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A konkoly.
Mozog a föld népe az alföldi róna-

ságon s az ország kamrája, mely eddig
buzával volt teli, veszélyes törekvések
puskaporos hordója lett s mindenki
visszafojtott lélekzettel nézi, amint körü-
lötte égö fáklyával járnak népboldogitó
apostolok, akik a magyar föld népének
legjobb barátai lettek. Hiába keressük a
régi magyar parasztot, azt a rákosi szán-
tót, aki fényes ekevasában fajának dicsö-
ségét, omló barázdájában bölcsöjét és
sirját, hulló verejtékében ösök vércsepp-
jeit, a széles rónaságban a haza örök,
nagy fogalmát látta: ez a paraszt nincs
többé, az utolsók elvéreztek 48-ban, vagy
letették a fegyvert Világosnál s most
békés kegydijasai a magyar államnak
vagy odakünn a menedékházban csen-
desen pipálgatják a finom szivarvégeket,
melyeket könyörületes emberek gyüjtenek
össze számukra.

Az a szép jelenet, melyet gyermek-
korunkban annyit bámultunk, mikor a
magyar ur a magyar paraszt kezét foga-
dalomképen kezében tartja, ma már csak
szépen kifestett kalendáriumok czimlap-
ján létezik, a valóságban földesurának
háza körül ólálkodik a hajdani jobbágy,
várja, lesi a jelszót, hogy üszköt dobjon
háza tetejére régi gazdájának, ki a nagy
szabaduláskor neki földet s azóta is min-
dennapi kenyeret adott. Kihalt a rákosi
szántó s a költö, ha felkelne örök álmá-
ból, földhöz vágná tollát, melylyel a ma-
gyar parasztot egykoron a költészet ré-
gióiba emelte.

Az állam bölcsei, a törvényhozás,

egy csapat pártbéli kuruzsló pedig
összedugják fejüket s versenyben szidják
a parasztot, aki hüségböl, becsületböl,
Istenböl és emberböl kivetközve, kaszáját
feni, melylyel most nem a buza rendjét,
hanem azt a másik nagy rendet, amit a
törvények és zsandárok öriznek, ledön-
teni akarja. Persze, hogy a paraszt a
bünös. Mit hallgat az izgatók szavára,
mikor ott vannak az ö természetes ve-
zérei : a régi földesurak, a szolgabirák, a
jegyzök, a papok, meg a tanitók, akik
eddig is mindig a nép bajaival törödtek,
adtak neki munkát és kenyeret, eljártak
dolgaikban, tanitották istenfélelemre, irásra
és számolásra, hogy meg ne csalja öket
a zsidó.

Micsoda derék jö emberek most Sza-
bolcsban a szolgabiró, a pap. meg a
jegyzö. És milyen hunczut a paraszt, aki
nem akar kötélnek állni, nem akar a
szolgabiró, a pap, meg a jegyzö szava
után menni, nem akar hatalmat és tekin-
télyt ismerni, csak azokét akik a fövá-
rosi Babylonból az Ántikrisztus nevében
jönnek, szabadságra, testvériségre, egyen-
löségre esketik fel öket, ugyanazokra a
nagy fogadalmakra, melyeket választás-
kor az urak is hirdettek s nemzetiszinü
lobogójukra felirva, a kerületekben vé-
gig hordoznak. Persze, hogy a pa-
raszt a bünös. Honnan veszi ö, hogy
a szabadság azt jelenti, hogy neki
most már minden szabad, honnan
veszi, hogy az egyenlöség alatt azt kell
érteni, hogy az urnak is csak annyi
földje legyen, amennyi a parasztnak ? Ki
beszélt Szabolcsban, Orosházán, meg Vá-
sárhelyen gazdasági egyenlöségröl? A

szabadság, testvériség és egyenlöség alatti
mindig csak azt értettük, hogy egyforma
jogotok van ránk szavazni, a borunkat
meginni ; velünk együtt a kormányt, meg
az embereit szidni, adót nem f ize tn i
katonát nem adni s ekképen a hazát bol-
doggá és virágzóvá tenni.

— Hát azért csináltuk mi néktek az
olvasóköröket, ahol veletek akárhányszor
reggelig tánczoltunk márczius 15-én,
meg Lajos-napján a hazáért busultunk,
hogy ti ott most a kataszteri és telek-
könyvi irományokat tanulmányozzátok,,
térképeket készitgessetek, uj apostolokat
hallgassatok s uj evangéliumra esküdvén.,
minket a faképnél hagyjatok ? Hát azért
ültettünk asztalunkhoz, vállaltunk nász-
ságot komaságot, vállaltuk az örömet,
vállaltuk a bánatot, szóval: vállaltunk és
igértünk mindent, csakhogy egyedül üd-
vözitö Kossuth apánk, meg a fia melletti
örökké kitartsatok? . . .

Ilyen keserü szemrehányások érkez-
nek Szabolcsból. És nekünk ugy rémlik,
mintha ezeket a szemrehányásokat már
hallottuk volna, midön Orosházán és
Hódmezö-Vásárhelyen ropogott a puska.
Persze, hogy a paraszt a bünös, akinek
harmincz esztendö óta a Kossuth Lajos
egyenlöségét igéri a kortes, azt az
bontó egyenlöséget, melyet a föld
édes álmodozásában a "nagy szabadulás"
hagyományaiból ismer, amikor jogot, föl-
det kapott, önmaga ura lett s amiböl
most a mások fölött való uralmat s a
mások vagyonának jogát meriti ma-
gának. — Persze, hogy a paraszt a
bünös, akit harmincz esztendön ke-
resztül arra tetszett tanitani,

Lutzék történetei.
Nem hangzott el az eskü.

A belvárosi parókiát 1668-ban alapitotta
pohronczi Szelepchényi György herczegprimás.
Ez idö óta az épitömüvészet több izben reme-
kelt azzal, hogy hol hozzáragasztott egy tor-
nyot vagy bástyát a templomépülethez, hol
meg elvett belöle egyet; de az igazi mélyre-
ható változás, az már a jövönek tartatott fenn.
A jövöben fogják ugyanis felbontani a torony-
gombjában vagy egyéb erre való helyen azt a
hagyományos badogszelenczét, melyben a Lipót
császár korabeli érmek között ott lesz az ala-
pitó primás levele is, a következö clausulával:
"Kivánságunk és óhajtásunk az, hogy ezen
szentegyházban, Buda visszafoglalásának emlé-
kére, minden házasságkötés alkalmával igy
kezdje beszédét a pap: " E l h a n g z o t t a z
e s k ü".

Mély fájdalmunkra szolgál, hogy a Lutz
kisasszonyoknak az eljegyzés daczára sem le-
hetett részük ebben a szép formulában. Mert
ahhoz, hogy a halavány Betti és a pirospozs-
gás Elza menyaszszonynyá legyen, ahhoz ösz-
szejátszott minden: falakat döntött le a köz-

munkatanács, megjelent a láthatáron a bölcs

kádi, ragyogtatta legcsudásabb bájait a termé-
szet és minden lehetö dolgot elkövetett a
mama, továbbá a nagybácsi még az egyetemre
is elment. De végre is tapasztalni kellett, hogy
mindezen rendkivüli eröfeszitésekkel: csak a
kézfogót lehet elérni. A házasságokat ellenben
csak akkor tekinthetni kész eseményeknek,
midön az emberek, köznyelv szerint, viszsza-
jönnek a templomból. Csak akkor szólhatunk
igy a parton állóról: — Ni, a bátor ember,
mégis beleugrott a vizbe!

A völegényeken különben nem- mulott
semmi. Kéve György, a röttszakállu alantas tiszt,
megnyerte fölebbvalói beleegyezését, mivel
tudnivaló, hogy a katonák veszik legkomolyab-
ban a házasság kérdését, és a miniszterium
beleegyezésétöl függ minden. (A vasutépités
csak egy fokkal nehezebb dolog, mert azt már
be is kell czikkelyezni.) Kéve György tehát
megszerezte az engedélyt és most hiába vár-
ják itt, uraim, a bonyodalmat, mert a kauczió
ügye is oly simán intéztetett el, hogy nem csi-
nálhatni belöle drámát. A föhadnagynak egyéb-
iránt völegénysége elsö idejében sok szabad
órája volt, mert a hadi kutyák betanitását biz-
ták rá és ezért fölmentették a csapatszolgá-
lattól. — Annyi mondható is, hogy ezek

a hadi kutyák nagyban különböztek az át-
lagos hadi kutyától, mely egy darab csont-ért
mindig kész elrontani a legszebb öszi
gyakorlatot; különösen a föhadnagy egyik hadi
kutyája, a P l u t ó tünt ki nagyfoku intelligen-
cziájával. Katonai szempontból nincs ugyan
elönyére a szolgálatnak az, ha egy hadi kutyás
képes a váczi-utczai virágkereskedésböl min-
den vezetés nélkül házhoz szállitani a kamélia-
bokrétákat, de Plutó ép ezen a téren aratta a
babérokat. Nagyon ambicziózus volt, nem
tudott várni a háborura a Plutó.

— A Lutz Bettinek virágot küld a völe-
génye — mondták ilyenkor az utczán. A bok-
réta a nyakára volt kötve a Plutónak és Betti
kisasszony, mikor leoldotta, mindig megsimo-
gatta a Plutót. Azonkivül sok czukrot is kapott
a Plutó és szolgált a Plutó, egész szalon-kato-
nának volt képezve a Plutó.

Takács Mihály ezen a téren nem tudott?
versenyezni a gentryvel, mivel ö csak bank-
hivatalnok volt és sajnos, a nehézkes, nagy
üzleti könyveket nem lehet galvanizálni. Takács
Mihály tehát maga vitte a kicsiny bokrétákat,
ha nagyot vitt volna, az nem is illett volna
vékony, keskeny termetéhez.

— A Lutz Elzának virágot küld a völegénye
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minek a papnak, meg a tanitónak, akit
ugyis csak hazudnak, a föld, meg a
párbér; minek a szolgabirónak; meg a
jegyzönek a fizetés, akik ugy is csak
zsarolják a népet s a konczon együtt
osztoznak a kormánynyal, amely szintén
a szegény nép zsirján hizlalja magát.
Persze, hogy a paraszt a bünös, akit a
gombaszámra felszaporodott olvasókörök-
ben népboldogitójelöltek és szélbali kor-
tesek urgyülöletre izgattak, hatóságok te-
kintélyének gázolására, egyházi férfiak
gunyolására s a hatalom szidalmazására
tanitottak.

Persze, hogy a paraszt a bünös.
És most ugyanazok, akik harmincz

esztendön át komáztak velük, akik a ki-
sértés poharát a nép ajkához emelték,
fühöz-fához kapkodnak, föispánhoz, kor-
mányhoz szaladgálnak, zsandárt, katonát,
statáriumot kérnek, söt még a lélek sza-
badságának bilincsét is kovácsolják, mert
nem birnak a viharral, aminek a szelét
oktalanul elvetették. És nekünk ugy rém-
lik, mintha ezt a szaladgálást láttuk volna,
midön Orosházán és Vásárhelyen ropo-
gott a puska. Hiszen máskor is volt in-
ségben, nyomorban a paraszt. A 63-iki esz-
tendöben nem csak a nép éhezett, hanem a
házak tetejét is megetették a jószággal s
még sem lázongott a föld népe. Vagy azt hi-
szik Szabolcsban, hogy a tótok a Felvi-
déken, meg a ruthének Máramarosban
sült szalonna mellett várják a termést?
Miért éppen a magyar vidékeken, ahol
sokkal magasabb a munkabér, miért éppen
kizárólag a függetlenségi megyékben és
kerületekben kel tömegestül ásóra-kapára
a nép s döngeti a birtokos ajtaját földért,
a szolgabiró kapuját pedig jogért és
hatalomért ?

Bezzeg jó volna most, ha az urak
levett kalappal tisztelnék a papot, meg a
tanitót istenfélelemmel hallgatnák s a
szolgabiró és jegyzö szavára, mint hajdan,
csendes megadással térne vissza' a nép
szokott tüzhelyéhez, jobb idöket és jobb
sorsot várni és remélleni. Csakhogy ak-
kor harmincz esztendön át a korteseknek

máskép kellett volna beszélgetni, nem pe-
dig könnyelmüen elpocsékolni a patriar-
chális életnek azokat a becses hagyomá-
nyait. amelyek a régi földesurat régi job-
bágyaival, s a hatóságot a lakossággal
hosszu idökön keresztül egymáshoz füzték.

Bizonyságul hivjuk fel Magyarország
•közvéleményét, hogy mi történt harmincz
éven keresztül a függetlenségi magyar
vármegyékben és kerületekben ? Nem-e
mindenröl és mindenkiröl lerántották a
tisztességet és becsületet? Valóságos em-
bervadászat és emberevés folyt ezeken a
helyeken, ur, hivatalnok, pap és zsidó
paraszt-terrorizmus alá kerültek s ugyan-
azok a kortesek, akik választáskor a
Kossuth Lajos egyenlöségét hirdették, az
olvasó-körök homályában a Dózsa György
hagyományait, Marx Károly eszméivel fel-
eresztve, verték a magyar paraszt ke-
mény fejébe.

Kell-e ennél jobban elökészitett talaj
a szocziálista sajtó és szocziálista apos-
tolok müködésének ? Hiszen az izgatók
kész melegágyakra találtak, csak a ma-
got kellett elvetniök s idehaza nyugod-
tan várhatták a gyümölcs érését. Most
már bekövetkezett ez is. A szélbali kor-
tesek vörös zászlót lengetnek s nem is-
merik régi vezéreiket.

A nép pedig bizony hatalomról, te-
kintélyröl, érdemröl és vagyonról nem akar
tudni. Ilyenformán vezették, tanitották,
világositották harmincz esztendeig s mint
a gyerek, jól végzett iskolái után, amire
tanitották, azzal indul neki az életnek.
A függetlenségi párt pedig elvesztette a
talajt, kiesett a vezetés a kezéböl. A
parlamentben szét van válva, kerületei a
szocziálizmus karjai között . . .

. . . Mindezek pedig arra jutottak
eszünkbe, hogy Darányi Ignácz minisz-
ter beszéde végén az ellenzék felé for-
dulva, mondotta:

— Ne romboljuk le mai napság a
tekintélyeket.

A jobboldalon megértették, Apponyi
is hunyorgatott szemével, csak a szélsö-
balon nem értette meg senki.. . -y.

POLITIKAI HIREK.
Közös miniszteri tanácskozás. Bécsböl

jelentik: Ma délután 3 órakor a Hofburgban
ö Felsége elnöklete alatt közös miniszteri ta-
nácskozás volt, amelyen gróf Goluchowski
közös külügyminiszter, Krieghammer közös
hadügyminiszter, Kállay közös pénzügymi-
niszter, báró Bánffy magyar miniszterelnök és
báró Gautsch osztrák miniszterelnök vettek
részt. Báró Bánffy miniszterelnök ma délelött
hosszasabban értekezett báró Gautsch osztrák
miniszterelnökkel és délután gróf Goluchows-
kival.

A nemzetiségek és a szocziálizmus. A L'In-
dépendance Belge egyik utóbbi számában közölt
budapesti levelében a nemzetiségi és szoczialista
mozgalmak egymáshoz való viszonyáról a következö
érdekes megjegyzéseket teszi:

"A január 10-én kiadott nemzetiségi tiltako-
zás aláirói azt állitják, hogy a nemzetiségek nincse-
nek képviselve a parlamentben, mert annak román,
szerb és tót nemzetiségü tagjai nem egyebek, mint
renegátok, akik a magyarok javára elárulják saját
nemzetiségük érdekeit. A tiltakozás ezt állitja s ez
kétségen kivül annyit jelent, hogy ezek a képvise-
lök nagyon mérsékelt emberek, akik nem vágynak
a létezö állapotok eröszakos felforgatására. Egy
szóval, a hevesebbek a mérsékeltebbeket árulóknak
és renegátoknak — s viszont ezek az elöbbieket
forradalmi izgatóknak nevezik. Kinek van igaza ? —
E kérdés közömbös, mert a nemzetiségi izgatások
nem tudják felizgatni a nép nagy tömegét, akár
románok, akár szerbek vagy tótok legyenek. Amit a
tömeg óhajt, az anyagi és erkölcsi helyzetének ja-
vitása, tehát "primum vivere." Az a román, szerb
és tót néptömeg, melyet a nemzetiségi izgatások hi-
degen hagytak, nagyon hozzáférhetönek bizonyult a
szocziálista izgatások számára s ma ezek a magyar
munkásokkal kezet fogva, szilárd lépésekkel halad-
nak czéljaik elérése felé. "Le a magyar kormány-
nyal !" — kiáltják a nemzetiségi agitátorok. "Le a
szivtelen földes-urakkal és a zsaroló bérlökkel!" —
felel rá a tömeg nemzetiségi különbség nélkül",

A mai ülés.
— A képviselöházból. —

A részletes tárgyalás során, amikor
már csak aprócseprö felszólalások szoktak tör-
ténni — fölemelkedett Rohonczy Gedeon és
egyszerüen kibeszélte az ülést. Ez magában
még nem különös. Az obstrukczió napjaiban
akárhányszor megtörtént De a Rohonczy be-
széde nem a terjedelmével tünik ki, ezt a be-

génye! — Ilyenkor is azt mondták az utczán.
Takács Mihályon tudniillik nem látszott a völe-
génység. Midön feltünö alakja, melyet habitus
phtisicus-nak neveztek a doktorok, befordult a
Lutz-ház kapujában, mindenki azt hitte, hogy ö
az, akivel valaki más a virágot küldi: mert
minek venne virágot az, akinek phtisicus a
habitusa ? Az ember, a kézfogó óta még hala-
ványabb volt és ha a piros Elzának átadta a
virágot, a lány bizonyosan borzongott volna,
ha szerelmes nem lett volna. Mit nyulkál utá-
nam a sirból ez a kéz ? . . . A piros Elza
ezt mondta volna.

Ebben az idötájban állt be a november,
midön is az uj katonákat a Vérmezön feleske-
tik és a tisztek irásbeli taktikai föladatokkal
kezdenek foglalkozni. (Mert nem is tudja az
ember, hogy a tiszti kaszinóban már hányszor
megverték a muszkát.) Beállott a november és
a generálisok megvizsgálták az uj katonákat,
meg a taktikai dolgozatokat, melyek Kéve ur-
nak, a gentrynek, bizony nem kerültek sok
gondjába: az irásbeli dolgozatokkal ö volt
mindig legelöbb készen. Az ilyen dolgozatok
ugyanis rendesen kérdés és felelet formájában
szoktak készülni és mindig van az iven vagy
busz kérdés, de Kéve rendesen már az elsö-
nél végzett. Például:

K é r d é s. Ön Czinkota és Rákos-Palota
közt balszárny gyanánt egy szakaszt vezet
Egyszerre csak erös fegyvertüzelés hallatszik
balról. Mit csinál ön ekkor?

F e l e l e t . Jobbra sietek a csapatom-
hoz, mert — ugymondá Kéve — ha erös a fegy-
vertüz, akkor az ellenségek igen sokan vannak.

Ezzel hát el volt intézve a többi tizen-
kilecz kérdés.

Az ujonczok és a taktikai dolgozatok után
azonban még valami következett novemberben.
Bécsböl lejött egy szükszavu, vörösorru gene-
rális és nem akart tudni sem ujonczokröl sem
taktikáról; egyenesen a hadikutyákon kezdte a
vörösorru. Azaz elöbb kivezette a 104-ik gya-
logezredet a Rákos éjszaki részére, szurós, dér-
csipett bozótok közé, a 105-ik gyalogezredet
meg Köbánya alá rendelte és a továbbiakban
igy szólt Kéve föhadnagynak :

— Nyomoztassa ki a 105-ik gyalogezredet
a hadi kutyáival.

Sivár jelenet volt ez. Az elöörs gulába
rakott fegyverekkel álldogált, a tisztek topor-
zékoltak a hidegben és Kéve föhadnagy szo-
moruan fütytyentett a kutyáinak; arra aztán a
katonák elövezették a Plutót, a Hadest, meg a
Styxet. Mind a három vörosszörü volt és bozontos,

mert az a szabály, hogy a juhászebhez
kell hasonlitani a hadi kutyának.

— Na, káplár Kemény, a sürüböl vezesse
ki öket — parancsolta kissé elfogultan Kéve.

A generális közbeszólt:
— Semmi káplár Kemény. A káplár Ke-

mény csak ereszsze el a kutyákat. A hadi
kutyának magától kell keresni az ellenséget...

Már most erre a parancsra az követke-
zett, hogy a Plutót, a Hadest, meg a Styxet
hiába eresztették el, hiába integettek nekik,
hiába biztatgatták öket, az állatok semmi olyat
nem akartak elkövetni, ami belevág a hadmü-
vészetbe. Csupán a Plutó kezdte a generális
aranysarkantyuját nyalogatni; az ujság volt
neki, olyat még nem látott (Mégis csak ö volt
a legintelligensebb.) A 105-ik gyalogezrednek
aztán ugy kellett átüzenni a trombitással, hogy
menjenek csak haza, a kutyák nem engedel-
meskednek a vezérkarnak.

Tehát ebböl az ügyböl kifolyólag került
kevei Kéve György föhadnagy ur az orosz-ga-
licziai határra a 106-ik gyalogezredhez, há-
romszor huszonnégy óra alatt; oda helyezték
át büntetésböl. Tremblowán pedig két tiszt
lakik egy faházikóban és feleséges tiszt ur
számára még fából sincsen lakás, vagyis az
esküvöt el kellett halasztani hoszszu idöre . . •
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szédet a tartalma, a formája, az elöadás rap-
szodikus volta és bizonyos idegesség teszi jelenni.

Fölkel az az elegáns ember, akit min-
denki ismer a fövárosban és akit igen sokan sze-
retnek, azon kezdi felszólalását, hogy ö nem ki-
zárólag politikus, hanem gazda, sportember, ke-
reskedö és a többi. Az egész parlament mohón
lesi, hogy mire való ez a bevezetés ? Mi lesz
belöle. És ekkor Rohonczy szokatlan izgatott-
sággal, mely lassankint egész környezetét nyug-
talanná teszi, odafordul az ujságirók karzatá-
hoz és emelt hangon jelenti ki, hogy a sajtó
má.r a multkori nyilatkozata miatt is meg-
támadta, holott akkor még semmit sem mondott.

Kiegyenesedik és fenyegetö hangon mondja:
— De most majd beszélek ! Sokat fogok

mondani! Mert ha ebben a Házban mindenki
fél a sajtótól — én nem félek, én beszélek, én
merek beszélni . . .

Csupa nyugtalan arcz látszik körülötte.
Szokatlan jelenség, hogy a parlamentben vala-
melyik szónok az ujságirók karzatához intézze
beszédét. Szokatlan, hogy ezt el nem palástol-
ható ingerültséggel tegye. És szokatlan, hogy
mindezt azért teszi, mert a sajtó nem fogadta
elözékenyen azt az inditványát, hogy a sajtó
szabadságát korlátozzák. A hallgatóság tehát
csöndben figyel és minden pillanatban at-
tól tart, hogy a szokatlan jelenetböl valami
inczidens fog kifejlödni. De az elsö perezek
izgalma lecsöndesedik és Rohonczy sokkal sze-
lidebben folytatja, mint ahogy kezdte. Állitólag
a sajtó tulkapásait akarja igazolni, de sokáig
nem is erröl beszél. Messziröl indul és nem lehet
belátni, hova fog eljutni. Közben pedig minden-
röl beszél, ami csak elképzelhetö. Érinti
Mózest, Mohamedet, a franczia forradalmat,
Kinát, a Zasztavát,. a buza-kivitelnek adandó
praemiumot, a heringhalászokat és a keresz-
tény vallást. Megemlékezik gözröl, füströl; a
végin pedig azt mondja, hogy a mai sajtót le
kell rombolni, mert akár a parlament, ez sem
haladt a korral és gépjeit még göz hajtja,
amely füstöl, nem pedig villany.

Igy tart ez a beszéd két óránál to-
vább. Közben az elnök megpróbálja Rohonczyt
megakasztani, mert a háznak át kellene térnie
a mentelmi ügyekre. Rohonczy nem hagyja

A Betti boldogságának utjába állt a had-
ügyminiszter.

Mondám azonban fönnebb, hogy beállt a
november, mely ködös napokkal és csunya
esökkel jár és beállván a november, igen elkez-
dett köhögni a másik völegény: Takács Mihály.
(A Lutzék történetei mindig bifurkálva vannak.)
És hosszu, lázas éjszakák után annyira hala-
ványodott a szegény Mihály, hogy még a piros
Elza arcza is kezdett halaványodni. Oly nagyon
beteg volt. a szegény Mihály, hogy még a tüs-
kés Lutz is igy nyilatkozott :

— Hej, be jó volna, ha most a pokrócz-
Wágner élne !

A pokrócz-Wágner tudniillik egy hires
chirurgus volt és zöld plaidben járt, melyböl
csak a pápaszeme látszott ki, meg szürke
kecskeszakálla. Régente mindenkit ö gyógyitott'
Pesten, de ennek már harmincz éve, tehát a
szegény Takácson ez már nem segitett semmit.
A szegény Takácsnak el kellett Meranba menni;
Meranba, mivel azt a phantasia és a remény
déli égövnek tartja.

Az Elza boldogságának utjába állt a halál.
A Betü boldogságának utjába állt a had-

ügyminiszter ; az Elza boldogságának utjába állt
a halál. Hogy melyik volt erösebb a kettö
közül, azt majd elmondom a következö történetben.

Papp Dániel.

magát sodróból kihozni és tovább folytatva, a
Földmüvelö czimü ujságról beszél. Ennek a
szerkesztöjét emlegeti és azt mondja róla, hogy
vagy az örültek házába kellene csukni, vagy
pedig akaszszák fel. Ezért az elnök rendreuta-
sitja a szónokot. Rohonczy tehát más thémára
tér és most már az erdélyi nemzetiségi moz-
galmakat teszi szóvá. " Ott Erdélyben van a
veszély, mondja rejtélyesen, mert ott van
a nemzet gyilokja."

Csudálkozva hallgatják, ö pedig már leülö-
félben mondja:

— Nem akarok többet mondani.
. . . Ekkor már egy óra volt és a terem-

ben és a folyosón sokat beszéltek róla, hogy
mi izgathatta fel annyira Rohonczyt.

Egyébként a mai ülésben még nem vé-
geztek a földmivelési tárczával.

A képviselöház ülése.

Láng Lajos elnököl és az ülés elején mind-
járt vita indul a várnai választás költségeire vo-
natkozó bizottsági itélet miatt. A bizottság többsége
ugyanis ugy itélt, hogy Sipeky lemondása után a
költségeket a kérvényezök és Sipeky közösen visel-
jék, mig Barta Ödön egy különvéleményben azt
ajánlotta, hogy a költségekkel a volt választási el-
nököt terheljék, aki a választást törvénytelenül
vezette. A néppárt természetesen kapott a kü-
lönvéleményen és a mai ülésben Molnár János
Buzáth Ferencz, Sima Ferencz és Jágics József
követelték is, hogy az ügyet ujabb itélet-hozatal
czéljából utasitsa vissza a Ház a biráló-bizottság-
hoz. Apáthy Péter ellenezte ezt, az öreg Madarász
pedig az itélet ötletéböl arra kérte a biráló bizott-
ságokat, hogy legalább ök ne használják a man-
dátum kifejezést, mikor a törvény is jó magyar
szóval megbizó levelet mond.

A Ház meghallgatta e rövid nyilatkozatókat s
aztán a szabályok értelmében egyszerüen tudomásul
vette a bizottság itéletét.

S következett a napirend: a földmivelési költ-
ségvetés részletes tárgyalása.

Rohonczy beszéde.

Rohonczy Gedeon kijelenti, hogy ö nemcsak
politikus, ö kereskedö, kertész, gazda s élt a nagy-
világban. Nem ambiczionálja magának a politikai
vezetést. Tudja, hogy vannak a Házban elöbbkelö
elmék. Ezeknek volna kötelessége a szocziálizmus
ellen való védekezés dolgában irányt adni. A szónok
tiz nap elött figyelmeztette Darányi miniszteri arra,
hogy a szoczialisták egy napon ki akarnak tömi s a
jelvényt át is adta Darányinak. Várta a szónok,
hogy e részben nyilatkozat fog történni, de nem
történt. Ezért ö öt nap elött felszólalt. Akkor a szive
beszéli csak. Ma hiába jajdulna föl a szive, ma az
eszének higgadtsága fog beszélni és sokat akar
mondani.

Most talán szenvedélyes vagyok, ugymond, de
legyözöm nyugtalanságomat. Ö a sajtó korlátozását
kivánta. Senki sem állott melléje. Miért? Mert
nincs senki a Házban, aki a sajtótól ne félne. (A
hirlapirókhoz fordul.) Én még idáig semmit sem
mondottam s önök már is reakczionáriusnak hir-
dettek engem. Hát majd beszélni fogok. Néhány
nap elött még nyitva hagytam önöknek az ajtót.
Ma nem teszem. A nép szive össze van tépve;
nem a nyomor tépte össze; a sajtógépböl kihányt
nyomtatványok mételyezték meg az egész magyar
népet. Vártam, hogy a sajtó segitségemre jön. De
a sajtó féltékenyebb a maga jogára, mint akár-
melyikünk a feleségére! Fölmutat a szónok egy
piros plakátumot, amelyet beszéde után nyomtattak
és ragasztottak ki itt és a vidéken, különösen a kül-
városokban, azzal a jelszóval, hogy veszélyben a
sajtószabadság, a nép nyomorog, kivételes állapotot
teremtenek az embernyuzók,jogfosziók, a társadalom
heréi; a munkások tehát jöjjenek össze a Mauthner-
kávéházban! A Zasztava-ban felségsértö czikk jelent
meg, szerzöjéül egy irni-olvasni alig tudó szerb ta-
nitót neveztek meg. Elitélték ezt két évre. a tanitó
örült s még a szabadságért sem akart folyamodni,
mondván, hiszen ö ezért az ülésért a Zasztavától

havifizetést kap. Ime, ilyen illuziórius a sajtófe-
lelösség!

Harmadéve 6 forint volt a buza ára : akkor
a kormánypártról huszan is fölszólaltak, mindenki-
nek volt egy eszméje, Rosenberg Gyulának is. A
szónok akkor egy beszédjéhez statisztikai adatokat
akart a miniszteriumban megszerezni, de a minisz-
ter ezek kiadását megtagadta. A Rosenberg két év
elötti eszméje rossz volt . . .

Rosenberg Gyula : Nem. Az idei állapotok
megmutatták, hogy nem,

Láng Lajos elnök : Kérem Rohonczy kép-
viselö urat, igyekezzék magát némileg a tárgyhoz
tartani.

Rohonczy Gedeon: A mezei munkások segi-
tésének 100.000 forintos tételével összefüggésbe
kell hozni a buza árának a kérdését i s ; polemizál
tehát Rosenberg harmadévi beszédével. A szónok
gazda, de soha felülröl nem hallott tanácsot arról,
mit kelljen termeszteni országos közgazdasági szem-
pontból. A szocziálizmus okai ezek: filloxera-pusz-
titás, az árviz-csapások, amelyek az emberek ói
barmaik erejét lefoglalták s elvonták a mezögazda-
ságtól, továbbá elvesztettük hizott birkáink kitünö
piaczát : Párist. Tett a miniszter valamit, hogy ezt
a piaczot visszanyerjük ? Gondoskodott a miniszter
arról, hogy a rekonstruált szölö számára piaczot
teremtsen ? Berlinben volt szölöpiaczunk, most az
olaszé ez a piacz is, mert az olasz kormánynak
van érzéke. Nálunk a vasut és a posta megrovást
érdemel a kezelésért.

Darányi miniszter tegnapi nyilatkozatai, külö-
nösen a szocziálizmusról, a szónokot nem elégitet-
ték ki. Nyugodt idöben lehet azt tenni, hogy vala-
mely ügyben a miniszter kéréssel fordul a sajtóhoz:
de a miniszternek az eröt kell képviselnie a komoly
idöben! Hazafiság és igazság — ez vezette a sajtót!
A szabadsajtó a nemzet létét veszélyeztetik
tehát össze kell zuzni! Az önök sajtójában épp
oly lethargia van, mint a mi politikánkban ! A sajtót
göz hajtja, füstje van, piszkolja a kezet; talán a
villamos hajtás mellett tisztultabb lesz a sajtó
gondolkozása. A kormány tagjai közül a nép-
pel ki foglalkozik ? Senki. Ismeri a kormány a
nép belsö életét ? Nem. Az itteni iparosokat és
kereskedöket sem ismeri! (Zaj a jobboldalon. He-
lyeslés az ellenzéken.,; Izrael országa, bár Mózes
köbe véste törvényeit, elpusztult. Mohamed fakopor-
sója is összeroskadt, mert nem haladt a korral!
Áthelyezték vasba. A keresztény vallás is megin-
gott . . . Mert az emberi elme tör magának u t a t . . .
Bár inkább leborulna a magyar nép a kereszt elött,
mint hogy elméjében szocziálista lesz . . . Anglia él
Németország ugy tesz most Kina visszamaradt milliói-
val, mint a heringhalászok . . . Megközelitik hálókkal,
befogják, pontonokba rakják s besózzák... A franczia
szabadságot hol vivták ki ? Párisban. Hangzott a
szabadság, egyenlöség, testvérség! E harczban nem
vett részt a franczia paraszt, mezei munkás. Nem
akarta belevenni a magas fokon álló intelligenczia a
forradalomba a parasztok nagy tömeget. A Dreyfus-
pörben az igazság és a hazaszeretet állanak szem-
ben ! A franczia nemzet elbotlott ott, amikor gyülö-
letében a porosz iránt, orosz karba dobta magát. Ma-
gyarországon s föleg Budapesten régen érvényesül
a szocziáldemokráczia ! Husz év óta ki tette azt a
parlamentben szóvá ? Senki. Mért ? Mert nem fél-
tünk töle . . . A plakát csak papir, a szó elre-
pül . . . A parlament nem haladt a korral . . ,
Pedig a mostani iparosok 3—4 latint végezte.
Vasárnap olyan ruhában jár az iparos, mint én :
nem is különbözünk egymástól! Üdvözöljük egy-
mást! Az iparos alkotóerö ! Az iparos nem rombolj
alkot! Örvendetes jelenség, ha az iparos be akar
jönni a parlamentbe. Ezt elösegiteni kötelesség! Na-
gyobb a veszély, mint a kormány mondja! Várkonyi
Istvánt, a Földmüvelö szerkesztöjét vagy az örültek
házába kell becsukni, vagy fölakasztani , . .

