztán a vidéki kész-
letek, végre a Fiumén át beözönlő áru. Egyelőre
azonban: Fiaménéi a tenger csöndes.

Jellemző, hogy az árutulajdonosok ma annyira
megrökönyödtek a vevők leereszkedésétől, hogy a
leplezetlenül tanusitott vásárló kedv daczára, elfe-
lejtettek magasabb árkövetelésekkel előhozakodni,
csak az üzlet vége felé merészkedett 2Vi—5 kraj-
czárral többet kérni, amit szó nélkül meg is adtak
a vevők.

Annak a némikép feltünö jelenségnek, hogy a
spekuláczió mostanában szivesen válik meg az
árutól, megvan az egyszerü magyarázata és a
számszerint kimutatható jogosultsága. Akár melyi-
két is . halászszuk ki a ma eladott tételek
közül : a számitás bevág. Elkelt például 1000 me-
termázsa 745 kilogrammos, veggülékes raktári buza
12.27 Vá forinton három hóra, azaz 12.15 forintos
készpénzáron. Szeretnők tudni, hogy minek is spe-
kulálna annak az árunak a tulajdonosa a készbu-
zával, amikor nehezebb és tisztább buzát kap a
határidőpiaczon 35—40 krajczárral olcsóbban, amel-
lett a kötést egyszerüen zsebre vágja nem is kell
neki sem raktárdijat, sem kamatot és manipulálási
költséget fizetni.

Amerikában tegnap janári haláridőn kivül az
összes terminusok emelkedtek, jóllehet a kiviteli
kereslet kissé szünetelt és ennek helyébe a lokális
fogyasztás vásárlásai léptek. A St.-Louisban az ele-
vátorokban kiütött tüzvész alkalmával odaégett
280,000 breshel buza esete persze aránylag sokkal
jelentéktelenebb, semhogy az irányzata befolyással
lehetett volna.

A délután beérkezett sürgönyök kivétel nél-
kül szilárd irányt jelentettek. Az emelkedés kitesz
Londonban 3—6 peneet, Liverpoolban 6/s pennyt,
Berlinben 30 fülért. Bécsben 10 krajczárt, Páris-
ban 40 centimest a buzánál os '/« frankot a
lisztnél.

Buza.
Elkelt délelőtt körülbelül 25.000 metermázsa

buza szilárdan fentartott, helylyel-közel valamivel
magasabb áron. Román és orosz buza is került
forgalomba, délben és délután további 10,000 méter-
mázsát vettek 5 krajczárral drágábban.

Előfordult eladások buzában.
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Hivatalos jegyzések buzában.

F A J

Tluaridéki

Peatvidéki

Fejémnesyei

i _j j 100 kilogr.
= •=••*! készp, ara

-= I frttól 5 5J=

74
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7tí
60
74
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73
80
74
7tl
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80

12.26
12.55
12.SŐ
13.10
12.20
12.S0
12.60
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12.30
12.60
12.90
13.10

I12.35
12.60

112.0-5
13.15112.30

112. fia
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113.10
12.40
12.65
1 3 . -
13.15

100 kilojr.
készp, ára
frttólJfrÜ2
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I2Í50
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1 3 —

12.50
12.ÖÜ
13.05
12.45
12.75
13.—
12.55
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Raktárállomány buzában és lisztben: A
fővárosi közraktárakban 146.800 métermázsa buza
és 85.400 metermázsa liszt; A nyugotiban 72.120
metermázsa buza és 3470 metermázsa liszt. Silos
49,100 métermázsa buza.

Határidőüzlet buzában: Ugy a tavaszi,
mint az őszi buza áremelkedést tapasztalt.

Előfordult haiáridőkötések buzában.

Határ idő
Délelőtti és déli tőzsde Délutáni tőzsde

márczius
május

t

kezdeti forgalom Izárlatlkezdet forgalom [zárlat
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9.41
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9.42—39—39— 39

ll. 78
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11.78
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9.40 -41

11.80
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Hivatalos

Határidő
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•zept

ha táridqfegyzések
j Déli tözsdu zárlata
j jnuuár 27.
| pénz

11.78

9.39

áru

11.80

9.41

január 36.
pénz

11.72

9.33

am

1174

9.30

• buzában.
Leszámoló
árfolyamok

-

Rozs.
Készáruüzlet rozsban : Fentartott árak mel-

lett kevés üzlet volt. Ma is nagyobb tétel román áru
kelt el 5 krral magasabb áron.

Előfordult eladások rozsban.
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Hivatalos jegyzések rozsban.
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frttól
8.50
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Raktárállomány rozsban : A közraktárban
39.700 metermázsa; a nyugati pályaudvaron
7551 metermázsa.

Határidőüzlet rozsban. Tavaszi rozsban
alig volt forgalom fentartott árakon.

ElőiorduH határidőkötések rozsban.

Határidő
márczius

Délelőtti cs déli tőzsde
Kezdet | forgalom | zárlat

8.Ő5 Ö.5b S.57

Délutáni tőzsde
kezdijt | forgalom
8.56 8.57

zárlat
8.58

Hivatalos hatűi'idő'/esyzések rozsban.

Határidő

márczius . . .

Déli tőzsde zárlata
január 27-én

pénz
8.06

aru
8.53

január 26-án
pénz
8.04

aru
8.0G

Leszámoló
árfolyamok

Takarmanyfélék.
Készáruüzlet takarmány félékben. Zab

változatlan. A, fogyasztók részéről élénk vásárlás
nyilvánul. — Árpa szilárd, finom minőségü áruért
nagyon érdeklődnek, de a kinálat gyenge. — Ten-
geri változatlan és üzlettelen.

Előfordult eladások takarmány félékben.
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Hivatalos jegyzések takarmány félékben.
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Raktárállomány takarmányfélékben: A
közraktárakban 44.600 metermázsa árpa, 13.000 me-
termázsa zab, "76.600 metermázsa tengeri. A
nyugati pályaudvarban 3898 metermázsa árpa, 2390
metermázsa tengeri, a Silosban 900 metermázsa
aab. 19.200 metermázsa tengeri.

Előfordult határidőkötések takarmány félékben

Am
Határ-

idő

Tengeri . j május

Zab.
julius
márcz

Délelőtti és déíi tőzsde
kezd. j forgalom I zári.

5.30
6.31

5.21-22 5.21

Délutáni tőzsde
kezd. forgalom zárL

5.19
5.31
6.U2

5.20 5.21

Hivatalos határidőjegyzések takarmány-
félékben.
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Gabona- és Iisztforgalom.
A m. kir. közp. statisztikai hivatal az 1897. évi január hó 25.

este 6 órától január 26. este 6 óráig Budapestre -rasuton os hajón
étkezett s innen elszállított gabonaküldeményekröl és a budapesti
íővámhivatalnál előjegyzett gabona- és lisztmcnnyiségekröl a követ-

kezö kimutatást teszi közé:

Az ám
megnevezess

É r k e z e t t
vasuton | hajón I együtt ||vasuton j hajón j együtt

Elszállittatott

m e t e r m á z s a
h e l y i f o r g a l o m b a

buza . . . .
rozs
árpa . . . .
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tengeri . . .

1417
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41)2
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1417;
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2U5j
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öaszasea . . |j 3106] -T| 3106JJ T l Ö j -
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megnevezése
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árpa . .
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czéljából való

behozatalra
elöj. mennyi-
ség métertn.

5236

Az áru
megnevezése

búzaliszt
rozsliszt
árpaliszt

5236

A visszkívi-
telrc előjegyzett
mennyiség inó-

termázsakban

352
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, január 27.

Nagy üzlet ma sem volt. Mindamellett a nem-
zetközi értékek ára megmaradt tegnapi magaslatán.
Ennek pedig Hét oka volt. Az első az, hogy a bécsi
kontremine azon hirre, hogy az osztrák hitelbank
mégis megadja a tizenhét forint osztalékot, folytatta
fedezési műveleteit. A másik pedig az, hogy Ber-
linben a mai prolongácziónál még érezhetőbbé lett
ez értékben a darabhiány. A helyi piaczon nálunk
semmi sem változott jelentékenyebben. Csupán
a jelzálogbank részvényei veszteltek két forin-
tot tegnapi árukból. A tőzsde nem volt megelégedve
azon határozatokkal, melyekhez a jelzálogbank teg-
napi közgyülése az eszközlendö tőkeemelést kötötte.

Az előtőzsdén : Magyar hitelrészvény 3S2.—
—381.25, Jelzálogbank 276. 274.50, Leszámitoló
bank 253.25, Osztrák hitelrészv. 358.30—357.70,
Osztrák-magyar államvasut 342—341.50 Közuti
vaspálya 404.25—404.50, Rimamurányi 248.75 fo-
rinton köttetett.

Délelőtti ll óra 25 perczkor zárulnak :
Osztr, hitelrészv. 358.—, Magyar hitelrészv. 381.25,
Aranyjáradék 121.25, Koronajáradék 99.40, Leszá-
mitoló bank 253.25, Jelzálogbank 274.50, Rimamurá-
nvi 248.25, Osztr.-magy, államvasut 341.50, Ipar- és
kereskedelmi bank 105.—, Déli vasut 81.—, Közuti
vasut 404.25, villamos vasut 277.—.

A déli tőzsdén előiordult kötések : Korona-
járadék 99.52V2—99.55, Kereskedelmi bank 1444.—,
Közuti vasut 403.50—404.—, Magyar hitekészvény
382.25—381.50, Magyar ipar- és keresk, bank 105.—,
Magyar jelzálogbank 274. 274.75, Rimamurányi
248.50—249.—, Osztrák hitelrészvény 358.—358.60,
Osztrák-magyar állam-vasut 341.50—342.25, Keres-
kedelmi társaság 210.—, Országos központi takarék-
pénztár 845. 850, Drasche 750.—, Aszfalt
225.—, Ujlaki téglagyár 270.—271.—, Czukoripar
150.—150.50.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1.50—2.— frt; 8 napra 5.—6.— frt;
utoljára 10.—12.— frt.

Délutáni 1 óra 30perczkor zárulnák:
január 27. január 26.

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

Az utótőzsdén: Osztr, hilelr. 358.30—357.90
osztrák-magyar államvasut 341.75, Magyar hitel-
részvény 381.75 forinton köttetett.

121.—
99.40

381.50
105.25
274.50
253.50
249.25
358.30

80.50
841.75
403.50
277.—

121.,—
99.40

381.—
105.50
273.50
253.50
248.50
356.70

81.25
341.25
403.—
277.—

ueiutan 4 oraicor
Osztrák hitelrészvény
Mag\-ar hiteh'észvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk, bank
Déli vasut

zaminiiK:
jan'Jir •!-.

357.^0
3S1.75
341.75
253.—
274.—
249.—
403.50
277.—
105.25

80.50

január 2ö.
;ir>v̂ .2o
381.75
341.75
253.50
273.50
248.50
404.75
277.25
105.—
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TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, január 27. Zsiradík irányzata

szilárd, az árak emelkedtek. Első minőségü városi
áru 55 forinton köttetett. Szilva irányzata csen-
des, az árak változatlanok; szerb pokványáru
13.85 forint métermázsánkint. Szilvaiz üzlet-
telen volt.

Hivatalos jegyzések.
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15Í25
j7
13.75
14.25
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19.25

-".-

20.—
1S.50

52.—
32.—
36.—
43 —

frt, H. 48—52 frt.
vidéki 46—49 frt.
füstölt 72—90 kr
54—56 frt (100

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, jan. 27. A vásári forgalom: Hus-

nál a forgalom csendes, árak szilárdak. Baromfinál
lanyha, árak emelkedtek. — Halban csendes, árak
szilárdak. — Tej és tejtermékeknél csendes.
Tojásnál csendes, árak emelkedtek. — Zöld-
ségnél csendes. — Gyümölcsnél élénk. —
Füszereknél csendes. — Időjárás: derült,
hideg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következő: Hus.
Marhahus hátulja I. 46—54 frt, II. 40—46 frt.
Birkahus hátulja I. 30—38 frt, IL 28—30
frt. Borjuhus hátulja I. 52—64
Sertéshus elsőrendü 52—53 frt,
(Minden 100 kilonkint.) Kolhász
(kilonkint). Sertészsír hordóval
kilonkint). —Baromfí (élő). Tyuk 1 pár 1.10—1'50
frt. Csirke 1 pár 0S0—1"30 frt. Lud hizott kilon-
kint 0-52—0-56 frt. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 36.0—37-0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2—5.00
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—5.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 03—16 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—45 frt, H. 18—30 frt. Vaj
közöns, kilonkint 70—80 frt. Vaj-téa kilonkint 1.00
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.00—3.— frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.60—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 0-35—1-20 frt 1 kiló. Csuka (élő) 0-40—
0.80 frt 1 kiló. Ponty dunai 0"42—060 frt.

Szesz.
Berlin, jan. 27. Szesz helyben 40.S0 márka

«= 24.05 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 5S.80 frt.

Stettin, jan. 27. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 39.— márka = 22.93 frt. Átszámitási árfolyam
100 marka == 58.80 frt.

Boroszló, jan. 27. Szesz (50-es) pr. november
58.— márka = 34.10 frt; szesz (70-es) pr. novem-
ber 38.60 márka = 22.70 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.

Hfemburg, jan. 27. Szesz nov,—decz. 20.10
márka = 11.82 frt; décz.—jan. 19.76 márka —
11.61 frt; jan.—febr. 19.75 márka = 11.61 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka «= 58.80 forint

Páris, jan. 27. Szesz folyó hóra 43.75 frk —
23.05 frt; decz.-re 43.25 frk = 22.80 frt;
négy első hóra 43.25 frk = 22.80 frt; májustól 4
hóra 43.—. frk — 22.66 frt. Az árak 10.000 liter
százalékonkint V4°/o leszámítolással értendők. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.55.

Czukor.
Praga. jan. 27. Nyersczukor 88% czukortar-

talom alapján franco Aussig 12.62 frt, azonnali
szállitásra 12.72 forint uj campagne.

Hamburg, jan. 27. Nyersczukor f. o. b.
Hamburg, azonnali szállitásra 9.07 márka, februári
szállitásra 9.10 márka, májusi szállitásra 9.37
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márka, augusztusi szállitásra 9.57 márka. Irányzat
tartva.
^ c

P á / f
i s ' :-'n- 27.Nyersczukor (88 fufc) kész.áru

^ . — ^ . o O nk. fehérczukor novemberre 30.7, s. frk,
deczemberre 31.— frk, 4 első hóra 31.5/8 frk,
Í-M -°n&

 1 f
m * j U s t ó l s - - ~ frk- Finomitott készáru101.DO—102.— fik.

London, jan. 27. Jávaczukor l l shilling,
nyugodt. Nyers czukor és jegeczedett czukor
i?en nyuyodt; finomított darabczukorhan jó
ü/ieí, ártartó. Külföldi tört ártartóan indult, bá-
gyadta:! zárult. Jegyeztetett: készáru 1.0.93/* sh.,
márcz.-ápr.-ra lü.lü1 2 sh., május-aug.-ra ll.lVssh.
Jtópaczukor ártartóan indult és lanyhán záruk.
Német (6S°/o) jan.-ra 9.03/4 sh., februárra 9.1 Vs
sh., ápr.-ra 9.3!'4 sh., máj.-ra 9.4 sh., jun.-sra
í>.5 shilling. Uatéi-időűzlnt: januárra 9.03/t sh.,
februárra JJ.IV2 sh., márcziusra 9.3 sh., áprilisra
9.?»•*/* shilling, májusra 9.4V* shilling, juniusra
9.5 V* shilling.

Olajok.
Pér!

frk (
négy el
májustól 5;>.7ö fik (== 25.30
ki;:t értendők. Átszámitási
47.55 frt.

Hamburg, jan. 27. Repczeolaj helyben 54.—
márka ( = ÖÍ.TVI fr!.). Átszámitási árfolyam 100
márka =* 58.SO frt.

Kö!n, jan. 27. Repczeolaj májusra (hordóval).
50.50 márka ( = 33 23 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka «= 58.SO frt.

London, jan. 27. Repczeolaj 23.3—23.6 sh.
Lenolaj 16.1 Vs shilling Gyapotmagolaj 14.—.—14.6
sh. Terpentin 24.1V2—24.3 sh.

Petroleum.

Olajok.
Pérls, jan. 27. Repczeolaj folyó hóra 53.50

25.19 frt); januárra 53.75 frk (= 25.30 frt);
Isőjióra 53.ÍÜ frk (=25.30. frt); négy hóra

frt). Arak
árfolvam

100
100

'kilón-
frk =

27. Petroleum helyben 4.80

Petroleum fin. helyben

Hamburg, jan,
márka «=* 2.S2 frt.

Antwerpen, jan. 27.
14.25 frank — 6.77 frt.

Bréma, jan. 27. Petroleum fin. helyben 4.95
márka — 2.91 frt.

Newyork, jan. 27. Petroleum fin. 70 Abel'Fest.
Newyorkban 5.40 cents, fin. petroleum Philadelphiá-
ban 5.35 cents; United Rife Line Certificates de-
czemberre 65.—; Nyers petroleum deczemberre
5.95.

London, jan. 27. Petroleum, amerikai 43/s—
4Vi ih., orosz 4V« sh.

Kávé, toa, rizs.
London, jan. 27. Santos határidő gyengén

indult, ártartóan zárult. Jegyeztetett: januárra 29'6
shilling, márcziusra 29.6 sh., májusra 30.—
sh., juliusra 30.3 sh., szeptemberre 30.G sh.,
decz.-re 31.— shilling. Tea . Indiai meglehetősen
szilárd, Rizs : nyugodt.

Fémek.
London, jan. 27. Béz, G. M. Brande 49Vs—

493/a font sterling készáru é3 497/i«—49h/ia
font sterling 3 hóra ; best sel. 533/4—53V* font ster-
ling. Ón : finom külföldi 633/ie—63n/ie font sterling
kószára ős 6313/ic—645/ie font sterling- 3 hóra.
Ólom : angol 123/« font sterling ; külföldi 12Va—;
12-Vs font sterling. Horgany : külföldi 18—
ISV4 font sterling. Higany: 7.— font sterling elsö;
Os 6.19 font sterling másodkézből. Vas-: A glasgoví
nyersvaspiacz szilárdan indult és lanyhán zárult
jó üzlet mellett: Zárlatárak: 46.P/a shilling,
készáru és 46.472 shilling egy hóra; Cleveland
41 • 1 shillingkészáru és 41.3V2 sh. egy hóra; He-
matit 49.2 shilling készáru és 49.5 sh. egy hóra;
Middlesbrough 50.0 shilling készáru és 50.3 sh.
egy hóra. A nyersvaskészlel Glasgovban 335.930 és
Middlesbroughban 49,032 tonna. :

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 27. A hidegebb időjárás hatása

alatt, valamint a magasabb newyorki jegyzések kö-
vetkeztében, a gabonatőzsdén szilárd volt az irány-
zat, de a forgalom ennek daczára, csekély maradt.
Köttetett: buza tavaszra 11.62—11.59—11.61 forin-
ton, rozs tavaszra S.72 forinton, zab tavaszra 6.63
forinton, tengeri május-juniusra 5.43—5.44 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett :
Buza tavaszra ll.61—11.62, rozs tavaszra

8.70—S.72, tengeri máj.-jun. 5.43—5.44, zab tavaszra
6.62-6.63.

Boroszlő, január 27. Buza helyben 18.60 márka
(~= 10.93 frt) sárga. Buza helyben 1S.50 márka
(— 10.87 frt). Rozs helyben 14.90 marka ( = 8.76
fel.) Zab helyben 14 — márka ( = 8.23 frt.) Tengeri
helyben 12.— márka ( = 7.06 frt). Minden 100 kilon-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, január 27. Buza holsteini 178—186
márka* ( = 10.47—10.99 frt). Rozs meklenburgi
140—150 márka (8.23—S.82.) Rozs orosz 107—1ÜS
márka (— 6.29—6.35 frt). Minden 100 kilonkint.
Átszámitási árfolvam 100 márka = 58.80 frt.

Páris, január 27. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
28.90 frank ( = 13.77' frt.). Buza deczember hóra
23.90 frank ( = 13.77 frt). Buza 4 elsö Mra 28.75
frank (= 13.70 frt). Buza 4 hóra májustól 28.60 frank
( = 13.63 frt). Rozs folyó hóra 17.50 frank {= 8.33
frt). Rozs deczember hóra 17.75 frank ( = 8.44 frt).
Rozs 4 első hóra 17.75 frank ( = 8.44 frt). Rozs 4
hóra májustól 17.75 frank (=8.44 frt) minden 100
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.55
forint.

Páris, január 27. (Zárlat.) Buza folyó hóra
28.60 frank ( = 13.03 frt). Buza deczember 28.75
frank (== 13.70 frt). Buza 4 első hóra 28.40 frank
(=13.54 frt.) Buza 4 hóra májustól 28.30 frank
(=13.49 frt).

London, január 27. Gabona nyugodt, szilárd.
Kevert uszó amerikai tengeri h'i sh.-gel magasabb.
Hozatalok: buza 15.110, árpa 2320 és zab 19.960 q.
Tengeri hely-ben 171/* sh.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDE.
Bécs, január 27. A mai tőzsdén ismét

Tramway és Villamossági részvények kánt volt ér-
deklődés. Ezeket a papírokat ma berlini számiára is
vásárolták. Ellenben a kulisszában nem volt élén-
kebb üzlet, itt csak alpesi bányarészvények kerül-
tek forgalomba. Ez utóbbiak 150 frtig emelkedtek.

Az elötözsdén: Osztrák hitelrészvény 357.G2—
358.25, Anglo-bank 162.50, Unionbank 303.50—
304.50. Magyar jelzálogbank 274.—, Kereskedelmi
bank 1440.—, Magyar hitelrészvény 382.25, Osztrák-
magyar államvasut 341.37—341.75, Déli vasut
81.—, Cseh északi vasut 264.25—263.25, Tramway
117.50—118.50, Alpesi bánya 147.50—146.30,
Fegyvergyár 305.50—306.—, Nemzetközi viHamos-
sá£TÍ 331.'25—331.75, Osztrák villamossági 317.50—
320.75, Török dohány 135.—138, Török sorsjegy
60.20—G0.35, Német márka 58.7S frton köttetett.

Délelött ll óra — perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 357.75, Magyar hitelrész-
vény 382.—, Union bank 304.50, Lánderbank
219.25, Osztrák-magyar államvasut 341.50, Déli
vasut 81.— , Tramway 481.50, Alpesi hánya 148.10,
Rimamuránvi 248.75, Májusi járadék 102.50, Török
sorsjegy 60.20.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 358.25.
Magyar hitekészvény 382.25. Lánderbank 219.50.
Unionbank 304.50. Anglo-bank 163.25. Bankverein
259.—, Osztr.-magy, államv. 341.50.Déli vasut 81.—.
Elbevölgyi vasut 2ö5.—. Tramway 481.—. Alpesi
bánya 148.75. Rimamurányi 248.50. Prágai vasipar
712.—. Villamossági 321.50, Májusi járadék
102.50. Magyar koronajaradék 99.40. Török sors-
jegy 60.25. Német márka 58.78 forinton köttetettt.

Délután 2 óra 30perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyj áradok 121.20. Magyar koronajaradék
99.30. Tiszai kölcsönsorsjegy 140.25. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 97.10. Magyar hiteh'észvény
381.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 154.25.
Kassa-oderbergi vasut 191.40. Magyar kereskedelmi
bank 1438.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstbén 101.—
Magyar keleti vasuti álami kötvények 122.10. Ma-
gyar leszámitoló és pénzváltóbank 253.—. Rima-
murányi vasrészvénytávsaság 248.—. 4*2°/o papir-
járadék 102.50. 4.2% ezüstjáradék 102.50. Osz-
trák aranyjáradék 122.05. Osztrák koronajaradék
102.60. 1860. sorsjegyek 144.25. 18'64. sorsjegyek
189.25. Osztrák hitelsorsjegyek 198.50. Osztrák hitel-
részvény 358.25. Angol-osztrákbank 163.20. Unio-
bank 304.—. Bécsi Bankverein 259.50. Osztrák
Lánderbank 219.25. Osztrák-magyar bank 932.—.
Osztrák-magyar államvasut 341.50. Déli vasut 80.25
Elbevölgyi vasut 265.50. Dunagőzhajozási részvény
455.—. Alpesi bányarészvény 148.50. Dohányrész-
vény 134.50. 20 frankos 9.53, Császári királyi vert
arany 5.69. Londoni váltóár 120.—. Német' bank-
váltó 53.77.

Bécs, január 27. {Utótözsde.) A déli tőzsde
zárlata után jegyeznek: Osztrák hiteh'észvény 358.37,
Magyar hiteírészvény 3S2.—, Anglo-bank 163.75,
Bankver. 259.50, Union-bank 30450, Landerb. 219.25,
Osztrák-magyar államvasut 341.75, Déli vasut 80.37,
Elbevölgyi vasut 265.50, Északnyugoti vasut 252.50,
Török dohányrészvény 135.50, Rimamurányi vasmü
249.—, Alpesi bánya 148.90, Májusi járadék 102.50,
Magyar koronajáradék 99.35, Török-sörsjegy 60.30,
Német márka azonnali szállitás 5S.80.

Berlin, január 27. (Zárlat) 4'2°/o papir-
járadék 102.40, 4 2 % ezüstjáradék 102.30, 4 %
osztr, aranyjáradék 103.50, 4°/o magyar aranyjáradék
103.20, osztrák hitelrészvény 225.—, magyar korona-
járadék 99.90, déli vasut 35.40, osztrák-magyar
államvasut 145.20, Károly Lajos-vasut 107.10, orosz
bankjegy 216.75, bécsi váltóár 170.—, 4 % uj orosz
kölcsön 100.—. magyar beruházási kölcsön 103.20,
olasz járadék 94.30. Az irányzat szilárd.

Berlin, január 27. (Utótőzsde.) Osztrák hitel-
részvény 225.40, magyar koronajáradék 99.90, déli
vasut 35.10, Magyar aranyjáradék 103.20, osztrák-
magyar államvasut 142.20. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, január 27. (Zárlat) 4-2% papir-
járadék 86.95, 4.2°/o ezüstjáradék 86.95, 4°/o osztr.

aranyjár. 103.50, 4°/o. magy. aranyjár. 103.20, magy.
koronajár. 100, osztr, hiteírészvény 303.62, Osztrák-
magy, bank 704.50, osztr.-magy, államvasut 294.25.
déli' vasut 71.25, Elbevölgyi vasut 227.50,
bécsi váltóár 170.—, londoni váltóár 20.41, párisi
váltóár 80.95, bécsi bankverein 222.—, villamos
részvény 140.25, alpesi bányarészvény 123.—,
8°/o magyar aranykölcsön 91.35. Az irányzat
szilárd.

Frankfurt, január 27. (Utótözsde.) Osztr, hitel-
részvény 303.50, osztrák-magyar államvasut 294.50,
Déli vasut 71.38.

Frankfurt, január 27. (Esti tőzsde.) Osztrák
hitelrészvény 303.62. Az irányzat szilárd.

Hamburg, január 27. (Zárlat.) 4.2°/0 ezüst-
járadék 87.—, osztrák hitelrészvények 303.25,
osztrák-magyar államvasut 736.50, déli vasut
169.—, olasz járadék 94.50, 4°/„ osztr, aranyj.
103.70, 4°/0-os magyar aranyj. 103.50. Az irány-
zat szilárd.

Páris, január 27. (Zárlat) 3°/0 franczia jár.
103.22, 3V2°/o franczia jár. 107.50, olasz járadék
94.05, Osztrák földhitelrészvények 1279.—, 4 %
magy. aranyjáradék 102.50, Ottománbank 564.50,
dohányrészény 294.—, párisi bank-részvény 916,
osztrák Lánderbank 484, alpesi hányarészvény 325.—.
Az irányzat szilárd.

London, január 27. (Zárlat) Angol consolok
112.5/s. déli vasut 7.50, spanyol járadék 60.50,
olasz járadék 92.7/s, 4 % magy. aranyjáradék 101.25.
4% rupia 63. Ve, Canada pacificvasut 82. Vs,
leszámitolási kamatláb 2.3/4, ezüst 26.8/ie. Az
irányzat nyugodt.

New-York, január 27. ezüst 56.6/s.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 189S. január 27-én reggel 7 órakor.
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Az északi depresszió inára mélyebb lett és Oroszországban
a barométer erős sülyedését okozza. A maximum helyét megtartva,
még erősebb lett és Erdélyben 730 mm.-ig emelkedett

Az európai időjárás többnyire száraz. A legnagyobb hideg a
keleti Kárpátokban van, de északról már a hömérséklet emelkedése
tapasztalható.

Hazánkban száraz és hideg idő uralkodik. A hőmérséklel
éjjel-nappal állandóan a fagypont alatt van, söt Erdélyben ma reggel
mindenfitt — 20 C° alatt. Az ég jobbára tiszta.

Száraz idő várható, a fagynak csökkenésével.

~~ VIZÁLLÁS.
— Január 27-én.—
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márka, augusztusi szállitásra 9.57 márka. Irányzat
taríva.
„- c l

Pá~ rr3' - r ; n " ~~' Nyersczukor (88 fuk) kész áru
._-.—^.oü frk. fehérczukor novemberre 30.7/s. frk,
deczemberre 31.— frk, 4 elsö hóra 31.5/s frk,
?o, io r a „ m a J u s t o 1 s - - — frk. Finomitott készáru
101. öO—102.— frk.

London, jan. 27. Jávaczukor l l shilling,
nyugodt. Nyers czukor és jegeczedett czukor
igen nyuyodt; finomított darabezukorban jó
üzlet, ártartó. Külföldi tört ártartóan indult, bá-
gyadtan zárult. Jegyeztetett: készáru 1.0.93/* sh.,
inárcz.-ápr.-ra 10.1Ü12 sh., május-aug.-ra II.IV2 sh.
Répaczukor ártartóan indult és lanyhán zárult.
Xómec (68%) jan.-ra 9.03/* sh., februárra 9.IV2
.sh., ápr.-ra 9.3i/4 sh., máj.-ra 9.4 sh., jun.-sra
í'.5 shilling. Hatéridöüzlnt: januárra 9.03/* sh.,
februárra D.IV2 sh., márcziusra 9.3 sh., áprilisra
9.33/4 shilling, májusra 9.4Vi shilling, juniusra
y.5V« shilling.

Olajok.
Pérls, jan. 27. Repczeolaj folyó hóra 53.50

frk H 25.19 frt); januárra 53.75 frk (=25.30frt);
négy első hóra 53.75 frk ( = 25.30 frt); néoy hóra
industól o.i.75 frk (=» 25.30 frt). Árak 100 kilon-
kint értendők. Átszámitási árfolyam 100 frk ==
47.55 frt.