Láng elnök: Ilyen kifejezést nem szabad hasz-
nálni.

Rohonczy Gedeon: Más az iparosvezér, aki
iparostársainak jogot akar kivivni! Nagy hiba volt
az iparos szocziálista vezérektöl, hogy a magyar-
parasztot bevonták a szocziálizmu3ba . . . A magyar
paraszt jószivü . . . szapora, mig vasut nem volt
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'... csak önmagával és a vele hasonlókkal élt és
jö maradt. Természeti sajátsága : vad . . . . nyers
erö! (Nyugtalanság.) A magyar paraszt villával, ka-
szával, csákánynyal dolgozik, az ekével tur . . . a
kaszával rendet vág . . . a villát beleszurja a ké-
vébe. Az iparos alkot, mikor a kenyerét keresi, a
paraszt ugyanekkor rombol és vág . . ,

Láng elnök : Félegy már . . . át kellene térni
a mentelmi ügyekre. (Fölkiáltások a szélsöbalon :
Megengedjük !)

Rohonczy Gedeon : A szónokot beszédében
megakasztani nem szabad.

Láng elnök : Nekem kötelességem. (Halljuk a
szónokot! Zajos felkiáltások a néppárton.) Tessék
tovább beszélni, Rohonczy képviselö ur!

Rohonczy Gedeon : A paraszt gyermek volt.
nem látott! (Fölmutat egy piros plakátot.) Az ilyen

nyomtatványnyal eröszakkal fölnyitották a szemét!...
A miniszter néplapját senki sem fogja olvasni a
parasztság körében ! (Folytonos nyugtalanság.) Egy
pár repülö lovasszázad nem segit! Nincs a kormány-

nak annyi katonasága, amennyi kellene ! Egy haza-
fiatlan eszes ember álljon csak a mozgalom élére.

Nagy a veszély, miniszter ur ! A paraszt, ha nagyon
izgatják : ott a kezében a halál jelképe, a kasza,

"rendet vág vele embertársaiban is ! Oly kevesen va-
gyunk, hogy egyet sem nélkülözhetünk ! . . . Szé-
chenyi látta a nemzetiségi jelenségeket: arra czél-
zott Széchenyi, hogy a haza minden fiát megtartsa!
Erdélyben van a nagy veszély! Ott a nemzet gyi-
lokja. Többet nem mondok.

Az elnök most a vita folytatását hétföre ha-
lasztja, amikorra már a kultusz-tárczát is napi-

rendre tüzi.
Az ülést öt perczre felfüggeszti.

A szünet után.
A szünet után a Ház rátért a mentelmi ügyek

tárgyalására. Szulyovszky Gusztáv ismertette a men-
telmi bizottság egyes jelentéseit, amelyek szerint

aztán Sima Ferencz, Molnár Károly, Óváry Ferencz,
Veszter Imre, Nagy Sándor mentelmi jogát fölfüg-

gesztették, Miklós Ödönét azonban nem.
Ezzel hozzáfogott a Ház a kérvények tárgya-

lásához, amelyeknél elsö dolga volt szavazni néhány
olvasókörnek kérvénye fölött, amelyben az ország

önállóságát a perszonális unió alapján kivánják be-
rendezni. Mult szombaton ugyanis nem szavazhattak,
mert nem voltak a határozásra százan. Most aztán
megszavazták s a többi kérvényt szó nélkül letárgyalták.

S ezzel az ülés bevégzödött.

KÜLFÖLD.
Románia és a magyar nemzetiségi politika. A
kamara tegnapi ülésében Gradisteanu inter-

pellálta a kormányt, nem tartja-e szükségesnek a
közbelépést, amikor látja, hogy a magyar kor-

mány. magyarositani akarja a románokat. Ha
a kormány nem tudja. magát ily lépésre elszánni,
engedje át helyét másoknak.

Sturdza miniszterelnök erre igy válaszolt:
Ez az interpelláczió csak párttaktikának köszöni
eredetét. A kormány hivatalban marad, mig a király
és parlament bizalmát birja. Miért nem vállalkoz-
tam a becsületes közvetitö szerepére ? — egy-
szerüen abból az okból, mivel Gradisteanu és
elvtársai utamba állottak. Nem érzem ma-
gam hivatva, hogy én legyek a magyar
sajtó czenzora; ehhez nincs idöm. A ki-
rályt is csak azért nem kisértem Budapestre,
mert fontos államügyek itt marasztottak. Ahova
királyunk megy, bármely miniszter bátran követheti.
Ha a király hivott volna, még a legsürgösebb dol-

gokat is felretéve, felmentem volna Budapestre.
Gradisteanu nem vette tudomásul a választ;

a többség. azonban tudomásul vette.
Take Jonescu (konzervativ) az ülés további

folyamán ujból visszatért a kérdésre és szemére
lobbantotta Sturdzának, hogy nem vállalkozott a
becsületes közvetitö szerepére. Egyuttal felhivja
Sturdzát, adjon teljes felvilágositást azon szerepröl,

melyet a magyarok és románok közti viszonyt ille-
töleg játszik..

A miniszterelnök megigérte, hogy legközelebb
az interpellatióra is válaszolni fog.

Zola pöre.
(Távirati tudósitás)

A mai tárgyalás határozottan a védelem
javára szolgált. Nagyfontosságu tényeket kon-
statáltak, amelyek éles világot vetnek a tisztek
ideges kapkodására, amelylyel össze-vissza be-
szélnek.

Labori erélyesen felszólalt a védelem
jogának a respektálása érdekében. Ez a fiatal
genialis ügyvéd csupa erö, csupa értelem és
ötlet. Az elnök az ö energikus felszólalására
meghátrált.

Demangesnek, Dreyfus védöügyvédjének
nyilatkozatai rendkivül fontosak s döntö ere-
jüek lehetnek a revizió elrendelésében.

Demanges megczáfolta Pellieuxnek azt az
állitását, hogy a bordereaunak a Matin-ben
közölt facsimiléje nem hasonlitott az eredetihez.

Azután Demanges hivatkozott Salles ügy-
védre, akinek a Dreyfus-féle biróság határo-
zottan elmondotta, hogy titkos okiratokat ter-
jesztettek a biróság elé.

Demangesnek ezt a két nyilatkozatát
élénken tárgyalták s azt hiszik, hogy a Drey-
fus-pörének reviziójának elrendelését most már
nem kerülhetik el.

A mai tárgyalásról távirati tudósitásaink
egyébként a következök:

A tegnapi nap után.
Piquard vallomásai képezik a beszéd tárgyát

mindenfelé. Amikor tegnap nyugodtan, de határozot-
tan elöadta mondanivalóit, azaz impresszió fogta
el a hallgatóságot, mintha óriási villamos reflektor-
ral bevilágitottak volna egy sötét penészes barlang
rejtelmeibe. Vallomásai után a hallgatóság egy része
orkánszerü tüntetést rendez Piquard mellett, az asz-
szonyok pedig magukon kivül vannak s viharoson
éljenzik és tapsolják a turkok uniformisát viselö
markáns arczvonásu, karcsu magas katonát, aki val-
lomása során azt mondja: hogy soha asszonyt
el nem csábitott.

A párisi lapok kivétel nélkül mind annak az
aggodalmuknak adnak kifejezést, hogy- az az óriási
versengés, amely a Zola mellett és a Zola ellen
levöket elfogta, a legaggasztóbb következésekkel
járhat. Minden lap természetesen a maga pártállása
szerint értékeh" Piquard vallomásait.

A Rappel gratulál Piquardnak ahhoz, hogy
minden fenyegetés daczára lelkiismeretének szavát
követte.

A Radical abban a véleményben van, hogy
Pellieux tábornok vallomásaiból világossá vált,
hogy Esterházyt felsöbb parancsra mentette fel a
biróság. Piquard egész ember s áldozata a meggyö-
zödésének. Le a kalappal elötte! Lassankint mégis
csak kivilágosodik.

A Gaulois azt hiszi, hogy Faure elnöknek
közbe kellett volna lépnie s meg kellett volna aka-
dályoznia ezt a közbékére oly annyira veszedel-
mes pert.

Tüntetések.
Tegnap az éjjeli órákban nagy tüntetés volt

a Fauburg St. Antoine-ban, ahol a zavargók néhány
boltot megrongáltak, persze olyan boltokat, ame-
lyekröl azt hitték, hogy zsidóknak a tulajdonát ké-
pezik. A Bernheim testvérek gyárát kövekkel dobál-
ták meg. Négyszáz ablakot bezuztak.

Egy cselédleányt egy kö sulyosan megsebe-
sitett a fején. A rendörség elzavarta a tüntetöket.

A rue Sebastopolon egy zsidó ember boltját
két revolverlövéssel bezuzták. A lövések szerencsére
emberéletben kárt nem okoztak.

A lövöldözö egy borbélylegény volt, akit a
rendörség letartóztatott. A zavargások alatt a rend-
örség több embert tartóztatott le még s a mai napra,
mely szerfölött mozgalmasnak igérkezik, nagyszabásu
elövigyázati intézkedéseket tett.

A pápa érdeklödése.
Amint a trieszti Piccolonak Rómából

táviratozzák, XIII. Leó pápa ö szentsége mód
felett érdeklödik a Dreyfus-pör és a Zola-pör

Az egész Vatikán ennek következtében
lázban van.

A párisi nuncziusnak kötelességévé téte-
tett, hogy mindennap kimeritö távirati tudósi-
tást küldjön a Zola-pör menetéröl s azonkivül
Rampolla biboros államtitkárnak mindennap
össze kell szednie a lapvéleményeket a Dreyfus-
Zola-ügyröl s erröl terjedelmes jelentést tenni
a pápának.

A Vatikánban élénken aggódnak a Méline-
miniszterium sorsáért.

A Zola-pört ugyanis a pápa tanácsa elle-
nére indittatta meg a kormány. A pápa azt ta-
nácsolta a franczia kormánynak, hogy eléged-
jék meg Scheurer-Kestner-nek a szenátus-
ban szenvedett vereségével s hagyja figyel-
men kivül Zola támadásait.

A törvényszéki palota elött.
A mai napnak a legnagyobb aggódással

néztek elébe, különösen azért, mert a lakosság
izgatottsága immár tetöpontjára hágott és az-
után attól is tartanak, hogy a szombati nap
azért is hozhat nagyobb meglepetéseket, mert
ma az összes mühelyekböl elöbb távoznak a
munkások és igy a csoportulások sokkal valóbb-
szinüek. Az aggodalom csakugyan nem volt
alaptalan. Már délutáni három órakor nagyobb
számu csöcselék ácsorgott a törvényszéki épü-
let körül. Különösen élénk élet uralkodott a
Quartier Latin-hez vezetö utczákon. Ennek
megfelelöen rendelkezett is ma a rendörfönök.
A törvényszéki palotát ma négy gárdista szá-
zad vette körül, Azonkivül egy fél lovasszázad
is ügyelt itt a rendre. Továbbá egy és fel szá-
zad tartotta fenn a rendet a palotát környezö
utczákban.

A Zola-ellenes lapok izgatásai, ugy lát-
szik, már magát a kormányt is gondolkodóba
ejtették.

Egyik lap egész egyenesen kijelenti,
hogy a népnek meg van az a joga, hogy ugy
bánjék el Zolával, ahogyan éppen jónak
találja.

Ma érkeztek meg az algiri mozgalmak
vezetöi, Regis és Trael, akiket a vonatnál
nagy tömeg részesitett meleg ovácziókban.
Ugyanekkor érkezett meg Lepin algiri kor-
mányzó, akit a tömeg ilyen kiáltásokkal fo-
gadott;

Éljen a hadsereg !
Le az árulókkal 1
Egy fiatal ember odalépett a kormányzó

elé és azt kiáltotta: Uram I Micsoda botrány!
Éljen a hadsereg I

Jóval a tárgyalás megkezdése elött szá-
mos fiatal ügyvéd volt már a teremben és élén-
ken vitatta a tegnapi eseményeket.

A társalgás fötárgyát a Piquard-nak ren-
dezett ováczió képezte. Az ügyvédek egy része
elhatározta, hogy felkéri a batonniert (az ügy-
védi kamara elnökét), hogy a föállamügyészt
biztositsa az ö hazafiasságukról és mondja meg,
hogy ök minden közösséget megtagadnak a
Drevfus-pártiakkal. Söt egy részük még tilta-
kozó határozatot is hozott azok ellen az ügy-
védek ellen, akik Piquard-t tegnap oly lelkesen
megtapsolták.

Zola 11 órakor hagyta el a Rue Bruxel-
lesen levö lakását Fesqual és Dumoulin bará-
taival. Kocsija a Rue de Remeon át hajtatott
az igazságügyi palota felé. A Saint-Lazare
pályaudvar elött nagy tömeg ember állotta ut-
jokat, ugy hogy a kocsi • nem tudott tovább
menni. Egynehányan felismerték Zolát, mire
megkezdödött a már megszokott " Le Zolával !"
"Á bas Zola !" kiáltás.

A környéken levö rendörség ugyan szét-
kergette a tömeget, de azért kétszáz ember
mégis utána iramodott a kocsinak és egy jó
darabig kiabálta még utána az "á bas Zolá"-t.

A törvényszéki palota elött öt is, épugy
mint Piquard-t, Le vele! kiáltásokkal fogadták.
Itt egy kisebb verekedés is támadt Piquard
barátai és ellenségei közt, melynek azonban
az örök hamar véget vetettek.

A Baseler Nachrichten tudósitóját álli-
tólag egy vendéglöben tett nyilatkozatáért uta-
sitották ki.. Egyes lapok követelik, hogy más
lapok tudósitóival is hasonló módon járjanak
el. Az elnök ma felszólitotta az ujságirókat,
hogy minden tüntetéstöl tartózkodjanak.

Zola felesége az utczán történtek követ-
keztében nagyon izgatott. A teremben ugy-
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szólván mindenki ideges. És ami mindenesetre
érdekes, a teremörök nem sokat törödnek a
közönség viselkedésével, mert maguk is a leg-
nagyobb figyelemmel követik a tárgyalás me-
netét és épen nem tartózkodnak tetszésük,
vagy nemtetszésük nyilvánitásától. Az örség
parancsnoka ma megtiltotta ezt. Ma sokkal
kevesebb ügyvédet láthatni talárban, mint teg-
nap, mert a kamara elnöke szigoruan megtil-
totta, hogy a barreauhoz nem tartozók talár-
ban betolakodjanak a tárgyalásra.

Meddig tart a tárgyalás?

Hogy mikor lesz vége a Zola-pernek, még
ugyszólván beláthatatlan, mert nagyszámu és
nagyon fontos tanu és irásszakértö kihallga-
tása van hátra. A tanuk közt, akiknek föleg Zola
jóhiszemüsége kérdésében kell nyilatkozniok,
ott van még Jaurés. aki egy félnapot akar ki-
beszélni és Anatole France akademikus.

Szó volt arról is, hogy vasárnap is tár-
gyaljanak, azonban Labori, Zola ügyvédje,
tiltakozott ez ellen.

A lakosság izgatottsága, ugymond, nap-
ról-napra nö és ha Drumont és Rochefort
hiveinek megszereznök azt az örömet, hogy
vasárnap tüntetést rendezzenek az igazságügyi
palota elött, akkor a rendörség igazán nem
vállalhatná el a bekövetkezendökért a felelössé-
get. Azért a védelem inkább lemond a vasár-
napi tárgyalásról.

Az a hir is tartja magát, hogy az elnök
éjjeli tárgyalást fog elrendelni.

Az ellenörzés a tárgyaló terem elött még
sokkal szigorabb, mint az elözö napokban.
Minden egyes belépönek meg kell neveznie
magát s egy rendörtiszt jegyzi a neveket, ugy,
hogy a hallgatóságról valóságos névjegyzéket
készitenek.

A mai tárgyalás.

Az elnök a tárgyalást fél egy órakor nyitja
meg és bejelenti, hogy az egyik esküdt megbeteged-
vén, behivatta a soros pótesküdtet.

Ezután Piquard tanu vallomásának folyta-
tása következik.

Piquard ezredes.

Mikor Piquard belépett, élénk mozgás tá-
madt. A közönség azonban tartózkodik minden
véleménynyilvánitástól.

Piquard gyorsan halad az elnöki emel-
vény felé, anélkül, hogy jelenlevö tiszttársaira,
Gonze és Pellieux tábornokokra, du Paty de
Clam ezredesre, Lauth és Ravary örnagyra
csak egy pillantást is vetett volna . . .

Piquard: Csak két dolgot akarok még
tegnapi vallomásomhoz hozzáfüzni, hogy azt
kiegészitsem. Elöször is ki kell fejeznem azt a
nézetemet, hogy Zola czikkében, amelyben a
haditörvényszék biráit azzal vádolta, hogy fel-
söbb parancsra hozták itéletöket többet mon-
dott, mint amennyit akart.

Én sem akartam Esterházyt felsöbb pa-
rancs nélkül letartóztatni.

A birók ugyan tökéletlen bizonyitékok
alapján itéltek, de a legjobb lelkiismeretök sze-
rint s a tényleg elöttük fekvö bizonyitékok
alapján.

Pellieux és Ravary vizsgáló birók a
res indicatára való tekintettel el akarták ke-
rülni, hogy a Dreyfus-ügy vita tárgyává tétes-
sék és azt hitték, hogy a bordereaunak szak-
értökkel való megvizsgáltatását nem vehetik
föl a vizsgálat körébe. Azt hiszem — folytatja
Piquard — hogy Ravary örnagy is, kétség-
kivül akaratlanul, ugyanarra az utra lépett, mint
a haditörvényszék és tökéleten vagy elég-
telen bizonyitékok alapján itélt. Igy történhe-
tett, hogy a haditörvényszék tagjainak egyike,
akinek csodálom bátorságát, az ülés végén
igy nyilatkozott:

— Ugy látom, hogy a vádlott itt tulaj-
donképen Piquard ezredes. Kérem, tegyék le-
hetövé neki, hogy felvilágositást adjon maga-
tartásáról.

Ezután Labori kérdéseket intéz Piquard-
hoz a vizsgálóbizottság tárgyalásainak dol-
gában.

Labori: Mivel volt ön vádolva a vizs-
gálóbizottság elött?

Az elnök: Ezek a tárgyalások titkosak
voltak.

Labori: De hiszen az Agence Havas
hivatalos jelentést adott ki azokról a vádakról,
amelyeket a vizsgáló-bizottság elött Piquard
ellen emeltek.

Az elnök: Ismétlem, hogy a vizsgáló-bi-
zottság tárgyalásai titkosak voltak. Itt sajtóköz-
leményekkel nem foglalkozhatunk. Védö ur ezt
a kérdést ne is intézze Piquard ezredeshez,
mert annak erre a kérdésre nem is szabad
felelnie.

Piquard: Ha a tárgyalás után való na-
pon a Petit Journalban nem jelent volna
meg egy közlemény, amely csakis tiszttöl szár-
mazhatott, akkor nem felelnék erre a kérdésre,
de igy meg kell mondanom, hogy az Agence
Ha van közleménye megközelitette az igazságot.

Következik Lauth örnagy és Piquard
szembesitése.

Labori: Micsoda czélja lelt volna annak,
hogy arra a csöposta-levelezölapra utólag ra-
gaszszák reá a postabélyeget és utólag nyom-
ják rá a postabélyegzöt ?

Lauth: A lebélyegzésnek azt kellett
volna bizonyitania, hogy Esterházy a levelezö-
lapot megkapta s ezzel annak autentikussága
megállapittatott volna.

Labori: Emlitette-e önnek Piquard azt,
hogy a levelezölap és a bordereau egy és
és ugyanabból a forrásból eredhet ?

Lauth : Nem.
Clémencau : Hány darabra volt össze-

tépve ez a levelezölap?
Lauth: Hatvan darabra.
Clémencau: És hogyan tudta azt össze-

szedni és összeállitani ?
Lauth: Ráragasztottam finom papirosra.
Clémencau: És hogy képzeli azt, hogy

erre a 60 darabocskából álló dologra rá lehes-
sen ragasztani a bélyeget és rá lehessen ütni
a bélyegzöt. Hisz az teljesen lehetetlen, hogy
Piquard ilyen dologgal bizta volna még. Ellen-
ben világos az, hogy vagy össze volt tépve az
a levelezölap és nem volt rajta bélyeg és bé-
lyegzö és akkor azt utólag sem lehetett volna
plausibilisan rátenni, vagy pedig nem volt ösz-
szetépve és Esterházy nem is kapta meg azt
s akkor nem is volt szükség a postabélyegre
és bélyegzöre.

Kölcsönös meghazudtolások.

Labori védö és Henry ezredes, valamint
Henry és Piquard ezredes közt heves szó-
váltás támad. Kölcsönösen meghazudtolják egy-
más állitásait a titkos iratokat illetöleg, ame-
lyeket Piquard állitólag megmutatott Leblois
ügyvédnek.

Az elnök (Piquard ezredeshez): Hányszor
fogadta ön szobájában Lebloist ?

Piquard: Ezt nehéz megmondani. Kö-
rülbelül tizenötször.

Az elnök: Nézegette-e ön Leblois jelen-
létében a titkos iratot? Arról az iratról van
szó, amelyben ezek a szavak állanak: "Cette
canaille de D . . . "

Piquard: Egyáltalán nem!
Felhivják Henry ezredest, aki fentartja

korábbi állitásait. Az iratcsomó az asztalon fe-
küdt és a boriték, amelyben a kérdéses irat
volt, Leblois felé volt forditva.

Gonze tábornok kijelenti, hogy az irat-
csomó, mikor ujra visszaadták neki, rendetlen-
ségben volt. Lauth parancsnok és Leblois is
bevallották ezt végül a haditörvényszék elött.
(Mozgás.) Tessék kihallgatni a haditörvény-
szék tagjait, akik meg fogják ezt erösiteni.

Lebloist ismét felhivják. (Élénk mozgás.)
Az elnök: Beismerte ön a haditörvény-

szék elött ezt a tényt ?
Leblois: (Igen erélyes hangon) Nem!

(Meglepetés.) Henry ezredesnek igen szilárd han-
gon udvariasságból a következöket mondtam:
Nem akarom önt megczáfolni; de ha ragasz-
kodik kijelentéséhez, akkor elsö sorban Piquard
ezredes dolga, hogy erröl az ügyröl nyilat-
kozzék.

Az elnök (Henry ezredeshez): A hadi-
törvényszék elött tehát nem szólt arról, hogy
az iratot kivették boritékából?

Bocsánat, feleli Henry ezredes, beisme-
rem, hogy mondtam ezt Nem arról van szó,
hogy az igazságot csürjék-csavarják!

Labori: Az iratcsomó többi része bent
volt a boritékban?

Henry: Bizonyára.

Labori: Jó. de az ön szavai és Ravary
örnagy jelentése között ellenmondás van!

Henry ezredes (a védö felé menve) :
Ügyvéd ur! Nem töröm el, hogy tanuvallomá-
somat gyanusitsa.

Piquard ezredes határozottan tiltakozik
Henry ezredes szavai ellen és erélyesen fen-
tarija tiltakozását

Henry: Forma szerint fentartom, hogy
Piquard ezredes hazudott! (A közönségböl
Ohó! kiáltások hallatszanak.)

Piquard ezredes: Követelem, hogy a
jury elött nyilatkozatot tehessek. Önök hallották,
milyen gyülöletes vádakat emeltek ellenem
Henry ezredes, Lauth és Grivellin parancs-
nokok, akik Paty de Clam segitségével egy
korábbi affaire intézöi voltak. Nos uraim,
mindez azért történt, mert ezek az urak
nem akarták, hogy valaki megbolygassa
az ö müvöket. Amikor Sandher ezredes a
szolgálatot odahagyta, azt a gondot hagyta
ezekre az urakra örökül, hogy ezt az irat-
csomót védelmezzék, mert az, amint mondták,
az iroda becsülete. Nos uraim, én ugy gondol-
tam, érdekes lesz világosságot és igazságot ter-
jeszteni. Miután már tegnap az egész világ
gyalázó kifejezésekkel illetett és 25 esztendei
jó és loyalis szolgálat után talán kilöknek a
hadseregböl, kijelenteni, hogy jó meggyözödé-
sem áldozata, korrekt magatartásom és az
ahhoz az ügyhöz való ragaszkodásom áldozata
vagyok, amelyet igazságosnak tartok.

Henry: Piquard nem mondott igazat. Az
sem igaz, hogy a levelezölapot találta.

Labori a védök jogáért.

Clémenceau ügyvéd kérdést óhajt tenni,
hogy kideritse azt a dolgot, amelyre nézve
Piquard és Henry különbözö véleményben
vannak.

Az elnök azt mondja, hogy nem adhatja
meg erre az engedélyt, mert Clémenceau vádol.

Clémenceau: Nem, én nem vádolok,
csak azt akarom elérni, hogy napfényre hozzam
az igazságot. Ha nem akarja, hogy beszéljek,
jó, vonja meg tölem a szót.

Az elnök: Jó, megvonom Öntöl a szót.
Clémenceau: Akkor leülök.
Labori: Én pedig felemelkedem. Ha

ön azt hiszi, hogy nem adhatja meg nekünk
a szót, akkor majd megteszem én a szükséges
intézkedéseket, hogy tiszteletet szerezzek a
védö jogának. (Mozgás.)

Clémenceau végre megteszi kérdését.
Egy keletre vonatkozik az, amelyet illetöleg
nem tudnak megegyezésre jutni.

Henry ezredes kijelenti, hogy az az ok-
mány, amelyen a "cetté canaille de D" szavak
voltak, sohasem volt vonatkozásban a Dreyfus-
ügygyel. (Mozgás.) Az igazi Dreyfus-féle irat-
csomót ö sohasem látta.

Demange ügyvéd.

Ezután Demange ügyvédet hivják fel. Ex
kijelenti, hogy október végével tudta meg, hogy
Scheurer-Kestner is azok közt van, akik hisznek
Dreyfus ártatlanságában.

fiz a bir igen kinosan érintett, mivel késöbb
Dreyfus Mathieu ugy vélte, hogy megtalálta a
bordereau igazi szerzöjét, ugyanazt, akire Scheurer-
Kestner is gyanakodott. Demange felsorolja azután
annak a jogi okait, hogy miért nem fordult ele-
jétöl fogva az igazságügyminiszterhez. Azt akarta,
tudja meg a kormány, mikép gondolkozik ö
(Demange) az ügyröl, de csakhamar látta, hogy
a kormánynak nincs szándékában a revizió; kü-
lönösen akkor látta ezt, amikor a tanunak egy
uj tény jutott tudomására, amely alkalmas volt
a reviziót felidézni.

Labori: Miért hitte ön, hogy a revizió te-
hetséges volna ?

Demange : Mert azután a leleplezés után,
amelyet Salles tett elöttem, abban a véleményben
voltam, hogy a törvény megsértetett.

Clemenceau Albert: Kérdem tehát Demange
urat, nem Salles közlésére támaszkodott-e, akinek a
hadi törvényszék egyik tagja mondta, hogy s hadi
törvényszék elé titkos iratot terjesztettek ?

Demange: De igen. (Élénk mozgás.)
Az elnök (gyorsan közbeszól): Ezt a kér-

dést nem engedem meg.
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Több csekélyebb jelentöségü kérdés után
Labori kérdi Demanget, hogy a bordereaunak a
Matin-ban közölt facsimileje és az eredeti között
nyilvánváló-e a hasonlatosság, amit Pellieux tábor-
nok tagadott.

Demange : Szembeszökö !
Labori: Az eredeti volt-e az, amelyet a

hadügyminiszterium elé terjesztettek ?
Demange : A hadi törvényszék tagjainak, a

kormánybiztosnak és nekem is volt fényképünk
amelyét - ugy hiszem — Bertillon készitett. Az
ülés titán Maurel ezredes elnök az összes fényké-
peket elvette és egy boritékban magával vitte, hogy
megsemmisitse öket. Ugy gondolom, azt hiszem,
hogy elégelték öket.

Labori: A clichét is elégették ?
Demange : Oh! Azt már nem tudom.
Az ülést azután fölfüggesztették.

Szünet alatt.
A közönség élénken tárgyalja Demange nagy-

nyomatéku vallomását. Némelyek azt mondják, hogy
olyanok azok, hogy okvetlenül a per revizióját keli elö-
idézniök és minthogy az elsö itéletet meg kell majd
semmisiteni, természetesen meg kell tenni a többi
itéleteket is. Mások tagadják, hogy az ügyek ily
fordulatot vehetnének, mert arra még nem szerez-
hettek bizonyitékot, hogy a titkos okmányt elöter-
jesztették.

Szünet után.
A kihallgatásoknak ujból való megkezdése

után Labori megteszi inditványait. Követeli, hogy
a biróság nyilatkozatot tegyen arról, miért nem in-
ditotta meg az ügyészség az eljárást Henry ezredes
ellen, aki a biróság szine elött sulyosan megsértette
Piquard-t, aki akkor, midön tanuként kihallgatták,
fogságban volt.

A biróság e tárgyban hétfön határoz.

Ranc szenátor.
Ranc szenátort hivják fel azután.

Ami engem illet — ugymond Ranc —
én meg vagyok gyözödve, hogy Zola teljesen
és feltétlenül jóhiszemüen járt el. Tudom, nem
engedik meg, hogy a törvénynek és a védelem
jogának megsértéséröl beszéljek, amikor a
titkos okiratot a Dreyfust elitélt biróság elé
terjesztették. De annyit mondhatok, hogy
amikor részben köz tudomásra jutott az a mód,
ahogy a második haditörvényszék tanácskozá-
sait, vezették, Zola joggal irhatta azt, amiért
vádolják. Amit ö tett, az egy nemes és nagy
bátorságu férfi cselekedete.

Guiard Pierre iró, aki jelen volt az
Esterházyt1 felmentö haditörvényszék ülésén,
ezt mondja: "Érthetö, hogy Zola, azt a benyo-
mást, amelyet szerzett, talán kissé élénk mó-
don, de jó lelkiismerettel juttatta kifejezésre.
(Különbözö közbeszólások.) >

Jaurés a Farne-megye képviselöje a kö-
vetkezö tanu*

Jaurés képviselö.
Jaurés a kormány gyengeségéröl beszél,

rosszalja, hogy a Dreyfus-per tárgyalása zárt
ajtók mögött folyt le, továbbá, hogy leplezgetik
az ellenmondást, a mely az 1894-iki és 1897-
iki szakértöi vélemények között van. Jaurés azt
is rosszalja, hogy a fátyolos hölgy ellen, akinek bir-
tokában titkos iratok vannak, nem inditottak nyo-
mozást és azzal vádolja a vezérkart, hogy conni-
ventiát tanusitott Esterházy iránt. A tanu azt
mondja, hogy ugy látszik, csak bizonyos katonái
dolgok igazolása végett inditották e pert és végül
szemére veti a hadügyminiszternek, hogy nem
jelenik meg az esküdtek elött, világosságot
deriteni az ügyre.

Miért nem követelik a képviselök— kérdi
a tanu — akik közül a többség azt hiszi,
hogy törvénytelenséget követtek el, hogy vilá-
gosságot deritsenek erre az ügyre ? Delcassé és
Dupuy volt miniszterek kijelentették a tanu
elött, hogy Mercier semmi másról nem beszélt
elöttük, mint a borderdeauról. Igaza volt Zolának
— ugymond, — amikor tiltakozott. Azok, akik
öt gyalázzák, olyan embert üldöznek Zolában,
aki kiragadta a vezérkart ebböl a nyomorult
felelötlenségböl, amely szülöje lehetett jövö ba-
joknak. (Élénk • tiltakozás. Különbözö manifesz-

A titkos okiratok.

Ezután élénk jelenet játszódik le a védö
és az elnök között, mert az elnök vonakodik
bekövetelni a titkos peranyagot tartalmazó ira-
tokat a hadügyminisztertöl.