Hemburg, jan. 27. Repczeolaj helyben 54.—
márka ( = 31 .Tr> frt). Átszámitási árfolyam 100
márka =* 58.SO frt.

Kőin, jan. 27. Repczeolaj májusra (hordóval).
56.50 márka ( = 33 23 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

London, jan. 27. Repczeolaj 23.3—23.6 sh.
Lenolaj 16.1 Vá shilling Gyapotmagolaj 14.—.—14.6
•h. Terpentin 24.1 Vs—24.3 sh.

Petroleum.
jan. 27. Petroleum helyben 4.80

Petroleum fin. helyben

Hamburg,
márka — 2.82 fii.

Antwerpen, jan. 27.
14.25 frank — 6.77 frt.

Bréma, jan. 27. Petroleum fin. helyben 4.95
márka •= 2.91 frt.

Newyork, jan. 27. Petroleum fin. 70 Abel'Fest.
Newyorkban 5.40 cents, fin. petroleum Philadelphiá-
ban 5.35 cents; United Rife Line Certificates de-
czemberre 65.—; Nyers petroleum deczemberre
5.95.

London, jan. 27. Petroleum, amerikai 43/s—
4V> ih., orosz 4V« sh.

Kávé,, tea, rizs.
London, jan. 27. Santos határidő gyengén

indult, ártartóan zárult. Jegyeztetett: januárra 29'6
slűlling, márcziusra 29.6 sh., májusra 30.—
sh., juliusra 30.3 sh., szeptemberre 30.6 sh.,
decz.-re 31.— shilling. Tea . Indiai meglehetősen
szilárd, jRizs : nyugodt.

Férnek.
London, jan. 27. Réz, G. M. Brande 49Vá—

493/s font sterling készáru és 497/IB—49^/ia
font sterling 3 hóra ; hest sel. 533A—53V* font ster-
ling, ón : finom külföldi- 633/ie—6311/ie font sterling
készáru ős 6313/ic—645/ie font sterling 3 hóra.
Ólom : angol 12s/« font sterling-, külföldi 12Vá—
12-V8 font sterling. Horgany : külföldi 18—
1SV* font sterling. Higany: 7.— font sterling elsö
Cs 6.19 font sterling másodkézből. Vas: A glasgoví
nyersvaspiacz szilárdan indult és lanyhán zárult
jó üzlet mellett: Zárlatárak: 46.l1/* shilling
készáru és 46.4V2 shilling egy hóra; Cleveland
4V1 shillingkészáru és 41.3V2 sh. egy hóra; He-
matit 49.2 shilling készáru és 49.5 sh. egy hóra;
Middlesbrough 50.0 shilling készáru és 50.3 sh.
egy hóra. A nyersvaskészlel Glasgovban 335.930 és
Middlesbroughban 49,032 tonna. :

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 27. A hidegebb időjárás hatása

alatt, valamint a magasabb newyorki jegyzések kö-
vetkeztében, a gabonatőzsdén szilárd volt az irány-
zat, de a forgalom ennek daczára, csekély maradt.
Köttetett: buza tavaszra 11.62—11.59—11.61 fc"in-
tőn, rozs tavaszra S.72 forinton, zab tavaszra 6.63
forinton, tengeri május-juniusra 5.43—5.44 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett :
Buza tavaszra 11.61—11.62, rozs tavaszra

8.70—8.72, tengeri máj.-jun. 5.43—5.44, zab tavaszra
6.62—6.63.

Boroszló, január 27. Buza helyben 18.60 márka
(—= 10.93 frt) sárga. Buza helyben 18.50 márka
(— 10.87 irt). Rozs helyben 14.90 marka ( = 8.76
frt.) Zab helyben 14.— márka ( = 8.23 frt.) Tengeri
helyben 12.— márka ( = 7.06 frt). Minden 100 kilon-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, január 27. Buza holsteini 17S—186
márka0" ( = 1U.47—1Ü.99 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.

Páris, január 27. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
23.90 frank ( = 13.77 frt.). Buza deczember hóra
28.90 frank ( = 13.77 frt). Buza 4 első hóra 28.75
frank ( = 13.70 frt). Buza 4 hóra májustól 2S.60 frank
( = 13.63 frt). Rozs folyó hóra 17.50 frank ( = 8.33
frt). Rozs deczember hóra 17.75 frank ( = 8.44 frt).
Rozs 4 első hóra 17.75 frank ( = 8.44 frt). Rozs 4
hóra májustól 17.75 frank (=8.44 frt) minden 100
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank =* 47.55
forint.

Páris, január 27. (Zárlat.) Buza folyó hóra
28.60 frank ( = 13.03 frt). Buza deczember 28.75
frank (== 13.70 frt). Buza 4 első hóra 28.40 frank
(=-13.54 frt.) Buza 4 hóra májustól 28.30 frank
(=13.49 frt).

London, janoár 27. Gabona nyugodt, szilárd.
Kevert uszó amerikai tengeri V* sh.-gel magasabb.
Hozatalok: buza 15.110, árpa 2320 és zab 19.960 q.
Tengeri hely-ben 171/* sh.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDE.
Bécs, január 27. A mai tőzsdén ismét

Tramway és Villamossági részvények irtot volt ér-
deklődés. Ezeket a papirokat ma berlini számlára is
vásárolták. Ellenben a kulisszában nem volt élén-
kebb üzlet, itt csak alpesi bányarészvények kerül-
tek forgalomba. Ez utóbbiak 150 frtig emelkedtek.

Az előtőzsdén: Osztrák hitelrészvény 357.62—
358.25, Anglo-bank 162.50, Unionbank 303.50—
304.50. Magyar jelzálogbank 274.—, Kereskedelmi
bank 1440.—, Magyar hitelrészvény 382.25, Osztrák-
magyar államvasut 341.37—341.75, Déli vasut
81.—, Cseh északi vasut 264.25—263.25, Tramway
117.50—118.50, Alpesi bánya 147.50—148.30,
Fegyvergyár 305.50—306.—, Nemzetközi villamos-
sági 331."25—331.75, Osztrák villamossági 317.50
320.75, Török dohány 135.—136, Török sorsjegy
60.20—60.35, Német márka 58.78 frton köttetett.

Délelött ll óra — perczkor zárulnak:
Osztrák hitelrészvény 357.75, Magyar hitelrész-
vény 382.—, Union bank 304.50, Lánderbank
219.25, Osztrák-magyar államvasut 341.50, Déli
vasut 81.— , Tramway 481.50, Alpesi bánya 148.10,
Rimamurányi 248.75, Májusi járadék 102.50, Török
sorsjegy 60.20.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 358.25.
Magyar hitelrészvény 382.25- Lánderbank 219.50.
Unionbank 304.50. Anglo-bank 163.25. Bankverein
259.—, Osztr.-magy, államv. 341.50. Déli vasut 81.—.
Elbevölgyi vasut 2b'5.—. Tramway 481.—. Alpesi
bánya 148.75. Rimamurányi 248.50. Prágai vasipar
712.—. Villamossági 321.50, Májusi járadék
102.50. Magyar koronajáradék 99.40. Tőrök sors-
jegy 60.25. Német márka 58.78 forinton köttetettt.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 121.20. Magyar koronajaradék
99.30. Tiszai kölcsönsorsjegy 140.25. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 97.10. Magyar hiteírészvény
381.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 154.2E
Kassa-oderbergi vasut 191.40. Magyar kereskedelmi
bank 143S.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstbén 101.—
Magyar keleti vasuti álami kötvények 122.10. Ma-
gyar leszámitoló és pénzvállóbank 253.—. Rima-
murányi vasrészvénylársaság 248.—. 4'2°/o papir-
járadék 102.50. 4.2°/o ezüstjáradék 102.50. Osz-
trák aranyjáradék 122.05. Osztrák koronajáradék
102.60. 1860. sorsjegyek 144.25. 18'64. sorsjegyek
1S9.25. Osztrák hitelsorsjegyek 198.50. Osztrák hitel-
részvény 358.25. Angol-osztrákbank 163.20. Unio-
bank 304.—. Bécsi Bankverein 259.50. Osztrák
Lánderbank 219.25. Osztrák-magyar bank 932.—.
Osztrák-magyar államvasut 341.50. Déli vasut 80.25
Elbevölgyi vasut 265.50. Dunagőzhajozási részvény
455.—. Alpesi bányarészvény 148.50. Dohányrész-
vény 134.50. 20 frankos 9.53. Császári királyi vert
arany 5.69. Londoni váltóár 120.—. Kémet'bank-
váltó 53.77.

Bécs, január 27. (Utótözsde.) A déli tőzsde
zárlata után jegyeznek: Osztrák hiteírészvény 35É.37,
Magyar hiteírészvény 382.—, Anglo-bank 163.75,
Bankver. 259.50, Union-bank 304.50, Landerb. 219.25,
Osztrák-magyar államvasut 341.75, Déli vasut 80.37,
Elbevölgyi vasut 265.50, Északnyugoti vasut 252.50,
Török dohányrészvény 135.50, Rimamuránvi vasmü
249.—, Alpesi bánya 148.90, Májusi járadék 102.50,
Magyar koronajaradék 99.35, Török-sorsjegy 60.30,
Német márka azonnali szállitás 5S.80.

Berlin, január 27. (Zárlat.) 4'2°/o papir-
járadék 102.40, 4-2% ezüstjáradék 102.30, 4 %
osztr, aranyjáradék 103.50, 4 % magyar aranyjáradék
103.20, osztrák hitelrészvény 225.—, magyar korona-
jaradék 99.90, déli vasut 35.40, osztrák-magyar
államvasut 145.20, Károly Lajos-vasut 107.10, orosz
bankjegy 216.75, bécsi váltóár 170.—, 4 % uj orosz
kölcsön 100.—, magyar beruházási kölcsön 103.20,
olasz járadék 94.30. Az irányzat szilárd.

Berlin, január 27. (Utótözsde.) Osztrákhitel-
részvény 225.40, magyar koronajaradék 99.90, déli
vasut 35.10, Magyar aranyjáradék 103.20, osztrák-
magyar államvasut 142.20. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, január 27. (Zárlat.) 4-2% papir-
járadék 86.95, 4.2% ezüstjáradék 86.95, 4 % osztr.

aranyjár. 103.50, 4%. magy. aranyjár. 103.20, magy,
koronajár. 100, osztr, hitelrészvény 303.62, Osztrák-
magy, bank 79Í.50, osztr.-magy, államvasut 294.25,
déli' vasút 71.25, Elbevölgyi vasut 227.50,
bécsi váltóár 170.—, londoni váltóár 20.41, párisi
váltóár 80.95, bécsi bankverein 222.—, villamos
részvény 140.25, alpesi bányarészvény 123.—,
8°/o magyar aranykölcsön 91.35. Az irányzat
szilárd.

Frankfurt, január 27. (Utótözsde.) Osztr, hitel-
részvény 303.50, osztrák-magyar államvasut 294.50,
Déli vasut 71.3S.

Frankfurt, január 27. (Esti tőzsde.) Osztrák
hitelrészvény 303.62. Az irányzat szilárd.

Hamburg, január 27. (Zárlat) 4.2°/0 ezüst-
járadék 87.—, osztrák hitelrészvények 303.25,
osztrák-magyar államvasut 736.50, déli vasut
169.—, olasz járadék 94.50, 4°/0 osztr, aranyj.
103.70, 4°/0-os magyar aranyj. 103.50. Az irány-
zat szilárd.

Páris, január 27. (Zárlat) 3°/0 franczia jár.
103.22, 3Vao/o franczia jár. 107.50, olasz járadék
94.05, Osztrák földhitelrészvények 1279.—. 4°/o
magy. aranyj ái-adék 102.50, Ottománbank 564.50,
dohányrészény 294.—, párisi bank-részvény 916,
osztrák Lánderbank 484, alpesi bányarészvény 325.—.
Az irányzat szilárd.

London, január 27. (Zárlat.) Angol consolok
112.5/s. déli vasut 7.50, spanyol járadék 60.50,
olasz járadék 92.7A, 4°/0 magy.'aranyjáradéi 101.25.
4% rupia 63.Vs, Canada pacificvasut 82.V8,
leszámitolási kamatláb 2.%, ezüst 26.8/ie. Az
irányzat nyugodt.

New'-York, január 27. ezüst 56.6/s.

IDŐJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet t&virmtí

jelentése 189S. január 27-én reggel 7 órakor.

Állomások

Árvaváralja .
Selmeczbánya
N.-Szombat .
Magyar-Óvár
O-Gyalia .
Baéapest . .
Sopron . .
Herény . .
Keszthely .
Zágráb . .
Fiume. . .
Cirkvenica.
Pancsova .
Zsombolya
Arad
Szeged . .
Szolnok . .
Eger . . .
Debreczen.
Késmárk .
Ungvár . .
Szatmár . .
Nagy-Várad
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . . .
Salzburg. .
Klagenfurt .

-3 +

1!
3s

770
77-9
77"6
77-4
73-7
78-1
74-5
76-6
76-8
776
74.4
74-7
79-5
77-2
79-8
790
77-4
79-4
78-5
79-3
80-2
78-1

8-5
80-9
SI-9
76-5
75-1
750

l l .
ISI

— 12.0
— 9.4
— 9.5
— 9.5
— 8.2
— 11.6
— 12.0

9.T
6.6
6.6
8.3
3.0

— 12.5
— 13.4
— 12.7
— 11.3
— 11.0
— 13.4

14.8
— 17.5
— 17.7
— 12.1
— 13.6
— 22.6
— 21.0
— 10.2
+ 0.2
— 1 1 - 2 I

Állomások

Pola .
Lesina
Sarajevo
Torino
Flórencz
Róma .

si
Palermo
Málta .
Zürich
BiarriU
Nizza . . ,
Pária . . ,
Kopenhága
Hainburg
Berlin . . .
Chrisfiansund
Stockholm . .
Szenl-Pétervár
Moszkva . .
Varsó
Kievr - . V .
Odessza . : .
S u l i n a . . . . .
Szófia
Konstantinápoly

75-4
733
80-8
76-3
75-3
75-7
76.1
72-9
75-4
735
75.6
72-3
73.2
74-0
61-9
69.4
79.6
49-1

44.4

74-1

78-0
74-0
68-4

131
2Sa

t 1.8
0.6

— 15.4
1.3
1.3
8.5
7.4
8.8
6.8

4-11.6
-- 0.0
. - 0.2
-- 7.0
-- 8.1
- • 6V1
• - 4.4
-- 3.4
-f- 1.1
+ 2.8
— 12.4

— 17.7

— 9.6
— 12.9
— 8.7

Az északi depresszió mára mélyebb lett és Oroszországban
a barométer erős sfilyedését okozza. A maximum helyét megtartva,
még erősebb lett és Erdélyben 780.mm.-ig emelkedett

Az európai időjárás többnyire száraz. A legnagyobb hideg •
keleti Kárpátokban van, de északról már a hömérséklet emelkedem
tapasztalható.

Hazánkban száraz és hideg idö uralkodik. A hőmérséklet
éjjel-nappal állandóan a fagypont alatt van, söt Erdélyben ma reggel
mindenütt — 20 C° alatt. Az ég jobbára tiszta.

Száras idö várható, a fagynak csökkenésével.

VIZÁLLÁS.
— Január 27-én.—

Filyl

hm
Dani

Mórra
Vil

Siíí'
Driva

Száf*

Kulpa
HBM
VerMcz
Bosm
Brin
•ara

Vizmérés FlIÜ

Scharding
Passau
Bécs
Pozsony
Komárom
Budapest
Ercsi •
Paks
Mohács
Ujvidék
Zimony
Pancsova
Báziás ..
Orsova
M.-Falva
Zsolna
Szered
Érsekujvár
Sárvár
Győr
Zákány
íszék

M.-Szerdah.
Zágráb
Sziszek
litrovicza
árolyvár.

Novi
anjahlka

Doboj
Zwornik

-Jalek nanariuta: ' =»
.áradt; > — apadt; f —

VtanéréB

Tina M.-Sziget
Tisza-Újlak
V.-Namény
Csap
Tokaj
Szolnok
Csongrád
Szeged
Titel
Deés
Szatmár

Latorcza Munkács
Latorcza Homonna

Ungvár
Bártfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Németi

— 69
— 122 <
— 182
— 87>
— 15!
— 98 > •

Í.-Ujfalu
Csucsa

Nagyvárad
Belényes
Borosjenft
Békés
Gyoma
Gy.-Fehérv.
Arad
Makó

-Kostély
Temesvár —
N.-Becsker. —

viz; + — O-feMt; — — 0 alatti

czentiméter

— 1

+ 3

+ 159

F °°
12

- 21

- 42
— 14
— 86
— 158
— 86
— 70

62

> 1

Felelős szerkesztő: Llpo««y A dint.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉ
. . . . . • -• i.._ m I...«I«»&.. ! Pínlr-lriadóhivatal '•Központi kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körut 65. szám.
Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükből szedve 4 krajczár.

Előre fizetendők készpénzben, levélbólyegekben vagy postautalványon

Fiók-kiadóhivatal:

V. ker., Marokkói-utcza 4. szám.

LEVELEZÉS.

f 7 n 1 , . { . az ajanlatokat és leveleket, melyeket az apróhirdetés meg-
I^UncI jdeni-sétól számitott négy hét alatt czimzetje é lnem visz,
kiadóhivatal rr.r gsenunisiti. ^ 2173—1

jfcokaí
P o i n n c intelligens asszony, előkelö állami hivatalnok özvegye, elő-
V.5U1U5, telj- idősebb ur ismeretségét óhajtja. Levelet kér „Palma*
ji-lij.* a:--.'-t a k::it]ól:iv.it:Jba. 2274—1

fí]ft?Hne <"'"« t i i a k - 4 "'«*>• ü l ? müveltebb hatal leány
/ i»ÖAWjH5 isi!..Ti?l.stsít keresi, aki szellemes csevegésével

?Y régi, elérhetetlen ábrándkúpet ki tudna verni a fejéből. Leveleket
kér „Ize* czimen a kiadóhivatalba. 231S— 1

-Szakképzett. Beszélő baba, Jágó, Gentry, Bir-
2.CV2lgK V a i l n a K . l o k , Birtokos, Szolid nő, Gyakornok, Jó üzlet,
Jövedelem, Szoba, Nevelőnő, Donne, Világczikk, Világos szoba, Akós,
Pálma, Társalgónö, le i jes boldogság, Jobb ma mint holnap, Fran-
caise, Mindenhez értő, Megbizható stb. jeligék alatt a kiadóhivatalban.

Xohinoornak nincs levele. 2356-1

1£Q£ Reina del alma mia; muger mas hermosa
M t i p á a l U IO3D. q„ e ]jé visto; tű eslás amada. Mis amores
BOIO habran fin cuando íuuera. Dien esperaba en el cielo que ántes
que mis ojos se cerrason con el ultimo sueno, te h a b i a d é ver en
este cuartn. Nadie eslá á la puerla; yo fui bobairon; si tu vinieres
te coniaré toilo el caso. En diriuinb esto, se pasára á otras_cosas;
estas cosas ias haile-remos los Espanoles. Bizalmas kérdésről levél-
ben írhatnál. 571—1
1fa.<.|. ki vohia szives egy fiatal lányt 20 forinttal
H l atij ajánlatok „Árva" czimen a kiadóhivatalba.

kisegíteni. Szives
575—1

Jtöagöolnának levele van a kiadóhivatalban Travaillertől. 2322—1
ti. peut m'aceorder un moment d'entrotien

demain (29. Février), matin á onze heures, il obiigera
be.iucoup M. Joó qui l 'attendra et lui expliquera quel est la motif
de son iuvitation. 23Ő4—1

^ a " a a v i I i l ő leghálátlanabb cousineja, aki kis húga
f j j üzeneteit figyelmen kivül hagyja. Hiszen várjon, majd

la kap tólem a legközelebbi estélyen. Haragos kis húga. 2352—1
J ° reggelt édes, hogy van? Mikor kap levelet
Marietta? 2340—1

Bocsásson meg édesem, hogy ismét hiába vártam, de
közbe jött valami, ami a színházba menetelt lehetetlenné

tette. Nagyon sajnáltam magát, hogy ott várt hiába, de igérem, hogy
legközelebbi igéretemet be |is váltom (?) Nem is- tudtam az éjjel
aludni emiatt, annyira sajnáltam magát, hogy bánatomban az
összes ezukorsüteményt megettem — az éjjel. A maga Dudusa.

2334-1

Mindenhez értőnek S f f S . l e v é l ment iopostára, kivánt
5 6 9 - 1

Tegnap este vártalak a vigszinházl íojerben,
de mint rendesen, most is felültettel, rosz
éges tanuság hogy a Dudus rendpSjvousáa

menjen el az ember, ha épenséggel nincs okosabb dolga,
sak magamnak tehetek szemrehányást a tegnapi elrontott
rt elég ügyetlen voltam á] maga igéretét komolyan venni,
a Dudusnak? Sándor. 2336 1

onba__ ._
estéért mer
Kellett ez
f 1 7 3 Irja meg vajjon most vasárnap találkozhatunk-e mondott
*••*<•• helyen? Imre. 573 j

HÁZASSÁG.

„Gehtry" jelige alatt. 2268—2

. .-.— o
r házassághoz szükséges, csak

hozománya nincs, de nagy igényei sincsenek. H a találkoznék olyan
férfias, komoly gondolkozásu egyén, aki többre becsüli a jó tulajdon-
ságokat, mint a hozományt, az irjon e lap kiadóhivatalába Szőke
Sárika" jelige alatt. ~-~~ -2126 2

c
élkül h a ily nőt nem találok soha

meg nem házasodom. Pedig jó állásu és állitólag csinos, hivatalnok
vagyok én magam is sajnálnám magamat az agglegénységre kárhoz-
tatni . Ki önök közül meg akar mentoni. . . . magának az irjon
„ T i b o r " czim alatt e lap kiadóhivatalába. 2174—2
£ Í 2 t a l ^ e v e s f y d l i l s z - s egéd vagyok, feleségül venném jobb niódu
j i u t H i , l p aros leányát, kinek annyi hozománya volna, hogy üzletet
nyithatnék veté. Leveleket kérek a kiadóhivatalba „Vőlegény-jelölt*
jehge alatt és kéröm azt az apróhirdetések között tudatni . 2350—2
Tfí *Jfttt*3 hajlandó feleségül vonni egy szép, jó és — szegény le-
•fcl rWMIS ányf? Az irjon, a kiadóhivatalba -Intelligens leány*
Jelige alatt. 2348—2

ÁLLÁST KERES.
infolHflOno fíafai tlíí k ' a kereskedelmi iskolát kitünö si-
•MHUiSljCUd J U l l d l HU, t e n e i végezte s minden irodai 'mun-
kában jártns. okleveles gyors-irástanárnő, ügyvédi irodában .vagy'nagy
tlscletben állást keres. Ajánlatok „Törekvő és szorgalmas" jelÍRe* alatt
e lnp kiadóhivatalába intézendök. 1782—3

Ügyes képzett, fiatal, nős kertész állást keres, nagyobb birtokon.
• vagy esetleg fővárosi kertészetnél. Czim a kiadóhivatalban.

I n ' u t i r n ° k és gyakornok keres alkalmazást egy uton
y JÓ esaládból valo fiatal ember, ki m á r e t é r é i nemi

Jártassággal bir. Szives megkerosóst kór levélben a kiadóhivatalba
„Gazdálkodó* jelige alatt. 227Ö—3

mint tanulóieány ajánlkozik csinos,
fiatal leány. Czim a kiadóhivatalban.

22Ő8—3
Ű H Ylfl keres házvezetőnői állást a fővárosban, vagy a vidéken is;
MII HV esetleg anya helyettesnek ajánlkozik. Czim a kiadóhiva-
talban. 2164—3
?att! há7llA7 ajánlkozik házvezetőnőnek, inteligens csinos 40
r a j l i ua&iiVA. é\es asszony, ki a vidéki háztartást tökéletesen
érti, és representatilb megjelenése van. Czim a kiadóhivatalban.2256 3

hivatalnok, ki cz idö szerint főváros
l t k i t é l b

aj
keretnek.

filolvasénőnek g i n t e m g e n s

Vilf lr0<y!vti inteUigens leány, mint felolvasó vagy társalgónö
f lg KCugJ/U k e r , . s alkalmazást. Czim a yadóhivatalban. 2312—3

alatt.

irásbeli munkát elfogad szépirásu fiatal ember. Szives
megkeresést kér a kiadóhivatalba .Szorgalmas 60" jehge

2344—3
Fi á l ] á s t k e r e a nagyobb házban intelligens liatal
Cl e m b e r . Czim a kiadóhivatalban. 2342 3

IPArk-i alkalmazást keres intelligens szépirásu öatal ember. Fizutesi
liUUOI igényei szerények. Szives megkeresést kér a kiadóhivatal
:özretitésév<.'l „Iroda" jelige alatt. 2280—3

barna vidéki loány pinezérnőnek ajánlkozik. Czim a kia-
> dóhivatalban. 2294—3

yfaffttjtv nemes családból származó intelligens, szorgalmas, szép
JROJl j f " 1 i r a s u fiatal ember, keres segédjegyzői állást. Szives le-
yélbeii megkereséseket ker e lap kiadóhivatalába „Jegyző j jegéd^
jelige alatt. „ 2010-3
M J n l ' f f l ! í rÁH0 vendéglőben, vagy m á s üzletben keres alkalma
J l t l l l l ^ l l l u l l l ; zást özvegy vendéglősné, igényei szerények. Czür
a kiadóhivatalban. 1352—í

keresek alkalmazást mint ügyved-seged,
y v a gy irodavezető. Szives megkereset kerek

levélben az Országos Hiríap kiadóhivatalába „Jogász* jeligére. 2166—3
vagy házgondnoki állást keres lakásért, egy tel-

> jesen megbizható birósági hivatalnok. Czim a
an. 2100—3

•3 ifAHWoiffC l n ' n t ' u n ágában jártas birósági hivatalnok az esti
Jl iWlljf Vilid órákra könyvelőül ajánlkuzik kereskedőknél, vagy
nagy iparosoknál. Ajánlatokat „Megbizható könyvelő" jel alatt a kiadó-
hivatalba kér. 213S-3

! ' a t a l ember keres bárminemű irodai alkalmazást,
szerény igényekkel. Czim a kiadóhivatalban. 2130—3

- í gyakornoki állást keres kereskedelmit végzett és már iro-
Ül daban gyakornokként alkalmazott fiatal ember. Czim a ki-

adóhivatalban. 209S—3
mellé, műit dada alkalmazást keres egy rendes, tisz-
taság szerető nő. 2188—3

Ügyes gyors és gépirónő irodai alkalmazást keres. Czim a kiadó-
t hivatalban. 2190—3

k c r o s alkalmazást intelligens leány, ki a háztartás-
ban is segédkeznék. Czim a kiadóhivatalban. 2250—3
v házvezetőnőnek ajánlkozik magasrangu urhoz,
j vagy nagy papi házhoz, minden tekintetben ki-

fogástalan, teljesen megbizható, magános özvegy n ö . Czim a kiadó-
hivatalban. 224É*—3

ÁLLÁST KAPHAT.
segéd kerestetik ügyvédi irodába. Czim a kiadóhivatalban.

2210-^1

yevelónot keresek leányaim mellé. Czim a kiadóhivatalban.
2238—4

keresek azonnali belépésre. Ajánlatokat
kérek „Képzett nevelőnő' je l ige alatt a ki-

2324—4
aki megfelelő óvadékkal és jó bizonyítványokkal
rendelkezik, azonnal alkalmazást nyer. Bővebbet

é lap kiadóhivatalában. 1478—1

OKTATÁS.
frangai donne lecons pour diner. Adresse sons francais a l 'exp.

1970—5
képezdész fiatal intelligens leány, szerény díjazásért
órákat ad, ugy kepezdószeknek, mint kisebb gyer"

nek, kik7 az elemi tantárgyakban gyengék. Czim aMadőhivatalban.
1670—5

7 A H H A I > 9 Ár-tlfl óhajt adni egy e téren már évek óta müködő
feUilUUlOa>UIeiftal zongora-művésznő. Czim a kiadóhivatalban.

1690-5
í á ^ a s t keres jó családból származó nö, ki már ezen

j l minőségben évek óta sikeresen müködik, mit jó bi-
zonyítványaival igazolhat. Czime megtudható a kiadóhivatalban. 2272—5

BIRTOK ELADÁS.
Szép nagy birtok, teljes felszereléssel és malommal, gyönyörü kies

fekvésü vidéken eladó. Czim a kiadóhivatalban. 2106—6
12500 hold terjedelmü nagy vadászterülettel, őserdővel,
melyben mindennemü vad található, r i tka szép emeletes

astélylyal teljesen bebutorozva, iparvállalattal, 650,000 írtért eladó.
Venni szándékozók » Vadászterület* czimen küldjék b e ajánlataikat
e lap kiadóhivatalába. - 140—6

TELEK ÉS HÁZ ELADÁS.

Nagy bérház bérbevételre kerestetik. Ajánlatokat az ar me"-
jelölésével „Terézváros" czimen a kiadóhival továbbit. 1982—7

3ózsef- vagy ?erencz-városban £s&5! - '8 t a!SS
nélkül. Kérek a tulajdonostól közvetlen ajánlatot e lap kiadóhivata-lához „Józsefvárosi" jeliee alatt. 2ÓS0—7

hivatalban.

ELADÁS.
estélyi ruha, gyászosét miatt . Czim a kiadó-

1034—8
nem használt selyem ruha, gyászeset miatt igen jutányos áron
eladó. Az egyik íehér, a másik rózsaszinü. Czim a kiadóhiva-

talban. 2136—8
fiatal leány, ki az írógépet is kezeli, irodai alkalmazást keres
Szives ajánlatok .Irodai alkalmazás* alatt ak iadóba kéretnek!

2204—8
Vs3í>lf í v á r o s i ! a i 1 e I a d u e.ey kitünö forgalmi ezukrászda csa-

- - - Í ,*•* , 1 lSdh " > z . o n y ° k , yáltozása miatt , azonnal igen ked-
vezö feltételek mellett. Czim a kiadóhivatalban. °284—8

pjenyasszonyi ruha eladó, jutányos áron. Czim a kiadó-
h i v a t a l b a n . 2 2 9 Ö - S

forgalmu élö- és müvirágkereskedés a legjobb helyen
eladó. Czim a kiadóliivatalban. 2300—8

egy aunásí-zürke hátas ló, igen jól betanítva, női nyereghez
szokva. Czim a kiadóhivatalban. 232Ő—8

teljesen jó állapotban levö varrógép, azon-
n a ! claao, jutányos árért. 2S30-S

t e l J e s e n uj női nyereg, olcsón eladó. Czim u
kiadóhivatalban. 2326—B

iszámíthatja az apróhirdetés árát.