Labori azt mondja, hogy miután Pellieux
tábornok azt mondta, hogy a bordereau nem
hasonlit Dreyfus, illetöleg Esterházy irásához,
kell, hogy ezt a bordereaut a biróság elé ter-
jesszék, hogy az összehasonlitást meg lehessen
tenni és a jury a dolgok teljes ismerete mel-
lett itélhessen.

Clemenceau felkiált: Konstatálom, hogy
senki sem akar nekünk segiteni az igazság
napfényre hozására 1

Az elnök igy felel: Az önök dolga, az
igazságot megállapitani!

A föügyész kijelenti, hogy erröl a kér-
désröl már irásban elöterjesztett határozati ja-
vaslataiban nyilatkozott. Hivatkozik a biróság
abbeli határozataira.

Daczára Labori ujabb fáradozásának, az
elnök fentartja elsö határozatát, amely szerint
megtagadja a bordereau bekövetelését.

Labori bejelenti, hogy ujabb inditványt
akar tenni és formaszerint követeli, hogy ezek
az iratok összehasonlitás végett a jury elé ter-
jesztessenek.

A tárgyalást ekkor félbeszakitják.
A tárgyalás ujból való megnyitása után

az elnök kihirdeti a biróság elsö határozatát,
amely tudomására hozza a védelemnek, hogy
Henry ezredes azt mondta Piquard ezredes-
nek : "Ön hazudott!" Második határozatával
elveti a biróság azt az inditványt, amely a
bordereau elöterjesztését követeli és kijelenti,
hogy a bordereau elöterjesztését nem
fogja elrendelni.

Az irásszakértö,

Ezután Bertillont hallgatják ki, aki kije-
lenti, hogy a bordereaut Dreyfus irta, hogy
bebizonyitja ezt, ha átadják neki azokat a bi-
zonyitékokat, amelyeket 1894-ben Dreyfus la-
kásán lefoglaltak.

Labori kérdi a tanut, melyek voltak azok
azok az iratok, amelyek alapján szakértöi vé-
leményét meghozta?

Bertillon azt feleli, hogy ez okiratokat
csak a biróság parancsára mutathatja fel.

Az elnök kijelenti, hogy ez nem tartozik
a biróságra.

Akkor — ugymond Bertillon — a had-
ügyminiszternek kell a meghatalmazást meg-
adnia.

Labori: No, akkor bizonyosak vagyunk,
hogy nem látjuk ezeket az irásokat.

A tárgyalást erre berekesztik.

Tárgyalás után.

A tömeg sok tisztet, amikor a palotát el-
hagyták, ily kiáltásokkal üdvözölt: Éljen a köz-
társaság! Itt ott jellentéktelen rendzavarás
történt.

Hire jár, hogy Piquard alezredes Henry
ezredeshez, amiért ez a biróság elött, azzal
vádolta, hogy valótlanságot mond, elküldte
segédeit.

Zola és Piquard.

A mai tárgyalás öt órakor végzödött. A
terem minden inczidens nélkül kiürült. Csakis
Zola, Clémenceau, Labori, Piquard ezredes és
Zolának több barátja maradtak benn a terem-
ben. Ekkor megjelent Blanc rendörprefect és
felszólitotta öket, hogy a termet addig el ne
hagyják, mig a védelmükre megteendö intézke-
déseit teljesen végre nem hajtotta a rendörség.

Zola, aki Clémenceauval beszélgetett,
Piquard-t meglátva, feléje fordul, mélyen le-
emeli kalapját és azt mondja neki:

— Engedje meg ezredes ur. hogy kezet
szoritsak önnel. Nem tartottam helyesnek, hogy
mig ki nem hallgatták, személyesen köze-
ledjem önhöz. Üdvözlöm önt és szivem leg-
mélyéböl köszönetet mondok önnek.

Piquard erre katonásán köszönt, mélyen
meghajolt és kezet szoritott Zolával.

A jelenvoltakra a jelenet rendkivül mély
benyomást tett.

A meghajszolt Zola.
A rendörprefektus bejött és jelentette,

hogy Zola már indulhat hazafelé. Vele mentek
Clemenceau és Labori is. Az igazságügyi palo-
tának a Quai d'Orfévre-re nézö kapuja elött
állott Zola kocsija, amelyben két kiséröjével
együtt foglalt helyet. Környezete még várt, mig
a rendörprefektus ujból beszól.

A törvényszék környékét egy sereg rendör
örizte. Épp ugy nagyszámban voltak a rend-
örök a hidakon is. De azért a Szajna mindkét
partján mégis nagy tömeg gyült össze, amely
abban a pillanatban, amikor Zola kocsiját
meglátta, mintegy jeladásra elkezdett orditani:

— A bas Zola
— A bas les traitres!
— A l'eau !
(Le Zolával! Le az árulókkal! A vizbe

vele !)
Mikor Zola a Pont-Neufre ért, egyszerre

csak azt kiáltották:
— Megvan! (tudniillik, hogy Zola a tömeg

kezei közé került.)
Százan és százan futottak a kocsi után

és már azt lehetett hinni, hogy Zola el van
veszve, amikor a lovasrendörség közéjük vág-
tatott és karddal szétkergette.

Igy aztán sikerült Zola kocsiját bizton-
ságba hozni.

Piquard-nak Blanc azt mondta, hogy
várjon még egy darabig. Minthogy pedig Piquard
ezredes a Mont-Valerienre van internálva és
oda este köteles visszatérni, telefonáltatott,
hogy ma a zavargások miatt késöbb érkezik.
Csak 6 órakor távozhatott.

Zola távozása után a következö eset tör-
tént, mely könnyen végzetessé válhatott volna.
Három hölgy ugyanis a Pont-Michelen keresz-
tül hajtatott át, amikor a tömeg egyszerre a
hintójuknak ront és azt hivén, hogy Zola ko-
csija van elöttük, már a lovakat kezd-
ték kifogni, föl is döntötték volna a ko-
csit, ha a rendörség gyorsan közbe nem
lép és szét nem kergeti öket. A legérdekesebb
a dologban az, hogy kocsiban ülö hölgyek
egyike épen Blanc rendörprefektus felesége
volt, akinek férje a legnagyobb buzgósággal
épen intézkedett, hogy Zolát a tömeg brutali-
tása ellen megvédje.

TÁVIRATOK.
A cseh tártománygyülés felirata.

Prága, február 12. A tartománygyülés felirati
bizottsága ma megkezdte dr. Kramarz elöadó felirat javaslatának a tárgyalását; Az inditvány a
következö : Határozza el a tartománygyülés depu-
táczió kiküldését, amely ö felsége elé terjessze 50
éves uralkodói jubileuma alkalmából a cseh tarto-
mánygyülés hódolatát és fogadja el a tarto-
mánygyülés a feliratot. A felirat kiemeli,
mily áldatlan következményekkel járt a nyelvháboru
és egyebek közt gazdaságilag is mennyire károso-
dott miatta az ország. Minden nehézségnek tul-
nyomó részben a centralizmus az oka, A tarto-
mánygyülés hatáskörét ki kell terjeszteni. Csehor-
szág mindkét népe pedig légyen egyenjogu. Min-
denki a hatóságoknál a maga nyelvén kereshesse
és találhassa meg jogát. A királyságnak ezután is
egységesnek és oszthatatlannak kell lenni. A felirat
azt tanácsolja, térjenek vissza ahhoz, hogy a
Reichsratba a választásokat a tartománygyülésen
ejtsék meg, de az uj viszonyok tekintetbevételével
és a nemzetiségi kisebbségek képviseletének kellö
biztositásával.

A felirati bizottság az elöadó inditványát egy-
hangulat elfogadta. A konzervativ nagybirtokosok
fönöke, gróf Sylva-Taronca is szerencsés megol-
dásnak nyilvánitotta- azt, hogy a hódolat kifejezését
különválasztják a felirattól.

A norvég-kormány bukása.
Krisztiánia, február 12. A mai állam-

tanács után a kabinet beadta lemondását.
Elsülyedt hajó.

Newyork, február 12. A "Veendam" rotter-
dammi postagözös nyilt tengeren egy hajóroncscsal
összeütközött és elsülyedt. A "St. Louis" gözhajó
a "Veendam" hajón volt embereket mind meg-
mentette
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A Dreyfus-ügy a kamarában.

Páris, február 12. Roche Beauregard és
Castelin a kamarában ma interpellátiót jelen-
tettek be a Dreyfus-ügy dolgában.

Billot hadügyminiszter ugy véli, hogy a
vitának az interpellácziók felett a Zola-per be-
fejezése után kell megtörténnie, de azonnal
tiltakozik az ellen a vád ellen, mintha vonat-
kozásban állana a Dreyfus-családhoz és ismétli,
hogy Dreyfust igazságosan itélték el. Dreyfus
áruló s igazságosan és szabályszerüen itélték
el. Ha a szenvedélyek esztelen fölhevülése arra
vinne, hogy a pör revizióját követeljék, akkor
más hadügyminisztert keli keresni. (Tetszés.)

Méline miniszterelnök kéri a vitának ak-
korára való halasztását, amikor a Zola-per be-
fejezést ér.

Roche-t válasza folyamán az elnök rendre-
utasitja.

Az interpelláczió felett való vitát 478
szóval 72 ellenében a Zola-per befejezése utánra
halasztották.

HIREK.
Az udvar Budapesten.

Nemsokára megujul az a fény és pompa,
melynek bámulói lehetünk mindannyiszor, valahány-
szor az udvar Budapestre érkezik. S az idén még
inkább lesz alkalmunk e pompa megbámulására,
mert az udvari bálon kivül több udvari ebéd is
lesz s mindezekre temérdek vendéget hivnak meg.

A király kedden, e hónap 15-én reggel 5 óra
40 perczkor érkezik Budapestre. Kiséretében lesznek
herczeg Liechtenstein elsö föudvarmester, gróf
Paar lovassági tábornok és Bolfras altábornagy
föhadsegédek, három szárnysegéd aradvari König
udvari tanácsos és dr. Herzl fötörzsorvos.

Egy nappal elöbb, azaz hétfön este érkeznek
ide Ottó föherczeg és Mária Jozefa föherczegnö
báró Dlauhowesky vezérörnagy fö udvarmesterrel,
Széchenyi grófnö föudvarmesternövel, Zamoyska
grófnö udvarhölgygyel és az egész udvari kiséret;
továbbá csütörtökön érkezik Budapestre Stefánia
föherczegnö, özvegy trónörökösné gróf Choloniewski
föudvarmesterrel és Széchényi grófnö udvarhölgy-
gyel, nemkülönben Ferencz Salvator föherczeg és
Mária Valéria föherczegnö báró Lederer kamará-
sukkal és Bombelles grófnö udvarhölgygyel; végüi
pénteken érkezik ide Lajos Gyözö föherczeg fö-
udvarmesterével báró Wimpffen altábornagygyal.

A király márczius elsö napjaiban távozik
Budapeströl, hogy rövid bécsi tartózkodás után a
királynéhoz Territetbe utazzék.

A király február 17-én, csütörtökön és további
rendelkezésig minden csütörtökön és hétfön Buda-
pesten legfelsöbb kihallgatást fog adni. Elöjegyezni
a kabinetirodában (budai királyi várlak) február
14-töl kezdve lehet.

Az e hónap 19-én megtartandó udvari bálon
kivül több udvari ebéd is tervbe van véve, amely-
nek elsö sorozatához hölgyek is hivatalosak lesz-
nek. Az udvari bálra mintegy 1400 meghivót kül-
döttek szét.

Milyen elökelö társaság érkezik az udvari bál
idejére fövárosunkba, kitünik a következö kis név-
sorból, mely azokat tünteti fel, akik az udvari bál
idejére a Hungária-szállodában lakást rendeltek. Itt
fognak megszállani: gróf Goluchowski külügy-
miniszter s a külügyminiszteriumból még báró Ga-
gern, gróf Szécsen és neje és Mérey: továbbá
gróf Eulenburg német nagykövet, herczeg Lych-
nowsky német nagykövetségi tanácsos, gróf Moltke
német katonai attasé és neje, von Stumm követségi
titkár, Sir Horace Rumbold angol nagykövet,
Wardrop ezredes angol katonai attasé és neje,

a dán nagykövet, Charlemagne Tower amerikai
nagykövet, Mr. Chamberlain amerikai katonai
attasé, gróf Paratty portugál nagykövet és neje,
gróf Lewenhaupt svéd és norvég nagykövet, mon-
sieur de Reserseaux franczia nagykövet, monsieur
Berckheim franczia katonai attasé, monsieur le
Marchand franczia követségi tanácsot és monsieur
Watin franczia attasé.

Világitó államtitkárok.
A kifejezés alighanem Nagy Mihályra .

Senki sem tud olyan ékesen dicsérni, mint Nagy
Mihály. Ö nevezte el valami banketen Tihany
riadó leányá-nak Kubinyi Gézát, mert nála job-
ban visszhangozni senki sem tud. S ha már Ku-
binyi Géza is ennyire meg tudta ihletni, nagyon
könnyen megeshetett, hogy amikor államtitkárokkal
volt szerencséje vacsorázni, egyszer csak kitört be-
löle az elragadtatás :

— Ti világitó államtitkárok!
De az is meglehet, hogy mégis mástól való a

kifejezés. Annyi bizonyos, hogy a tisztelt Ház fo-
lyosóján meglehetösen népszerü és senki sem tudja
ugyan, miért, de sokan emlegetik a világitó államtit-
károkat. És talán ök maguk se csudálkoznak már,
ha igy szólitják. Nem is hangzik rosszul, ámbátor
egy kicsit rejtélyes értelmü, mivelhogy a mostani
államtitkárok három esztendeje ülnek már a
miniszterek háta mögött, de még soha sem vilá-
gitottak meg semmit. Se kérdést, se helyzetet.
Az egy Plósz Sándor hagyta magát egyszer
beszédig elragadtatni, azt is ugy kellett Emmer
Kornélnak a hiuságánál megcsiklándozni. Mert Plósz
nem csak államtitkár, hanem tudós is, akit nem
szabad plágiummal vádolni. Mikor pedig Emmer
mégis megtette, az államtitkár talán még hallgatott
volna, de a tudósnak nyilatkoznia kellett, Alikor
egyszer világitott, akkor se szivesen.

Mért volnának hát mégis világitó állam-
titkárok ?

Nagy Mihály sohasem fogja megmondani, de
Gajári Géza sem. Pedig ö mindent megmond. A
budget-vita sugja meg a titkot. Ez a budget-vita,
amely arravaló, hogy minden miniszter megismer-
tesse a programmját, a politikáját. S ahogy sorra
nyilatkoznak, az ember szinte meglepetve kiált fel:
hogy én eddig nem ismertem a miniszter politikáját,
pedig milyen szépen megvilágitja az — államtitkára!
Ott van például Darányi, aki csak tegnap tárta fel
az egész szivét, hogy mit akar csinálni az urak
és a parasztok érdekében. Sok szépet az arisz-
tokratáknak és valami szépet a parasztoknak
is. Az ember szinte megszemélyesiti az ö poli-
tikáját : egy kifogástalan nemzeti érzésü, arisz-
tokrata ur, szép parasztos bajuszszal — akár
csak Nemeskéri Kiss Pál, a Darányi államtitkára.
Vagy olt volt Perczel Dezsö, a belügyminiszter, aki
szintén lerajzolta, hogy milyen közigazgatást képzel
magában: korrekt külsejü, egyenes legényt, a
feje egy kicsit hamis is lehet — akár csak
Latkóczy Imre, aki parókát visel. Ott volt aztán
Lukács László pénzügyminiszter, akinek épen az
ilyen kiegyezési tárgyalásokkal teljes idökben —
Gränzenstein az államtitkára. Csupa világitó ál-
lamtitkár. De ott van (hétfön rá is sor kerül) Wlas-
sics Gyula, aki államtitkárnak mindjárt egy — tör-
ténetirót vett maga mellé. És ahogy a budgetvita
halad, a többi államtitkárról is ki fog sülni, hogy
— ha egyebet nem is — a miniszterét pompásan
megvilágitja.

Csak Vörös László nem világit. Az ö minisz-
terét nem kell megvilágitani. K.

— Klementina herczegnö betegsége.
Bécsböl telefonon a következöket jelenti tudó-
sitónk: Klementina herezegnö állapotában az
éjjel nem volt változás. Ma a király és az
uralkodóháznak Bécsben levö valamennyi tagja
kérdezösködött a herczegnö állapotáról. Tegnap
este megérkezett Fiuméból a herczegnö leánya,
Klotild föherczegasszony. A beteg állapotáról
délelött 10 órakor a következö bulletint ad-
ták ki :

Ö királyi fensége állapota az éj folyamán
nem fordult rosszabbra. A lélegzés könnyebb,
testi hömérséklet 37°, erejének állapota kielégitö.

Szófiából táviratozzák, hogy Ferdinánd
fejedelem tegnap este beteg anyjához Bécsbe
utazott.

— A herczegprimás születésnapja. Vaszary
Kolos biboros herczegprimás ma ünnepelte egész
csöndben udvari papjai körében születésének 66-ik
évfordulóját. Esztergomból megjött Boltizár püs-
pök érseki helynök s dr. Walter Gyula kanonok,
primási irodaigazgatóval az élén az udvari papság.

A herczegprimás udvari papjai segédletével délelött
a saját házi kápolnájában misét mondott, amely
után reggeli volt. A primás különben senkit sem
fogadott s még a fövárosi tisztelgök is a kitett iven
gratuláltak, köztük a kormány tagjai, a fökapitány,
a budapesti lelkészkedö papság és a központi pap-
növelde. Az ország minden részéböl sok üdvözlö
távirat érkezett, elsö sorban Fehér Ipoly pannon-
halmi föapáttól, aki a saját és a benczésrend sze-
rencsekivánatait tolmácsolta, továbbá a püspöki
kar tagjaitól. — Keszthelyröl irja levelezönk,
hogy ott a herczegprimásnak, mint a város szülött-
jének és jótevöjének születésnapján a római katho-
likus templomban ünnepies istentisztelet volt. Az
istentisztelet után a városi szegények között kiosz-
tották a herczegprimás 100,000 koronás alapitvá-
nyának kamatait.

— Razzia az ujságok ellen. Belgrádi
levelezönk irja : A hires Benkö-eset alkalmával
a magyar és német ujságokat érte az a sors
Belgrádban, hogy sorra konfiskálták, (a szerb
ujságoknak eleve megtiltották, hogy erröl a do-
logról irjanak) most pedig a szerb és más
szláv és orosz ujságokra jár a rud. Tegnap
következö lapokat kobozták el: Szviet, Rusz-
koje-Szlovo, Mirovi-Otgoloszki, Bulgarszki-
Trgovinszki, Wjesnik, Jedinstvo, Szlo-
vensko-Jedinstvo. Sokkal radikálisabban jár
el azonban a belgrádi sajtórendörség a bel-
grádi lapokkal és szerkesztökkel.

— Az állandó jelzök. Bizonyos sablonok sehol-
sem vernek olyan mély gyökeret, mint az ujságirás
terén. Kisebb eltérések lehetnek a nem fontos rész-
letekben, de ha már a nagy, általános és meghono-
sodott elvek valamelyikét sutba dobja egy-egy ujság,
hogy helyette a maga izlése és felfogása szerint re-
formot teremtsen, az mindig feltünést kelt. Az ujsá-
gok beosztása minden országban külön-külön egy
és ugyanazon keretben mozog; a magyar ujságok
például mind komoly czikkel kezdik az ujságot s
alá ja szoritják a tárczát, azután csaknem teljesen
egyenlö beosztással töltik meg az ujság valamenyi
kolumnáját. De ezenkivül vannak apróbb, szinte je-
lentéktelen dolgok is, amelyek megtalálhatók minden
ujságban és amelyek megteremtése a könyomatos
laptudósilóknak róható fel — érdemül (!). Ezek a
jelentéktelenebb, egyforma dolgok számosan vagy-
nak s közöttük ott vannak például az állandó jel-
zök és a sablonos "szónoki figurák". Ki olvasott
már temetésröl, amelynél ne szerepeltek volna már
az "Entrepise házi tisztjei;" történt-e már valahol
szerencsétlenség, amely nem volt "borzalmas";
maradt-e már ki ünnepi istentiszteletröl a "Váv-
rinecz Mór C-moll miséje ?" Az ujságirók min-
dig "fiatal és tehetséges kollegák", bizonyos
férfiak, ha egész életükben igazán semmit sem
tesznek, csak a takarékpénztárban felveszik jelen-
tékeny tökéjük után járó kamatokat, mégis "élénk
részt vesznek a közügyekben" és vannak emberek,
akiknek nevét sem lehet másként elolvasni, mint a
"kiváló, ismert" jelzö nélkül. Ezek az állandó jelzök
nagy szerepet játszanak és ha ki fáradságot venne
magának, igen érdekes kis gyüjteménybe foglalhatná
össze azokat. Mennyire meggyökeresedtek, ezek az
állandó jelzök az egész világ ujságirodalmában,
annak érdekes és mulatságos bizonyitéka egy kis
londoni ujság kiadójának a munkatársai számara
kiadott utasitása. Ime néhány szemelvény: Minden
menyasszony fiatal, szép és müvelt, ha azonban
idösebb özvegyekröl van szó, akkor csak a kedves
és rokonszenves jelzöket lehet használni; a
kereskedök, akik a lapban hirdetnek, mind vál-
lalkozó szellemüek, intelligensek és jóhi-
rüek ; az idösebb ügyvédek mind kiválóak, a fiata-
labbak nagy reményekre jogositók és jó szó-
nokok ; az orvosokra vagy nagy jövö vár, vagy
pedig eredményes mult van a hátuk mögött;
a lapra elöfizetö képviselöjelöltekröl természetesen
meg kell állapitani, hogy hiveik számu napról-
napra növekedik. Még egész sereg ilyen utasitást
ad a kiadó és megjegyzi, hogy ezeknek pontos al-
kalmazását szigoruan megköveteli. Mi azt hisszük,
nagy részben felesleges dolgot müveit az a gondos
ujságkiadó. Hála Istennek, a sablon elég nagy ur
lett már az ujságirásban is és a londoni kollegák
amugy is eltalálták volna, mikor kell kiirniok, hogy
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"a tüzoltók Szcerbovszky Szaniszló vezetése alatt
jelentek meg", a köruton melyik kis rendörfogal-
mazócska ügyelt fel a rend fentartására és az ehhez
hasonló dolgokat. Hány embert emeltek már följebb
ezek az állandó, minden ok, alap és szükség nélkül
való fölemlegetések, olyanokat, akik azután, hacsak
lehetett, ütöttek egyet és rugtak az ujságokon!

— Halálozások. Ma az esti órákban hunyt el
Bachrach Albertné született Taub Johanna asz-
szony, Bachruch Károly, fövárosi ismert ékszerész-
nek anyja és a pár hónappal ezelött elhunyt és
százezreket jótékony czélra hagyományozott Taub
Salamon nagy emberbarátnak növére, 77 éves korá-
ban. Az elhunyt urnö a szegényeknek ép ugy, mint
nagy pbilantrop bátyja, valóságos gyámola és jól-
tevöje volt. A föváros szükölködöinek ezrei ép ugy,
miként a család, az elhunyt urnöt a legmélyebben
gyászoják. — Czukor Jakabné, dr. Czukor Lajos
és Czukor Márton gözmalomtulajdonosok édesanyja,
72 éves korában tegnap Nagy-Károlyban elhalt. —
Nagybecskerekröl jelentik: Mihalovits Miksa
megyebizottsági tag. Nagybecskereknek egy izben
volt ellenzéki képviselöje, 83 éves korában elhunyt.
— Münchenböl jelentik: Rümpler külügyminiszteri
tanácsos ma reggel meghalt.

— A szökevény veszedelme. Néhány héttel,
ezelött dr. Gallovich budapesti biró megcselekedte
azt a tréfát, hogy a nászéjszakáján megszökött
fiatal felesége mellöl és eltünt, senkisem tudta
hová, egy másik asszonynyal. Azóta hir sem érke-
zett a szökevényröl, csak sejtették az emberek, hogy
a biró ur minden szökevény közös czélja, Amerika
felé vette utját. Ez a sejtés helyesnek bizonyult.
Nagy szerencsétlenségnek kellett történnie a tenge-
ren, hogy hir érkezzék a megszökött biróról, aki
maga is kis hija, hogy a tengerbe nem fulladt. A
hir, mely Newyorkból erröl az esetröl érkezik, a
következö :

A "Vendam" nevü hollandi hajó
Newyork közvetlen közelében majdnem el-
merült már, amikor egy amerikai hajó az
utasok segitségére sietett és a holland hajó-
nak mind a 212 utasát megmentette a halál-
veszedelemböl. Az utasok közt van dr. Gal-
lovich Gyözö, Budapeströl Amerikába hajó-
zott biró, aki azt állitja, hogy nászuton van
feleségével, született Bányay-val. Kevéssel
a mentési munkálatok befejezte után
elsülyedt a "Vendome". melyen még ez
elött tüz is ütött ki. Dr. Gallovich azt
mondja, hogy budapesti biró, tartalékos had-
nagy. A hajóval minden podgyásza, ék-
szere, értékpapirai, okmányai és pénze
is a tengerbe veszett. Itt az a gyanu, hogy
a Budapeströl megszökött Gallovich biróval
azonos.

Ha igaz az, hogy a nagy veszedelemböl ki-
mentett Gallovich a Budapeströl megszökött biró,
pedig a nagyon is részletes jelentés után ebben
nem lehet kételkedni, akkor ugyancsak szomoru
helyzetbe jutott a szökevény. Mindene odaveszett,
semmije sincsen, csak az — ál-felesége.

— Vasuti szerencsétlenség. Verseczen
tegnap éjfélkor óriási hóförgeteg közepette,
mint levelezönk táviratozza, a pályaudvarnak
ugyanazon a helyén, ahol 1873-ban a nagy
vasuti katasztrófa történt, a baziási tehervonat
beleütközött egy vasuti sinekkel megrakott kocsiba.
A mozdony megsérült, kilencz kocsi teljesen
összezuzódott. A mozdonyvezetö és a fütö, aki
leugrott a vonatról, megmenekült, de két fékezö
sulyosan megsérült. A pályatest annyira meg-
rongálodott, hogy bár helyreállitásán az elmult
éjjel több száz munkás dolgozott, a teherfor-
galmat be kellett szüntetni és a személyfor-
galom is csak átszállással közvetithetö.

— Mikor a hozomány hiányzik. Valóságos
regényszámba menö történetröl értesit bennünket
nagybecskereki levelezönk. Történt ugyanis, hogy
egy zentai hivatalnok még deczemberben jegyet
váltott az óbecsei szépségek egyikével. Az emberek
azt beszélték, hogy igazi szerelem hozta össze a
fiatalokat s a kávénénikék is meg voltak nyugodva,
hogy sikerült összeboronálniok ezt a két emberfiát.
Végre elérkezett a várva várt nap, amikor az össze-
gyült násznép valóságos tüntetésszerü fogadtatásban
részesitette a völegényt, ki egyenesen a menyasz-
szonya felé tartott és boldogan ölelte keblére a
piruló Mariskát. A papa hangulata volt talán a
legkevésbbé ünnepies ; a szegény öreg izgatottan
járt föl és alá szobájában, mikor pedig nagyon

megtelt már keserüséggel a szive, behivta magához
a völegényt, mondván neki a következöket:

— Ne haragudjál fiam, de a Mariska hozo-
mányából ez idö szerint hiányzik még ötszáz forint;
inséges volt a tavalyi esztendö, ezt is csak a leg-
nagyobb önmegtagadással adhatom. Hanem azért
szavamra mondom, hogy tiz nap mulva az 500 frt
is kezeid között lesz.

A völegény azonban, kiröl azt beszélték a
rossz nyelvek, hogy szerelemböl veszi el a lányt,
föicsapta a monokliját és száraz, recsegö hangon
jelentette ki, hogy ö "hitelre" még a herkópáter
lányát sem veszi el. Ha délután öt órára nem lesz
pénz, esküvö sem lesz, bármennyire sajnálja az ö
"forrón szeretett Mariskáját." Elérkezett azonban az
öt óra, de a pénz még sem volt meg. A völegény
erre egyszerüen ajánlta magát s faképnél hagyta
az egész násznépet. A menyasszony szégyentöl égö
arczczal borult az anyja keblére s keserü zokogás-
sal panaszolta, hogy ezt a gyalázatot nem éli tul.
Mikor pedig már legfeszesebb volt a hangulat, elö-
lépett a vendégek közül egy csinos fiatal ember s
megfogta gyöngéden a pihegö Mariska kezét, mond-
ván a következöket:

— Ne sirjon Mariska, mert nem érdemli meg
az az ember. Nézzen a szemembe és feleljen
öszintén: akar-e az én feleségem lenni ? Én hozo-
mány nélkül is elveszem.

A menyasszonynak felszáradtak a könnyei s
mondta :

— A felesége leszek!
Három hétre rá megtörtént az esküvö s az

elsö völegény, ki tulajdonképpen csak ijesztgetni
akart, most boszankodhatik a sors tréfája fölött.

— Ujságirók egy énekes ellen. Nem régen
megirtuk, hogy Abel Lajos, a mannheimi opera
énekese, nem lévén megelégedve a kritikával, me-
lyet róla egy odavaló ujságiró irt, behatolt az uj-
ságiró lakására és ott az ujságiró nejét szóval és
tettel inzultálta. E brutális támadásra a derék éne-
kes a mannheimi ujságiró-egyesülettöl olyan felele-
tet kapott, melyet aligha fog megköszönni. Az uj-
ságirók egyesülete ugyanis elhatározta, hogy ezen-
tul Abel ur müködéséröl egyetlenegy ujságiró sem
fog tudomást venni. Énekelhet ö bármilyen szépen,
játszhatik akármilyen jól, Abel ur nem létezik, Abel
ur meghalt.

— Eugen herczeg szobor-sorsjegyek. E sors-
játék tegnapi huzásánál a következö nagyobb nye-
reményeket huzták ki : 75.000 korona érték: 3969
sor. 79. sz.; 10.000 korona érték: 749 sor. 53.
sz. ; 5000 korona érték : 3178 sor. 3 sz. ; 2000
korona érték: 2. sor. 87 sz ; 1000 korona érlek:
1648 sor. 50 sz., és 2841 sor. 81. sz.: 500 korona
érték: 880 sor. 7. sz., 2571 sor. 79 sz., 2977 sor.
21 sz., 3452 sor. 29 sz., 200 korona érték : 154
sor. 12 sz., 2039 sor. 34 sz., 2218 sor. 17 sz.,
2649 sor. 21 sz., 2832 sor. 58 sz., 2947 sor. 89 sz.,
2982 sor. 30 ?,z., 3694 sor. 25 sz., 3893 sor.
73 szám, 3771 sorozat 97 szám; 1Ö0 korona
érték: 201 sor. 16 sz,, 249 sor. 53 sz., 548 sor,
95 sz" 772 sor. 75 sz., 1007 sor. 9 sz., 1031 sor.
74 sz., 1236 sor. 77 sz.. 1435 sor. 4 sz., 1323 sor.
75 sz., 1381 sor. 52 sz., 1792 sor. 56 sz., 1796
sor. 43 sz.. 1921 sor. 16 sz., 2025 sor. 62 sz.,
2072 sor. 61 sz., 2262 sor. 69 sz., 2533 sor. 14
sz., 2750 sor. 22 sz., 3237 sor. 93 sz., 3454 sor.
58 sz. Van továbbá 50 nyeremény á 50 korona,
100 nyeremény á 20 korona és 10Ó0 nyeremény á
10 korona érték.

— Megadta az árát. A gyakovári kerületben
levö Satnici község korcsmájába egy horvát legény-
csapat ment be és ott meglehetös mennyiségü
pálinkát fogyasztott el. Mikor aztán arra került a
sor, hogy ki fizesse meg az elköltött italt, Rujin
Jaksa rászánta magát, hogy ö majd kifizeti, "de
ennek majd más adja meg az árát" — mondotta.
Ki is ment és a korcsma udvaráról egy vasvillát ho-
zott be és azzal pajtásának, Bosnyakovics fejére
oly hatalmas ütést mért, hogy az holtan összero-
gyott. Midön Rujin meggyözödött, hogy ivótársa
már többé megmozdulni nem fog, igy szólt:

— Ugy-e, megmondtam, hogy valaki megadja
az árát ?!

— Elfogott anarchista. Rombaixból jelen-
tik, hogy tegnap odaérkezett a lillei biróság
kiküldöttje, akit a pályaudvaron a rendörbiztos
várt. A pályaudvarról elmentek egy korcs-
mába, melynek Sauvage nevü tulajdonosa is-

mert anarchista. Itt házkutatást tartottak és
utána egy Charles d' Hosche nevü huszéves
anarchistát letartóztattak.

— Ivette Guilbert Budapesten. Ivette Guil-
bert asszony, a hires "Diseuse" ma férje dr.
Schiller kiséretében Berlinböl rövid vendégszerep-
lésre Budapestre érkezett és a Hungária szállodában
szállt meg.

— Krange kalandja. Krange Péter Banyor
szerémségi községböl Gyurgyevo dunamenti oláh
városba utazott lovakat vásárolni. A korcsmában
megismerkedett egy jóképü oláhval és beszédközben
Krange utazásának czélja is szóba került. Krange
elbeszélte, hogy két jó lóra volna szüksége, azokat
akarná itt megvásárolni.