VÉTEL.
megvételre kerestetik. Singer-féle előnyben. Ajánlatok
..VarrÓKép" jelige alatt a kiadóhivatalba k é r e t n e .

óhajtok veruii részletfizetésre. Ajánlatokat kérek a kiado-
hivatalba ,Butor" jelige alatt. 2 - s ' ~ 9

MflM«nTBiffl Irnrnrnh használt, de jó karban levö pkiuiiK.t,
jHeaveíeire Kérésen lehotöieg feketét, meu- buturzaionih.^
találó. Eladók kéretnek „Pianino* jelige alatt irni a kiadólia. 11.44—9

iA\tÁUi-)*l óhajtok venni a Józsefvárosban, élénk _ f jr t'ulii:i
aVZuSZal helyen. Levclbeli ajánbitokat kérek e lap kiadóhiva-
ába Kávéház" jelige alatt. 2838—3y

talába „Kávéház" jelige alatt.

j
a kiadóliivatalban.

KIADÓ SZOBÁK.
kiadó, esetleg teljes ellátással lehetőleg nő
részére szépen berendezett utczai szoba. Czim

* -s\:\l -10

fi Rokk Szilárö-utczában S's?ob£eSmIato tS^?
tálban. \<,<-\<j

udvari szoba kiadó egy ur részére a Mária Ta:x Ma-
teren. Czim a Idadóhivatalban. 2121 — 10

L egy szépen bútorozott szoba, esetleg teljes ellátással, özvegy
" uri nőnél. Czim a kiadóhivatalban. 2122—10

bet-kömt.
Jllgll UlCZfil

a köruton, elegáns butorral, kü'Cn
bejárat, a Zion épületben; Erzsi-

•20S1-1O

Teljes
bútorozott, csinos tiszta külön bejáratú szoba láaüo.
Czim a kiadóhivatalban. 20sü—10

ellátást kaphat uri családnál nitelligens nö kinek biztos
állása van. Czim a kiadóhivatalban. -IÍ^J—10

berendezett külön bejáratú utczai szoba kiadó. Czim
a kiadóhivatalban. 2202—10

LAKÁS KERESTET5K.
jff f n « i 4 m c közelében keresek egy csinos nyaralót bérbe május
78 J UVííi U J eU?ejére. Ajánlatot kérek „Nyaraló" jelige alatt a kiadó-
hivatalban. 2340-11
f f / t szoba, konyha, kis előszobából álló lakást keresek a Ferencz-kör-
•»*» U t o n . A szobák külön bejáratuak legyenek. Ajánlatokat az ár
és czim megjelölésével kér a kiadóhivatalba „Lakás 200" jelige alatt.

w 2220—11

Öt szoba
legyen s lehetőleg
alatt a kiadóhivatalba kérek. 1306—11

keresek február elsejére a József vagy Ferencz-körut köz-
A H K a S l vétlen közelében, mely aljon két szoba, előszoba, konyha
stbből. Czim a kiadóhivatalban. 2282—11

SZOBA-KERESTETIK.
•Pi•>*•>! ttfti*f-4ittAbtiÁ keres ur i családnál csinos, kis tiszta
H3Í31 íllVaTainöKnö szobát ellátással. Szives ajánlatokat kér
levélben e lap kiadóhivatalába „Szolid n ő " jelige alatt . 203S—12

utczai szobát keresek febr. elsejére, külön bejárattal
Ajánlatokat kérek „Szoba" jelige alatt a kiadóhiva-

2278—12

KIADÓ LAKÁSOK.
£obb kisebb és nagyobb lakás kiadó május 1-ére. Czim a kiadó-

hivatalban. 1894-13

adóhivatalában.

egy szoba és konyha február hó 1-ére
130 í r tér t Hadó . Bővebb értesítés e lap

216S—13

Szép lakás kiadó május elejére Budán. Czim a kiadóhiva-
tálban. 2296-13

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
k h n l i l i o l v e Á f t A csömöri-uton kiadó egy nagy bolthelyi-

AlOUU U ö l l H « l Y 5 6 U . Ség, melyet esetleg korcsmahelyiségnek 13
lehetne használni, lievelek kéretnek „Alkalmas" jelige alatt a kiadó-
hivatalba. 2288—17

KÜLÖNFÉLE.
jff 1 « n í A M t magyar élezlap az „ŰBtököa". Most sorra közU pora-
Jt l«t}JvUU pás karrikatui'ákban a nevezetesebb irókat és müvé-
szeket.

^ a színházba, hangversenybe megy és n
i s feltünö akar lenni, mint barátnőm, akkor

ne használjon mást , mint a 25 év óta legjobb hírnévnek örvendá
Ravissante arezbőr szépítő különlegességet: Ravissante arezport,

jelige alatt.
VAi mlelligens fiatal ember ebédkosztolt esetleg vacsorát is keres
A K I egy müvelt családnál a Maria Terézia kaszárnya közvetlen
szomszédságában. Szives megkeresések „é le lem" jelige alatt a kia-
dóba kéretnek, 2193—13

irivát háztól havi bérletre akar egy intelligens család
léielni. Czim a kiadóhivatalban. 1963—18

kaphat intelligens nő vagy akár kosztos_ gyerek

nyával la
oktatással n

OOP 1 1 Q
—o-t—10itnt»mfl»ti\* egy három év óta fennálló, jövedelmező iro-

KGre5l?IlK daiim váUalathoz 6000 frttal. A
ábbittos" czimen a kiadóhivatal továbbit.

Ajánlatokat „Biz-
197*-18

\mvnenh egy virágzó budapesti vállal ithoz 20—3ü,"00 (o-
t K«« bStft rint tökevei. Személyes müködés okvetlenü

megkivántatik. Ajánlatokat „Lukrativ" jelige alatt, kérek e lap kiadó-
hivatalába. 1622-18
T/j*•«•«•• este a vígszínházban, a Harang előadásán, a földszinten
J€(jll<ip feledtem elefántcsont látcsövemet; a szives megtalálót ké-
rem a kiadóhivatalban megtudható czimemre azt elhozni, illö juíaiom
mellett. 2314-18

°ey jól jövedelmező vállalathoz, 2—3uo fit be-
téttel. Czim a kiadóban. 0 7 1 307—13

házi kosztot adok igen olcsón és kiadó szobám s van
ugyanott. Czim a kiadóhivatalban. "i lü4G—la

kézhnuukák tanitását elvállalja egy uri leány Me^kere-
séseket kér .Kézimunka* jehge alatt a kiadóba' 24S—18
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MINDENFÉLE.
Köszvényesek öröme. Wiesbadenból azt a

nagyérdekü hirt jelentik, hogy ott dr. Pfeiffer
egészségügyi tanácsos és asszisztense, dr. Belzer, a
köszvényt Röntgen-sugarak segélyével próbálják gyó-
gyitani. Egy köszvényes ember, akinek térde teljesen
merev volt és meg is volt dagadva, egy hét alatt
járni tudott és a daganat eltünt. Egy másik reuma-
tikus beteg nem tudta mozgatni egyetlen tagját sem,
kevéssel azután, hogy gyógyitani kezdték, három
hónap óta most először le tudta venni fejéről a ka-
lapot és pár nappal később egy divánról is föl tu-
dott kelni. Egy tiz év óta szenvedő nő, háromszori
„ülés" után, térdét oly könnyen mozgatta, mint már
három év óta nem. Hogy ezek az eredmények min
alapszanak és hogy tartósak-e, nem tudhatni. Az
orvosok nagyon titkolódznak.

A vlzböfuladó érzései. Az emberiségnek az a
része, amely részben boldogtalan szerelem, részben
nyomoruság miatt, a vizbe ugrik, abban a biztos
hitben van, hogy a vizbefuladás könnyü, sőt kelle-
mes módja a halálnak. Hogy ez a vélemény
mennyire hamis, azt egyik olvasónk következő
levele czáfolja meg: Egy juliusi napon, öt év eiőtt
történt, — mondja a levél — hogy többedmagam-
mal fürödni mentem Budafok felé. a szabad Dunába.
Hogyan-hogyan nem, egyszer csak azt vettem észre,
hogy messzire kerültem társaimtól és a hullámok
mindig beljebb és beljebb sodornak a mélyebb
vizbe. Kiabálni kezdtem segitségért, de a félelem
annyira meggyöngitette hangomat, hogy nem hall-
hatták meg. Azonfölül a nap is olyan erősen tüzött
le, hogy szemeim kápráztak és egészen elvesz-
tettem szemeim elől a partot; Ezenközben
végképp kimerültem a nagy erőkifejtéstől és
egy erősebb hullám eldöntött. Rettenetes érzés
foglalta el testemet és lelkemet. Lábaim alól
elveszítettem a talajt és lélekzetért is hiába kapkod-
tam. Mikor először a fölszinre kerültem egy másod- r
perczre, gépiesen csapkodtam a vizet, görcsösen
ökölre szorult kezeimmel, de nem tudtam egy han-
got sem kiabálni. Ujra elmetüftéai- ^és ' már-már
elveszitettem eszméletemet. Aztán • .ujból viz fölé
jutottam s ekkor egy pillanat alatt, szinte villám-'
szerűen, átfutott agyamban életem történetének sok
kedves és jelentéktelen epizódja. Ujból elmerültem
é1? harmadszor is a fölszinre jutván, mintegy vizió
jelent meg előttem egy szandolin, négy evező-dresz-
szes férfival. Ekkor lebuktam és elveszitettem esz-
méletemet. Mikor fölébredtem, egy kicsiny dunaparti
házikóban voltam. Egy öreg- halász, állott mellettem

s amikor valamennyire lábra álltam, elmondta,
' hogy négy evezős ur fogott ki; Budafokról jöttek
versenyről és egészen véletlenül vettek észre. Hogy
kik voltak, azt máig sem tudom, de ezt a néhány
rettenetes perczet sohasem fogom elfelejteni.

Nevezetes Jubileum. A napokban volt fél-
százada annak, hogy Californiában az első arany-
leletre bukkantak s azóta mesés gyorsasággal indult
fejlődésnek az az állam, melyet sok kivándorló,
aranykereső, kalandor és más ember keresett fel.
Az első anv y megtalálója James W. Marschall
volt, aki Ibi2-ben Hope Townskipben (New-Jersey
állam) született. Kocsigyártóhoz került inasnak, de
21 éves korában nyugatra vándorolt és a Plata-folyó
mellett kis birtokot szerzett magának. Megrongált
egészsége miatt ott kellett hagynia a gazdálkodást
és 1844-ben egy nagyobb csapathoz csatlakozva,
Californiába ment. Ide 1845 közepén érkezett meg,
Sutler tábornok szolgálatába állott, ezzel részt
vett a Mexikó ellen való háboruban és az 1847-iki
békekötés után Sutler költségén Colomában fakeres-
kedést nyitott és fürészmalmokat létesitett. 1848.
január 18-án a közelben megtekintette egy malom-
töltés épitését és miután a vizet elzárták, elment,
hogy megnézze, hogy éjjelen át mennyi homokot,
földet stb. mosott le a viz. Eközben szemébe tünt
egy fényes tárgy, melyet fölemelt és melyet nagy
sulya miatt mindjárt nagyon értékesnek tartott;
nemsokára az jutott az eszébe, hogy talán aranv
az, amit talált. A legközelebbi napokban nehány
unezia ilyen sárga fémet gyüjtött és elvitte azokat Sut-
lernek. Az utóbbi néni hitte, hogy ez arany, még akkor
sem, amikor San-Franciscoban kijelentették, hogy igenis
arany és csak akkor hitte, hogy aranyról van szó,
amikor a Newyorkban meginditott vizsgálat ezt iga-
zolta. Igy tehát három hónapig tartott, mig tágabb
körben is tudomást szereztek az aranyleletről. Az
elsö újsághír az aranyleletről 1848. április 19-én jelent
meg a san-fanciscoi Californian-haji. San-Francisco-
ban akkor csak mintegy 1000 ember lakolt. Alighogy
az ujság hirt adott az áranyíeletről, kitört az arany-
láz, mely nemcsak Amerikát, hanem az ó-világot
ia hatalmába ejtette. És az első ^afpíy találó," Mar-
schall járt-eközben legrosszabbul. Az arariykeiesők
egyszerüen letelepedtek ez ő birtokain, leölték és
elfogyasztották az ő juhait és sok mindenfélét ra-
boltak tőle. ő ugyan más helyeken próbált szeren-
csét, mint aranyásó, de sohasem volt szerencséje és
teljesen elszegényedve tért vissza Colomába. Később
az állam neki, aki annyi embert juttatott kincshez
és gazdagsághoz, kis segitséget adott és magánosok
is segitették őt pénzzel, mig 1885. augusztus 10-én

meghalt. A californiai aranyleleí ötvenéves jubileu-
mát San-Franciscoban és másutt is Californiában
nagy ünneppel akarják emlékezetessé tenni.

Az a reform-ruha I Londonból irják: Árjr
golország asszonyai kétségbeesetten erűködnek,
hogy esős időben a rövid szoknyát uralomra segít-
sék, de néhány siralmas véget ért kísérleten kivt|l
eddig még nem tudtak mást elérni. A mult év
tavaszán nagy lelkesedéssel megalakítottak a fiatal
asszonyok egy klubot, melynek neve ez volt:
A syrakusi esö-klub, de az idén már a klub
nevére is alig emlékeznek. Az eső-kisaszu..^ok,
amint á nép e klub tagjait elnevezte, inspiráczk ju-
kat egy Newyorkban létező hasonló klubtól nyerték,
mely azonban inkább virágzott, mint a londoni
klub. Az eső-kisasszonyok első összejöveteleinél,
amelyeknek mindig a legszebb esős idő kedvezett,
meg lehetett látni a legkülönfélébb czipőket, gamasni-
kat, rövid szoknyákat, viharkalapokat és más reform-
ruhákat, amelyek igazi esőben talán jó szolgálato-
kat tehettek volna. Sajnos, hogy ezek a praktikus
dolgok csakhamar eltüntek. Ez annyival sajnálato-
sabb, mert eleinte ugy látszott, mintha igazan
sikerülne a reformruházat általános elterjesztése. A
fiatál hölgyek már elhatározták, hogy a legközelebbi
összejövetelnél egyleti helyiségükből teljes felszere-
léssel kis körmenetre indulnak a legközelebbi ut-
czákba,'hogy a közönségnek megmutassák ruháju-
kat és híveket szerezzenek. De a vállalkozó szépe-
ket áz utolsó pillanatban elhagyta a bátors4-
guk, hogy ezt a hősies elhatározást végrehajtsák.
Minden ujság elhíresztelte, hogy meeting lesz s
utána áz a bizonyos parádé; Pluvius isten azonban
a legutolsó pillanatban megnyitotta a csatornákat és
a még néhány pillanatig tiszta, napos utczák nem-
sokára .a menethez szükséges külső képet mutatták.
A kiváncsi nézők összegyültek a helyiség előtt,
ahová a kisasszonyok mái- egy órával elöbb megér-
keztek és kitartó érdeklődéssel várták az eső-szüzek
megjelenését. Végre nekibátorodtak a kisasszonyok
és egészen az útczakap'üig merészkedtek menni.
— De amikor meglátták künn:' a nagy töme-
get, egyszerre elhagyta öket bátorságuk és a rövid
szoknyákat illedelmesen meglibbentve, elpirultak és
visszavonultak. Miután a nézők fáradtan és meg-
csalódva eltávoztak, a kisasszonyok ismét előbujtai,
kocsikat hozattak és nagyon is vegyes érzelmekkel
haza hajtattak. Mikor azután a fura esetről nehány
ujság elég kellemetlen czikket irt, az eső-kisasszg-
nyok a nyaralóhelyekre menekültek; őszszel a he-
gyek közé mentek és csak télen merték ismét ösz-
szejöyeteleiket megtartani. De akkor már nem ke-

A sellő.
Irta: Stratlgls..'

Az egész sziget emlékszik'még rá. Ki-
csiny, nagyon kicsiny voltam, midőn valamelyik
nap az öreg Vangelis, a halász, aki lenn a
tengerparton kivetette hálóját, -megmutatta őt
nékem: :

— Látod, amott van á sziget sellője !
Körülbelül tizenhét éyes volt. Kicsike, ke-

cses, mozgékony testecske, arany haj és nagy
kék szemek, amelyek napközben a menyhez és
éjszaka a tengerhez hasonlítottak; egyetlen
rossz gondolat sem homályositötta el ezeket a
szemeket, nedvesek és mélységesek voltak,
mint a tenger, amelyet mindenekfölött imádott,
ugy, hogy a faluban elkeresztelték a tenger sel-
lőj ének.

Mert Nóra az ő rövid fiatal életében csak
az úszást szerette.

Alig, hogy a márczius, beköszöntött, a
tenger magához vonzotta, mint a delej, és ko-
rán, hajr.alpirban, titokban kilopődzott a tenger-
partra, ahol a kék habok csapkodták az ő nagy
házuk falait, amely egy velenczei toronyhoz
hasonlított, és ő gyermekéveiben meztelenül
vetette bele magát a vizbe és játszott a ha-
bokkal mint egy hófehér hattyú.

A halászok, a kik a reggeli szürkületben
csónakjaikkal kieveztek a tengerre, keresztet
vetettek látva a kicsikét, amint nap nap után

• A legutóbb nagy feltünést keltett uj-görög
L-ónak „A lélek könyve" (Bibiion tesz p^züchészj
~\zimü müvéből.

ilyen szenvedélylyel uszik; és egy fecsegő kis
hájósgyerek, aki Nóra szomszédságában lakott,
igy évődött vele: "• ; -•"'-•
. — Sellőcske, sellőcske! Ki loptá el a
kendődet? -

De ő rá sem hallgatott. Mintha csak a
habokban született volna, nem értett más nyel*
vet csak a viz mormogását, az-ét árvizét, amely
feloldozott hajával játszott, mialatt ő hóborto-
sán úszkált. És kiúszott messze a tengerre, kö-
rülbelül egy mértföldnyire, amig ott'künn elérte
a megrozsdásodott jelzőt; ott leült a lánczra
•és nézte onnan a tornyukat, amely- dij kicsiny-
-nek tünt néki, mint egy házikó. ..-"-

Egyetlen rokona ezen a világon nagy-
anyja volt, akivel a tenger oly y kegyetlenül
bánt el, mert a habok elnyelték öt gyermekét,
köztük Nóra atyját. Mikor az elsö- években
észrevette, hogy a kicsike minő .szenvedélylyel
csüng az úszáson, megtett mindent, ' hogy eb-
ben akadályozza. Szidta, söt verte, sdé hiába
volt. A tenger vonzotta a kicsikét mint i a de-
lej. Midőn az öreg anyóka látta, hogy fáradt-
sága mit sem használ, teljes szabadságot en-
gedett néki, hogy uszszék amikor és ahányszor
csak akar.

De minden reggel kijött az öreg nagyanya
a terraszra és utána nézett, amint kiúszik a
mély tengerre, és várt a jó öreg asszony re-
megve és aggódva, amig csak kedvencze vissza
nem tért a partra. Lepedővel jó szárazra dör-
zsölte testét, karjai közé vette £s letette a
diófából készült nagy ágyra. - • -"

Igy nőtt fel Nóra. Mélyen benn az ö nagy

-kék szemében, amelyet bünös gondolat el nein
homályositott, egyetlen vágy, egyetlen sóvárgás
égett: a tenger. A szigeten senki nem tudta
megfejteni a titkot; csak egy,vén asszony,akjt
a faluban boszorkánynak tartottak, mondá egy
napon bizalmasan nagyanyjának, hogy Nór^t
ne engedje ki a tengerre, mert az elpusztult
rokonok megannyi lelke hivja; de nagyanyó
nevetett és többé nem törődött vele.

A sziget valamennyi leánya meg akart
vele ismerkedni, de ő kerülte az egész világot
és tél idején egyedül és szótlanul maradt a
terraszon és vágyakozva nézett ki a tengerre,
amely teljes hatalmával csapkodta házuk fekete
falait, ahol meggyülemlett a tengeri fü, vagy
nyáron leszaladt a partra és ott kagylókat é j
különböző tengeri állatokat gyüjtött. De min-
dig, csöndes és szótlan volt, mert Nóra nem
tudott más nyelven, csak a habokén, amelyek
gyermekkora óta beczézgették és álomba rii|-
gatták.

;Igy. nőtt fel és mindenki sellőneK nevezte.
A kis halászgyerek, Nóra szomszédja, is meg?
nőtt, de nem évődött vele többé imigyen:

— Sellőcske, sellőcske! Ki loptá el a ken*
dődet ?

Mert Nóra már nem volt egészen mezte>
W . mint azelőtt.

Fehér ingecske födte még fehérebb testét
és egy napon, midőn János mit sem sejtve ki*
ment halászni, Nóra egy delfin sebességévej
szökött^ el csónakja mellett, és ő erős evezik
csapásai daczára-nem tudta utolérni egészen a
megrozsdásodott jelzőig. Ah 1 ez az egyetlen
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rült szóba a reformmunka; mindenről beszéltek,
csak arról nem, ami tulajdonkópen ukot adott az
egyesület megalakulására. A szép kisasszonyok ugy,
Iliint azelött, ismét, akár esik. akár liavazik, divatos
virágos kalapokat hordanak és miközben előkelö,
selyembélésü hosszu szoknyáikat kecsesen felemelik,
a legnagyobb esőben is nyugodtan mennek ki az ut-
czára. Minden jel arra mutat, hogy az eső-klub
tagjainak világrengető tervei csufos vereséget fognak
szenvedni.

Berlin milliomosai. Berlin város statisztikai
évkönyveinek legujabb kötete szerint kétezerki-
lenczvenkét milliomosa van Berlinnek. A mil-
liomosok közé azokat is fölvették, a kiknek legalább
86.000 márka évi jövedelmük van, mert olyanok,
a kiknek készpénzben van egy millión fülüli vagyo-
nuk, 477-eu vannak. A leggazdagabb berlini lakos-
nak 3 millió márka évi jövedelme van, az utána
következőnek 1 millió 7:20 ezer. Berlin város összes
lakosainak évi jövedelmét 7íil milliárd áOtP/2 millió
márkára teszi a hivatalos évkönyv, amely azt is
kimutatja, hogy a nagy szocziálistavárosban minden
emberre 731 márka és G4 fillér évi jövedelem jut.
Persze 42 ezren vannak, a kiknek 3000 márkánál
több van, és még többen azok, a kiknek 000 már-
kájuk sincs.

Szobrász és végrehajtó. Turin város hatal-
mas szobrot emeltet Viktor Emánuelnek. Ez év
nyarán még meg akarták ünnepelni a szobor lelep-
lezését is, ebből azonban aligha lesz valami, mivel
Costa szobrász, akit a szobor készitésével megbíz-
tak, sebogyse tudott előrehaladni munkájában. Mi-
kor a város látta, hogy az ünnep napja veszedel-
mesen közeledik, megsürgette a dolgot a művész-
nél, de hiába. Végre aztán, mikor látták, hogy a
sürgetés sem használ, fölszólították, hogy adja át a
szobrot a bizottságnak ugy, ahogy van. Mivel a
müvész ügyet sem vetett a fölszólilásra, végrehaj-
tót küldtek műtermébe, aki lefoglalta a szobrot.
Azután több müvészt biztak meg a munka befeje-
zésével, ami aligha történt meg valaha.

A rossz memória. Beteg : Doktor uram, az
utóbbi időben nagyon fogyatékos az emlékező te-
hetségem !

Orvon: Csakugyan ? Akkor saját magam
iránt való kötelességem, hogy előre kérjem a hono-
ráriumot.

A gólya tréfája. Mező-Nyárádon — mint
levelezőnk irja — széles jókedvében nagy tréfát kö-
vetett el a gólyamadár. Egy meglehetősen éltes pár-
nál köszöntött be és egyszerre két babát tett a
nem épen fiatal mama karjaiba. A boldog család-

gonosz tett volt, amelyet egész életében alca-
patlanul is elkövetett. Ama nap óta János nem
dalolt többé, és szegény anyja, akinek egyetlen
gyermeke volt, nem hallotta többé énekelve
hazatérni a halászatról, amikor ebédre teritett
néki. Dalát, kaczaját, vidámságát, mindenét el-
vette Nóra.

A hajnali csillag kialvóban volt és már
alig reszketve tükröződött vissza a tenger kris-
tálytiszta vizében, midőn János a kis domb
piögé bújva rá lesett, hogy lássa amint fehér
lepedőbe burkolva mint egy kisértet leszáll a
terrászról és gondtalanul véli magát bele a
tiszta vizbe, amely szintén szerelmes volt ő belé.

Igy mult el három-négy év. Egy napon
szintén bámulta öt csónakjáról, amint gyorsan
szelte a habokat. Egyszerre csak szívfacsaró
kiáltást hallott. Segélykiáltás volt. Az eve-
zők nyögtek a halász vasmarkában és néhány
•vezőcsapással elérte őt. Fehér kezét tördelve
elhaló tekintettel kiáltott segélyért. Beszélni
©kart, de a hang elnémult, mielött még kék
ajkára jöhetett volna.

Megfogta feloldozott hajánál és eniberr
fölötti erövel vonszolta be csónakjába. A sziv
megszünt dobogni liliomfehér mellében. Még
lélekzett egy keveset, de a szem már zavaros
és üveges volt. ugy, hogy János a térdét inogni
érezte. Lelérdepoll és hogy meleget leheljen
belé, reszkető ajkát odanyomta félig nyitott
szájára. És ebben a csókban, egész életének
flsö és utolsó csókjában, elszállótt a sellő
szűzi lelke a kék habok fölött.

apa egy 70 éves férfi, az asszony hozzá illő, nem
sokkal fiatalabb menyecske. A babák kőzül az egyik
fiu, a íiiá-ik loány. Az egész család a körülmények-
hez képest júl érzi magát.

Nagy életkort ért festők. Thomas Sidney
Cooper, ki Canterburyben 1803. évi szeptember
26-án született s már-már 95-ik évében van, még
ma is szorgalmasan dolgozik, ilég az 1896. és 1897
évben is négy-négy festménynyel volt képviselve az
Akadémia kiállításain. A „Times" mult évi május
hó 2-j-én ugy nyilatkozik festményéről, hogy „néhány
évi hanyatlás után most, 90-ik életéve után, a
müvészete, ugy látszik, uj virágkorát éli." De
van még számtalan példa az ily késő körü
müvészi alkotásokról. Tizano Veeelli — ki
közönségesen Tilian néven ismetünk, kilencz-
venkilencz éves korában halt meg és mind-
végig festegelett, alkotott. Wright, hires akvarellista
kilenczvenhárom éves koráig festett. Schetky, a
neves tengerészeti feslö, kilenczvenhat éves korában
balt ínfg s kilenczvennégy éves volt, mikor utolsó
képét alkotta. Pickersgill akadémikus és arczkép-
festő kilenczvennégy éves koráig festett s min
kileiic/.veuiiót éves ember halt meg. Rcioagle szin-
tén akadémikus, hetvcimyolcz éves koráig müködött
s nyolezvannnégy évet élt. Fia Richard ugyancsak
akadémikus festő nyolezvankét éves koráig forgatta
az ecsetet s nyolvanhét éves volt, mikor meghalt.

Drága életbiztosítás. A legmagasabb összeg
melyre idáig valaki életét biztositotta, valószinüleg
a Vanderbilló. Vanderbilt G. milliomos — ez is
életpálya s nem is az utolsó ! — mikor földkörüli
utjára indult, 1.000,000 dollárra biztositotta az
életét. 35.008 dollárt fizet ezért évenkint, még pe-
dig 20 éven keresztül.

Csörgökigyó-kaland a tengeren.
Ki ne emlékeznék Hugo Viktornak a franczia

polgárháborúról irt regényének arra a fényes rész-
letére, amelyben a hadi hajón elszabadult ágyu
rettenetes pusztításait irja le? Borzasztó, de bra-
vuros téma ez olyan tollnak, mint a Hugó Viktoré
volt. Ehhez hasonlit némileg az a történet, amelyet
egy angol utazó beszél el amerikai uti emlékeiből.

Az Egyesült-Államokban utazgattam Tárosról
városra, majd hajón, majd vasuton. Egyszer épen
azon voltam, hogy nyugat felé menjek, mert a Nyu-
gat-Amerikának egy városában meg akartam láto-
gatni egy professzor-barátomat. Elutazásom napján
négerek jöttek a városba és eladásra kinálgattak
különféle állatokat, többek közt egy álmában meg-
fogott csörgőkígyót is. Én minden gondolkozás nél-
kül megvettem a csörgőkígyót, hogy majd ajándékul
viszem barátomnak. Még örültem is neki, mert
szinte előre láttam barátom meglepetését és örömét.

Elhelyeztem a nagy" állatot egy erős ládába,
a födele helyett pedig faléezekböl rácsot szögeztet-
tem rá, igy vitettem a kikötőbe. Az indulásra kész
hajón már élénk élet volt. A matrózok izgatottan
szaladgáltak föl és alá; az utasok bucsut intettek a
parton állóknak. Elhelyezkedtem kígyómmal a födél-
zeten és türelmetlenül vártam az .indulásra.

Szerencsétlenségemre az utasok kőzül többen
észrevették foglyomat és néhány ur sétapálezájá-
val ingerelte. A szegény kigyó rettenetesen szisze-
gett kinjában és tehetetlensége érzésében. .Mivel se
kérésem, se figyelmeztetésem nem használt, leszáll-
tam a bajóról és áttétettera szállítmányomat egy
kocsira, hogy visszavitessem a városba. Nem is
utaztam el aztán azzal a hajóval, hanem csak más-
nap egy másikkal.

Késő délután volt már mikor a hajó elindult
a kikötőből. A podgyászokat mind a fedélzetén he-
lyeztük el s az én" kígyóm is, mint podgyász, ott
feküdt egy pad alatt a. kémény mellett, természe-
tesen a kel mezében.

Kpen leáldozóban volt a nap. A forró dél-
utánból kellemes őszi este lett. Felhőtelen, tiszta
volt az ég s a csillagok milliói tündéri fénynyel ra-
gyoglfik le a sima, csöndes tengerre. Az őszi éjszaka
minden pompáját, egész báját feltárta előttünk s
még később, mikor az idö éjszakára hajlott már,
akkor sem akart senki kabinjába menni*

Egy matróz tartott jól bennünket tengeri és
szárazföldi kalandok elbeszélésével. Elmondta a töb-
bek közt, hogy Indiában mennyi kígyót pusztitott el
puszta kézzel, anélkül, hogy a legkisebb baja esett
volna.