— Hát maga idejön lovakat venni? Hiszen
Budapesten félannyi pénzen jobbakat kap.

— Hát aztán a kezemre járna ott? Megfizet-
ném ám a fáradozását.

Az idegen rövid gondolkodás után ráállt az
ajánlatra és még aznap följöttek Budapestre. A
Knezits-utcza 3. szám alatt béreltek szállást, aztán
sorra járták a kávéházakat. Délután egy negyven
évesnek látszó, hosszu szöke bajuszu ember csatla-
kozott hozzájuk, akivel hamarosan összebarátkoz-
tak. A két idegen azt ajánlotta azután, hogy men-
jenek valami mulatóhelyre, Krange azonban erre
nem volt hajlandó. Igy aztán csak egy korcsmába
mentek vacsorázni, természetesen mindent Krange
költségére. Hazamenet az oláh rettentö részegséget
szimulált, ugy, hogy Krangenak kellett megtámo-
gatni, mert a szökebajuszu ur eltünt. Hazaérvén
rögtön lefeküdtek; az oláh olyan horkolást vitt
végbe, hogy szegény Krange alig tudott elaludni.
Virradóra kelvén, Krange hiába kereste barátját,
már csak hült helyét találta. Rögtön pénze után
látott, de bizony a hatszáz forintját is, meg ruhákat
tartalmazó kofferjét is magával vitte az oláh. Sza-
ladt is a rendörséghez, de aligha kerül meg a tolvaj,
mivel sem a pontos személyleirást, sem a nevet
nem tudta Krange megadni.

— Hajókatasztrófa. Londonból távira-
tozzák: Az éjjel Hull-ban a Marcella-gözhajó
összeütközött a Galathea, angol hadihajóval
és elsülyedt. Az elsülyedt hajón 27 értékes
versenyló volt. Midön a Galathea, sérüléseinek
megállapitása végett a dockba akart menni,
megfeneklett. A hajó még most is ott kényte-
len vesztegelni, de a dagály beálltával majd ki
lehet szabaditani.

— A jéghiány. Az idei enyhe tél föleg a fö-
városban és vidékén lehetetlenné teszi a jéggyüjtést.
A vidéken azonban nem mindenütt van ez igy.
Mint lapunknak Vencsellöröl irják, az ottani köz-
ségi lakosoktól métermázsánkint 30—40 krajczár-
ért Rakamaz vasuti állomáshoz szállitva 6—8000
métermázsa jég kapható. Csupán a jég szállitásáról
kellene alkalmas módon gondoskodni.

— A nagy szerencse álmatlanságot okoz.
Gyomáról irják : Schwarz Márkust, a legszeren-
csésebb fakereskedöt, ki eddig ugy tudott aludni,
mint a bunda, mióta 100.000 forintot nyert, For-
tuna istenasszony álmatlansággal verte meg. Ebben
az állapotban meghallotta, hogy az irodájában gya-
nus emberek dolgoznak az öreg éjszakában. Halábra
ijedve küldötte el cselédjét a vasuthoz (a faraktára
közel van a vasuthoz), az ügyeletet teljesitö rendör-
ért. Kisült aztán, hogy nem a 109.000 forintra áhi-
tozó Papakoszta furja a vasszekrényt, hanem az
éjjeli baktere eszkábál ott össze egy ládát. Schwarz,
mióta a pénzt fölvette, idegesebb lett, mert szem-
tanuk beszélik, hogy mikor a szerencsét hozó táv-
iratot kézbesitették számára, éppen a hetipiaczon
egy kövér libára alkudott s elolvasván a táviratot,
zsebre gyürte, aztán még három piczulával le-
alkudta a kövér liba árát. Szóvá is tették ezt, hogy
tudta ezt megtenni. Mire ö igy felelt:"

— Hja, "Fortuna szekerén okosan ülj!
— Megfagyott anyóka. A pozsonymegyei

Szt.-Györgyröl irják; Ma reggel a városi jégtermelö
reservoirban egy öreg asszonyt találtak, ki abba
valahogyan belebukva elöbb megfult s aztán meg-
fagyott. A szegény öreget Subina Erzsébetnek hiv-
ják, révfalusi (Trencsénmegye) illetöségü és 76 éves.
Egész télen a pozsonyi országos kórházban lakott,
ahonnan csak tegnap eresztették ki — felgyógyulva.
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— A számtiszt merénylete. A számtisztektöl
nem szokta meg az ember, hogy merényleteket kö-
vessenek el. Rendes, békés polgáremberek ök s igy
annál feltünöbb az a ma érkezett táviratunk, mely
egy szegedi számtiszt merényletéröl ad hirt. Redö-
nyi József szegedi számtisztet hivatalos ügyben
Zágrábba küldötték. A hivatalos küldetést a szóra-
kozással akarta összekötni Redönyi és ezért tegnap
este egy magyar társasággal egy mulatóhelyre ment.
Mulatozás közben egy leánynyal összeveszett és
nem sokat gondolkodott: revolvert rántott elö s
elöször a leányra, azután önmagára lött. A leány
azonnal meghalt, Redönyi pedig sulyosan megse-
besült. Igy végzödött a számtiszt hivatalos kikül-
detése.

— Testvérháboru. Versecz városának lakos-
ságát véres eset tartja izgatottságban. Ma reggel
ugyanis — mint levelezönk táviratozza — Stefa-
novits János kereskedö a püspöki templom udva-
rán késsel támadta meg fivérét, Stefanovits Sziláid
városi képviselöt és több szurással megsebesitette
fején és karján. A segélykiáltásokra berohanó em-
berek láttára a merénylö elmenekült és házában,
abban a hiszemben, hogy testvérét megölte —
mellbe lötte magát. A megtámadottnak felgyó-
gyulására, bár sebei veszélyesek, van remény, de a
merénylö alig éri meg a reggelt. A két testvér kö-
zött évek óta tartó ellenségeskedés oka valami örö-
kösödési per.

— Háboru az országuton. A Hajdu-Nánás
környékén levö kocsiutak egyikén a napokban pa-
rasztok és pénzügyörök összetüztek egymással s
ennek az összetüzésnek igen könnyen szomoru kö-
vetkezményei lettek volna, ha még jókor el nem
választják egymástól a verekedöket. Történt ugyanis,
hogy Hajdudorogról hosszu kocsisorban vagy har-
mincz paraszt ember döczögött végig az országuton,
akik a dohánybeváltóhivatalból jöttek. Egyszerre csak
szembe jött velük két pénzügyör, vagy amint arra-
felé hivják öket : fináncz, aki az egyik dohányost
megállásra szólitotta fel. A dohányos nem hallotta
a felszólitást, de meg a köd miatt nem is látta a
finánczot, s igy csak nyugodtan tovább hajtott. A
finánczok nem vették tréfára a dolgot: fegyvert
használtak és az egyik lovat lelötték. Ez már több
volt a soknál. A parasztok egyszerre összeállottak
és közrefogták a finánczokat, akik ugyancsak vesze-
delmes helyzetbe kerültek. Ki tudja, hogyan végzö-
dik a dolog, ha jókor csendörök nem jönnek se-
gitségül, akik aztán kiszabaditották a finánczokat,

— Bem-Petöfi körkép. Az az óriási vászon,
melyre Styka, Vágó és Spányi nagy csataképe van
festve, a "Kosciusko" -körkép épületében már föl
van akasztva, kifeszitve s még csak a faux terrain
épitése van hátra, amit Styka és Spányi személye-
sen fognak elvégezni. Styka és Spányi e nagy kép-
hez festett vázlataikból külön kiállitást is fognak
rendezni.

= Villamos és gázcsillárokat ajánl a Csillárgyár
részvénytársaság, Budapest, VII., Ilka-utcza. (Közlekedés
zuglói közuti vasuttal.)

= Szépség-hibák: szeplö, anya- és májfolt, pat-
tanás, szemölcs, fagyos végtagok, hajkorpa, hajhullás
stb. ellen különféle szerek vannak forgalomban. Dr.
Révész Benö fövárosi szakorvos feltünö eredménynyel
gyógyitja mindezeket a bajokat. Lakása Budapesten,
Kerepesi-ut 63. szám.

= A zenélö közönség figyelmébe. Reményi Mihály
mühangszerész (Budapest, Király-utcza 44.) jó hirneve
biztositék arra, hogy ott a legfinomabb hangszerek és
hurok kaphatók. Specziális hegedüjavilásai, sajátkészit-
ményü uj hegedüi, melyekröl a legnagyobb müvészek:
Hubay, Popper, Gobbi igen elismeröen nyilatkoztak, már
is nagy tért hóditottak maguknak, mert az Operában, a
zeneakadémiában és más müvészek régi hegedüjök
helyeit Reményi hegedüin játszanak, melyeknek a szak-
értö körök nagy jövöt jósolnak. Árjegyzék ingyen és
bementve.

Barabás Miklós meghalt.
A magyar képzömüvészetnek gyásza van:

Barabás Miklós, a régi festöiskola egyik mestere,
ma meghalt. Tehetségével, müvészi ihletével és
lelkesedésével kiemelkedett olyan korban, amikor
müvészetünk ügye igen kezdetleges stádiumban volt.
Munkásságát a magyar mütörténelem méltányolni
fogja, aminthogy nagyrabecsülték öt mai kortársai
is. Néhány év óta csöndes ember volt, csak számos
tisztelöje gyöngéd szeretete környezte és egy-egy régi
müvében gyönyörködtek még azok, akik elláto-
gattak a nemzeti muzeumba.

Az agg müvész, aki e hónap 22-én, hushagyó-
kedden töltötte volna be életének nyolczvannyolcza-
dik évét, a legutóbbi idökig megörizte szellemének
rugékonyságát. Az ecsetet már évek óta letelte, mert
szeme nagyon elgyengült. A nyarat rendesen Bárt-
fán töltötte s onnan a mult nyár végén is szeptem-
berben tért vissza.

Novemberben meghült s azóta nem hagyta el
lakását, melyben a betegség napjatt családja, fö-
ként leánya Maszák Hugóné körében töltötte. Ereje
napról-napra hanyatlott.

Tegnapelött heves szivgyengülés lepte meg az
agg müvészt s azóta félig önkivületben feküdt. Ma
délelött családja, mely állandóan a beteg ágya kö-
rött volt, látta, hogy az agónia beállt s hogy a
katasztrófa minden perczben bekövetkezhetik. Reg-
gel óta eszméletlenül feküdt s 11 óra tájt megszünt
élni. Agyánál ott volt az egész család. Az elhunyt
müvészben Maszák Hugó szerkesztö az apósát,
Demjén László tanár pedig nagyatyját gyászolja.

Barabás 1310-ben született Márkusfalván, Há-
romszékmegyében, székely családból. Mini hat éves
gyermek került a Bethlen-kollégiumba s 13 éves ko-
rában már teljesen önerejére volt hagyatva. Sok nél-
külözést kellett szenvednie s nyomora közepett a
rajzolgatásban keresett vigasztalást.

Rajzai csakhamar jövedelmet is szerezlek néki,
módosabb iskolatársai egy-egy váltóforinttal fizet-
ték az általa készitett arczképeket. Az olajfestést
l828-ban Kolozsvárott tanulta meg Gentilumo rajz-
mestertöl, akit csakhamar tulszárnyalt Majd alapo-
sabb oktatást óhajtván nyerni, a bécsi képzömüvé-
szeti akadémiára ment, de itt támogatás hiányában
nem tarthatván fenn magát, 1830-ban visszautazott
Kolozsvárra. Megfordult aztán Szebenben is, honnan
az oláh bojárok biztatására 1831-ben Bukarestbe ment.

Szerencsecsillaga itt ragyogott föl elöször, a
Miklós czár nevenapjára rendezett estélyen, ahol
Kisseleff tábornokkal, a bukaresti teljhatalmu orosz
kormányzóval, a késöbbi hires párisi nagykövettel
kötött ismeretséget. Kisseleff több megrendelést
szerzett neki és Bukarestben csakhamar a bon ton-
hoz tartozott, hogy minden elökelö ember Barabás-
sal készittesse el arczképét,

Bukarestböl, ahol másfél esztendö alatt több
ezer forintot szerzett, Olaszországba indult, 1834-
ben már Velenczében találjuk, ahol a képtárakban
másolgatott és megismerkedett Leiten angol mü-
vészszel, a kiváló aquarellfestövel, akitöl a széles
kezelésü vizfestési modort, amelyben késöbb jeles
müveket alkotott, sajátitotta el. Ezzel az angollal
utazott Bolognán és Firenzén át Rómába, majd
Nápolyba, ahol Van Dyk hires Danae-ját másolta le
aquarellben. Rómában idejének nagyrészét hires
honfitársa, Markó Károly mellett töltölte.

1835-ben visszatért hazájába és Szemere Mik-
lós utján a közélet számos kitünöségével ismerke-
dett meg. Pesten elöször gróf Teleki Józsefnét, az-
után Vörösmarty Mihályt, majd Heves vármegye szá-
mára gróf Büttlert, Bihannegye megrendelésére pe-
dig gróf Széchenyi Istvánt festette.

1841-ben nöül vette Bois de Chesne Zsu-
zsannát, egy konstanzi nöt, akivel Erdélyben ismer-
kedett meg. Akkortájt nagy tevékenységet fejtett ki
az elsö magyar müegyesület létrehozása körül és
ennek az egyesületnek elsö kiállitásán lépett föl a
Galambposta czimü képével, amely metszetek ut-
ján is nagyon ismeretessé vált.

Nemsokára nagyobb kompozicziókat is készitett,
amelyek közt legkitünöbb a nemzeti muzeumban
látható Parasztlakodalom és ugyancsak ott a
Vándorczigányok, amelyhez Petöfi hosszabb köl-
teményt irt. Mindezek igen tetszetös, élénk müvek,
habár a mai izlés ugy a fölfogásban, mint a kivi-
telben kissé édeskéseknek is találja azokat. Nevét
hiressé azonban nem ezek a szabad kompozicziók
tették, hanem az általa festett arczképek. Magyar-
országnak alig van nevezetesebb embere e század
elsö öt évtizedéböl, akit Barabás le ne festett volna.
Petöfi legjobb arczképeit is töle kaptuk.

Utóbb a képzömüvészeti társulat megalapitá-
sában volt egyik fö tényezö. De ö müvészetének el-
méleti részével is — különösen a távlattannal —
foglalkozott tudományosan. Egy theoriáját el is ke-

resztelték róla Barabás-problémának; ez az oszlo-
pokon megtörö világosság pontjainak tudományos
meghatározása. Irt kézikönyvet is a rajzolásról,
amely 1842-ben jelent meg három füzetben. Ezen-
kivül 1863-ban munkatársa volt az Arany János
"Koszoru"-jának. A hazai képzömüvészet 1877-ben
megünnepelte ötvenéves müvészjubileumát. Utolsó
kiállitott müve egy mosolygó fiatal leányfej volt
1889-ben.

Barabás a Tudományos Akadémia levelezö-
tagja, a képzömüvészeti tanács tagja, az országos
képzömüvészeti társulat alelnöke és a III. osztálya
vaskoronarend lovagja volt.

Az elköltözött ravatalát ma délután állitották
fel a csillag-utcza 12. szám alatt levö lakásán. A
temetés február 14-én, hétfön délután 3 órakor
lesz a gyászházból, ahol a szertartást SZÁSZ Károly
református püspök végzi.

A temetésen testületileg vesznek részt a
müvész-egyesületek: az országos képzömüvészeti
társulat, a magyar képzömüvészek egyesülete, a
Nemzeti Szalon, amelyek a halál hirére kitüzték a
gyászlobogót.

A föváros tanácsa ma délelött tartott ülésén
diszsirhelyet adott az elhunytnak a Deák mauzoleum
közelében.

A szocziálista-zavargások.
Ma már ez a legállandóbb és legszomo-

rubb rovata az ujságoknak. Mindennap ujabb
hirek érkeznek a szoczialisták zavargásáról,
amelyek nagyjában megegyeznek egymással,
csak más-más helyröl érkeznek. S mindezek a
hirek azt mondják, hogy a munkások nem
akarnak munkát vállalni, fenyegetöznék és hogy
tavaszra rettenetes dolgok vannak készülöben.

Nyiregyháza, Mátészalka és sok más hely
egész környékével együtt egyaránt forrong s
az elbolonditott nép a legfurcsább dolgokat
beszéli. Igy például Mátészalkán a zavargó
parasztok széltében-hosszában azt beszélik,
hogy Kossuth Ferencznek Debreczenben
óriási mennyiségü fegyvere van készletben
és csak a kellö idöpontot várja, hogy az elé-
gületlenek élére álljon és feloszsza a földet a
munkások között.

A szocziálista mozgalmakról ma a követ-
kezö hirek érkeztek :

Nyiregyháza, február 12.
Báró Feilitzsch Berthold föispán tegnap

délben Mándokra utazott. Megérkezése után azonnal
jelentést kért a föszolgabirótól, a kisvárdai csend-
örszakasz-parancsnoktól és az apáthii körjegyzötöl a
helyzetröl és a lefolyt eseményekröl. Értesülései
alapján nyomban táviratilag jelentést tett a kor-
mánynak és ugyancsak táviratilag a kassai hadtest-
parancsnokságtól bárom század gyalogság le*
küldését kérte. Intézkedett ezután, hogy a katona-
ságot megfelelö arányban helyezzék el az egyes
községekben. A katonaságon kivül több községben
csendörségi különitvényeket állitottak fel és végül a
föispán utasitást adott ki, hogy ezután szigorubban
és erélyesebben járjanak el, nehogy a mándoki eset
ismétlödjék.

Ma Mándokon több szocziálistát tartóztatott
le a csendörség. Az asszonyok a csendöröknek el-
lenszegülnek és erösen lázitjak a férfiakat.

— Le a katonákkal! Le a csendörökkel! A
mi zsirunkon hiztak meg! — kiabálják az elkese-
redett asszonyok.

Különösen Kardosné, a kisbiró felesége iz-
gatott erösen a katonák és a csendörök ellen. Hiába
csititották a csendörök, az asszony nem hallgatott
rájuk, mig végre is a csendörök kénytelenek voltak
fegyverhez nyulni. A szerencsétlen asszonyt három
szuronydöfés érte. Sebei életveszélyesek.

A föszolgabirót agyonütéssel fenyegetik,
mert a löporárulást betiltotta. A birtokos osz-
tály folytonos rettegésben van. Döghén és Papon
az odaérkezett katonaságot brachiummal szállásol-
ták el — jórészt az iskolában. Kisváráéra ujból
hurom század gyalogság érkezett Berenczen,
Petneházán, Székelyen valósággal forrongás van.
Attól tartanak, hogy vasárnap ujból komoly zavar-
gások és összeütközések lesznek. Jablonczy tábor-
nok, Reinle ezredes és Szilágyi örnagy a föispán-
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nal afelett tanácskoznak, hogy a csendörséget hol
helyezzék el és hol szaporitsák a csendörök lét-
számát.

Székelyen Fried földbirtokos cselédjei meg-
tagadták az engedelmességet.

Kárászon tegnap dr. Szikszai György al-
ügyész és dr. Sarvay János vizsgálóbiró rendeletére a
csendörök több embert elfogtak.

A kisvárdai és mándoki járásokban a hely-
zet mindinkább sulyosbodik. Gyürén az ügyész-
ségi vizsgálatot tegnap Lefejezték, Mándokon és
Karászon még folytatják a bünvizsgálatot.

Már Mária-Pócson, ebben az eddig csendes
községben is mozognak a szocziálisták és hogy ed-
dig rendellenesség nem történt, az a* szent Bazil-
rend tagjainak köszönhetö, akik felvilágositják a
népet és teljes igyekezettel rajta vannak, hogy a
szenvedélyeket lecsillapitsák.

Csupán Bogdány községben nyugodt a hely-
zet és csendes a nép.

Mátészalka, február 12.
A Mátészalka töszomszédságában fekvö Nyir-

Csaholy községben komolyabb jellegü szoczi-
álista-zavargások voltak. A szocziálisták, amidön
Bakos István körjegyzö a községházán megjelent,
odacsödültek, nagy lármát csaptak s a jegyzö
végre is kénytelen volt intézkedni, hogy a fökolom-
posokat bekisérjék. Erre a zajongók megrohanták
a községházát, az ajtókat és ablakokat döngetni kezd-
ték és már épen fel akarták gyujtani a község-
házát, amidön a csendörök szerencsére még ideje
korán megérkeztek. A három fökolompost elfog-
ták és bekisérték Mátészalkára, Csabolyban
pedig több csendör maradt, hogy a további zavar-
gásokat lehetöleg megakadályozza. Több izgatót el-
fogtak, ami, természetesen, nem a legkönnyeb-
ben ment.

Zavargások voltak Kocsordon is, ahol gróf
Tisza István régi munkásai már az idén semmi
esetre sem akarnak munkát vállalni. Erre
Tisza István idegen munkások szerzödtetése iránt
intézkedett. A mikor a régi mellözött munkások ezt
meghallották, égre-földre esküdöztek, hogy mihelyt
az idegen munkások ide teszik a lábukat, rögtön
leöldösik öket.

Ha nem is fogják szószerint beváltani fenye-
getésüket, nem lehetetlen, hogy tavaszszal nagyon
komoly dolgok lesznek.

Márczius 15. és a szocziálisták.
A szocziáldemokraták nagy elökészülete-

ket tettek, hogy az idén megünnepeljék már-
czius 15-ikét. Mivel azonban a kormány az
utóbbi idöben a szocziálista sajtó tulkapásai
ellen erélyes intézkedéseket tett, ennélfogva el-
határoztak, hogy márczius 15-én csupán a sajtó-
szabadságot fogják megünnepelni. Márczius 15-ét
megelözö vasárnap a sajtószabadság emlékére
nagy körmenetet és nyilvános nagygyü-
lést rendeznek. A meghivókat már szét is
küldték és különösen a vidéket árasztották el
ily meghivókkal. Arra számitanak ugyanis,
hogy a nagygyülésre az elégületlen földmun-
kások az ország minden vidékéröl feljönnek
Budapestre, hogy igy bizonyitsák a szocziálista
központtal való együttérzésüket és közös törek-
vésüket.

Óvóintézkedések.
Miskolcz, február 12.

A borsodmegyei gazdasági egyesület [vá-
lasztmánya ma Miklós Ödön elnöklete alatt ülést
tartott. Az agrárszocziálizmussal szemben teendö in-
tézkedéseket beszélték meg és elhatározták, hogy a
népies nyelven irt röpiratokban világositják fel a
népet a szocziális izgatások veszedelméröl. A kis-
gazdák pénzügyi helyzetén lehetöleg segiteni ipar-
kodnak. Mindenütt arányosan vetömagot osztanak
ki és végül felkérik a kormányt, hogy a szocziálista
sajtó izgatásai ellen intézkedéseket tegyen.

Békésen a hatóságnak most a legnagyobb
feladata a munkásszervezkedés ellenörzése, mert a
munkástörvény szentesitése elötti idöt a szocziálista
központ arra használta fel, hogy a munkásokat a
jövö nyáron át strike-re birja. A gazdasági egylet
mintaszerzödést dolgozott ki. A munkaadók és a
munkások most több helyen egyezkednek.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* A Vigszinház ujdonsága. A Vigszinház leg-

közelebbi ujdonsága Bracco Róbertnek, a "Hüte-
len" szerzöjének, Vége s szerelemnek (Il fine
dell'amore) czimü háromfelvonásos uj szinmüve
lesz, amelyet Radó Antal forditott magyarra. A fö-
szerepet Lánczy Ilka játsza.

* Hoffmann meséi. Offenbach operettejében,
amelyet kedden ujra elöadnak a Népszinházban,
lép föl elöször Csurgay Adél, a szinház ujonnan
szerzödtetett müvésznöje. A hármas nöi szerepet
játsza. Ugyanezen az estén Aliidós szerepét elöször
énekli Bárdi Gabi. A "Varázsgyürü" holnapi, va-
sárnapi elöadásán de la Garde gróf szerepét, ame-
lyet eddig Hegyi Arankától láttunk és amely ere-
detileg tenorhangra van irva, Kenedich fogja
játszani.

* Hirek a Magyar szinházból. "Aranylakoda-
lom" lesz a czime annak a látványos alkalmi szin-
münek, amelylyel a Magyar szinház márczius
15-ének és a 48-iki szabadságharcznak ötvenedik
évfordulóját ünnepli. A darabot Beöthy László és
Rákosi Viktor irták. — Makai Emiltöl, a kitünö
poétától egy "Kréta" czimü egyfelvonásos bohózatot
szerzett meg a szinház.

* A könyvtárnok. Moser számtalan darabja
közül az "Ibolyafaló" és a "Könyvtárnok" lett a leg-
ismertebb. Ez utóbbira is emlékezhetnek még régibb
szinházlátogatók, söt épen idösb habitüék azok,
akik valamely szinpadon látván ezt a darabot
akkortájt jóval hálásabbak lehettek iránta, mint a
modern izlésre szokott nézö. A Magyar szinház
a "Könyvtárnok"-ot a mai estétöl kezdve fölvette
repertoire-jába. Ugy szellemére, mint technikájára
nézve bizony csak elavult (bár tulságosan elmés da-
rab soha sem volt), mégis bizonyos romlatlan és
igénytelen kedélyeket ma is föl tud viditani egy
kevéssé. Föként ha a czimszerepnek olyan kitünö
ábrázolója van, amilyen Boross és ha oly ügyesen,
jókedvvel játszák, mint ahogy ezt a mai ensemble-
ben Borosson kivül még Aranyossy Janka, Fe-
renczy és Szilágyi is megtették.

* Pusztuló müemlékeink megmentése. Mys-
kovszky Viktor, a tudományos akadémiának és a
müemlékek országos bizottságának tagja, érdekes és
föltétlenül figyelemreméltó memorandumot irt nem-
zeti müemlékeink megóvása és fentartása érdekében.
Három csoportban felsorolja azokat a müemlékeket,
amelyek végleg, nyom nélkül elpusztultak és ma csak
üres helyük maradt fenn; azokat a müemlékeket,
melyek helytelen, szakavatlan és stilszerütlen ujitás
által eredeti jellegüktöl teljesen megfosztattak és igy
mütörténeti becscsel már nem birnak és végül a
pusztulófélben levö, de stilszerü ujitás által még
megmenthetö nemzeti müemlékeket. A memoran-
dum ezekre vonatkozólag sok megszivelendö dolgot
mond el.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
S A király könyve. E czim alatt elökelö iró-

társaság szerkesztésében és válogatott müvészek
rajzaival, igen érdekes mü lát ez év öszén napvilá-
got. Mellözve van benne minden történelmi, politi-
kai és nemzeti szempont és tisztán ö Felsége egyéni
életének és életmódjának adja hü képét. Udvartar-
tás, kihallgatás, egyházi és világi ünnepségek, uta-
zás, vadászat, hadi és egyéb katonai gyakorlatok
nagyon változatossá teszik a müvet, melyhez a raj-
zok a helyszinén vétettek fel és a müvészek név-
sora elég biztositék arra, hogy a képek az egyes
jeleneteket müvészi kivitelben hüen adják vissza. A
mü nagy folió alakban, két kiadásban jelen meg,
még pedig egy fénymetszetü luxus-kiadásban, pél-
dányonként 200 forint árban, a második szalon-disz-
kiadás 50 forint árban és már most megrendelhetö
"A király könyve" kiadóhivatalában Budapest, VIII.
Erzsébet-körut 17.

* Az Akademia ülése. A tudományos akadé-
mia III. osztálya hétfön ülést tart. Tárgyai a követ-
kezök : 1. Horváth Gézától: "A magyar birodalom
hemiszterafaunája*. 2. Méhely Lajostól: "Uj béka-
fajok Uj-Gineából Ez utóbbit elöterjeszti Hor-
váth Géza,

• A Petöfi-társaság ülése. A Petöfi-társa-
ság holnap, vasárnap, délelött 10 órakor a
Magyar tudományos akadémia elsöemeleti termében
elolvasó ülést tart Tárgyak:

1. Petöfi franczia elöfutárja Kacziány Géza
vendégtöl; felolvassa Tolnai Lajos r. tag.

2. Költemények Petöfiröl; felolvassa Torkos
László r. tag.

3. Elbeszélés, irta és felolvassa Vértesi
Arnold r. tag.

4. Folyó ügyek, jelentések a pályázatokról

FÖVÁROS.
(A Ferencz József-irodalmi jutalom.) A koro-

názás évfordulójára tett Ferencz József-alapitvány
szépirodalmi diját még nem adták ki s erre pá-

lyázatot sem hirdettek. A jövö közgyülésen, amint
beszélik, ebben a tárgyban interpelláczió lesz.

(Rendkivüli közgyülés.) A jövö szerdán rend-
kivüli közgyülés lesz azoknak az ügyeknek a le-
tárgyalása végett, amelyekkel a legutóbbi rendes
közgyülésen nem végezhettek. Attól tartanak, hogy
a jövö rendes közgyülésig nagyon felhalmozódnék a
sok tanácsi és bizottsági javaslat. A köztörvény-
halóság tagjai pedig nagyon unatkozni találnának.

(Az uj szervezés.) A föváros uj szervezési sza-
bályzatának a tárgyalására kiküldött bizottság hét-
fön fog teendöihez. Érdemleges megállapodásra
azonban csak azoknál a kérdéseknél juthat, ame-
lyeknek megoldása pénzbe nem kerül. Mivelhogy
pénz nincs s ezt a bizottság tagjainak a többsége
is nagyon jól tudja. Talán legrégibb idö óta sürge-
tik az adóhivatal ujjászervezését s a pénzhiány
miatt most ez is aligha el nem marad.

VIDÉK.
* (Máramaros vármegye és a Tisza Lajos fája.)

Máramaros vármegye közigazgatási bizottsága, ma
tartotta meg rendes havi ülését, mely alkalommal
az elnöklö báró Rosner Ervin föispán kegyeletes

. szavakkal emlékezett meg a nem rég elhalt gróf
Tisza Lajosról, ki mint miniszter és mint az orszá-
gos erdészeti egyesület elnöke Máramaros vármegye
iránt érzett rokonszenvének és jóindulatának számos
esetben adta tanujelét. A beszéd hatása alatt a
közigazgatási bizottság tagjai elhatározták, hogy
Tisza Kálmánhoz részvétiratot intéznek és a Tisza
forrásnál a "Tisza Lajos fáját", mely az országos
erdészeti egyesület volt érdemes elnöke máramarosi
idözésének emlékét örzi, diszes táblával jelölik meg.
Az ülés folyamán Kutka alispán részletes jelentést
tett a közigazgatás menetéröl. Nagy örömöt keltett
Wekerle László tanfelügyelö azon jelentése, hogy
huszonnégy uj állami elemi-iskola felállitását ren-
delte el a közoktatásügyi miniszter.

* (A fiumei választások.) Ma függesztették ki
Fiuméban — mint tudósitónk táviratozza — az uj
rapprezentanza választói névjegyzékét A város ré-
széröl 1119, az alközségek részéröl 456 választó
van felvéve. A mult évi létszámmal szemben 137-tel
szaporodott a választók száma. Ezek közül 80 ma-
gyar, a többi Mayländerpárti s igy a szaporodás ki-
zárólag a liberálisok elönyére van. Az autonomisták
között nagy a felháborodás a miatt, hogy a kor-
mányzó ujból megengedte a névjegyzék ellen való
reklamácziót Attól tartanak és joggal, hogy most
minden Fiuméban lakó magyar reklamálja a vá-
lasztói jogát A statutum 28-ik szakasza ugyanis
kimondja, hogy mindenki, aki az országgyülési kép-
viselöválasztáskor választó, az választó a városi
választásnál is. A fiumei magyaroknak a listába
történt felvétele a liberálisok gyözelmét könnyen
biztosithatná, ha felhagynának eddigi közönyükkel,
annyival is inkább, mert azelött a magánhivatalno-
kok közül csak az Adria leszámitoló bank hivatal-
nokai reklamálták a választói jogukat, a többi hi-
vatalnok és a kereskedök nem éltek jogaikkal.

* (Küldöttség a Rábaszabályozás ügyében.)
Vasvármegye tegnap tartott évnegyedes közgyülésén
elhatározta, hogy a Rábaszabályozás által okozott
károk és sérelmek orvoslása végett monstre-küldött-
séget meneszt a kormányhoz. A deputácziót Reiszig
Ede föispán fogja vezetni.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
— Egy járásbiró bünpöre. Gyuláról tudósi-

tónk a következöket jelenti: Erdély Sándor igazság-
ügyminiszter a gyulai törvényszéket delegálta a
Szakáll Pál berettyó-ujfalusi (biharmegyei) járásbiró
ügyében végtárgyalásra. A delegálást az tette szük-
ségessé, mert birósági tisztviselök bünpöreit nem az
illetékes, hanem idegen törvényszékre szokták bizni.
Szakáll bünügyére elmondható, hogy az ujabbi judi-
katurában a legmonstruozusabbak egyike. A köz-
vádló száz esetnél több hivatali büntettet: sikkasz-
tást, hamisitást és megvesztegetést sorol föl. A beidé-
zett tanuk száma 125. A törvényszék külön elöterjesz-
tésben a bünügy végtárgyalását a helyszinén meg-
tartandónak kérte.

= Az elemér! vérengzés. Nagybecskereki
levelezönk telegrafálja, hogy az ottani királyi tör-
vényszék ma hirdette ki az itéletet az eleméri vé-
rengzés ügyében. A törvényszék valamennyi vádlot-
tat fölmentette a hatóság és magánosok elleni erö-
szak büntettének vádja és következményeinek terhe
alól, de bünösnek talált a vádlottak közül ötöt a
büntetötörvénykönyv 301. §-ába ütközö, a 308. §.
szerint minösülö kétrendbeli halált okozó sulyos
testi sértés büntettében s ezért a büntetötörvény-
könyv 308. §-a alapján a 96-ik szakaszhoz képest
Hornyák Ráda összbüntetésül 2 évi börtönre,
Paucski Pera és Milankov Milos egyenkint 1 évi
és 6 havi börtönre, Bacsicsin Bogolyub 1 évi bör-
tönre és Czukics Cséda 6 hónapi és 14 napi
börtönre itéltetett. Fizetnek azonkivül egyenkint
20—20 forint pénzbüntetést s kötelesek megtériteni
a honvédelmi kincstár 119 forint 51 krajczárnyi
kárát, a 366 forint 66 krajczár bünügyi költséget
s a 120 forint orvosszakértöi dijat. A büntetésböl
hat hónapot és 14 napot kitöltöttnek tudott be a
törvényszék a vizsgálati fogság czimén. A többi
vádlottak s igy lszákov Misa biró, továbbá a de-
magóg Milosev Miladin is fölmenttettek a hatóság
és magánosok elleni eröszak büntettének vádja és
következményeinek terhe alól s még az elitélteket
is szabadlábra helyezte a törvényszék az itélet jog-
eröre való emelkedéséig.

= Az lka katasztrófája. A Tyria angol hajó,
amely a mult évben az Ika. magyar gözöst elsü-
lyesztette, s amely négy nap óta Fiuméban hor-
gonyzott, ma elhagyta a fiumei kikötöt. A fiumei
törvényszék részéröl három napon át folytak a ki-
hallgatások. Az angol hajó személyzete ugyanugy
vallott, mint a velenczei törvényszék elött és vallo-
másukra angol nyelven meg is esküdtek. Az lkának
már szabadlábon levö kapitánya, Forempoher, in-
ditványt tett, hogy a Tyria elsö kapitányát, Bacont,
vizsgálati fogságba helyezzék, a törvényszék azonban
az inditvánvt elvetette.

Jelenéi a pályaudvaron.
Kovács F. Sándor bünperében a mai foly-

tatólagos tárgyaláson az elnöki székböl olyan kije-
lentés hangzott él, amelyen a hallgatóság, érthetö
okokból, nagyon megütközött.

Megszoktuk már az afféle kijelentéseket, hogy
"Ha én beszélek, az uristennek sem szabad közbe-
szólani! Pont." vagy " . . . . én pedig ebben a
Gogolákban jobban megbizom, mint bárkiben az
országban !" vagy " . . . vigyázzon a védö ur, mert
csehül járhat!" vagy " . . . ne feleseljen velem a védö
ur !" Az efféle nyilatkozatokra a védö megteszi a maga
észrevételét, aztán szépen folytatják a bizonyitó
eljárást. Azt azonban védöügyvédnek még sohasem
mondották, hogy: "Álljon fel, ha egy tanuhoz
beszél!" amint azt ma az elnöklö biró urtól hal-
lottuk. Ez a kijelentés már nemcsak a bünperben
szereplö ügyvédet, hanem az egész ügyvédi kar mél-
tóságát, söt az itélkezö biróság tekintélyét is sérti.
Az ügyvéd a védöi székben egyenlö rangu a biróság
tagjaival és a vádhatóság képviselöjével; éppen
olyan tényezöje az igazságszolgáltatásnak, az anyagi
igazság földeritése körül ép olyan magasztos felada-
tot teljesit, mint amazok. A védöügyvéd az itél-
kezö birónak collégája és megkövetelhetik
egymástól a Kölcsönös tiszteletet ugy a biróság he-
lyiségén kivül, mint a jogkeresö közönség elött. Az
ügyvéd nemcsak közremüködik a jogszolgáltatásban,
de azt ellenörzi is és éppen az ügyvédi kar az.

mely a különben is nehézkes állami igazságszolgál-
tatás vérkeringését, a jogfejlödést elömozditja. A
jogilag müveltebb államokban az ügyvédi kar min-
denütt nagy tiszteletnek, tekintélynek örvend és
a biróságok e tekintély megóvása érdekében
mindent elkövetnek. Csak néhány nap elött történt,
hogy a Zola-perben megidézett tanuk egyike a
védöügyvédnek azt mondotta, hogy az öt kelepczébe
akarja csalni. Hogy felzudult e nyilatkozatra az
egész hallgatóság ! És a biróság tüstént olyan
fényes elégtételt nyujtott a megsértett ügyvédnek,
hogy az ügyvédi kamara jelen volt elnöke a tárgya-
lás közben fejezte ki ezért elismerését az elnöklö
birónak. Az igazságszolgáltatás rovására esik, ha a
biróság és az ügyvédi kar között nincs meg az a
jó viszony, amelynek lennie kell; a hol hiányzik a
kölcsönös tisztelet, ott hiányoznia kell a kölcsönös
bizalomnak is.

A büntetö törvényszék jeles képzettségü veze-
töjéröl föl sem tehetjük, hogy helyesli a tárgyaláson
elnöklö biráknak az ügyvédekkel szemben tanusitott
sértö, lealázó viselkedését és bizonyára intézkedni
fog, hogy ezután ne ismétlödjenek azok az enun-
cziácziók, amelyeken vagy nevetni vagy megbotrán-
kozni kell.

A végtárgyalásról egyébiránt a következö tudó-
sitással számolunk be:

Elsönek Dienes Márton hirlapirót hallgatták
ki, aki azt vallotta, hogy Affendákisz "bevonulása"
idején nagy zavar volt a pályaudvaron. A rendörök
dulakodtak a tömeggel s Lukács hirlapiró és
Kovács F. Sándor két dulakodó rendör számát föl-
jegyezték, akik erre durva szitkokban törtek ki.

Az elnök : Látta, hogy ütötték Kovácsot?
A tanu : Egyik rendör a gallérjánál, másik a

karjánál fogta s a levegöbe emelve ütötték, verték.
Meglehet, hogy eközben valamelyik utczai suhancz
ráhuzott a rendörökre, de Kovács nem üthette öket.

— Volt nála bot?
— Nem, ezt positive tudom.
Az ügyész kérdésére a tanu elmondta, hogy

a bajt a szerencsétlen Csorba fölügyelö tapasztalat-
lansága okozta.

A védö : Mit gondol, miért lett öngyilkos
Csorba ?

— Félt a botránytól, mert czivilruhában
volt s ugy tudom, szerencsétlen családi viszonyai
is voltak.

A rendörök ezután az elnök fölszólitására
ujra elmondták, hogy öket csak Kovács bántal-
mazta. Farkas Lajos rendörtanácsos elmondta,
hogy Kovács nála járt s megmutatta a kék fol-
tokat a testén, amelyek a rendöri inzultustól tá-
madták.

A védö tett kérdést ezután a tanuhoz, de az
elnök rákiáltott :

— Tessék fölállni, ha kérdez.
— Bocsánat, én teljes tisztelettel a tanu iránt

kijelentem, hogy mint az ügyész, én is ülve kérdezek.
— Tessék fölállni!
— Én ebben a védöi jog megsértését látom

s semmiségi panaszt jelentek be.
— A semmiségi panaszt nem fogadom el,

mert elnöki jogommal éltem, de ha hosszasán akar
kérdezni, nem bánom, ha ülve marad.

Lukács Sándor hirlapiró ott volt a szczénánál
s elmondta, hogy elöbb Kovácsot, utóbb öt hogyan
inzultálták a rendörök.

— Kovács mit mondott?
— Nem emlékszem, de valószinü, hogy ö is

kifakadt a sok sértésre. Mi azután a rendörtiszt
után kérdezösködtünk s ekkor egy szürkeruhás urra
mutatták, aki a vállát vonogatta, amikor az igazol-
ványt mutattuk. Mikor bevittek bennünket, Csorba
is látta a szczénát, nem mondom, hogy rosszaka-
rátböi, de mint fiatal tisztviselö, hiszem, hogy tehe-
tetlenségböl, zavarában nem akadályozta meg bán-
talmazásunkat.

— Vitt Kovács magával botot ?
— Egyáltalán nem, láttam egész bizonyosan,

hogy nem volt nála bot.
Az ügyész tett ezután néhány kérdést, többek

közt megjegyezte, hogy Lukács és hirlapirótársainak
a vallomása sajátszerü :

— Önök azt állitják, hogy a rendörök vallanak

egybehangzóan, hát én ezt inkább a hirlap-
irók vallomásából veszem ki s ez csak sürübbé
teszi a homályt.

Az elnök: Ennek a tanunak semmi közé i
többi tanu vallomásához.

A védö ezután Csorba családi dolgairól kér-
dezösködött, Szepesi biró pedig azt kérdezte, ütött-
ték-e a rendörök a perronon az ujságirókat.

— Lökdöstek bennünket.
Pápay Jenö hirlapiró, aki egyedül ismerté

Csorbát, szintén látta Kovács bántalmazását. Olyat
nem tapasztalt, ami ezt a vad rendöri beavatkozási
szükségessé tette volna. Bottal nem látta verekedni
Kovácsot s mikor Kovácscsal vacsorázott, botot nála
nem látott. Mig az örszobába nem ért, Kovács nem
gazemberezte Csorbát.

Az ügyész: Pápay ur, ön itt hosszasan adta
elö véleményét, mondott abban bizonyára sok iga-
zat . . . Bocsánat, ezt nem azért mondom, mintha
szavahihetöségét kifogásolnám, hanem én csak vé-
leményt hallottam eddig, pozitiv tényeket kérek.

— A vallomásomra esküt teszek, tehát igaz-
ságot kell mondanom s ezt megtettem.

A védö: Intézkedett-e Csorba vagy a rend-
örség, hogy a tömeg össze ne gabajodjék ?

— A rendörség nem, Csorba az utolsó
perczben.

— Éljenzett Kovács?
— Nem.
— A rendörök szidták Kovácsot ?
— Nemcsak Kovácsot, kijutott mindenkinek a

durvaságból.
— Ön rendöri riporter most is, miért lötte

magát föbe Csorba ?
— Én elözöleg is ismertem, Csorba mindig

szomorukedvü volt.
Bleicher Miksa, a M. U. segédszerkesztöje

elöadta, hogy Kovács igen dult arczczal, tépett ru-
hával érkezett meg a szerkesztöségbe s indulatosan
panaszkodott, hogy mi történt véle Affendakisz meg-
érkezésekor.

— Mutatta sérüléseit ?
— Levetette a kabátját s a kék foltokat mu-

tatta, a fejét is fájlalta s én a haja közt láttam bör-
horzsolást.

Ezzel befejezték a bizonyitó eljárást és Ha-
lász közvádló terjesztette elö inditványát. Hatóság
elleni eröszak és nyilvános becsületsértés miatt in-
ditványozta Kovács megbüntetését.

Falussy Árpád védö azt vitatta, hogy Ková-
csot a rendörség üldözi, amiért az elnök rendreuta-
sitotta. Fölmentést kért.

A törvényszék Kovács F. Sándort hatóság
elleni eröszak vétsége miatt a 92-ik szakasz alkal-
mazásával nyolcz napi fogházra itélte.

FARSANG.
A Józsefváros mulat. A józsefvárosi Polgári-

kör jelmezestélye az idén is a megszokott fénynyel
és kedélyességgel folyt le ma este a Polgári kör he-
lyiségeiben. A rendezöség, élén a fáradhatatlan el-
nökkel, dr. Hajniss Géza egyetemi tanárral mindent
elkövetett, hogy a mulatság necsak fényes, de ke-
délyes is legyen. Müködését, fáradozását siker ko-
ronázta; a négyeseket körülbelül 100 pár tánczolta.
Jelen voltak:

Asszonyok: Holczer Gyuláné, Schauschek Ist-
vánné, Slettfelder Jakabné, Flöttmann Lajosné (éj-ki-
rálynö), Simonovics Béláné (kertésznö), Huber Antalné
(arató menyecske), dr. Draskóczy Miklósné, Solmossy
Lipótné, br. Kerekes Lászlóné, dr. Schürger Adolfné,
Szekeres Ferenczné (kártya-királynö), Rózsa Sándorné,
dr. Szappanyos Geröné, Szigetin Szabó Berta stb.

Leányok: Schauschek Józsa (spanyol tánczosnö);
Macs Irén, Solymosy Terka (Ibolya), Simonovics Róza
(rózsa), Schürger Mariska, Rózsa Ilona (rococo), Vanek
Czenczike (bajazzó), Stempien Giza (éjjeli ör); Stempien
Katicza (zsoké), Stempien Karola (szöllö), Szappanyos
Anna (directrice) stb.

Álarczos-bál. A pesti izraelita nöegylet javára
holnap — vasárnap —- tartandó álarczos-bál nem-
csak utolsó, de elöreláthatólag a legnépesebb lesz
az idei farsangon. A bálon két zenekar fog fel-
váltva játszani, a háziasszonyok tisztjét a választ-
mány összes tagjai elvállalták.

Az ujságirók estélye. A budapesti ujságirók
egyesületének február huszonhetedikén a Royal-
szálló összes termeiben tartandó, hangversenynyel
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egybekötött házi estéivé igen érdekesnek igérkezik.
A hangverseny müsorában a müvészvilág legelöke-
löbb neveivel találkozunk. Nagy meglepetésszámba
megy Joachim egyik legjobb tanitványának Geyer
Mariskának fellépte ; ezenkivül a rendezöség még
több érdekes meglepetésben fogja részesiteni a közön-
séget. A meghivók nagyiészét már szétküldték. A kör
helyiségeiben a meghivóra igényt tartók jelentkez-
hetnek.

Hangverseny Székesfehérvárott. A régi koro-
názó-városban ma este fényes hangverseny volt a
"Magyar király- szálló nagytermében. A hangverse-
nyen az egész megye elökelösége megjelent. Ott
voltak a többek között Say altábornagy, Kranitz és
Görgey tábornokok, Lichtenstein herczeg és még többen.
Közremüködtek a hangversenyen : Konmen Jolán, aki
egy monológot szavalt, Salamon Ferencz, Jámbor
Zsigmond és Márkus Miksa zongorán, hegedün és
gordonkán játszottak. Révész Gyula "Alborák Szé-
kesfehérvárott" czimmel tartott humoros fölolvasást,
Inkei Gizella nagy tetszés mellett énekelt, Rákosi
Viktor pedig "Az abszolut becsületesség hazája"
czimmel olvasott fel nagy derültség mellett. A hang-
versenyen a közönség mindvégig jól mulatott. Ké-
söbb banket, majd táncz volt hajnalig.

NYILTTÉR;
Szt.-Lukácsfiirdö Gözfürdök

TÓII és nyán a ^ urai( & hölgyek részére
nap

ROYAL nagyszálloáa BUDAPESTEN.
Kugler-fóle raktár a bodegában, naponta friss nagy választék
eredeti boutooniérofcban. Legfinomabb cog-nacok kicsinyben,

latnak. Szinházi elöadások után frissnagybani árak mellett elada
ételek, naponta hangverseny. Sohmitt Károly igazgató.

98%-kal csirázik

Fájdalomtelt szivvel tudatják a saját, valamint az
összes rokonok nevében, hogy forrón szeretett
felejthetlen édesanyjuk, illetve anyósuk, nagy-

anyjuk, testvérük

E a s U szül. Tani las&a
ez évi február hö 12-én, életének 77-ik évében

rövid szenvedés után jobblétre szenderült.
A boldogultnak hült tetemei e hó 14-én hét-

fön délután 3 órakor fognak a gyászházból VI.,
Damjanieh-utcza 16. szám a Kerepesi-uti izr. sir-
kertbe Mésrtetni és örök nyugalomra helyeztetni.

Budapest, 1SOS. február 12 én.

Áldás, béke poraira.

Bachruch Henry Páris,
Bachruch Károly Bpest,
Chat Ida szül.
Bachruch Páris,

Lehrfeld Adele szül.
Bachruch Antwerpen,

Janesich Hermine szül.
Bachruch Paris,

mint gyermekek.

Lehrfeld Adrienne
Lehrfeld Ida
Lehrfeld Márta
Lehrfeld Blanche
Lehrfeld Lipót
Lehrfeld Raoul
Chat Albert
Chat Róbert
Bachruch Albert
Bachruch Margit

mint unokái.

Bari Eveline Páris,
Bachruch Henryné "
Bachruch K.-né Bpest,

mint menyjeL

Lehrfeld A. Antwerpen.
Chat Henry Páris.
Janesich Alberto Páris.

mint vejei.

T a u b S imo n
mint fivére.

KÖZGAZDASÁG.
A tözsde hete.

Ez a hét megint a contremine egyik ki-
rohanásának hete volt. Megtörtént tudniillik, hogy
a Bécsben lakozó görög kereskedök egy napon
feltünöen sok mindenféle papirost adtak el: és
másnap már jött a hir, hogy az orosz czár
erösen köti magát György görög herczeg krétai
kormányzóságához. És minthogy a bécsi görö-
gök mindig jól voltak értesülve az athéni görö-
gök ténykedéseiröl, az egész bécsi spekculáczió
örülten rohant a bianco-eladók táborába.

Néhány napi lanyhaság után kiderült, hogy
a czár nem is köti magát olyan nagyon görög
barátja extra-cariére-jéhez ; legalább ezidösze-
rint nem. Ez pedig mindjárt megnyugtatta a
kedélyeket; visszavásárolták az eldobott papi-
rokat és az elöbbi árfolyamok — csekély kü-
lönbséggel — ismét helyreálltak.

Jelentett pedig ez a fenyegetö európai
conflagrátio a tözsde vezetö-papirjában hat fo-
rint baisse-t és a béke ujlagos helyreállása öt
forint hausse-t.

Ez a hét pragmatikai története, akár ne
is irnánk róla többet egy betüt sem.

Nem is irnánk, ha nem volna oly feltünö
épen az utóbb emlitett körülmény, hogy az
orosz császárnak egy támadó föllépése milyen
olcsó mai napság a tözsdén. Hat forint! És
oly nehéz idökben, amilyeket most élünk! Mi-
kor a buza 12—13 forint; mikor Ausztria bei-
békéje darabokra törve hever egy üres parla-
ment lábszönyegén: mikor a magyar kiegyezés
olyan, mint az a bizonyos szobaleány, ki félig
kifestve szaladt ki a toilette-asztaltól az ut-
czára. Hat forint, egy kezdödö háboru ! Mais
c'est pour rien. Ez olcsóbb, mint egy franczia
graphologus lelkiismerete.

Ha ily sulyos viszonyok között, a rémhir
nyomása alatt, a mohón operáló contremine
nem szorithatja le a vezérpapirok árát többel,
mint hat forinttal és az elsimulás elsö hirére
még vissza is vonul, gyorsabban, mint táma-
dott vala : ennek csak kell valami okának lenni.

Van is. Az ok egyszerüen az, hogy a
papirok erös kezekben vannak, melyek védik
érdekeiket és egyáltalán nem hajlandók mar-
kukat kinyitni a contremine okvetetlenkedése
kedvéért. A contremine szerencsét próbál, ki-
rohan és verekedni kiván, de senkisem haj-
landó töle félni és senkisem akarja a támadás-
ban követni. Nézik mozdulatlanul. Nem ma-
rad egyéb teendöje, mint a kardot a hü-
velybe dugni és visszafordulni. Nem birja
megingatni és folyóvá tenni a papirbirtokot.
Akinek papirja van, az nem válik meg töle,
mert az áru sokkal többjében van, mint ameny-
nyit most adnának érte. Vesztességgel birtoká-
ból kimenni nem akar. Inkább vár. Majd csak
elsimulnak a bajok. A termés még jó is lehet.
A politika is rendbe jöhet. A valutarendezést
is bevégezhetik valamikor. Talán csak nem
marad a világ veszteg örökké.

Az "erös kezekkel" tehát nehéz megküz-
deni. Ezt a küzdelmet siker nem kecsegteti.
Ennyit három-négy felsült kisérlet világosan
beigazolt.

Már most forditsuk meg a dolgot. Ha a
jó kezek ily görcsösen ragaszkodnak érték-
állományukhoz, ha a vasszekrények nem akar-
nak megnyilni a contremine ismételt kopog-
tatására : akkor az áru becsének fokozódnia
kellene; akkor a papir értékének emelkednie
kellene. Mikor nem lehet a kinálatot kierösza-
kolni, akkor a pénznek kell megalázkodnia. Ez
a világ sora, a megszokott rend.

Igen, mikor van pénz. De nincs ám pénz
sem. Épen azért nincs, mert azok a bizonyos
erös kezek telvék papirossal. Mindenkinek
annyi papirja van, amennyit elbir. Ami terhére
volt, azon tuladott. Ami még meg van, azt
épen tartani képes. De ujat venni, sem nem
mer, sem nem tud. Söt örül, hogy birtokában
megmaradhat : nem hogy uj terhet vállalna
magára.

Minthogy tehát senki sem akar értékeket
vásárolni, azoknak ára föllebb sem szállhat.

Igy áll elö, ugyanazon egy okból, a hely-
zet, hogy sem kereslet, sem kinálat; sem föl,
sem !e. A papir az erös kézben van és ez sem
nem vesz, sem nem ad.

Ez adja meg a hosszantartó üzleti pangás
világos képét és kielégitö okát.

Igaz ugyan, hogy egyes értékekben az ár-
folyam lajstroma nagyobb áremelkedést is mu-
tat; ilyenek Bécsben az alpesi banyák és a
tramway; ilyenek nálunk a Drasche-félék és a
közutiak. De a csekély számu értékek mind-
egyikénél valamely belsö nagy változás indo-
kolja a kelendöséget; az egyiknél uj részvé-
nyek kibocsátása, a másiknál az üzlet egyik
részének eladása, a harmadiknál az üzem techni-
kai átalakitása. De az ily sajátlagos körülmények-
röl az üzlet általános lendületére következtetést
vonni nem lehet; hacsak nem ép ellenkezöleg
kedvezötlen következtetést. Mert azt is mondhat-
nék : Ime, egyes értékben mily nagy a mozgalom
és mindez még sincs semmi hatással az általános
helyzetre. Ami mindig stimulált, az most hatás-
talanul vonul el a piacz fölött és érintetlen
hagyja a közviszonyokat.

Nincs tehát komoly ok a vigalomra: de
még a közel jövöben teljesülhetö reményre sem.

Várni fog, aki tud. És aki nem tud,
az is.

Ipar és kereskedelem.
Az örlési forgalom és az osztrák malom-

ipar. Az osztrák malmok folytonos pa-
naszaiból legalább is azt kellene következtet-
nünk, hogy az örlési forgalomra ök egyáltalá-
ban nem reflektálnak, hanem csak az álnok
magyar malmok azok, amelyek az örlési for-
galomból hasznot huznak. Meglepö eredményre
jutnak azonban, ha a monarchia két felének
örlési forgalmát összehasonlitjuk. Hivatalos
adatok szerint, az örlési forgalomban való —
tehát vámmentes — buzabehozatal, az utolsó
két évben a következö volt:

1897 1896
m é t e r m á z s a
917.709
633,021

978,754
231.701

Magyarország importja
Ausztria

összesen . . 1,550.730 1,210,454
Tehát a magyar malmok 61.045 méter-

mázsával kevesebb, az osztrák malmok pedig
401.320 métermázsával több idegen buzát im-
portáltak 1897-ben, mit 1896-ban. A magyar
és osztrák lisztkivitel az örlési forgalomban a
következö volt:

1897 1896
m é t e r m á z s a

Magyarország exportja 747.081
Ausztria , 122.258

összesen.

1,047.346
176.082

869.339 1,223.428
Mig tehát a magyar export az importnak

megfelelö irányzatot követve, 300.265 métermá-
zsával hanyatlott, az osztrákoké szintén csök-
kent 53.824 métermázsával, daczára, hogy
az import csaknem megháromszorozódott.
Több mint félmillió métermázsa orosz és
amerikai buza után nem fizettek még
Ausztriában vámot, amiböl látszik, hogy a
vámhitelezés, illetve a kiviteli határidö önké-
nyes meghosszabbitásával nyilván abuzus
történt.

A tözsdetanács ülése. A budapesti áru-
és értéktözsde tanácsa ma este Kornfeld
Zsigmond elnöklete alatti ülésén Beck Nándor
és Schweiger Márton tözsdetanácsosok beje-
lentették lemondásukat a tözsdetanácsosi tiszt-
ségröl, amit sajnálattal tudomásul vettek, az-
iránt intézkedve, hogy a két tanácsosi állás a
jövö hónapban megtartandó közgyülésen be-
töltessék. Herczmann Bertalan tanácsos czé-
gének huszonöt évi fennállása alkalmával öt-
száz forintot ajánlott fel elszegényedett tözsde-
tagok támogatására. Több kisebbszerü folyó
ügyön kivül a bizottság az idegen gabona elvá-
molása tárgyában hozott határozatot. Végül
felolvasták Blau Vilmos beadványát a régi áru-
üzleti szokások érvényének szükségessé vált
kiterjesztése tárgyában és ez ügy tanulmányo-
zására albizottságot küldtek ki.

Az amerikai gabonajegyzések. Az Egyesült-
Allamokban ma ünneplik Lincoln Ábrahám emlékét.
Ez okból a tözsdék is zárva vannak és a newyorki
és chicagói gabonajegyzéseket mai számunkban nem
közölhetjük.
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Nemzetközi gépvásár Boroszióban. A buda-
pesti kereskedelmi és iparkamara tudomására hozza
-,./. érdekelt köröknek, hogy Boroszlóban folyó évi
j-inius hó £—11. nnnjain XXXV. nemzetközi gép-
vásár io'i tartatni, amelynek programmja a kamara
Kotlájában (V., sas-uleza 1. szám) megtekinthetö,
p.hui bejelentési nyomtatványok is rendelkezésre
állanak.

Vásár eltiltása. Mint lapunknak Sopronból
táviratozzák, a sertés vész járványszerü fellépte miatt,
a soproni vásárt, melyet Ausztriából sokan szoktak
látogatni, zár alá la-lvezték.

Köbányai sertéspiacz, február 12. Magyar elsö-
rendü : Fiatal nthéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli suIvbn.rO 54—55 krajczárig. Közép (páron-
kint 251- -320 kL'i-ig terjedö sulyban) 54—54Vs kr.
Könnyü (páronk.2öU klgrig terjedö sulyban) 54—55
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
54—öö krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyhau) 53—54 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 52—53
krajci-.áiii:. Sertési'.>ti;'.s'mi: 18U8. február 10. napján
volt készlet 16628 drb, február 11-én felhajtatott
.'iO2 drb. február 11-én elszállittatolt 164 drb,
február 12-én maradt készletben 16.700 darab. A
hizult sertés üzletirányzata : változatlan.

Budapesti konsum-sertésvásár, február 12. A
ferenczvárosi petroleumrnktámál levö székesfövárosi
konzum-ser: ör-vásárra 1898. február 11-én érkezett
045 drb. Készlet 90 darab, összes felhajtás 735
drb. Kiszállittatott budapesti fogyasztásra 638 drb. ;
elsráliittütlan maradt 97 drb. Napi árak: 120—
leU kilós 55—57 kr., 22U—280 kilós 55—57 kr.,
o2ü—380 kilós 52 kr., öreg, nehéz 54 kr.,
iiialacz 40—42 krajczár. A vásár hangulata
elénk volt.

Bécsi vcsztsgsári marhavásár, február 12. A
mai vájárra felhajtottak 2G9 darab szarvasmarhát,
e között v.»lt 155 drb hizómarha és 114 drb sovány
m;irh;i. Miután jobb áruban ma a felhajtás kisebb
volt, nuut a mult hOUn, az üzlet jelentéktelen volt.
Jec

ryc;-:e.ea : M.a«ry;;;1 iiizóökör 27—34 forinton, német
hi::uükür 28—39 forinton, galicziai bizóökör 30—34
forinton, alárendelt minöségek 21—26 forinton, bika
és tehén 23—31.50 forinton métermázsánkint élö
sulyban fogyasztási adó nélkül. "

Bécsi husvásár, február 12. (Bauer Arnold je-
lentése.) A vásárra hozatott e héten 306,077 kiló
marhahus, 24.766 kiló borjulms, 2899 kiló juhhus,
131.004 kiló sertéshus, 1891 darab leolt borju, 165
darab leolt juh ésl366 darab leolt sertés. Fizet-
tetett : Marhahus hálulja 38—70 kr, eleje 30—60
kr, angol bélszin 54—90 kr, borjulms 88—70 kr,
juhhus 34—54 kr, sertéshus 46—70 kr. borju
42—53 kr. juh 30—42 kr, sertés 40—54 kr.
KÜónkint. minden költséget beleértve. Ugy marha-
husnak, mint egyéb husfélének jó keletje volt. Ha
az idö hideg marad, az e heti üzlet is jónak
igérkezik.

Pénzügy.
A fövárosi kölcsön. A szövetkezett tizenkét

fOvárosi pénzintézet a mai napon Budapest székes
föváros tanácsánál gyakorolta . az optiót a nekik
szerzódésszerilleg biztositott 16 millió koronás
részletre, az ezen összegböl idöközben kisorsolt
S8.40Ü korona levonásával, tehát 15,911.600 korona
névértékü 4° o-os székes fövárosi kölescnkötelez-
venyre azzal, hogy ezen. kötvényeket folyó évi már-
czius 1-én átveszik.

Szoivénylavciás. A Budapesterzséhetvárosi-taka-
r-'k)":n::;ái' abbeli jelentése foiytán. hogy részvényei-
li'̂ k 4. izáriiu szelvényét folyó évi február hónap
jj-ik n:u jáiól 5 o. é. forinttal váltja be, elrendelte
a tözso? iunuos, hogy folyó évi február hónap 12-ik
raijaiiak déli tözsdéjétöl fogva szelvény nélkül árul-
taisanak s jegyeztessenek a tözsdén.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE,
Budapest, február 12.

A malmok ma is élénk vételkedvet tanusitot-
tak. A forgalom huszonötezer métermázsara rugott
és csak azórt nem tett ki többet, mert már nem
volt kinálat. Az áruba bocsátott tételek között-volt
magyar buzán kivül román, orosz, délszibé-
ria i, söt kansas származék is; utóbbi éivá-
ciolva 13 frt 50 krajczáros áron kelt el. Az árak
tiz krajczárrnl emelkedtek és ez áltál a heti árjavu-
Us megközeliti a fél forintot, ami, tekintettel a liszt-
uzlet pangására, nem megvetendö eredmény.

A külföldi piaczokon is szilárd veit az irány-
».at. New-Yorkban az árak 7/s centsig emelkedtek.
\ kivitel folytatja vételeit és tegnap is 37 hajórako-
mány buzát vásárolt. Chicagóban a februári határ-

idö 2 centssel, a többi V*—7/g centssel emelkedett.
A baisse-párt erösen fedezett, mivel bir szerint
Leiter József (a "coraer* feje) egy miEió bushel
buzát küldöit el csütörtökön Chicagóból. Az argen-
tiniai elszállitások e héten Anglia felé 63,000 quar-
ters, a kontinens felé 26,000 quarters buzát öleltek
fel, szemben a mult heti 41,000 és 43,000 quar-
terssel. Az európai piaczok szintén szilárdak, csekély
árváltozás mellett. Megjegyezzük e helyütt, hogy
mai lapunkban nem közlünk amerikai kurzusokat,
mivel a Lincoln-ünnep miatt ma Amerikában szüne-
tel az üzlet.