— Hát csörgőkígyót látott-e már? kérdeztem
tőle s ő kicsinylöen felelt:

— Hogy láttam-e? Hahaha! Ugyszólván
ettem is már! Georgiában százával vonultak el
előttem a csunya férgek. Százával, érti, uram? És
azt hiszi, hogy megijedtem tőlük ? Dehogy ijedtem!
En, aki már óriáskígyót is legyűrtem közönséges
kézi birkózásban, csak nem ijedek meg holmi csör-
gőkígyótól? Tudja, uram, hogy mi én nekem egy
csörgőkígyó ? Gyerekjáték, semmi egyéb.

Az utasnép nagy áhitattal hallgatta a kétéletü
száj hős elbeszéléseit, én azonban csak a magam
kígyójára gondoltam. Egyszerre, ahogy végigmórem
tekintetemmel a beszélőt, két izzó tűzgolyót pillan-
tottam meg lábainál a pad alatt.

Az elsö pillanatban tisztában voltam vele,
hogy ez az én kígyóm. Egy ur éppen szivarra gyuj-
tott s a gyufa lángjánál tisztán láttam, hogy a
bestia kiszabadult ketreczéből és szabadon gubbasz-
tott előbbi helyén. A rémület torkomra fojtotta
a szót.

A még mindig beszélő matróz megrugta va-
lahogy a kígyót, mire az csattogtatni kezdett a
szájával.

— Mi volt az ? kérdezte nyolez-tiz utas.
— A kibocsátott gőz lehetett — mondták né-

melyek, mások ellenben azt gondolták, hogy libá-
nak kell a hajón lennie. Csak én tudtam, hogy az
az én kígyóm hangja volt.

— Én azt hiszem, mondta egy ur, ez valami
csörgőkígyó lehet. Hanem tán nincsenek orvosok
vagy bolondos diákok a hajón, akik ilyen tréfát
könnyü lélekkel szoktak megcsinálni.

— No, mondta egy másik, az épen meglehet.
Én egyszer a Mississippin mentem, aztán egy hóbor-
tos diák is volt a hajón egy fene nagy csörgőkí-
gyóval. A bestia megmart egy utast; szegény, biz
az tiz perczet se élt azután. A kígyót rögtön lelőt-
ték és a vizbe dobták. Mondanom sem kell, hogy
gazdástul.

Nem tudtam hova lenni a rémülettől.
Elgondoltam, hogy miattam most néhány, száz

ember van halálos veszedelemben. Éjjel van és
hajón vagyunk a nyilt tengeren. Egészen ki va-
gyunk szolgáltatva a kígyónak, nincs semmi mene-
külés. Aztán arra a vizbe dobott diákra is gondol-
tam, akit én is könnyen követhetek, mert az
bizonyos, hogy meglincselnek, ha megtudják, hogy
én zúdítottam rájuk a nagy veszedelmet.

A matróz még most is beszélt és valahogy
megrugta a kígyót, de erősen, mert most már rette-
netesen sziszegett.

Most már mindenki tudta, hogy csörgőkígyó
van a hajón.

Nincsen toll, amely azt a rettenetes pánikot
le tudná irni, amely egy pillanat alatt a hajón ke-
letkezett.

— Kigyó ! kigyó! Szaladjunk! Fegyvert!
— Hé, legények! Fáklyákat, fegyvereket 1
— Agyon kell lőni! Segitség ! fiaim !
— Üssétek, lőjetek ra !
A sok futkosástól a hajó jobbra-balra ingado-

zott, és az izgatott, megrémült közönség még na-
gyobb félelembe esett.

— Sülyed a hajó ! Isten segíts ! Csónakokat t
Segitség, segitség ! Elvesztünk!

Egyszerre egy hatalmas lövés dördült el
s a kigyó végsőt sziszegett.

Lassankint aztán helyreállt a nyugalom, a
kígyót beledobták a tengerbe és a gazdáját keres-
ték. Tehát most rajtam van a sor. Észrevették a
pad alatt levő ládámat, a melyre a nevem is rá
volt irva.

— Vizbe a ládával! orditott valaki esőn, ati
már a vizben éreztem magamat, odaugrottam, meg-
ragadtam a nehéz ketreczet és beledobtam a ten-
gerbe. A bűnjel megsemmisült és én meg voltam
mentve; de azt a rémületes jelenetet még most ift
ugy látom szemeim előtt, mint akkor láttam.
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KET ASSZONY
BARANCZEViCS SZ. KÁZMÉR REGÉNYE

oroszból forditotta SZABÓ ENDRE (9)
— A szerelem feltétlenül szabad érze-

lem, amelyre csak szabad ember képes. A
szerelemben nem lehdt semmi kényszerüség s
ha egyszer én megszűntem szeretni, akkor a
világnak minden hatalma sem kényszeríthet en-
gemet, hogy akaratom ellenére szeressek.
Igaz-e? Már pedig a lelkiismeret ellen csele-
kedni, tettetni a szerelmet — nehéz is, szo-
moru is.

— Igen, ez igaz, — egyezett belé Olga.
Bargyin arcza felélénkült; ajka kellemes

mosolyra illeszkedett s apró szemei felra-
gyogtak.

— Tehát kegyed egy véleményen van
velem, — mondá — ez nagyon kellemes. S
még kellemesebb volna, ha mindenki ugy gon-
dolkoznék, mint mi kelten. Fájdalom : az em-
berek rabjai a régi megszokásoknak, és a
formáknak hódolnak. Ha a mama hallaná a mi
beszélgetésünket., csúful kikergetne, kegyedet
pedig . . . Azt nem is tudom, hogy mit csinálna
kegyeddel.

— Én nem vagyok már kiskoru — szólt
büszkén Olga — nem lehet velem ugy rendel-
kezni, mint valami bútordarabbal.

— Ezt kegyed most mondja, de mutatná
meg csak magát a mama, rögtön megijedne
kegyed.

— Nem én.
•— Bizonyosan. Az igazat megvallva,

kegyed még nem került ki az ö felvigyázata alól.
— Mit akar ezzel mondani ?
— Azt, amit mondtam. Kegyed meg van

fosztva minden önállóságtól, sehova sem mehet
magában, minden lépését követik.

— Az nem igaz. Magam járok például a
városba. Csak nemrégiben is egyedül voltam a
gosztinnyj dvorban.*

— De bizonyosan a legutolsó pillanatig
ki volt számitva az ideje = jegyezte meg Bar-
gyin gunyosan.

Olga, nem tudván mit felelni, lehajtotta
a fejét.

— Egyébiránt legyünk igazságosak —
folytatta Bargyin, átható tekintettel nézve a
leánykára, mintha tanulmányozni akarta volna
annak folytonosan változó arczkifejezését — be
kell ismernem bizonyos hálátlanságot. Két
héttel ezelőtt két teljes órai beszélgetéssel
ajándékozott meg kegyed engemet. Emlékszik,
mikor csolnakáztunk ?

— Emlékszem ! — suttogta Olga.
— Mily csodaszép este volt ! Emlékszik a

lángoló naplemenetre, mely megvilágitotta a
Nyévát is, minket is, meg a part egész pano-
rámáját? Kegyeden akkor is épen ez a ruha
volt, a kezében mezei virágokból szedett
csokrot tartott. Látja : mint emlékszem
minden aprólékosságra. — semmit sem fe-
lejtettem el I Hát a kis sziget, amelynél ki-
kötöttünk ? Emlékszik, mit mondtam én akkor
kegyednek ?

— Igen.
— Feledhetetlen este ! A .mai napig is

emlékszem reá és sohasem fogom elfelejteni.
Lpen azon az estén változtatta meg irántam
valo magaviseletét a kegyed mamája . . . Most
már persze gondolni sem lehet arra, hogy
kirándulásainkat ismételhessük. Utoljára va-
fyok ma itt.

— Hogyan ? Nem jön többet hozzánk ?
— Csak nem várhatom be, mig erre

megkérnek. Búcsúzni jöttem.
— Ha ugy akarja . . . kezdte Olga.
— Én nem akarom, de a körülmények

kényszerítenek rá. Nem akarok tolakodó lenni,
— kiáltott fel büszkén Bargyin.

— De csak nem fog nyomtalanul eltűnni ?
— Oh, persze hogy nem.
— Találkozhatunk az ismerősöknél ugy-e ?
— Igen. De sajnálatomra, e találkozások

nagyon ritkák lesznek. Ámbár egészen kegyed-
től függ, hogy mentői gyakrabban lássuk egymást.

— Hogy-hogy? Nem értem.
Bargyin" még egyszer erősen ránézett a

leánykára.
* Roppant nagy vásárcsarnok Szt.-Péiervárotí,

temérdek apró bolttal.

— Nagyon egyszerü — szólt aztán — az
olyanok, akik szeretnének találkozni, mindig
találnak arra módot és alkalmat.

— Igaz, igaz ! — felelt Olga eltünődve.
Arczán hol megjelent, hol eltünt a piros-

ság, szemében talányos kifejezés mutatkozott,
orrlyukai remegtek. Ez az egész beszélgetés
különös hangon, félig suttogva s olyan árnya-
lattal folyt, mintha e fiatal teremtések nem
egyszerü beszélgetést folytatnának, hanem va-
lami összeesküvést szőttek volna.

— Kegyed azt mondta, hogy el szokott
járni a gosztinnyj dvorba, kezdte Bargyin, le nem
véve szemét Olgáról, ha kegyed a megelőző
napon tudatná velem a helyet és időpontot,
akkor természetes, hogy találkozhatnám kegyed-
del s eltöltheinénk együtt egy fél, vagy egy
egész órát. Igaz-e?

— Ugy van — felelt Olga.
— Tehát beleegyezik?
Most meg Olga vetett rá átható tekinte-

tet, de Bargyint ugy letakarta valami kifürkész-
hető ilenseg álareza, hogy nehéz volt abból va-
lamit kiolvasni. Felállt, fogta a kalapját s a
gyüzö taglejtésével tette azt fel a fejére.

Olga.
Hogyan ? hát már elmegy ? kérdezte

— Igen, elmegyek, felelt az, kezet nyujtva.
— mennem kell.

— Nem várja meg, mig mama fölkel ?
— Készakarva kerülöm ki őt. Mink

most ellenfelek vagyunk s egyikünknek sem
volna kellemes a találkozás. Tehát — a viszont-
látásig ?

— A viszontlátásig!
Bargyin kezet csókolt és kiment a

lugasból.
— Várni fogom, mondá, visszafordulva

a kert kapunál, — várni fogom, ismételte ke-
vés vártatva.

Olga a fejével intett. Mikor Bargyin el-
tünt az udvaron, Olga is kijött a lugasból és
lassan elindult a sétányon. A Bárgyúinál foly-
tatott beszélgetésen gondolkozott. Nagyon jól
tudta, hogy mit igért a fiatal embernek s ez
ingerelte őt, hogy eljátszsza azzal a fiatal
leányokra nézve annyira veszedelmes játékot.
Élete unalmas, sivár volt és szeretett volna
megpróbálni legalább egy kalandot, még ha
annyira koczkáztatna is vele a jövőjét. Bargyin
iránt ö ugy viselkedett, mint bárki más iránt,
nem szerette őt, söt még csak nem is
rokonszenvezett vele. Ellenkezőleg: ki nem
állhatta annak mesterkéltségét, de öt ed-
dig még mindig csak fiatal suhanczok vet-
ték körül s ezek közül egy sem volt oly
vakmerő, mint Bargyin s ez a vakmerőség fö-
libe helyezte ezt a többinek, érdeklődést tudott
maga iránt kelteni. Olgának eszébe jutott a
csónakázás, amelyre Bargyin czélzott. A csó-
nakázás unalmas és minden érdekesség nélkül
való volt. Bargyin az exaltált fiatal embernek
hozzá nem illő hangulatába esett és költöileg
akarván beszélni, ostobaságokat darált. Olga
nem hitt egy szavának sem és mindig félt,
hogy meg találnak ázni és tönkre megy az uj
kék ruhája. Egyszóval: mind a ketten mintha
csak ámitották volna egymást, várva, hogy
melyik árulja el magát hamarabb, A házasság
felől Olgának is épen blyan nézetei voltak,
mint Bárgyúinak, csak azt gondolta, hogy fiatal
leánynak ilyesmiről nem illik beszélni. Anyja
már temérdekszer erositgette előtte, hogy ok-
vetetlenül kérő után kell nézni, aztán férjhez
menni s ennek folytán a fiatal leányban olyan
felfogás érlelődölt meg a házasságról, hogy ez
nem egyéb, mint valamely adás-vevési üzlet.

Bargyin az ö nézet-nyilvánitásaival csak
megerősitette ezt a felfogást, azt emlegetvén,
hogy boldog házasság egyáltalán nem létezik.
Érdemes-e hát magát egy nem szeretett em-
bernek eladni s szerencsétlenné lenni! Ezen-
kivül hiszen még előtte áll az élet s csak
tudni kell azt jól felhasználni.

Estefelé az egész társaság a terrasszon
gyült össze teára. Vacsora nem volt, csak egy
kis harapni való: kolbász és sajt; ezt is nagy-
nehezen tudta Petrovna Olimpiáda beszerezni.
A hentes semmi szin alatt nem akart hitelbe
adni s csak Petrovna Olga füt-fát ígérő, három
napi terminusra szorítkozó rábeszélésétől lá-
gyult meg a keményszivü hitelező.

Petrovna Olinipiádáiiak nem volt jó kedve.

Talán sokat, talán keveset aludt ebéd után,
vagy tán a hentessel folytatott huza-vonája
idézte elö kedvetlenségét; — nem tudhatni, de
leginkább szótlanul ülL és komoran nézte a
veudégeket. Az óriási hintán végbement játék,
lótás-futás, labdázás folytán megéhezett fiatal-
ság rendkivüli falánkságot fejtett ki. A vajas-
kenyerek, sajt- és kolbász-darabok nagy mennyi-
sége fogyott ei.

Petrovna Olimpiáda nézte a suhancz
gimnazisták és a szomszéd kisasszonyok fiatal
arezait, nézte: falánkan nyiltak ki a szájak,
mozogtak a rágó szervek izmai s busan gon-
dolta, hogy a mai estét is azokhoz a sok, sok
estékhez kell számitani, amelyeknek a kiadá-
sokon és fáradozásokon kivül semmi eredmé-
nyök sem volt.

„Háí ugyan mire megyünk ezekkel a gyer-
köczökkel! — „gondolta magában — „nősülni
még nem lehet nekik, azért mégis ide mász-
nak s annyit esznek, mint a legbiztosabb
mérők. Ni, az a fekete szemü, hogy fal! Mintha
három nap óta nem evett volna . . . Ezek az
én ostoba libácskáim pedig ahelyett, hogy el-
hessegetnék öket, még sziveskednek velök. Oh,
gyerekek, gyerekek ! Valóságos Isten csapásai!"

— Mamácskám, fordult hozzá Vladimir,
tölts még kérlek egy pohár teát, de hamar,
mert el akarok menni.

— Hova? hiszen éjszaka van már.
— Ugyan kérlek: még csak nyolcz óra.
— De hová akarsz menni?
— Az „Árkádiába* felelte a fiu boszu-

san, többen fogunk ott összejönni.
— No, van hova olyan nagyon sietni

Jobb. ha itthon ülnél.
Petrovna Olimpiáda mindjárt arra gon-

dolt, hogy a fiának bizonyosan van fölösleges
pénze s ezt megjegyezte magának.