Ami saját határidö-forgalmunkat illeti, az
összes terminusok árfolyamai ma szintén emelked-
tek, igaz, hogy csak szerény mértékben, mivel a
délelötti javulás délután nagyobbára veszendöbe
ment ismét. Ezuttal is az érdeklödés a tavaszi bu-
zában központosult és ismételnünk kell, hogy a dis-
paritás képtelen dolog. Minden további fejtegetés
helyett feltüntetjük az alábbi táblázatban, hogy az
utolsó tizenöt évben nem volt rá eset, hogy a szok-
ványbuza és a készáru között akkora árkülönbség
mutatkozott volna. Volt pedig a hetvenöt kilogram-
mos effektivbuza és a tavaszi kötések átlagára a
következö :

február 12-én
kész- határ- külüab-
áru idö ség

9.80 9.58 -{-22

-fis
1883
1SS4
1S85
18S6
1887
1SSS
1889
1890
1891
1892
1S93
1894
1895
1896
1897
1898

9.60
8.10
7.95
8.90
7.05
T.f.O
8.35
8.20

10.35
7.65
7.2Ü
6.45
7.—
7.90

12.75

határ-
idö

9.58
9.47
8.25
7.95
9.05
7.15
7.30
8.40
8.01

10.25
7.62
7.33
6.51
6.96
7.77

12.05

kész
áru

márczius 12-én
különb-határ-

idö

—15

—15
—10

— 5
4-19.
4-10
+ 3
— 8
— 6+ ^
4-13
4-70

9.75
9.5Ü
8.20
8.40
8.90
6.95
7.20
8.60
8.35

10.15
7.40
7.25
6.75
6.80
8.05

9.65
9.45
8.18
8.46
8.87
6.90
7.12
8.59
8.35

10.15
7.30
7.20
6.70
6.70
7.95

4-10
4- 5

-r-10
5
5

--10
--10

14.— ?
Látjuk ebböl, hogy hatszor volt olcsóbb, két-

szer egyenlö és nyolczszor magasabb ára a kész-
árunak február 12-én, a határidövel szemben, de a
legmagasabb árkülönbség is csak huszonkét kraj-
czárt tett. Márczius 12.én pedig már csak tiz kraj-
ezárt tett ki a differenczia három esetben, a többi
években pedig egészben néhány krajezárL

Azt hiszszük tehát, hogy nyugodtan rábizhat-
juk a terménypiacz kisebb-nagyobb tényezöire (saj-
nos, inkább csak "kis emberekröl" van szó, mert
máskülönben már rég változtak volna a viszonyok),
majd elintézik ök valahogy a maguk dolgát. Elvégre
sem a termelökre, sem a fogyasztásra nem tartozik
az, hogy milyen összegü differenezia-jegyzékek fog-
nak majd váltatni, sem az, hogy ezek a számlák
simán ki fognak-e egyenlitödni. Mindenesetre kitü-
nik a mai árreláczióból, hogy a határidö-piacz nem
képes — amint ezt az agráriusok még nemrég hir-
dették — a tulaj donképeni áruforgalomra befolyást
gyakorolni. Itt még mindig amaz elévülhetet-
len axiómák birnak érvénynyel, amelyek a ke-
reslet és a kinálat, illetve a rendelkezésre álló
nyersáru és a fogyasztási szükséglet egymás közti
viszonyáról szólnak. Esek képezik az árregulátort.
A többi nem egyéb, mint papiros és szám. Ép ez
okból van bizalmunk abban, hogy az árak nem
fognak olcsóbbodni, ha már többet nem akarunk
mondani. -

A helybeli buzaraktár természetesen rohamo-
san fogy. Mult év deczember 1-én 292,643 méter-
mázsa volt beraktározva és még a készlet ez évi
január elsejéig 333,577 métermázsáig szaporodott.
Innen kezdve állandó az apadás. Kitett az állomány
január 15-én 310,562 métermázsát, február elsején
271,455 métermázsát és ma este 180,373 méter-
mázsát Ez utóbbi összeg nem egyezik a rendes
rovatunkban feltüntetett mennyiséggel, mivel a tözs-
dén kifüggesztett táblák mindig néhány nappal ré-
gebbi keletüek. Ma egy éve pedig 462,654 méter-
mázsa volt raktáron.

A heti hozatalok 13,354 métermázsara rug-
nak, tehát a lefolyt hét forgalmának körülbelül egy
tizenkettedrészére.

Megemlitjük még, hogy ma május-juniusi
buzában is volt némi forgalom és pedig csak negy-

ven krajczárral olcsóbb áron a tavaszinál, tehát a
contremin már e határidöben sem oly snájdig többé
az eladásban.

Volt továbbá üzlet öszi rozsban is és fölös-
leges kiemelnünk, hogy mindennek nyoma sincs a
hivatalos jegyzékben, épugy, mint a juliusi tengeri-
nek nincs.

A tözsde igazgatósági bizottságának ma esti
ülésében állitólag az határozták, hogy idegen buzát
a határidöforgalomban csak tranzitó. nem pedig
elvámolva szabad szállitani, illetve, hogy a szállitó
köteles az átvevönek a vámot és az elvámolással
járó költséget készpénzben megtériteni. Az áruüzleti
szokások harminezkettedik szakasza különben is
körülbelöl ilyformán rendelkezik.

Buza.
Elkelt 25.000 mm. buza 5—10 krajczárral

magasabb áron. Egy kisebb tétel orosz buza is ada-
tott el helyben elrámolva 13 forint 50 krajezárnak
megfelelö áron.

II
s |

100
500
500
700
800

1500
500
100
550
IJ tO
100
100
ICO
250

1350
7ö0
450
100
250
500
,500
100
100

2000
4400
1000
3500
200

'5*

|
-O

Uj

Elöfordult eladások

i
származás

tiszavidéki

i

pest

felién

ridéld

negyei
4isétá-

laktat'

oláh

orosz

S 5 3
.-§ -2

795
79
77
7t>
75
76i
7C*
76
76
75
75
7-i*
74
75
74
73s
77
75
74
76*

76?
75

- 74
75
74
73i
78

"3>5s
•o >.

<£ SB
•o o
£••3

átlagban

9

átlagban
9
__

átlagban

^ •

—

mim
. _

transitó

*

buzában.

átadási hely

Budapest

) tavaszi
) szállitás
) Budapest

8

sl
S3

13.45
13.35
13 OS3 4
13.ÓS3-;
130S3/4
13.10
13.10
13.10
13.10
13.—
12.75
12.75
12.75
12.72' P-
12.72V?
12.7-ii 2
13.2b
22;SO
12.55
13.U7I/2
13.3o
13.10
12.60
12.02V2
12.75
lÖ.é21/2
10.50
11.70

_ o

3h.

Hivatalos jegyzések

F A J

Pestvidéki *. ". I I *. ". u

74
76
78
80
74
70
78
60
74
76
78
80

buzában
100 küojx.

készp. ára

irttól [ frtis^

12.60 12.70
12.90 '12.95
13.20
13.45
12.55
12 85-
13.15
13 40
12.65
12.95
13.25
13.45

13.30
13.50
12.60
12 90
13.25
13 45
12.75
13.—
13.35
13.50

r -
75
77
79

75
77
79

75
77
79

100 kilogr.
készp.' ára

frttól Urtig

12.80
13.05
13.35

12I75
13.
13.30

12.85
13.10
13.35

12.80
13,15
J3.40

I2!eo
13 10
13.35

12.90
I3.2O
13.40

Raktárállomány buzában és lisztben * A
fövárosi közraktárakban 111.300 métermázsa buza
és. 81.900 métermázsa liszt. A nyugotiban 47J373
métermázsa buza és 2549 métermázsa liszt.. Silos
40,200 métermázsa buza.

Határidöüzlet buzában: Tavaszi és öszi
buza délelött szilárd irányzatot köveiett, az árak
emelkedtek, mig délután kissé ellanyhult a han-
gulat.

Elöfordult határidökötések buzában.

Határ id
Délelötti és déli tözsde

ezdet| forgalom [zária*.

Délutáni tözsde

kezdet forgalom zárlat

jnárcansj] 12.10

május 11.70
•upt. 9.8b

12.11-12-13-14-13
11-09-08

9.37-38-39-37

12.07-06-05
- 0 4

9.35-34-99

12.05

9.34

Hivatalos határidöjegyzések buzában.

Határidö

marcz.

•zapt.

Déli tfizsde zárlata
február 12.

pénz

12.03

9.35

12.10

9.37

február 11.
pénz

12.05

9.86

Rozs.

12.07

MS

Leszámold
árfolyamok

Készáruüzlet rozsban : Elkelt néhány kocs£
rakomány rozs 5 krral nagyobb áron.

Elöfordult eladások rozsban.

mennyiség
mmázsában

200
150
100
3C0

é
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j

X*nj

származás

pestvidéki

elsörendü
nyiri

minöség
megj

átadási
hely

Budapest
Bicste

Budapest
Debreczen

ár, nettó
löOKgr-
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8.70
8.90
8.M)

Kész
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Hivatalos jegyzések rozsban.

ó
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j
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'.ektoiiterenkir.ti, HD kilojp-aaitn készpénz ára

,."!-.- '— •--
• liil'i^rtiiii.'iiban i fitlól 1 früg

uj j elsörendü
uj j másodrendü

S.feO
3.7'J

8.30
6.75

Raktárulloniány rozsban : A közraktárban
24.300 méter-mázsa ; a r.yugali pályaudvaron
4456 métermázsa.

Határjdó'üz let rozsban. Tavaszi rozsban
alig volt forgalom tartóit áron.

Elöiordult határidökötések rozsban.

Határidö
<iéli Délutáni tözsde

.1. t r_i-Jr^ilom^ Jzariat_ I: kozd.:t , lur^a
•*.Ti""\"s~Ti"~i7:I~;. ö77

•zept 7.10
! i! I

Hivatalos határidöjegyzések rozsban.

Határidö

márczius .

Déli tözsde záiluta
obraár 1 - ' február 11-én

Leszámoló
árfolyamok

8.73 8.6'J Ö.71

Takarmányfélók.
Készáruüzlet takarmány félékben. Zab

szilárd. Fogyasztók részéröl tartós a kereslet, árpa
változatlan." gyér kinálat mellett, tengeri szilárd,
árak javultuk.

Elöfordult eladások takarmányfélékben.
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£ ~ S
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100
100
100
100
100
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árpa
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iu
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i
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Budapest

"

Köbánya
T.-Sz.-Mikl.
Kisujszállás

Mezötur

K3

7.B

Ö.UO
fi.65

6I42I/2
6.«0
4. Só
4.82Vi
4.75

fjfi
kcszp.

«

>

Hivatalos jegyzések takarmány félékben.

Ara

Árpa . . .
•

•
Zab.." I ."
'lengén. .

• • •

Ó
vacy

" j

UJ

•

1.-J: ármány
égetni való
sörfözdéi

bánsági
inásnuiuü

Heklolite-
jrgftkintisuly

kg.-ban

60-62
62—(U
G4-06
39-41

—
—

100 kg

irttól

6.£0
C.70 -
6 . - -
6.40
5.20 •
ü.15

kussp.

irtig

6.50
7.40
9.Ö0
e.7-i
5.Ü.T

5.20

Raktárallomány takarmanyiélékhen : A
közraktárakban 35.400 mélermázsa árpa, 9400 mé-
termázsa zab, 58.300 métermázsa tengeri. A
nyugati pályaudvarban 3973 métennázsa árpa A Silos-
sban 18.G0I) métermázsa tergori.

Határidó'üzlet. Tengeriben kevés üzlet volt,
ingadozó áron, zab ára emelkedett.

Elöfordult határidökötések takarmány félékben.

Aru

Tengeri .

Zab . . .

Határ-
idö

május

julius
márcz

Délelötti cs déli tözsde

küzd. forgalom

5.36 5.35-34-33
—32-31

6.46-48

zári.

5.32

Délutáni tözsde

kezd.

5.33

5.41
6.46

forgalom

-

zári.

5.32

Hivatalos haiáridb'jcgyzések takarmány-
félékben.

kra

Tengeri . .
Zab . . . .

batáridö

májusra . . . .
wárcziusra

déli tözsde zárlata

februái 12-én

pénz

6.31
0.46

áru

f,32
6.4S

február 11-én

pénz

5.34
6.44

áru

Ü.?.G
0.J6

af

il
N O .
-23.
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Gabona- és lisztforgalom.
k rn. Ur. közp. statisztikai hivatal az 1898. évi február hö 10.

este 6 órától február 11. este 6 óráig Budapestig vasuton és hajón
érkezett s innen elszállitott pabonaküldcinényekröl és a budapesti
ffivámhivalalnál clöjepyzeU gabona- és lisztincnnyiscgekröl a követ-

kezö kimutatást teszi közé: '

Az áru É r k e z e t t Elszállittatott
Bielnevezése ijvasnton| liajón | együtt | vasuton [ hajón [ egy8**

' j m é t e r m á z s a • - ~ T

fciza

fa
tengeri

h e l y i i o r y a l o m b a
r.i20j
U1S —
1014| —

4071 -

5I20I
11 IS1

1014,
407
102i

207

M30
101
757 —

207

• 1030
101

•757

dttzosen 7S.1i! 20951 ; - 2095
a iöv linili i v a l a l n á l e!üjegyeztetett:*>

Az áru
megnevezése

>»*»

árpa . . . ._^
Csszbisn . . .

Visszkivite!
czéljából való

behozatalra
c!öj. mennyi-
ség mélerm.

73fcG

II 73áG

Az áru
mcsnevezuso

buzaliszt . . .
rozsliszt . . .
árpcliszt . . .

ös-rzesen . . .

A visszkivi-
teire elöjegyzett
mennyiség mé-

5Ü4

ORSZÁGOS HIRLAP Vasárnap, február 13.

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, február 12.

A mai nap folyamában az üzlet nem volt va-
lami nagyon élénk; "csak délben indult kissé ked-
vezöbben arra a jelentésre, hogy Bécsben elsö ezé-
gek vásárolják az osztrák hiteliészvényt. E körül-
mény nyomában az osztrák államvasut ára is
megjavult; de csak csekélyben. Mindazonáltal kül-
földi jobb árfolyamok jelentésére szilárd maradt az
irányzat egész a délutáni zárlatig. A közutiak két
két * forinttal emelkedtek; Drasche-félét délben
805.— forinton is vásároltak; állitólag bécsi üzérek
számára.

Az elotözsdén : Jelzálogbank 271.50, Leszá-
mitoló bank 256.—, Osztrák hitelrészv. 364.10—
3G4.40, Osztr.-magyar államvasut 341.50—342.—,
Közuti vaspálya 407. 408.25, Villamos vasut
278.50—279.25.

Délelötti 11 óra 25 perczkor zárulnak -.
Oszir. bitelrészv. 364.30, Magyar hitelrészv. 3S1.75,
Aranyjáradék 121.60, Koronajáradék 99.50, Leszá-
mitoló bank 256.—, Jelzálogbank 271.25, Rimamurá-
nyi 246.—, Osztr.-magy. államvasut 341.75, Ipar- és
kereskedelmi bank 103.—, Déli vasut 80.50, Közuti
vasut 407.—, Villamos vasut 278.50.

A déli tözsdén elöiordult kötések : Korona-
járadék 99.40, Kereskedelmi bank 1452. 1455.—,
Közulivasut 407. 409.—, Villamos vasut 278.25—
278.50, Magyar bilelrészvény 381.75—3S2.—, Magyar
ipar- és kereskedelmi bank" 103.—, Magyar jelzálog-
bank 270.75—271.25, Magyar leszámitoló bank
256.25, Osztr. biielrészvény *364.10—365.—, Osztr.-
magy. államvasut 341.50—341.75, Bankegyesület
106. 106.50, Keresk. részvénytár. 208.—, Drasclie
795. 805, Általános köszénbánya 117.50—118.—,
Elsö magyar serfözde 1325.—, Ujpesti villamos
vasut 81.—.

Dijbiztositások : Osztrák bilelrészvéuyekben
holnapra 2—2.50 frt; 8 napra 7. S.— frt;
február utoljára 13. 15.—• frt.

Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:
február 1-. február 11.

Magyar aranyjáradék 121.25 121.25
Magyar koronajáradék 99.40 99.40
Magyar hilelrészvény 382.— 382.25
Magyar ipar és keresk. bank 103.— 103.—
Magyar jelzálogbank 271.— 271.50
Magyar leszámitoló bank 256.25 256.25
Rimamurányi vasmü 245.50 246.—
Osztrák hilelrészvény 364.80 364.20
Déli vasut 81.25 81.25
Osztr.-magyar államvasut 341.75 341.25
Közüli vaspálya 409.— 404.50
Villamos vasut 278.50 278.25

Az utótözsdén nyugodt üzlet mellett oszlr.
bitek. 365. 364.60, magyar hilelrészv. 382.
381.75, osztrák-magyar államvasut 341.75—341.50,
közuii vasul 409.— forinton köttetett.

Délután 4 órakor zárulnak:

Oszlrálc hileb-észvény
Magyar bitelrészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk. bank
Déli vasut

ieiruár 1
364.60
331.75
341.75
256.—
271.—
245.50
409.—
278.25
103.—
81.50

február 11.
364.10
381.75
341.25
256.25
271.50
246.—
406.50
278.25
103.—
81.25

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, február 12. Zsiradékárukban cse-

kély üzlet, de az irányzat szilárd. Szilva és Szil-
vaiz változatlan árak mellett üzlettelen. Poros he-
remag 36—37 frt métermázsánkint.

Hivatalos jegyzések.

Disznózsir
.ingyen hordó

Szalonna

budapesti
vidéki' . .

Szilva
Kész áru
Zsákkal együtt
Eöngysaly tiszta'
suly helyett

Szilva
Határidöre

Minöség
5OOgrammonkint

Szttvaiz
Kész ára

hordó
Sznyaiz
Határidöre
fagyén hordó .

B«uu«

magyar la légenszáritott vidéki
városi légenszáritott, 4 darabos

3 ,
füstölt
boszniai, 1897. évi usance-minösé

120 darabos . .
100 . . .

szerbiai, usance-minöség
100darabos.
S5 . .

boszniai,

szerbiai,

usancc-min.
129 darabos
100

SÓ "
usance-min.
100 darabos
35 .

szlavóniai IS97 .
szerbiai 1397 . .

szlavóniai
szerbiai .

luczema magyar, 3S97
vörös aprószemü 1&37
vörös köiépszemü 1S97
vörös n«yseemü 1S97

ivr iuu iuio-
grammonkint
Pénz Aru
frt

50.50
51.50
56.50

14.75
16.50
19.30
13.75
15.50

19.50
18.—.

48.—
30.—
34.—

frt

51.—
52.—
57.50

15.25
17.—
20.—
14.25
16.—
19.50

20.—
13.50

32.—
3ö.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, febr. 12. A vásári forgalom : Husnál

forgalom éiénk, sertésbus emelkedett. — Baromfi-
nál élénk, árak csökkenöben. — Halban la;iyba,
árak csökkentek. — Tej és tejtermékeknél élénk.
Tojásnál csendes, árak csökkentek. — Zöldségnél
élénk. — Gyümölcsnél élénk. — Füszerc-kné!
csendes. — Idöjárás : derült, hidecr. A küzponti
vásárcsarnokban nagyban eladott eifLr:i czikkek
bivatalos árjegyzése a k.ivei'-ezö : Ifw>. Mav-
bahus hátulja I. 46—55 ut. II. 40—46 frt
Birkahus hátulja I. 30 —3ü frt. il. 2S—;J0
frt. Borjuhus hátulja I. 52—70 fit, 11. 43—5*2 frt.
Sertéshus elsörendü 53—54-0 frt, vi« 1-ki 4«j—-i1.' frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstüit 70—-0 kr
(kilónkml). Sertészsir bordóval 5i—ö"» fri (100
kilónkint). —Baromfi (élöi. Tyuk 1 pár 1.10—1;"0
frt. Csirke 1 pár 1. K:0 fii. Lud hizott kilón-
kint 0*54—0-5Ö frt. — Különfélék. '\\jjás 1 láda
(1440 drb) 35.0—30.5 frt Sárgarépa 100 kü'tés 2—4.50
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—4.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 0-?—1G frt.
Paprika I. 100 kiló 30—45 frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns. kilonkint 70—80 frt. Yaj-té.i kilónkint 0.!*(J
—1.20 frt. Burgonya-rózsa 100 kilo 2.^0—3.— frt
Burgonya sárga 1Ó0 kiló 2.60—3.20 frt. — Halak.
Harcsa "(élö) 0-50—70 frt 1 kiló. Csuka (ulö) 0*40—
1.00 frt 1 kiló. Ponty dunai 042—0-50 frt.

Szesz.
Budapest, február 12. Irányzat szilárd. A

kontingens nyersszesz ára Budapesten 18.
18.25, Finomitott szesz nagyban 56. 7ÖG.25,
Finomitott szesz kicsinyben 56.50—56.75, Élesztö-
szesz nagyban 56. 56.Vs, Elesztoszesz kicsiny-
ben 56.25—56.50, Nyersszesz adózva nagyban
55. 55.25, Ayersszesz adózva kicsinyben 55.50—
55.75. Nyersszesz adózatlan (exknl.) I5.25—15.50
Denaturált szesz nagyban 19.75—20.—, Denaturált
szesz kicsinyben 20I50—20.75. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzözetés mellett értendök.

Bécs, febr. 12. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra lanyhább és 18.80—19.— frton
kelt el. Zárlat jegyez 18.70—18.90 frt.

Fréga, febr. 12. Adózott tripplu szesz nagy-
ban 54.75—55.— frton kelt el. Adózatlan szesz
17.75—18.25 frion jcgyezleleü. Exkontingens szesz
szilárd.

Trieszt, febr. 12. Kivitüli szesz tartályokban
szálb'tva 90%. hektoliterenkint nngyban 11.—
forinton, február-májusi szállitás 10.75 forinton je-
gyeztetett.

Bsrlin, febr. 12. Szesz helyben 42.50 márka
= 25.— frt, fogyasztási adó nélkül bektoliterenkint
á 10,000 h'Lerszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

Stettin, feltr. 12. Szesz 70_ márka fogyasztási
adóval 42.— márka = 24.7U frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.

Boroszló, fel>r 12. Szesz (50-es) pr. február
60.50 márka = 35.58 frt; szesz (70-es) pr. február
41.— márka = 24.11 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, február 12. Szesz február 22.—
márka == 12.1J4 frt; febr.—márcz. 21.(-0 márka =
12.71 frt; márcz.—ápril 21.— márka = 12.'.>•> frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 forint.

Páris, febr. 12. Szesz folyó bóra 44.25 frk =
23.33 frt; márcz.-ra 43.75 'frk = 23.05 frt;
négy elsö hóra 43.— frk = 22.66 frt; májustól 4
hóra 39.75. frk — 20.96 frt. Az árak 10.000. liter
százalékonként V4% leszámitással értendök. Átszá-
mitási árfolyam 100 frk = 47.55 frt.

Czukor.
Prága, febr. 12. Nyersczukor S8% ezukortar-

talom franeo Aussig. Azonnali szállitásra 12.60
frt, uj campagne 12.82 forint.

Hamburg, febr. 11. Nyersczukor f. o. b.
Hamburg, azonnali szállitásra 9.17 márka, márcziusi
szállitásra 9.25 márka, májusi szállitásra 9.40
márka, augusztusi szállitásra 9.60 márka. Irányzat
nyugodt.

Péris, febr. 12. Nyersczukor (S8 fok) kész aru
28. 2S.50 frk, fehérezukor februárra 31.s/s frk,
márcziusra 31.50 frk, 4 elsö hóra 32.3/s frk,
4 hóra májustól 30.Va frk. Finomitott készáru
101. 101.50 frk.

London, febr. 12. Jávaczukor 103/4 shilling,
nyugodt.

Nyers ezeriror bágyadt, Snomitott ártartö.
Jegeczedett czukor mérsékelten keresve. Külföldi
tört ártartó. Jegyeztetett: készáru IO.IOV2
sh., márcz.-áprilisra I0.13V2 sh., május-augusztusra
II.IV2 sh. Rép&czukor ártartóan indult és gyen-
gébben zárult. Német (88°/0 febr.-ra 9.2V4 sh.,
áprilisra 9.3Va sh., májusra 9.4V2 sh., juniusra 9.5V4
sh. Határidöüzlet: februárra 9.2V4 sh., máreziusra
9.2Va sh., áprilisra 9.38A sh., májusra 9.43/4 sh.,
juniusra 9.53/« sh.



Vasárnap, február 13. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1898. — 15. oldat

Olajok.
Páris, iebr. 12. Repezeolaj folyó hóra 52.75

fik (= 2!.SJ irt); márcz-ra 53.— frk' (= 24.05 frt);
4 hóra niárci.-tó! Do.öO frk (= 25.1I) frt); négy hóra
májustól 53.75 frk (= 25.3U frt). Árak 1Ö0 * kilón-
kijit értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk =
4.7.o."> f i i .

Hsmbisrg, febr. 12.. Repezeolaj helyben 53.—
márka (= 31.10 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 5 .̂80 frt.

Köin, iebr. 12. Repezeolaj májasra (hordóval).
55.— márka (== 32 34 frt). Átszámitási árfolyam 100
ii'.áika — üd.80 iit.

London, feLn'.ár 12. Repezeolaj 22.9 sh.,
i»holaj 16— lfj1.2 sh., gyapot nmgolaj 14—14.6
feh., ter&catin 24.6 sh. "

Feiroleum.
Heir.burg, iebr. 12. Petroleum helyben 4.80

márka = 2.82 frt.
Antwerpen, febr. 12. Petroleum fin. helyben

14— iiank =• 6.65 frt.
Brfcms, iein. 12. Petroleum fin. helyben 4.95

márka =» 2.91 frt.
London, fobruár 12. Petroleum, amerikai

4\s i>ii., orosz 41 i sh.
Kávé, tea, rizs.

London, febr. 12. Santos határidö olcsóbb.
Jegyeztetett: februárra 29.G shilling, márcziusra 29.6
bli., májusra 31) sh., juliusra 30.3 sh., szeptemberre
30.Ü sh., decz.-re 31 shilling. Tea,: Ceylon a
T«¥ökre kedvezö. Rizs : nyugodt, de szilárd.

Fémek.
London, febr. 12. Réz, G. M. Braude 49Vs—

493,s fent sterling készáru és 497/ic—49n/iö font
?:c!ling 3 hóra ; best sel. 53—53Va font sterling.
Un : tinóm külföldi 635/i3—6313/xe font sterling,
készáru és 63" s—B43.8 font sterling 3 hóra.
Ólom : angol 12V2 iont sterl.; külföldi 12V*—125/ie
iont sterling. Horgany : külföldi 177/s—IS font
Eieili:ifT. iligany: 7.— font sterling elsö és 6.19
font sterling másodkézböl. Vas: A glasgovi nyers-
v ŝpific?. ávtavtoau indult és nyugodtan zárult mér-
sékelt üzlet Mellett. Zári a tárak : 45.8Vá sh. kész-
áru és 4o.lUVa sh. egy hóra; Cleveland 40.7
sii. készáru és 4O.iJ'//2 sh. egy hóra; Hematit 48.8V2
sii. készáru és 4S.11 sh. egy hóra; Middles-
Lrough 49.41/2 shilling készáru és 49.7Va sh. egy
bóra. A nyersvaskészlet Glasgovban 335.310 és
Middlesbrouiihban 47.724 tonna.

KÜLFÖLD! GABONATÖZSDÉK.
Bécs, február 12. A kedvezöbb hangulat ma

határozottan szilárd irányzattá változott és az effek-
tiv buza ára 10—15 krral emelkedett. Rozs szintén
ennyivel emelkedett és zab valamint tengeri ugyan-
csak szilárd irányzatot követtek. Köttetett: buza ta-
v^zra 11.96—1 i.93—11.95 irton, rozs tavaszra
8.92—8.93 frton, zab tavaszra 6.81 irton, tengeri
május—juniusra 5.64 forinton.

Ivvatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.94—11.95, rozs tavaszra

8.93—8.i!4. tengeri május-juniusra 5.63—5.64, zab
tavaszra. 6.62—ü.84 irton.

Eorossió, iebr. 12. Buza helyben 18.80 márka
(= 11.0'I frt) sárga. Buza helybén 18.70 márka
(= 10.I.M) frt). Rozs helyben 14.90 márka ( = 8.76
in.) Zab iiviyiien 14.20 márka (= 8.35 frt.) Tengeri
helyben 11.76 márka (= 6.91 frt). Minden 100 küón-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt

Hamburg, febn.ár 12. Buza holsteini ISO—190
márka (= 1Ü.58—11.17 irt). Rozs meklenbnrgi
140—148 márka ^=8.23—8.82.) Rozs orosz 108—109
márka (= 6.35—6.41 frt). Minden 100 kilonkint
Átszámitási árfolyam 100 mái-ka = 58.80 frt.

Zürich, január 12. Orosz buza 26.—28.—
frank y== 12.38—13.34 frt), román buza 25—28
frank (= 11.89—13.34 frt). Minden 100 kilónkint.
Átszámitási árfolyamlOO frank = 47.55 forint.

Páris, febr. 12. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
29.40 irank (=14.02 frt.). Buza márcziusra 29.—
frank (= 13.82 frt). Buza 4 elsö hóra 28.75 frank
(=> 13.7I: irt). Buza májustól 4 hóra 27.75 frank
(=. 13.22 fit). Rozs folyó hóra 17.40 frank ( = 8.29
frt). Kozs máveziusra" 17.60 frank ( = 8.38 frt).
Hoz? 4 elsö bóra 17.75 frk ( = 8.44 frt). Rozs
májustól 4 bóra 17.25 frank (=8.21 frt) Minden 100
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.55
forint.

Páris, február 12. (Zárlat) Buza folyó hóra
?9 30 irank (== 13.97 frt). Buza márcziusra 29.—
frank (= 13.82 frt). Buza 4 elsö hóra 28.75
irank (=13.70 frt.) Buza 4 hóra májustól 27.75
frank (=13.22 frt).

London, február 12. Gabona nyugodt. Buza
szilárdabb. Uszó gabona szilárd, árpa nyugodtabb.
Hozatalok : buza 38.910, árpa 13.560 és zab 115.140
qu. Tengeri helyben 171 ÁJ sh.

LivarpooJ, február 12. Buza, tartott, fehér 1,
piros 2 pennyvel, liszt V» shillinggel, tengeri li%
pennyvel magasabb.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, február 12. A mai tözsdén csendes

irányzat uralkodott. A párisi események nem tettek
hatást, meri az ottani tözsde sziiárd jegyzéseket
jelenteit. Emelkedök voltak tramway és török do-
hányrészvények.

Az elötözsdén: Osztrák hitelrészvény 364.62—
364.12, Lloyd 430. 431.ö0, Dunagözhajózási
134.75—135.50, Tramvay 518.—«-514.—, Magyar
hiteirészvény 383—382, Osztr.-inagyar államvasut
342.12—34I.37, Déli vasut 80.75—80.55, Török
dohány 137.30—138.75, Trifaili 176, Alpesi bánya
148.80—148.10. Brüxi köszénbánya 273.—, Magyar
ált. köszénb. 119.—, Osztrák villamossági 323.5Ü—
324.—, Magyar aranyjáradék 121.60, Német márka
58.80 forinton köttetett.

Délelött 11 órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 364.25, Magyar hitelrészvény 382.—,
Anglo-bank 163.25, Union-bank 302.50, Landerbank
220.—, Osztrák-magyar államvasut 841.62, Déli
vasut 80.50, Alpesi bánya 148.35, Rimamurányi
246.—, Májusi járadék 102.50, Török sorsjegy 59.40.

A déli tözsdén : Osztrák hitekészvény 364.50.
Magyar hitelrészvény 382.—. Lünderbank 220.—.
Unionbank 302.50. Anglo-bank 163.25. Bankverein
264.50, Osztr.-magy. államv. 341.50. Déli vasut 80.50.
Elbevölgyi vasut 264.25. Északnyugoti vasut 251.—.
Alpesi bánya 148.—. Rimamurányi 246.—, Prágai
vasipar 708.—. Májusi járadék 102.50, Magyar ko-
ronajáradék 99.50. Török sorsjegy 59.30. * Német
márka 58.80, Török dohány-részvény 138.— forin-
ton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek'. Ma-
gyar aranyjáradék 121.50. Magyar koronajáradék
99.40. Tiszai kölcsönsorsjegy 140.50. Magyar föld-
lehermeniesitési kötvény 97.20. Magyar hitelrészvény
282.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 157.25.
Kassa-oderbergi vasut 192.—. Magyar kereskedelmi
bank 1445.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 101.—
Magyar keleti vasuti állami kötvények 122.10. Ma-
gyar leszámitoló és pénzváltóbank 255.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 246.75. 4*2°/o papir-
járadék 102.40. 4.2%. ezüstjáiadék 102.30. Osz-
trák aranyjáradék 122.45. Osztrák koronajáradék
102.85. 1860. sorsjegyek 143.80. 1864. sorsjegyek
190.50. Osztrák hitelsorsjegyek 199.25. Osztrák hitel-
részvény 364.87. Angol-osztrákbank 162.—. Unio-
bank 302.50. Bécsi Bankverein 264.50. Osztrák
Landerbank 219.50. Osztrák-magyar bank 934.—.
Osztrák-magyar államvasut 341.—. Déli vasut 80.50
Elbevölgyi vasut 263.25. Dunagözhajózási részvény
451.—. "Alpesi bányarészvény 148.10. Dohányrész-
vény 136.50, 20 frankos 9.53. Császári királyi vert
arany 5.68. Londoni váltóár 120.15. Német bank-
váltó 58.77.

Bécs, február 12. {Utótözsde.) A déli tözsde
zárlata után jegyeznek : Osztrák hitelrészvény 364.62,
Magyar hiteirészvény 382.50, Angio-bank 163.—,
Bankver. 269.75, ünion-bank 302.50, Landerb. 220.—
Osztrák-magyar államvasut 341.12, Déli vasut 80.50,
Elbevölgyi vasut 263.50, Északnyugoti vasut 250.50,
Török dohányrészvény 137.25, Rhnamurányi vasmii
246.50, Alpesi bánya 148.80, Májusi járadék 102.60,
Magyar koronajáradék 99.45, Török-sorsjegy 59.20,
Német márka azonnali szállitásra 58.78.

Berlin, február 12. (Zárlat.) 4-2°/o papir-
járaiék 102.20, 42% ezüstjáradék 102.20, 4%
osztr. aranyjáradék 103.90, 4% magyar áranyjáfadék
103.49. osztrák hitelrészvény 229.40| magyar korona-
járadék 100.—, déli vasut 35.40, osztrák-magyar
államvasut 145.40, Károly Lajos-vasut 107.10, orosz
bankjegy 216.60, bécsi váltóár 169.90, 4% uj orosz
kölcsön 100.10, magyar beruházási kölcsön 102.70,
olasz járadék 94.20. Az irányzat csendes.

Berlin, február 12. (ütótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 229.10, déli vasut 35.40, osztrák-magyar
államvasut 14ay40. Az irányzat gyenge.

Frankfurt, február 12. (Zárlat.) 4.2% ezüst
járadék 86.90, 4% osztr. aranyj. 104.—, 4% magy.
aranyjáradék 103.4o, magyar koronajáradék 100.15,
osztr,. hitelrészv. 308.50,*ósztrák-magy. bank 794.50,
osztr.-magy. államvasut 294.37, déli vasut 71.75,
bécsi váltóár 170.—, londoni váltóár 20.425, párisi
váltóár 80.9S3, bécsi bankverein 225.—, villamos
részvény 143.10. 3°/o magyar aranykulcson 91.45.
Az irányzat csendes.

Frankfurt, február 12. (Uiótozsde.) Osztr. hitel-
részvény 308.75, osztrák-magyar államvasat 294.27,
Déli vasut 71.87.

Frankfurt, február 12. (Esti tözsde.) Osztrák
bitelrészvény 308.62. Az irányzat csendes.

Hamburg, február 12. (Esti tözsde.) Osztrák
hitelrészv. 308.70. Ái irányzat csendes.

Hamburg, február 12. (Zárlat.) 4.2°/0 ezüst-
járadék 86.75, osztrák bitelrészvény 308.75,
osztrák-magyar államvasut 736.—, déli vasut 172.50,
olasz járadék 94.60, 4°/0 osztr. aranyj. 104.05,
4°/«-os magyar aranyj. 103.40. Az irányzat szilárd.

Páris, február 12. (Zárlat) 3% franczia jár.
103.65, 3Vt% franczia jár. 106.62, olasz járadék

94.15, Franczia törlesztéses járadék 102.02. ottoman-
bank 560.50, dohányrészény 294.—, párisi bankrész-
vény 938.—, osztrák Landerbank 4S2.—, alpesi
bányarészvény 319.—. Az irányzat gyenge.

London, február 12. (Zárlat.) Angol consolok
113.ri6. déli vasut 7.50, spanyol járadék 61.25,
olasz járadék 93.—, 4°/o magy. aranyjáradék 101.50,
4°/o rupia 63.5/B, Canada pacificvasut 90.—,
leszámitolási kamatláb 2%, ezüst 26.—. Aü,
irányzat szilárd.

New-York, február 11. Ezüst 56.3 s.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet tkviraX

jelentése 1898. február 12-én reggel 7 órakor.

Állomások

Árvaváralja .
Selineczbanya
M.-Szombat .
Magyar-Ovár
Ó-GyaUa .
Baeapest . .
Sopron . .
Herény . .
Keszthely .
Zágráb . .
Fiume . . .
Cirkvenica.
Piincsova .
Zsombolya
Arad . . .
Szeged . .
Szolnok . .
Eger . . .
Debreczen.
Késmárk .
Ungvár . .
Szatmár . .
Nagy-Várad
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . . .
Salzburg. .
Klagenfurt •

t

59-6
70-6
711
72-0
70-3
70-0
70-3
711
70-á
71-9
69.4
69-2
70-6
69-8
69-4
700
70-9
71-1
GS-9
70-0
I7Ü-2

I70-7
I69-9
169-5
]72-e
74-3 , _
Tl-7 -

• 3 S
•3 I

2.3
7.3
6.S
3.0
3.5
4.0
3.8
2.8
2.2
3.2
0.7
2.8

10.0
3.0
9.4
8.0
7.8
8.8
9.6
7.5

10.9
11.4
6.4

13.4
— 8.4

2.8
2.6
9.3

Állomások

Póla . . . .
Lesina . . .
Sarajevo . .
Torino . . .
Flórencz . .
Róma . . . .
Nápoly . . .
Brlndisi . . .
Palermo. . .
Málta . . . .
Zürich . . .
Biarritz . . .
Nizza . . . .
Páris . . . .
Kopenhága .
Hamburg . .
B e r l i n . . . .
Christiansund
Stockholm. .
Szent-Péterrár
Moszkva . .
Varsó . . . .
Kiew . . . .
Odessza . . .
S u l i n a . . . .
Szófia . . . .
Konstantinápoly

•3+1:3
?E -SS

69-7

11-0
70-0
70-1

169.1

|Gá-4
I6Ö-0
173-6
|73ö

73-6
'69-6

1.1
72-5
53-9
4Ö-9
72-5
64.9
6S-5
G6-9

65-0
66-8
60-4

1

0.1
1.3
Ü.4
1.5
1.2
0.3
2.3
4.0
7.0

11.1

-4- 9.1
4- 2.8
— 3.9
+ -1.8
+ 3.0
— 0.7

+ *£
— 5.0
— 16.4
— 4.5
— 1.G
— 9.5
— 3.7
— 8.9
-f 2.4

A helyzet hasonlit a tegnapihoz. A magas nyomás délnyugati
és északkeleti Európa között hosszukás sáv alakjában huzódik, me-
lyet északnyugotról és délkeletröl alacsony nyomás környékez.

Az európai idöjárás általában hideg és jobbára száraz. Sürü
vagy számottevö lecsapódások nem voltak sehol.

Hazánkban a fa^y erösebb lett, a temperatura reggelre az
Alföldön — 10°-ra Erdélyben — 10« alá sülyedt. Egyes tájakon
kevés hó szállingózott, foképen a Dunán tul.

Tulnyomóan derült, száraz idö várható, a fagynak lassu
gyengülésével.

VIZÁLLÁS.
•— Február 12-én.—
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Károlyvár.
Növi
Banjaluka
Doboj
Zwornik

ü g

czentiméter

262T|> 2C
7

12
6
6
%

+ <
— 140 <

171 <
146 <

0>
04

— 123 <
' 2S7>

130 >
+ 192>
- 80>
- 61 >

143 <
— 10 <
— 45

46 >

21 -
16S>

53 >
48 >
10 >
09<
34>

Faljl

Tisza

Szaaes

Éoárog
Sa]o
némád
Berettyö

Vizmérii P.
czentimáter

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

Latorcza Munkács
Laborcza Homsnna

Unsvár
iova Bártfa

Zemplén
Zsolcza
H.-Németi
B.-üjfalu

Seb. Kör. Csucsa
NagyváradF.-KBrSs

Feh. SCr.
Kst.-Kör.

38 < 8
0'> 4

H.-KBr. Gyoma
Harst Gy.-FehérT.

Arad
. Makó

Temei K.-Kostély
Biga Temesvár

N.-Becsker.
Jelek •aijarizata: • = Jeges viz; + = 0 felett; — =» OaUtfe

áradt; > = apadt; ? — kétséges.

Belényes
Borosjenö
Békés

18
5Ü
36 <
00
85 > 5
60 > 5
23> 5
&4> 3

167
42>
42
10
20

30
211
16S
95
50

8
30
26

152

136 > 6
10 —
14 > 16
28< 8

Felelös szerkesztö: Llpcsey Ádám.

Budapesti czégmutató.
Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölosön-
RéstvJasrtáraaBág. B f̂izetcti részvénytöke: lO-OO0;OO0 korona.
Központi irodája és váltofixlste: Andróssy-nt S. Fiók: Korona
heroxeg-utoza n . Zálogfiókok: Károly-körat 18, Király-
ntcx*67, Jóxsef-körntaésZslbáPOS-ntozaaföpostával szemben.

Fonciére, Pesti biztosiió-intézet.
Alaptöke 4 millió korona. Nyereség- és dijtartalékai, valamint
évi dijbevételei 25 millió korona. Elvállal taz-, jég-, szállitmány-
élet- ea balesetbiztositásokat. Központi irodái: V., Sas-utssa lO.f

saját hazában.

yiszfaltéskátrány vegyi gyárak gichn János.
Gyárak: Budapest, Kispest, Kesötelegd.

Központi iroda: Budmpmmt, IX., Fmrmncx-körat 4B. MM*
Tiszta, terméwateB aszialt-bitumenból készült valódi asc-

fatt fMOemexsk, aszfalt elsságetelö-lemwMk, aszfalt és kátrány,
•n1"*1™* átok összes vegyi termékei.

Vállal és késntlegjobb kivitelben: f«déUemez-bef9déo»-
kai taozamcnt-tetökst, mindennemü aszfaltozásokat, nedvas

á á tétlét i h t l l f f tdékt (BIS
k a i a z m c n t t e t ö s t , e e m a s z f a l t o z o
•lak szárazzá tételét, vizhatlan lefftdésokat. (BIS
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETE
Központi kiadóhivatal: Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükböl szedve 4 krajczár.

VIII. ker., JÓZSef-kÖriit 6 5 . SZám. jj Elöre fizetendök készpénzben, levélbélyegekbenvaffyioatantalváayon.

Ha a hirdeti czirr.ét is közli a liirdeté
dcni, s a szöveget ru

Fiók-kiadóhivatal:

V. ker.# MSarokkói-utcza 4. szám.
ést postautalványon bekul-

" 'ss arat.

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELÖFIZETÉSEK

ORSZÁGOS HIRLAP
részére felvétetnek kiadóhivatalunkon kivül (VIII. ker.,

József-körut 65.) a következö üzletekben:

I. ker.,Tárnok-uicza22.özv

n.
iv.

f ö-utcza 7. sz. alatt
Xecskeméti-utcza 14. sz. Szántó Kór,

dohánytözsde
Dévai Józsefbe,

dohánvtözsde

Well Vilmos,
dohánytözsda

Moreno Janka,]
dohánytózsde

IV. " Qarisch-bazár
V. " ffanykorona-utcza 20.
V. " Sorottya-utcza 13. sz.
V. " Yáczi-körut 6. szám
V. " fipói-körut 22. szám

VI. " Teréz-körut 54. szám
VI. " #iörássy-ut 48. szám
VIII. ker., a J t a t i szinház bérh. B5SSI5
s ugyané helyeken mindennemü felvilágositások kész-

ségesen megadatnak.

LEVELEZÉS.
JTvaifaf az ajánlatokat, és leveleket, melyeket az apróhirdetés meg-
JlAVnctl jelentjétöl számitolt négy hét alatt czimzetje el nem visz,
a kiadóhivatal megsemmisiti. 2178—1
TAMIAI/HAIT Csakis olyan levelekre válaszolunk, melyekhez avá-
JUUUgKncK. i a s z bélveg mellékelve van. A kiadóhivatal. 1294—1

Rohonczy Ilona,
dohán ytozsde,

fnV rcitinC haiMia aCCynnvlia szórakozás czéljából levelezni
GQj bSIIlOd UdlUa dS5Z0njrKd óhajt magas állásu hivatal-
nokk.al. Leveleket .FOIS asszony* czim alatt kiadóba kéret. 2584—1
Vn\ 4\Tk\%\ tisztessigos mi asszony, igaz barátnök, oly két elökelö
Jvi\ llaiHl]i ismeröst keres, kik jóban, roszban oldalukon állnának.
Leveleket a kiadóba kuiünk "Végre elhatároztuk" czimén. 671—1

260S—1
k l ' ' a; '" ;1 ?•'• ̂ ' Páva-ut. . . hölgyet, ki ajánlatot irt,
sziveskedjék engem tudatni, hogy ismeretség hogy

lehetséges. Levétel kór a kiadóhivatalba Travai l ler . 2602—1

Szórakozás ̂ imen levél ment a kivánt helyre. 6S3—1
földbirtokos urnák Helyben. Becses sorait vettem,

UIU m a váiallanul el kell utaznom, hétfon Tálaszolok
áz ön által meghatározott rzinren Szeged. 26S0—1
^IMffrofc i in l'iányán ez utón óhajtanék megismerkedni egy vis;-
rfdUlCICldblj kedélyü ifjuviü. Levelek "Kamilla" jelige alatt e
lap kiadóhivatalába küldendök. . 2622—1

$•«« U'virlét csat m;i kaptam kézhez, kérem levelét e- lap
"<«> kiadójába .Hivatalnok* jeligére czimezni. Pá. 2C24—1

román Irány, ki még c->ak rövid ideje van a fSvá-
, , , roshan, oly intelligens barna uriember ismeretségéi,
óhajtja, akivel délutáni óráit kellemesen eltölthetné. Leveleket 'kér
.Sirbia" chilire alatt a kiadóhivatalba. 231S— 1
f a u független, intelligens, özvegy uri nö, gazdag elökelö uri ember
• j j j barátságát óhajtaná. Választ "Magános" czimén a kiadóba
kéretik. 2498-1

ÁLLÁST KERES.
• «• vagy egyéb irodai alkalmazást keres Satal intel-
101 ügens nö, ki már inint ilyen alkalmazva volt.

Szives megkeresést kér a kiadóba "Intelligens és szorgalmas- czimén.

10
Szives megke

adóhivatalban van» _ . •>«" iiatal nö, ki jelenleg is
Oöl alkalmazva, hasonló minösegbn alkalmazást i t res .
resési kér e lap kiadólrivatalába "Hirlap" jel»eo alett.

~ 251U—3
alkalmazást kores fiatal uri nö, ki ez idö szerint is ajkal-
ü.azva van. Czim a kia-iohivatalban. &**>— o

ininUinnne "a^l nö, ki a gyors- és gégirast jól érti, ügyvédi
JlllSÜjCjenS irodában alkalmazást keres. Szives megkeresést kerek
^Disüngualf jelige alatt a kiadóhivatalba. 2 5 0 2 ~ 3

irónö ügyvédi' vagy más irodában alkalmazást
eni szives megkeresést kér .Gyorsirónö^clülfre**SJ*^ keres. Levélben

alatt a kiadóba.

Ügyvéd• sn , irodába irnokul ajánlkozik igy igen szép irása C&tjü cm-
'Cvl ber ki az ügyvédi irodákban elöforduló minden dologban
s kinek igényei szerények. Czim «t kiadóhivatalban. S61Q—3

t i / ( l ajánlkozik egy tisztességes szolid nö, ki a ház-
^ n S K tartást lutünöen érti, magányos urhoz helyben
vagy vidékre. Czim a kiadóban. <it>°

jártas

699-3

ÁLLÁST KAPHAT.
(keresztény vallásu), idösebb, flgyes kereskedelmi

— és néniut ieveiezi'a>™
ke|

jeli^évet ifaasensieinés Wogier (Jaüius és társa), Dorottya-atcza 9.
kéretnek. \ C495—4
fi«v!I4r»9M«u ki a háztartás minden ágában' jártas, azonnali
OaZvoSSZOilT) belépésre kerestetik vidéki papi házhoz. Levelek
, Alföldre" jelige alatt a kiadóhivatalba küldendök. °"Qn A2"j9ft—4
«*____-__ mJ^Hiji levelezö azonnaii belépésre kerestetik. irásbeli
JnayJar**nEUlCI ajánlatot igények megjelölésével elfogad .ilerkui-"
czim ahitt a kiadóhivatal. G97—i

OKTATÁS.
Két hónap alatt bárkit is megtanitok az általam
feltalált legujabb és legkönnyebb magyar

rendszer (methodus) szerint, háznál és házon kivül, ugyszintén
vidékre is tanitok pontos és kimeritö magyarázat utján (posta fordul-
tával). Czim a kiadóhivatalban.

TELEK ÉS HÁZ ELADÁS.

Zsigmondnál, vendéglös, VIII., Nap-utcza 13. 6449—7
kétemeletes nyersépaet, mely évente
7000 friot.jövedelmez mm frtért sür-

gösen eladó. A házat, mely még 14 évig adómentes 4O.C0O frt 53/o
törlesztéses, valamint 10.00 frt 6°/o kölcsönök terhelik. Bövebbet:
Furat B.-nél Vil., Alsö-eröoscr 32. ajtó 2. G4S7—7

ELADÁS.
"Jonnan épült ház, 1250 frt jövedelemmel,

p g 14500 frtért eladó. 10 évig adómentes. Bank-
isüer S000 frt, 4W/o kamat-törlesztéssel. Czim a kiadóhivatalban.

2501-S

Eladó egy teljesen felszerelt, egészen jó állapotban levö bicicli
igen olcsó árért. Czim a kiadóhivatalban. 25G4—8

valódi harczi, szorgalmas énekesek, magas
és mélyen trillázók, igen olcsón kaphatok.

Y1C. kerület, nap-utcza 17. ajtó 1. C91—8
PtHfllofoe 1i97 adómentes, kerttel, teljes átköltözés végeit sür-
&Uli;Sclt^> llui, gösen eladó. Közelebbit csakis a tulajdonosnál.
Pichler F. Ym., kerület náp-uteza Vt. 693—9

ketreczczelvagy enélkül olcsón eladó, ugyanolt egy
jól beszélö papagály is kapható. Czira a kiadóban.

635—S
•8J |'«

pianino.

ztalosnál.

Esy jó karban levö zongora, azonnal eladó. Czim a kia-
dóhivatalban. 687—S

Czfetem áthelyezése folytán háló és ebédlö butorok
olcsón eladók VII., Wesselényi-utcza 63. Zupka István

KIADÓ SZOBÁK.
a József-körut közvetlen közelében magányos urinönél e?y
elegánsan butorozott szoba., intelligens no részén;. Cziin .i

kiadóluvatalbaa. • -2444—lu

kiadó i-^y elegánsan berendezet t c o b a . Czim a kia••:<,-
hivataliban. 2Ö04—!O

butorozott szoba azonnal kiadó a Ferencz- tor-
uton. Czim a k : a lóhivasalban 2">s!>—10

az Cllöi-uton, egy külön bejáratu sz'ér.en l.t.torozoU u tc /a i
szoba, kaszá rnya és kórházok küzeleucn. Czim a kiaj i !.,-

Tataiban. C3'--10

SZOBA KERESTETIK.
i _ a József-körut közeiébon egy csi::o;:in butorozott, kiüoa
'bejáratu szobát, lehetöleg fürdöszi-ua használattal. Aján-

latokat ár megjelölésével kérek "K. J." czim alatt a kiadóhivatalra.

Itniárat l l s z°bát. lehetöleg lépcsöiiazba nvilót, keres egy
U S i a i a i U fiatal ember az Országos Hirlap küzelubcn.

2.>3y—12

Szobát keresek a József-várusban, lehet îeg külön bejárasai
és_ fürdöszoba használattal. Levélbeli ajánla-

tokat kérek "Állandó* jelige alatt a kiadóhivatalba. 215á— VI

KIADÓ BOLTHELYiSÉGEK.
(esetleg kávéháznak vagy vendéglönek al-
kalmas) a József-köruton. Bövebbet a kia-

2514—17

elegáns portállal, lakással e^vütt Májusra kiadó
aBaross-utczábar.Cziii) a kiadóhivrtlaibar.CjB—17

bolthelviséget keresek május 1-ére. Levelet "Dohánvtözsde"
jeüge alatt továbbit a kiadóhivatal. iö60—17

^mortizácziós ^
tes költség nélkül, közvetit

HITEL-PÉNZ.
lesönöket budapesti házakra és telkekre L. n.,

helyre 10, 20, 30, 40 és 50 évre, niindun eioze-
üzvetitek a legrövidebb idö alatt, elökelö fövárosi

intézetné^ csekély utólagos honorárium fejében. Telekkönyvi kivonat
és kataszteri birtokiv szükséges. Értekezhetni d. u. 1 —3-ig. Hol? meg-
mondja a kiadóhivatal. 800—14

KÖNYVEK.
könyveket, világhirü irók müveit, olcsón. Czim a kiadóhi-
vatalban. 1772-10

KÜLÖNFÉLE.
kiadóban.

nöiruha szabönö ef ogad elegáns utczai mhákat 8
irtért, esetleg házhoz 1 frt öü krajczárért. Czim a

2r,5u-- 18

W? loninhli magyar élezlap az "Üstökös". Most sorra közli pom-
/ l K _ | | w U U á k i k t á k b t b b I ó k t é ü é

k t
/ _
szeket.

magyar élezlap a "Ü p
pás karrikaturákban a nevezetesebb Irókat és müvé-

adok márczius hó elsejéiül kezdve két elökelö egyénnek.
^ Esetleg vacsorát is. Köknek teijes ellátást is. Levéibeli

megkeresést kérek "Uri nö" jelige alatt a kiadóhivatalba. 2540—13

ft|,2|.1.0 szeretném adni 7 éves róm. kath. eröteljes csinos külsejü,
VlOKUC igen fogékony eszü fiamat, ez által óhajtván könyitaai
nehéz anyagi helyzetemen. Czimem megtudható a kiadóhivatalban

251!>—18

£ftH7A9 hárI2C57nHVftli»iaIiI M o s o t t férfiingek, egy házi
JHrlllwd Iid2ifl55_ÜIiJvmlAn l vasalónönél igen szépen és
olcsón vasaltattnak. Czim a kiadóban. 1680—18

$
elony
tálban.

2003—18

ifldH tellets|JcCS negyedéves joghallgató, ki már eddig is
__ IIJKII nagyon szük anyagi viszonyok között élt, vizsgáinak

Jeteteléhez szükséges 50 frt kölcsönt keres, vagy olyan nemesszivil
emberbarátot, vagy uri hölgyet, ki öt ezen összeggel támogatná.
Levelet kér "Igazi segitség" czim alatt a kiadóhivatalba. 2612—18

biztos és kiprópált szer öszhai, fejkorpa és hajhul-
lás ellen. Ne-ryed liter üveg 1 frt 50 kr. Török

Unnál Budapest, Kálvin-tér 3. 1. em. 7. 681—13

14.875/C. II.—1898.

Osztrák-magyar-svájczi vasuti kötelék.
(Általános B) füzet kiadása.)

Folyó évi február hö 1-vel a cs. kir. szab. déli vaspálya-társaság (magyar vo-
nalak), a magyar kir. államvasutak, a cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasut (magyar
vonalak) és a györ-sopron-ebenfurti vasut állomásai egyrészt és Bregenz átm., Buebs
fitm., St.-5Iargarothpn dini. cs Lindau á(m.,' továbbá a svájezi vasutak állomásai,
végül a hadciii nagyh. államvasutak Basel, ScbafÖiasen. Singen és Kostanz állo-
másai között, másrészt való forgalomban egy általános B) füzet lép hatályba.

Ezen Tüzet kilométermutatói és szállitási hátáridötáblát foglal magában mind-
ama dijszabások és pgyos dijtételek részére, melyek a fent jelzett forgahni területre
nézve ez idös/.erint l'enállanak. illetve még a jövöben hatályba lépni fognak.

Ezen füzet kiadása által az alább felsorolt s, jelenleg érvényben álló dijszabá-
sokban foglalt összes kilométertávolságok és határidö-táblák hatályon kivül helyez-
tetnek, még pedig: .

I. Az osztrák-magyar svájezi vas'uii kötelékben :
a) IV. rész, '2 füzet (kivételes fadijszabás) érvényes 1S94. évi junius hó l-töl;
b) V. rész, 2 füzet (kivételes bordijszabas) érv. I890. évi május hó l-töl;
c) Kivételes dijszabás tojás szállitásra, érv. 1S93. éyi február hó l-töl;
d) Kivételes dijszabás gyorsárakent szállitandó élelmiszerekre, érv.. 1893. évi

deezember hó 1-töl;
e) Kivételes dijszabás aszalt gyümölcs szállitására, érv. 1898. november l-töl;
/') Kivételes dijszabás bizonyos áruezikkek szállitására (ásványviz, dohány- és

isiradék-küldeményeli), érv. 1895. évi február hó 1-tÖl;
g) Kivételes dijszabás ezukor szállitására, érv. 1895. évi augusztus hó l-töl;
II. Az osztrák-magyar-svájczi délbadeni áruforgalomban :
II. rész. '4. füzet (oszlályáru és kivételes dijszabások), érvényes 1886. évi szep-

tember hó 1-töl.
Ezen általános B) füzet a fel- és leadó pályák igazgatóságánál példányonkint

1 koronáért, 1 frankért megvehetö.

Budapest, 1898. február hó 4-én. .

A magy. kir. államvasutak igazgatósága,
4it a többi részes vasut névében is.

(Utánnyomás nem dijaztalik).

dijjal kitüntetett és államilag segélyezett

Budapest, VIII., Hunyadi-utcza 27. sz,
saját házában.

Ajánlja magát a hirneves klasszikus olasz, néiar4., hollandi stb. müremekek
kópiáinak müvészi elkészitésére.

legyezöket, erddi festgi müveket
pléhre, vászonra minden nagyságban a templom styljének figyelembe vé-

telével. Templomok, kolostorok s plébániák részére stb.

Régi és szaggatott képek javittatnak.
Készit: zászlóképekei, keresztutat, oltárképeket, Krisztus,

Madonna s más szentképeket
Arczképek fénykép ut"Sn éleinagyságig. Utszéli kereszt-

fák réssEére pléhre festett Krisztus testeket.
A képekliez készit stilszerii tölgyfa- s aranykereszteket a legegyszerübb

'kiállitástól a legdrágább kivitelüig.
Kivánatra oltárképek, vagy kerésztut megrende lésénél készséggel

szolgálok vázlatokkal.
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ÜZLETI HETI SZEMLE.
Gabona. Az idöjárás a lefolyt héten is több-

nyire derült, száraz volt. Éjjel gyenge fagyot ész-
leltek, de komolyabb panasz a mezögazdasági álla-
potra nézve eddig nem merült fel. Külföldön enyhe
volt az idö. A külföldi gabonapiaczok nagvobbára
szilárd irányt követtek, anélkül, hogy az ár javulás
lényegesebb lett volna.

New-yorkban következökép alakultak az arak:
febr. 5-én febr. 11-én.

Buza februárra 102. Vi 102.7/e
, májusra 96.V4 98.V2
" juliusra 88.3A 90.3/s

tengeri májusra 34. VB 34.7 /S

A kontinentális piaczokon szintén csak keve-
set emelkedtek az árfolyamok.

Nálunk mindvégig szilárd volt a hangulat az
összes gabonanemekre nézve. Valósággal kapkodták
a készárut, különösen ami föforgalmi uzikkünket. a
buzát illeti. A határidöpiaczon is jelentékeny ár-
emelkedés állott be. Az egyes czikkekröl a követke-
zöket jelenthetjük :

Buzából elkelt vagy 160.000 métermázsa,
szemben a 13.^54 mé'.onnázeányi heti hozatallal.
Az árjavulást bátran állapithatjuk meg 50 krajczár-
ban. A terménypiaczon zárul a tavaszi buza 12.05
forinton, 12.13 forint után az öszi 9.34 forinton

JRoz.s fi krral javult árakat lüntet fel. Mal-
mok részéröl jó keresletre talált és a nagy raktár-
tételek gyors elhelyezést nyertek. Helyben szép rozs
i>.75—b.Dü irtot ért el. A forgalom mintegy 8000
mm.-ra ruir. Nyirvidéki rozsért Debreezenben 8.15
frtot enscifélyeztek. Tavaszi rozs 8.68 frttal, öszi
7.10 irUal ziii-ul.

Árpa jó kereslet mellett tartósan szilárd.
Takarmányárpa hizlalóknál és gyárosoknál gyors
elhelyezést talált. Teljes szemü áru drágábban volt
értékesithetö. Hántolási és malátaárpát 7—9 forint
közt variáló áiakon vásároltak. Állomáson átvéve a
kinálat lényegesen gyengült és eladások csak szór-
ványosan jöttek létre. Takarmányárpa 6.60 frt jegyez.

Zabot a fogyasztók élénken vásároltak és a
forgalom meglehetös nagy terjedelmet öltött. Az
árak 15 krral javultak és jó hangulat mellett a
B.40—6.M~i frtos árakat kép/.sóggpljneg^dták. Tavaszi
zab szintén sziláid, zárul 6.48 fiion.

Tengeri észnkmagyaroi-ozági és ausztriai
számlára jó keresletnek örvendett, ugyszintén a
hazai fogyasztás i« meglehetös nnimot árult el.
Örlési czélokra az ó-teiiirerit favorizálták. Egészsé-
ges ó-tengeri 5.40 irtot jegyez, dohos áru szeszége-
töknél 5 irton nyert elhelyezést. Uj tengerit buda-
pesti paritásra 5.15—20 frton vásárolták. Elkelt
Mezöturon 4.75 frton. Gyomán 4.75 irton, Török-
SzenuMiidóson 4.80 frlon, Kisujszálláson 4.821/2

frton. Tengeri május-juniusra 5.32 frttal zárul, julius-
augusztusra 5.41 frttal.

Liszt és korpa. A lisztüzlet a lefolyt héten
némi lendületet vett. A buzaárak ujabb emelkedése
a Tevök egy részében vásárlási kedret keltett s ugy
a belföldön, mint Ausztriában is jöttek létre egyes
üzletek ott, ahol a malmok kevésbbé emelt árakat
engedélyeztek, mint amennyivel a buzaárak feljebb
mentek, minek folytán ezen üzletek persze veszte-
séggel jártak a malmokra nézve. — A finom liszt-
árakat a malmok szilárdabban tartják, mert az üzem-
megszoritás következtében a finom lisztkészletek
erösebben megfogytak, a kereslet Ausztriából is
valamivel jobb lévén. — A korpaüzlet változatlan.
Goromba korpában folyvást nagyobb a kereslet s
abban hiány van. Goromba korpában kereslet van
délvidékröl és Németországból is, söt ez utóbbi
helyröl finom korpában is van már kereslet s csak
igen ki? árkülönbözeteken mulik, hogy nem jönnek
létre nagyobb eladások.

Arjegyzöki átlagárak:
0 1 2 ^ 3 4 5 6

19.60 19.30 19.— 1M.6U 18.20 17.90 17.40
7 7Vg 8 F G

15.50 13.30 7.40 4.40 4.30
100 kilónkint, zsákostul, Budapesten szállitva.

Repczeolaj. Változatlan árak mellett az üzlet
csendes, kész és határidö áiu jegyez nagyban 3(5.—
forintot, kicsinyben 36.50 forintot métermázsánkint
Budapesten.^

Repczepogácsa. Az elmult héten ismét élénk
volt az üzlet e czikkben, ugy a belföld, mint kivi-
telre is tömegeden érdeklödtek e takarmány után.
ára ma nagyban 5.50 forint, kicsinyben 5.75 forint
100 kilogrammonként Budapesten.

Olajmagvak. Káposztarepczében a kinálat
és fogyasztás csak oly gvengo maradt, mint az elözö
hetekben. Az árak 12.50—12.75 frt közi váltakoz-
tak. Bánsági repezét elvétve kinálták és helyben át-
véve 12. 12.55 forinton fizették. Lenmag finom
minöségü áruban egyáltalában nem kináltatott. Né-
hány kocsi gyengébb kvalitásu áruért 9.50—10.50
frtot engedélyeztek. Gomhorka, iránt nem nyilvá-
nult nagyobb érdeklödés. Minimális forgalom mel-
lett jegyez 11.50—12.50 frtot helyben. Vadrepczé-
ben a forgalom egészen stagnált. Az árak névlege-
sek és jegyez 5.50—6.50 frtot.

Hüveiyasak. A hüvelyesek után. való kereslet
a belföldi fogyasztók vészéröl élénkebb volt, mini az
elözö héten, mig a kiviteli üzletben az üzletmenet
lanyha irányzatu volt. Borsó 8.50-^9-i5O frt Lencse
14—16 frt. Köles 5.—, 5.25, oláhországi áru '5.25,
5.50 frt. Kása 9.25—10—11 frt. Kendermag 7.75,
8.— frt. Bükköny 6—6.50 frt. Muharmag 6—6.50 frt
Mák 30—32 frt. Babban e héten mindössze pár
száz métermázsa volt a forgalom Jegyeztetik :
•Törpebab Gyöngvösön 7.50 frt. Gömbölyübab Zom-
borban 6.7Ö frt." Gömbölyübab Mohácson 6.60 frt.
Barnabab Yáczon 7.— frt. Banabab Kalocsán
6.— frt.