— Ugyan mért nem akarja őt elereszteni,
— szólt közbe Ivanycs Szókratész — fiatal
ember, hadd mulasson. Az „Arkádia" . . tisz-
tességes hely . . . hangversenyekkel . . .

Petrovna Olimpiáda haragos tekintetet
vetett az .öreg urra.

— Ö nem is szokott tisztességtelen he-
lyekre járni, — szólt nagy dérrel-durral.

— Hisz én is azt mondom, hogy tisztes-
séges hely, ahol előkelő társaság szokott meg-
jelenni, fiatal embernek pedig szükséges a tár-
saság . . . hogyne!

— Szavamat adtam, hogy elmegyek, tehát
be kell váltanom a szavamat — szólalt meg a
fiatal ember.

Petrovna Olimpiáda nem szólt, kiöntötte
neki a teát, de mikor az felállt és kiment,
utána sietett, fel az emeleti szobájába.

Vladimir felöltötte diák uniformusát és a
tükör előtt állva, csúiositgatta magát. Közép-
termetü, szőke legényke volt, jelentéktelen, de
csinos arczvonásokkal. A kék galléros unifop-
mis-kabát nagyon illett ncM, de ő szürke kő-
penyegről is álmodozott, amivel egészen ha*
sonlitott volna a katonatisztekhez. Haja rövidre
volt nyirva.

— Igazán el akarsz menni ? — kérdezte
az anyja, leülve a divánra.

— Hiszen mondtam már, kedves anyám.
Ha egyszer szavamat adtam, hát meg kell
tartanom.

— Ostobaság ! Azért mégy, mert szerets*
oda járni. Anyád meg egy garas nélkül ül itfc
hon, tette hozzá Petrovna Olúnpiáda szemrehá-
nyó hangon.

— Hát oka vagyok én annak, mamám f
— felelt a fiu, haját kefélve — én annak oka
nem vagyok.

— Hát hogy is lennél! Ti semmlneK sem
vagytok okai. Mindent én magam eszem ea
iszom meg, én hordom a ti ruhátokat . . .

— De, kedves anyám — fordult hozzá a
fiu — hiszen odaadtam a harmincz rubelt.
Elseje pedig még messze van.

— Nagy pénz, harmincz rubel! — dünnyö-
gött az anya— az a kosztodra sem elég. Hát a
mosás, hát egyéb . . .

— No már pedig én többet nem ad*
hatok.

— Nem adhatsz ? Hát az ,Arkádiába*
járni tudsz ? Korhelyeskedni tudsz ?

(Folytatása következik.)
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SZINHÁZAK.

•NEMZETI SZÍ.NHÁZ.

Evi béile: 2_\ Havi K-riet 22.

Fofí a mely tiszíií.
D r á m a 4 í.\vjn;:-;lj.'.:í. i;'..i í !;•:•
gai; iy J.)/-! í. A s v i i y : - i• - i>-t -
' hűl f o r i i i t o t t a : i ' « U i i . l\ >: > : : .

tzei;-*j!yek :
Maiidé TV Markus
Knriijiieta M.if t!.y
I'onna H'.h • v
ÍMoros K • ; i í.
iú-n:nn<io

1898. január 28-án.

! 'VÁRSZÍNHÁZ.

Zárva.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.

Zárva.

NÉPSZINHÁZ.

Blaha Lujzaas.=zony niintvendég.

A íoíoncz.

VIGSZINHÁZ.

093. szám.

Coulisset ur!
K.iJiózat 3 fclv. Irták: Ernest
Clum os ftnoul Ti.chO. Forditotta

Mihály Juzst-Í.

100 arany j;.^y-i.i
irudt-ti iu-!>s--/iiü
felvonásban. Irt.i

jót Krkul

Szonj
Knr.lra FridoJin
Krizsa
Vájó .Miklós
Abris
Rézi
KaÜ
Fáni
Betü
Lőrincz
í>o!g«M
Péter kisbiró
Ürdü^ tára
Angyal Liszka
Mravi-sak
János bácsi
Szájasné
Kománe

Kezdete 7

uj ja ! j i i | . . i | ; ! : iz-)lt

T..Uilv.|r:.Zené-
(íyuhi.

líh'ok:
'l\í-ri'-t'.i
M."i:.-:'ilai
Kiss .M.
Várnni
Vidonó
Bártfai
Gazsi M,
Yt;drcs.s
AoIVüHwi
irzíibú A.
L'vari
Siposné
Hiaha
Horváili
LuliinszLy
Izsóné

Borájid
ólakor.

Szemé
(^OllliíPCt

Ivek:
Balassa

Ht. (.".,ist.-;l tábornok Mátrai
íi:;ston de Brionne Fenyvesi

Lî Í,"r'Í
Lnui-t'
D'lísr.anillené
Alfrod.'i.;
Anm-ttt!
üapiistu
l í . T K l i t
l'!-ö jíiírkus
Mâ  íxlib játékos
Ile Fcntiiiurnú
Kis leány

Kezdete fél

Góth
Ka'iaár P.
L. Rostálni
Nikó L.
íí.lli E.

Kassai
l>.:csi
Nanússy
K. Bodor
Húdossy L.

8 órakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

A k i k a p ó s
paiikárius.

Cobózat -1 felvonásban. Irta: Gan-
diilot. Forditotta: HelUii Jenő.

Szemelvek ;
Fourasreot
PauleLte
Ferdinánd
Bertir.et
Rortinet-nő
Faturin
Pati:rin-nó
Cariol

Eziláscyi V.
Aranyossy
Balla K.
Boros E.
Hetlyey A.
Mátray
Sz. Szilassy
Iványi

Kezdete 7 órakor.

Az egyedül

Telefon : SASffITAS.

igen kedvező feítéie!ekkel.
Felvilágositást nyujt és előjegyzéseket elfogad

Magyar utazási iroda

VU FÍK4!IP

(345)

. S Z .

BUDAPEST, FerenGZ-fcörat 22.
lílvállal di>:-.krélkataió.SQltatés saeg'íipfyeléscfeet
ugy családi, mint üy.loü ügyekben, valamint m i n d e n -

n e m ü b-i;iHyÁíst:oís: inegszcrzúsét. 3S

^ LAJOS,
Belégzési-intézete;

gége-, torok- os nrrl)ctogeknek, asthmatikusoknak
Ecndci II—I-13 is 2—%-i<j. (140)

6.

felvételnek lapunk kiadóhivatalában

¥111., József-körut &&. szám.
és fl'ókkiadóhivatalur.kbar,.

Szinházi műsorok.
RemzEti Szinház Vár SzinSiz H. ü r . Speraüáz Vig SzWúz

I !
Sé? Sz^báz Kisfaludi Szisüáz |

Szombat A nagvmama A fény ámyali C'^ i -^ baba A jrésák

| Vasárnap ci. u. Figaro házas-.

Este
Folt, amely

tisztit

— | — Szőke Katalin: A czigány j Menyecske
I ] j lusasszonv
| A windsori Charrribaudel1 A varázs- '

— í vig nök !• állomás J * ? v ü r ü I A eésák

Elsö biztositó intézet
katonai szolgálat esetére.

Ő cs. és kir. fensége József főherczeg védnöksége alatt.

SS&T Biztositási tőke: 27 miüió korona- " ^ a

fiu tfywsnokek ioejoSönyösefeb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-

korúság idejére. Bövebb felvilágosilássnl szivesen szolgál

£) az Igazgatóság.

Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 1. sz.

táviró-, távbeszélő-, villámliáriíó- és villámvilági-
tási-borendezők.

Gvár és iroda: Raktár

V!., Izabella-u. 88. uuimi L ö ! LU y., Deroííya-u. 8.

a m. kir. államvasutak és a magyar állam szállítói,

g F a hangosan beszélő grafit-mikrofon ^
feltalálói és szabadalom tulajdonosai. — Készit:
taiefonberendezésekeí központtá! vagy körkapcso-
lással, elvállalja régi berendezéseknek s egyes készü-
lékeknek alapos átalakítását, továbbá: villámhárító-
kat, házi sürgönyöket, tűz- és vizjelző-berenda-

zéseket stb.

Vsllamvilágifást
(121)

a legszaiszerübb kivitelben, jutányos áron végez.

Árjegyzék, UöltségvetéseU és ajánlatol:
ingyen és bérmentve.

A györ-sopron-ebenfurti vasut üzletigazgatóságá-
nál Sopronban egy 1200 frt évi fizetés" és 350 frt évi
lakpénz atalánynyal javadalmazott gépészmérnöki állásra
pályázat hirdettetik. Kellékek :

1. Magyar honpolgárság.
2. Gépészmérnöki oklevél.
3. Legalább 3 évi vasuti szolgálatban eltöltött

gyakorlati idö.
4. A magyar és német nyelvben szó és irásbeli

jártasság. (429)
5. 30 éven alóli életkor.

Pályázni óhajtók felkéretnek, hogy az ezen kel-
lékeket bizonyitó okmányokkal felszerelt kérvényüket
legkésőbb f. évi február hó végéig a győr-sopron-eben-
fiirti vasut üzletigazgatóságához Sopronban beterjeszszék.

Sopron, 1S98. január hó 24-én.

A §yőr-sopron-ebenfurfi vasut üzletigazgatóságé.

£i ne maisssza senki sem
posta utján, iitáiivtt mellett meg-

rendelni.

mig a készlet tart.
Szenzácziót költ mirulonütt az ujon-
nan íültal.ilt (Goldin) icüaraay

ereősís

Genfi

F;M-II ún'ik mcp nöm küt<"nbözlel!i' tok az ieraz a r a n y t ó l
iné? s/i ikci iber állal si-ni. Az órák r.i.]:losság;.t.ii :> i.-vi '..•/cs^-.;:
nyujtatik. Ára most. mi{: a raktár tart, O f r t . 'Vy li-'/.-á i!!-i
Cöldiiilnucz íi-.ék-s'rond f i-ortalaklan 1 f r t 5 0 u r . -Mir.djn
órál'ioz ii:j:ycn ct"V szarvas borzacskú csalás -lö

E I E R U A K H SAlüosomegezéílíülDés; áruisáza
lt, iícssuíh Lsjos-sstcza 1. szám.

v.-rcz. ctb»vét meliett; meg noai felelő a pénz
viíüszattrittsG melloti viEü^avéíetík.

Zceiórc valóái ezrüsifool frt 8.50
valódi tullaozüst .. ll.—

os. és kir. szabad, orthopasáiai kötszerészek.
— Alapittatott 1SGO. —

Csak ¥.9 Deák>Fes<encs«sslc2:s iQ, s z .
Fontos

UJDONSÁG,
Follítzar-féle ujonnan javított cs. és

kir. szab. guinmi sérvkötö, a logjoljbnak van
elismerve és monarchiánk határain tul is
nagy elismerésnek örvend. Nem csúszik le
a testről, nem gyakorol kellemetlen nyomást,
U|>Y éjjei, mint nappal hordható. Czélszerü-
sege által az eddigi sérvkötők hiányait pó-
tolja. A pnlnüák u sérvhez idomíthatok és
biztonsági övvel van ellátva, melyek a test-
ről valo lecsuszást meggátolja. Árak egy

oldalú 7—10 Jrlig, kétoldiüii 10—lö írtig.
BEesrrenflclésnúl a tes t bősége kére t ik .

Gyentu-k-jknck a 'elével olcsóbb. Kagy
raktár anrcí is franczia sérvkütőkhen. öi:s-
pensoriunf. liaskölö, gürcsér-íciimniLharisnya,
egyenestarló. Méhfccskcndö, I-ĵ pánia ágybe-
tét és havi-baj felfogók dus vúlas/lékkan kap-
hatók, vaían'iiiit alcjítnomalib franczia ésangol
(PntflWf büiönlejíeaségeli, va lód iak
VÜ3XLUI jó tá l lá s mel le t t . Honié ere-
deti dobozban, tuczatja 3,4, ö cs 8 f.vir.lért.
LouJé egyenként csomagolva, t:icza'|i: 3, 4,
6 és S frt. Capote americ. (rövic; Icl'ái szinü
tucz^ija 3 és 4 frt, narancssziuü 6 és 6 írt.
Fiktcna t-.iczatja 4, C és S frt.
TI l I h Ál Vati ('I0SSZU> tuczatja: 3, 4, 6 és

4 cs 6 frt. Pc!y BO-JS i U n e Or1..̂  2 frt. Foly
Pórus Mííisiütftt -íarití;* J fo:•;-.; ~J$ krajczár.
P4íi*i ÓV«X.Ú.:Í7« t-Jcí»tj^ 4 és C frt. (47

Antisepticus cs hygienicus

Teljes biztos hatással, használatban kiméii'ioí éí nem
kellenek többé scnimiucmü pyöngédtelen és árlaiiiias
gummi vagy spong\ra-czikl:ek. í doboz (12 drb) ára 1 frt
50 kr. pontos használati utasítással. 1 frt 7.~> kr. előleges
beküldése után bénuentve. Kapható a feltalálónál:

László József gyógyszerésznél,
I l i rcs- iJ jvár (&5ély). (Isi9)

Budapest i f ő r a k t í r : A l t s i a á t t r J., G-.-~-r-uíoza
26. SE. Kleis , VII., AréEa-utcza 58. szám.

G^ és diskrét szétküldés.

Fontos

nyéket
a városi villamos
és közuti rész-

vényekről
ad egyik elsö budapesti
bank íőz =dei:ilézöjo , aki-
nek tanácsára epén a
fi-.nü két értékpapírban
n a g y C3£ECí?eketnyer-
tck. I rdekUlók fordul-
janak a Fis dí w J. D.
hirdei.'ii iroJálioz. ZsiL-
árus-uti .-a"2., amely min-

ínelyrc aztán posta for-
dultával válaszolok.
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Magyar királyi államvasutak üzletvezeiősége Aradon.
31363—1897. 428

A m. kir. államvasutak piski-i fűtőház telepén egyemeletes iroda és pOlet
fog létesittetni s ezen munkának egységárak szerint szakmányban leendő előállitá-
sára, ezennel nyilvános versenytárgyalás hirdettetik, melyre a jogérvenyesen kiálli-
tott ajánlatok legkésőbb £ S 9 8 . ' é v i irsbr-aíái* 62 - ík i deli" 12 órájáig a ni. kir. állam-
vasutak aradi üzletvezetőséjre titkárságánál bonyiijtandók.

Később beérkező ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.
Az ajánlatok közt a szabadválasztás jogát, tekintet nélkül az árakra, ma-

gunknak tartjuk fenn,
A lepecsételt ajánlatok borítékai a következő felirással látandók e l : „Ajánlat

a m. k. államvasutak piski-i fűtőház íelcinm épitendő iroda cs íaképiiloíre.
A kőmüves _munká!;hoz szüksúgrs épitési anyagokat (terméskő, tégla, közönséges

és vizhatlan mész és homok) a vasut intézet fogja a munka helyszinén il vállalkozónak
rendelkezésére bocsátani. A többi épitési anyagokat vállalkozó tartozik, előállítani.

A létesitendő épület tervei a m. k. államvasutak aradi i-zletvezeiösése épitési
és pályafenntartási osztályában megtekinthetők s a verseny feltétel, szerződési ter-
vezet és ajánlati minta ugyanott mc^szerezhoíő.

Aradon, 1S9S, évi január hó.

Az üzletvezetóség.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" körforgógépén! Budapest. VI IU József-körut 65. szám.