Zsiradék-áruk. Az idei évad küszöbén már u
azt a szomoru tapasztalást menthetjük, hogy a vá-
gásokból nyert zsiradéktermékek még belföldi szük-
ségletünket sem fogják fedezhetni és ennélfogva
külföldi terményáruk behozatalára leszünk kénysze-
ritve. Már tavaly is igen nagy behozatalunk volt
disznózsirban (az 1896. évinél négy szerte nagyobb)
és elöreláthatólag ez idén nem lesz kisebb az im-
portálandó mennyiség, A kis belföldi készlet és a
külföldi árura vetett magas 16 forint vámnál fogva
egyáltalán nem csodálkozhatunk azon. ha a zsira-
üékáruk folytonos emelkedést mutatnak. Szabadka:
A kereslet igen élénk, a készlet azonban igen cse-
kély, minélfogva az árak ismét emelkedtek. A ser-
tésbevásárlás az állomány megvásárlása következ-
tében igen meg van nehezitve. Jtigyeznek : szalonna
pörkölt 51—52. nehéz 3 táblás 52—"i3. zsir 55—60
frt. — Szeged: A forgalom igen csekély, kinálat
alig van/ Az üzlet irányzata alig javult. Jegyeznek :
disznózsir 54—55, nehéz szalonna 51—52, könnyü
50—51 frt. — Di'breczen : Az árak a mult hét-
hez képest alig változtak. Jegyeztek: sózott sza-
lonna 57—58. háj 62.—, zsir 58—60 frt. —
Budapest: A kis kinálat következtein-n az árak
igen szilárd irányzatot köveinek és ujabb áremel-
kedés várható. Jegyeznek: la pesti disznózsir 55 frt.
pénz, 55 és fél frt áru, 3 ioo fehér táblaszalonna
50 frt. pénz, 50.50 frt áru, 4ioo fehér tábiasza-
lonna 49 frt. pénz. 49 és fél frt. áru. 4100 füstölt
táhlaszalonna 55.50 forint pénz, 56.50 forint áru.
— Bécs. Nagy felhajtás (SRüO drb) mellett a piacz
szilárd irányzatot mutatott és az árak a mult hét-
hez képest egy krajczár javitást értek el. Zsiradék-
árak nem változtak és általánosan gyenge eladást
jeleznek. A hét végével jegyeznek: disznózsir 53.—
forint, 3 !«o fehér táblaszalonna 50—51 forint 100
kilogramnionkint. Amerikai zsir kissé szilárdabb.

Likörök és rum. Likörökben a forgalom e
héten kielégitö volt és rendelések elegendö mennyi-
ségben érkeztek ugy budapesti, valamint vidéki
piaczokról. A kivitel csak néhány tétel magyar ó
cognacot és szilvóriumot vásárolt. Rum belföldi
daczára a magasabb szeszárakban változatlanul
jegyeztek.; söt egy nagyobb vidéki likörgyár 70
fokos rumot 46 frlon kinál bérmentve Budapestre
szállitva. Angol rum gyér üzletmenet.

Eczeiszesz. Eczetszeszben e héten az üzlet-
menet élénkebb volt és már néhány nagyobb kötés
létesült a budapesti eczelgyárosok állal 40 kron.
hydrálonként 1898. évi szállitáson. Eczet higitva
változatlan. JEssenczia 10 hydrátos áru 5.50—6.—
forint hektoliterenkint.

Vetömagvak. A forgalom az egész vonalon ha
nem is rendkivüli élénk, de mégis kielégitö. Vörös
here (Lóhere.) Az irányzat* továbbra is szilárd.
Gazdák nagy mennyiségeket vásárokiak, de óvatosan
járnak el a vásárlásnál. Luczerna Az utóbbi idöben
beérkezett külföldi tudósitások meglehetösen hiteles
adatokat tartalmaznak az utolsó évi termésröl. Ezen
adatok szerint Francziaország termése nem nagy.
Olaszországi is kisebb, mint az elözö évben, Ma-

Hogyan irjunk ?
— A közönség a mi helyesirásunkról, T-
Az idegen szók helyesirásának az a

módja, melyért Dóczi Lajos az ^Országos
rliriap"-ban pálezát tört, nem csak minket
nyert meg az jujonan alakuló táborba. Ugy
látszik, az "Országos Hirlap" olvasóinak is
tetszik az. hogy ujitunk, avagyis megtartjuk a
régiböl a jót s a jó helyébe rosszat nem aka-
runk többé tenni : olvasóink helyeslik azt, hogy
a nyeiv szabad kezelésében nem megyünk tul
azon a határon, amelyet az ujságirásnak tulaj-
donképeni feladata von meg. Közönségünktöl
egész sor ilyen hozzájárulásféle érkezett és
itt adunk egynéhányat a nyilatkozatok-
ból. Érdekes, hogy minden kérdés, mely
a nyelvtannak csak egy részét érinti, al-
kalmas arra, hogy a gondolkodó em-
ber távolabb esö dolgokat is assocziáljon hozzá.
Ebbe a hibába legtöbbször beleesik az irodalmi
ember s a nyelvtudós is, tehát ne ütközzünk
meg azon, hogy a felszólalók legnagyobb ré-
sze szintén igy járt. Közöljük tehát a mellékes
megjegyzéseket is, amelyek nem tartoznak
ugyan* az idegen szók helyesirásának kérdésé-
hez, de rávallanak egy szomoru körülményre
és egy örvendetes körülményre. Szomoru az,
hogy nem minden nyelvi muzsikusnak jó a hallása
és örvendetes az, hogy a nagy hangverseny-
teremben ezt észreveszik.

Ime a felszólalások:

Dóczi Lajos, az önök lapjában, egy igea régi
óhajtásomnak felelt meg, bátran ostorozván azon
kisebb-nagyobb tévedéseket s visszaéléseket, melyek

már-már megrontják tiszta becsületes magyar nyel-
vünket.

Teljesen egyetértek mindazzal, - amit ö eddig
mondott

Rég fáj nekem az idegen szavaknak a magyar
hangzás szerinti kása.

Szaktudományt legkevésbbé sem negélyezek,
de felemelt fövel állitom, hogy az anyaitejjel be-
szitt hangzatos édes magyar nyelvemet, annak
igazi sajátságait ismerem, söt érzem ugy, mint nem
sokan azok közül, kik nyelvünket talán csak késöbb
tanulva, ma irodalmi tekintélyekül szeretnek tün-
dökölni.

Csak azt jegyzeni még meg, hogy az orto-
graphián kivül van más hiba is. Könnyelmüen ke-
zelik például iróink az ujabb idöben 3. sem és se
szókat is. _Se a sok evés, se a koplalás nem egész-
séges." Ez határozott hiba, mely ga nyelv épségének
árt. Jól ez csakis igy van: "Sem a sok evés, sem
a koplalás nem egészséges."

A s s e s szócska helyesen csak parancsoló for-
mában használható, igy például: "Se ne veszekedj,
se né verekedj !K . - " . ' . ' :

Idézhetnék igen sok példát az egy szónak
szükségfelett bö, s a nyelv eredetiségét erösen
sértö használatára is, de ezen hiba, mely nyelvünk-
nek egyik legsajnálatosabb germanisatiója;, oly álta-
lánosan ismert, hogy erre példák idézését is -feles-
legesnek tartom. Csak kérem, hogy e visszaélést
igvekezzünk mindnyájan komolyan kiküszöbölni.
Nem könnyü, de nem lehetetlen feladat ,<— o.—

* •

Mi, a sajtó hüséges közönsége, élvezettel ol-

vas iuk Dóczi Lajosnak azt a néhány levelét, ame-
•lyet a hirlapirók megleczkéztetésére, inuirecte pedig
a mi okulásunkra intézett Mikszáth Kálmánhoz.
Szórói-szóra talán nem követjük ugyan az ö helyes-
irási tanát. Kellemesen hatottak ránk mégis e leve-
lek, mert mi az utolsó idökben csak azokat a he-
lyesirási zsüritagokat látjuk, akik pálezát törnek
minden correci felelt és mindenütt a korrekt
hivei.

Mert mi a dezsb'nét, zz apró Föt, a
dzsenilmént, a bulvárt, a fotelt és a szószt
még akkor sem irjuk, ha az egész akadémia, meg
a Kisfaludy-társaság is mellette kardoskodik.

Mivel a mi bizalmunk a nagyokban, és a jó-
hiszemüségünk velük szemben nem megy tul
azon a határon, a mely tölünk a nevetséget el-
választja. Kemény Ödön.

Dóczinak igaza van, de nekem még további
kifogásaim vannak. Egyetlen szórakozásomat, az
olvasást, egy évtized óta azzal keseritik az iró urak
és hölgyek, hogy teletömik szép magyar nyelvünket
ha kell, ha nem, mindenféle idegen szóvaL

Még mostanig csak reméltem, hogy kerül
valaki, aki kisepri (hogy ne mondjam: kiseprflzf)
ezt a sok haszontalan idegen sallangot, de most
vége minden reményemnek.

Szomoruan tapasztaltam, hogy a tekintélye-
sebb irók egyike észreveszi ugyan a bajt, de csak a
szók helyesirása érdekében szólal fel, de másképen
acceptál mindenféle idegen bourgeoist

Nem vagyok végképen türelmetlen és nem
tartozom azok közé, kik bármüyen eröszakos kifeje-
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fyarországnak tudvalevöleg egyáltalán nem volt ter-
mésé, ellenben Amerika ugv látszik, egy kiapadhai-
lán'forrás; inert még jelenfeg is napról-napra nagy
mennyiségek* érkeznek Amerikából az európai ki-
kötöhelyekbe. Ezen beözönlésnek nem marad el a
hatása, mert máris egyes tulajdonosok 100 kilón-
ként 4—5 forinttal leszállitott ajánlatot tesznek. Balta-
"Özlmnék tartósan jó a kereslete és a jelenlegi áraknál
könnyen elhelyezhetö. Takarmányiépamagból ép-
ngy az Émpregnáltnak, mint a jó* kereskedelmi áru-
nak* igen kielégitö kelendösége van, mig 2—3 éves
mag..az árucsökkenésnek nem hirt ellentállani, 100
kilónként '3—4 forinttal lett az eddigi jegyzéseken
alól "ajánlva;" de még igy sem volt elhelyezhetö.
Nyulszapukét keresnek, muhar magot szintén.
Jeg&zések. -nyersáruért 100 kilónként Budapesten:
Vörös lOhere, uj .38—45 forint. Vörös lóhere,
mtilt évi 34"—38 forint, Lüczerna, nmgvar, éves-mag
40—50 fft, Luczerna/ franczia, uj"6ÉT- 73 frt, Lu-
ezerna olasz/uj 45—55 ' frt, • Baltaézim 14—14.50
forint, Muhsrmag .5.75*— 6 frt, Bükköny 6—6.25 frt.

Szesz. A hécsi'igem szilárd kontingens nyers-
szeszárak nem gyakoroltak nagy hatást a budapesti
piaczpn jós inig Bécsben, a., kontingens nyersszesz,
1—t!2o'ioruuial emelkedett", addig.itt a szes^árak,
egészben % forinttal drágábban jegyeznek. A vidéki

• finomitógyiárak közül föleg a kenyérmezöi és Nyir-
bátori gyárak tettek olcsóbb ajánlatokat és nagyobb
üzletekéi i s csináltak iinomitoit -szeszben. Eleszt'ó-
s^esz szilárdabb és V2 forinttal drágábban.jegyez-
tetik.' 'Mezögazdasági szeszgyárak kontingens
nyers szesát e héten É ' V forinttal drágábban adtak
el és felsö-niagyarorHzngi mezogrrzdasági szeszgyá-
rpsp.k^l^ü ,krral • bécsi i jegyzésen . -alól adták ei a
iiyérssztsszt. Jegyzés 1-7̂  s-7-jl8

a/? - forint azonnali
. szállitásra Á kontingens..nyer,ijszpsz ára Buda-
pestén 16—18.25 forint. Á kivitel néhány, tétel
finomitott szeszt vásárolt. • Vidéki szeszgyárak
közül-: Györ,- Arad, X-osonez, 'Nagyvárad */*, a töb-
biek x/i fprinttal drágábban jegyeznek*••. - • '

$. Budapesti zárlatok e héten:- 'Finomitott
szesz "56.——56.25, élesztöszesz 56.—^56.25. nyers-
szesz adózva 55.——55.25, adózatlan 15.25—15.50.
Denaturált? szesz 19.70—20.—. Áz árak 10.000 liter
fokortkint .liördó nélkirt bérnieritve'BuTfápest vasüi-
. állomáshoz szállitva; készpénzfizetés -mellett értendök.,
Bécs. Kontingens nyersszesz e héten azonnal szálli-
tásra 19.70 frton kelt el. Zárlat jegyzés. 19.25 -19.75 frt.
Prága. Adózott trippföszesz 55—:o5.25' frton kelt el.
Adézailan- szesz 18:- 18.50 Ti-t. Arad. Finomitott
szesz nagyban 55.25^-.&5-75 áVirhit'pn: keit c\.' Ke-
byéfmezö. Finomitoli szesz s.ziMvd -56 forint. De-
naturált szesz 19 forinton jegyeztetik. Losoncz.
Szilárd. Elesztöszesz* nagyban 56.25 forin-
ton- jegyer2iieüki. *Témesvár" ''"Finomitott, szesz fél
•ffttaitárágáhhan jegyeztetik^ '•Triih&f-S Kiviteli szesz
azojüialii szállitásra; 11:——11.25 .füi-int-90 százalék
hektpUterenkint .tartályokban, szálülva..

Pálinka. A pálinkaüzletben^e .hé.ten.j az üzlet-
menet, daczára a magasabb szeszáraknak, nem volt

zést szivesen fogadnak, csakhogy magyar legyen.
Qbr=n.emi :S~i>ár, • képletesen•; légyén- kifejezve, tudom,
hogy nem csak egy idöben; de-egy ajtón jöt tékbe:
aesthetica, poetica és retorica; a költészettan és
sfcönoklattaiir tkedveért nem mondanám soha 7szép-
tanf>" megelégszem aestheticával, de ván reményem,
hogy,-még-Mövel arra is- kerül'' ma gyár szó. "Vagy
talán, lenne jiyen :gazdag.á mi nyelvünk,; ha- min-
den, -.tehetségükkel nem iparkodtak volna elödjeik,
tisztelt virói nemzedék,• azon; horgy '.--kiirtsák az ide-
gen,sxót?;Bisz. akkorsma is "just,-uzust geometriát
és grammaticát irnánk. • :

,a
 rDe ugy tesznek önök: is, . mint a ' férjek és

családapák.: verik a mellüket.' Minden férj és csa-
ládapái, remegve gondul rá, hogy ha lánya vagy
neje a szinészetért kezdene, raj ongani;: nyakra-före
szidjak a szinésznöket.:— de>. azért nem nagyon
haragszanak rajuké . »• - -

..•..Xv-Az irók is mindig. szidják a német sógort, de
azért .szaladják utána, .Mert ez. csak a németek
utánzása, na, meg a román testvéreké $ .azoknajc az
irodalmi terméke, minél elegánsabbnak* akar lát-*
gzaiii, aanáji jobban tele van. franczia sióval. Más
nemjeet Iróinál ezt nem- tapasztaltam.

. •• -H^.j^i^r most még tovább is •. ilyen • szépen
haladnak, elérkezik az az idö, hogy mikor
Aranynak vagy Tompának a költeményei egy ujabb
kiadást.-;*érnek, hatalmas vitatkozásra fog- alkalmat
adni :£s ;nem kevesebbröl lesz szó, mint arról, hogy-
meg-e hagyják a költeményeket az ósdi kifejezések-'
ke|, ,yagy Je?e, forditsák diratos magyar iyelvre ? !
Természetesen az ujttók fognak gyözni é s ilyen köl-

olvasni;:- - •

g , mert a nagybani kereskedök és likörgyA«-
ro=ok aiég nagy készlettel rendelkeznek és a detafl
üzlet gyér és nem v««lt kielégitö. Törkölygátórná-
ban. iáfköfvriikihaij. a- fonralom valamivel jobb
volt ekibbi 94.50—35 frt, utóbbi 84—bo frt 10.000
iiterfokunkint. kelt el. Uj szilvórium 53—54 frton
!ett zárulva hordóstul. Lepsiszesz 6i^—70 forint
Hferfo]i««nkint.

Vas. A lefolyt, héten a nyersvas üzletre vonat-
kozólag lén véges változás nem állott .be. Az irányzat
enylie, a kereslet nem a légkieiégitöbb. bár normális
köiének' naponta eléggé köttetnék, csakhogv ezek
nagyobbá ra határidöre szólnak. Budapesti helyi
árftii 10U kiiügramnionkint készpénzfizetés mellett;
niagyar nyersvas 4.45—4.65 frt. Bessemer nyers-
vas, 4.HÖ—4.75 frt, iyitcowitzi nyersvas 4.50—
4.60'frt. Fél nyersvas 4.20—4.30• "frt. Ócska vasak;
nehezebb (iaraU va^lörmelék 3.30—3.40 irt, köriy-
nyebb darab vastörmelék 2.90—3.—frt, elégelt önt-
tö'tt vasiurmeli'k .1.50—1.60 frl, elsörendü öntött
vastörmelék 3.70—3.80 1ÓÓ kilogrammonkint kész-
pénziizeiés 'mellett.

. .Gyapju. A.külföldi javult irányzat üzletünkre
bizonyos mértékben kedvezö befolyással volt s ha
nem is az árban, de az élénkebb keresletben kife-
jezésre "jutott. A'kötések vontatva jöttek létre s a
mintegy 900 bált tevö eladott mennyiség inkább a
vevökre uézve elönyös .áron .keltek el. Fizettek: go-
romba* tavaszi gyapjuért 89—91 forintot, vékony-
szálu Lác-skai gyapjuért 88 - 89 forintot, középminö-
'iségü egynyiretüért 103—115 forintot, jö középminö-
s£gü rgynyiretüéit 121—125 forintot, '"' középfinom
eg^.'nyii^tüért 17.3—174 forintot/, zsiros ^gyapjukért
50—51 forintot. .. l

•y fairolaum- A hidegebb,idöjáFás-a hét elején
a forjalniat anég, ientarlotta ugyan, de inost inár
a "campagne" ugy látsziL végleg ,idö elött befeje-
zödik.'Most a forgalom a tavaszi minimumra szállt le.
Ezáitali az ái-ak egy negyed forinttál "estet ugyan,
de azért .vételkedv-még most- seni mutátkezik. Van-
nak olyanok is, kik a tavaszi szükségletet már. vi-
zen, gondolják, elszállithatni .és,,uj-reudelményeiket
visszatartják az ütolsp pillanatig.: . •_ i

Na^bani jegyzések : A. köolajfinomitógyár,
fiumei egj^ csillagos (amerikai) petróleum :21 .— frt.
Haro:m "csillagos (orosz) pétroléuin: 18.25 frt.
Brassói-prima : 15.— frt. —1 A magyar petröleum-
ipmj-réázvénytársasug•: Császár olaj • -24..-^-' forint.
Eftvkerp^ztes petróleum.: .19.25 frt. Orosz három-
6qfe?Hes petróleum*:" 18.25 frt. Két ikjeresztes pet-
róieuui: '16^50 frt. Budlipesten, IÖÖ kilogramm

i h d l ^
p g

tfsztá' stilvnifán. nettó tara, hordóval együtt ^ngven
hia-dáV "Világos: Iwngerolaj L szániu < • 32.-— förmt.

iffrirft: KPVPTÖ ; ' (nehéz. '"fajsulyu" 'Ö.905L
frt. A%'X. "ésv XI-* szátnli -olaj. féiiy-
egy. és- 1u. foriiiiüal dr-ágább.f."*-i-

Budapesten,. 100 küögrainni tiszta suly után, tonet
tara, ingyen hordóban, per cassa, 2 százalék ár-
engedménynyel. Orsovai Standard White (Salon)-
petrolevim : 16.50 frt. Az Apolló ásvány-olaj gyár-
részvény társaság árai: Liliom-császár-olaj: 23.25
frt. Egy sziv-petrüleum: 17.50 frt. Csillag-kereszt:
16.— frt. Lámpaolaj : 13.50 frt Budapesten, nettó
cassa 100 klgromkint. ingyen hordóban, 20 száza-
lék tara. Apolló 111. számu gépolaj : 18.50 forint.
Budapesten, 100 Tdlograinmonként, hordóval együtt,
nettó tara, per cassá 2 száz. árengedménynyel vagy
váltóval négy liónapra. Egyes hordók 25 krral diá-
Sábbak, Üres petroieumos hordók á ra : 2.05 forint.
Tre? olajos hordók ára: 1.30 frt. Ásványolajok:
Jóllehet az orosz nyersanyagból készült olajok igen
keresetlek, föleg a galicziai olajuk könnyebb minöségei
olcsóbb áraikkal már is erösen tért hóditanak. —
Hengerolaj (magas gyuladási fokkal): 20.— forint.
Igen nehéz gépolaj (fajsulya 907—910) 24.— frt.
Nehéz gépolaj : (905—908) 22.— frt. Könnyü gép-
olaj (900—902) 20.— frt. Orsó olaj (900) 15.—frt.
Tisztitó' olaj '(885) 13'.— forint. Vulkán-olaj: 10.—
forint. Budapesten. 100 kilogrammonkt. én ingyen
hordóban, nettó tara. Nem orosz nyersanyagból
gyártott olajok a minöség szerint két-negy forinttal
olcsóbbak. .

Konzervek. Hamburg, február 12. Ananász.
Egészséges "áru. már kevés van a piaczon s
énnek ára 5—8 márkával emelkedett. Szinga-
poret 100 darab 1 kilós doboz 50 márka;
detto 13'4 kilós .-doboz, 58 márka, Gadelouppe 100
darab lk j lós .̂ doboz 100 márka, Saint-Miquel per
100 kilogramm 240 márka. Tengeri rák : 96 do-
bozos Jlada. á '1?4 kilogramm 60 márka, detto 48
darab :/s kilogramm 'doboz 52 márka. Lazacz 48
dobozos láda.cá; a/2<. kilogramm 9.50—10 márka,
detto Diaphane 12 doboz á 1.kilogramm 6.75—7.—
márka. Szarvasgomba: Perigord legjobb 'aninöség
10 darab Va kilogrammos doboz 65 márka, szári-
tott, per kilogramm,*' 14 márka. Bécs, február 12.
Háring: P. A. F. per 1!i tonna 33*/2 forint, norvég
áru, prima Vi tonna 25 forint, elvámoltan. Sardella:
belföjdi-2rkilós .dobozban..4 forint, 5 kilogrammos
dobozban 4.50 forint. 2 % cassa-sconto. A hangulat
nyomott. Külföldi áru ab Trieszt: Brabanti 1894-es:
97 márka. 1895-ös' 96 márka, 1896-os 90 márka,
1897-es 78 márka per 30 kilogramm. Németalföldi
áru, elvámoltat:, prima 800—:850 darabos tonna,
29.50jnárka^ kiválasztott. 725—750 darabos 33
márkád szupéribr" 65Ö—r675. darabos 37 márka.
Kicsiny, prima 950—1^06 darabos 27.50 márka,
iMeheiing £Uf máska* Sajtok: Viktória 20—30 kilós
darabokbajáj ger kilqgramm, ,2.40 márka; Ghester
7—30 kilós 'darabokban, per kilogramm 2.30 márka,
Stilton'ir^Okiiws'darabokban, per kilogramm 3.80
márfeaV- floquefórt ivh kilogrammos darabokban 2.30
márka: Ed-anv 2 kilögi-ammos gömbben 1.50 márka,
hollandi Jejszinj per 10 kilogramm 20 márka, svájezi
per 10 k^lögraminos -18 márka. Parmesan per 10
kik>gramm'186*'márka.

Siirü sombre,.a niglit. -
Dühönir a déli viinri, —
Bon, Biul^váruak hoeh. .
Tf»rnyáii az uivzi cog
Csikorog sharp.

Vagy :

Vagy= si elniult s- többé retour r>e
A joyfool é^qk s alté kedvetek :
Eé"*\-en a Lied s'cnmerzehreich merep<r8,;
-Mv -ehitdren :'e'sak'- énekeljetek!' ; ' v •" '

Nagy-Sj't'á K. Benedek Vilma.

Köjszönettel, elismeréssel adózunk DóczMak
számpsan'. állásfoglalásáért a hirlapirodalmunkban
lábrakapott amaz Izléstelenséggel szemben, Kögy az
idegen szókat 'magyaros- Irással teljesen -kiYetközte-
tik-^srédeli-jellegükböl: Tökéletesen-igaza" van; ami-
kor az.idegen szók ilyetén eltorzitásának egyrészt
j ogósülts ágát-, másrészt állitólagos practicus élööyeit
kétségbevönja, amikor a jó izlés, a nyelvérzék, az
etymologia ^szempontjából kárhoztatja ez "ujitást. És
ki-, merné-tagadái, hogy fején találta a sieget, ann*
kor ez izléstelenség rugóját kutatva, ' sma féltét és?
nél állapodott meg,-hogy az nem .más, mint Ba Jó
magyar becsvágy tulhajtása oly irányban, hogy
mindent ki tudunk fejezni az-idegenség szilié1 nél-
kül, hogy- -irásunk mindenben, még külsöleg-, i t
magyar, legyen.^ »• • -••'•' -̂

.•••••• Doezi azonban nemes felbuzdulásában itt-ott
egy •pillahatra eltér tulajdonképeni 'thémajától és
gáncsolja- azt; Irogy áz irók "és a sajtö egyes" "sza-
vakat nenv igazi értelmükben használnák."Igy pél-
dául telyteleniti azt, hogy áz ural-t donimál é rW

lombén haszriárjakVbTolott az, szerinte, ennek ellenkezö
éi jelenti.' Ez az allitás — öszintén szólva — csodál-
kozásba ejtett, mert az ural-nak ilyen jelentésérö
eddig miisem'iláll'ottam és nagyon lekötelezett volna
Duczi, ha ez áQitását egy-két oly példával illus-
trálta volna, melyekben az ural az általa
vitatott^-értelemben szerepel. Számtalanszor találkoz-
tam az örs?" szóval és pedig nem "kontárok vagy
elmaradottak^1', hanem igen elökelö, modern irók
munkáibán és mindenkor a. dominál értelmében és
viszont egyetlenegyszer sem az ellenkezö értelem-
ben. kz1 utal alanya — és tárgyánál az alárendelt-
ségi viszony *^niiüt az átható igéknél általános-
s á g b a n ' ^ a i , hogy'a tárgy van alája rendelve az
alanynak. Há-példátil azt mondom: "a játékost
uralja szenvedélye* (ezt elbeszélésekben, regények-
ben gyakran'^olvashatni), akkor itt a szenvedély (az
alany) ürá á játékosnak (a tárgynak).

De ha az ura / a dominálnak ellenkezöjét
jelenti, akkor az talán ebben a példában van- he-
lyén alkalmazva: "az inas uralja a grófot", ahol
természetesen az alanyt rendeljük alája a tárgynak.
Hát ez a helyes alkalmazása ?*

. Egy niásjk. megjegyzésem Dóczinak azon álli-
tására vonatkozik, melyiiélfpgva a morál szó nem
latin, .hanem .franczia eredetü.

4Már pedig a magyar ember igy beszél: "Majd
megtanitlak móresie!" Tehát ez hitinul van bizony.

• • • : • - • - • ' - • ' " * . ' . . b * h -

. • • Igeais, ez aiielyea alkalmazása. Dóczinak igaza
van."Majd.én uralonj kendet ?" <— dörmög a magyar
parásztasszóny, mikor a veje különös tiszteletet követel
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MINDENFÉLE
A czár tréfája. A história elhallgatta, hogy

melyik czár volt ennek a történetnek a höse, ami
elég kár; de hiába, már nem lehet segiteni a dol-
gon. Denique, a cár hosszabb gyalogos kirándulásra
ment hadsegédével. Teljesen ineognitóban mentek,
lehet, hogy a kirándulás czélja sem kivánta a czári
pompát és kiséretet. Egy helyen széles folyó állta
utjukat. Sebes folyásu volt, övig ért a vize, bid
azonban nem volt rajta. A helyzet igen komoly. A
czár egyszerre megpillant a közelben a tulsó parton
egy parasztot és odakiált neki:

— Hé batyuska !
— No, mi lesz ?
— Gyere ide!
— Neked annyi ide, mint nekem oda!
— Okos ember vagy, fiam ! Épen azért kellesz,

hogy átvigyél bennünket I
— Mit fizettek?
— Fejenkint tiz rubelt.
Erre aztán összeszedte magát a muzsik és

odavánszorgott. Átmegy a vizén, a hátára veszi a
czárt, átviszi és leteszi a tulsó parton. Aztán ujra
átmegy a hadsegédért. Mikor már a viz közepén
voltak, a czár odaszól a parasztnak:

— Husz rubelt kapsz, ha beledobod a vizbe
azt az urat. A muzsiknak volt annyi esze, hogy
várt, hátha többet igér a másik, hogy megmenekül-
jön a viztöl. Meg is szólalt a hadsegéd:

— Ötvenet adok, vigyél át.
— Százat kapsz, dobd bele.
— Kétszázat, csak vigyél már.
— Ötszázat, dobd a vizbe.
— A paraszt csak várt.
— Nyolczszázat, hanem ereszszed már a vizbe!
— Ezer rubel üti a markodat, ha rögtön át-

viszesz, szólt a hadsegéd kétségbeesve.
A czár már megelégelte a tréfát és abba-

hagyta a Hezitálást. A hadsegéd szerencsésen partra
jutott és kifizette a parasztnak az ezer rubelt. Ter-
mészetesen a czár pénzéböl. K

örnagyi rang egy dollárért. Virginiában az
állam kormányzója egy idö óta valóságos ostromnak
Tolt kitéve az állam elökelöbb polgárai részéröl, kik
"hivatalból" örnagyok óhajtanak lenni. Nem volt
nap, hogy 10—15 ily folyamodvány be ne érkezett
volna. Miután pedig a kormányzónak csak 18 ör-
nagyot szabad kineveznie, az állam elsö embere
akkép oldotta meg a gordiusi csomót, hogy a muh
hét folyamán egy uj törvényjavaslatot készittetett, a
melynek értelmében minden józanéletü éa tisztessé-
ges ember, ha bármely békebirönál lefizet egy dol-
lárt és megesküszik, hogy hivatalának hüségesen
megfelel, megkapja az örnagyi diplomát egész éle-
tére. A folyamodónak különösen árpa kell esküt
tennie, hogy párbajozni nem fog.

Milliomos csavargó. Paducahban, mult hé-
ten halt el az Amerikaszerte hires James F. Berry,
a milliomos csavargó. Az elhunyt arról volt neve-
zetes, hogy habár dollárjainak számát sem tudta,
tehervonatokon beutazta az egész Egyesült Allamo-
kat. Mindig a csavargók társaságát kereste s ha
azokból talált egy csoportot valamely városvégén,
királyi módon megtraktálta öket; ily alkalomkor
csakis pezsgöt ittak. Berry csak a mult évben nö-
sült meg, az esküvöre csakis csavargókat hivott
meg, felséges lagzit csapott, a lakoma után felesé-
gét otthagyta s csavargó pajtásaival egy tehervona-
ton megszökött. Felesége pert inditott ellene s min-
den vagyonát lefoglaltatta. Berry halálát a sok ivás
okozta; miután pénzéhez nyulni' egyelöre nem lehet,
holttetemét a szegények temetöjében temették el.

A marczipan. Kigondolná, hogy a marczipánt,
ezt az egyre dráguló és finomitott süteményt insé-
ges idökben készitették elöször ? Pedig ugy van a
dolog. 1407-ben olyan hideg nyara volt Szászország-
nak, hogy a gabnafélék mind tönkrementek. Ennek
következtében aztán annyira megdrágult a kenyér,
hogy egy diónagyságu darabka három fillérbe került.
Ezeket a háromfilléres kenyereket, — mivel elöször
Szt,-Márton napján készültek, — Marcipanis, Márton
kenyerének keresztelték és azután is minden esz-
tendöben megsütötték Márton napján. Böséges
idöben mindig finomabban készitették s ma már,

491, ér utánfutóm sütemény lett belöle. Ez a niar-
czipán története.

A trónörökös rumja. A német császár még
trónörökös volt, mikor ez a kis történet a berlini
udvarnál megesett Frigyes Vilmos császárnak
eszébe jutott egyszer, hogy belepillantson az udvari
háztartás költségkönyveibe. A könyvek lapozgatása
közben föltünt neki, hogy mindsa napra be van
jegyezve: egy üveg rum a trónörökös részére
12 márka. Tüzetesebben átvizsgálta a könyveket
éa kisütötte, hogy ez a tétel két és fél év óta for-
dul elö naponkint. Szeget ütött fejébe a dolog és
magához ezitálta a trónörököst.

— Mit jelentsen az., hogy te két és fél óta
naponkint egy üveg rumot hozatsz tizenkét már-
káért ?

— Én? — kérdezte feleiéi helyett a trónörökös.
Dehogy hozatok, semmit se tudok semmiféle
rumról.

— De hiszen be van irva a kiadási könyvbe!
Nézd csak.

Itt van. Elöször 1879. január 30-án vezet-
ték be.

A trónörökös megvakarta az üstökéi, kicsit
gondolkodott, aztán örömmel kiáltott föl;

— Igen, emlékszem már! Rosszul éreztem
magamat és valami speeziális rumra volt szüksé-
gem. Akkor az egyszer hozattam egy pa-
laczkkal.

A császár maga inditott vizsgálatot ebben a
dologban, és kisült, hogy valósággal ugy volt, a
hogy a trónörökös mondta. A visszaélés elkövetöjét
nagyon szigoruan büntette a császár és egyáltalán
sok változtatást okozott ez az eset az udvari sze-
mélyzetben.

Vasutak Egyiptomban. Az egyiptomi vasutháló-
zat kiépitése és Szudánba való folytatása most fog-
lalkoztatja az angol-egyiptomi hatóságokat. Aa egyik
terv szerint elöször az Abu-Hamed*vonalst akarják
Barberen és Szuakimon át Berberig folytatni, azu-
tán a Berber-Chartám-, esetleg a Kasszala-Szuakim-
vonalat kiépiteni. A társaság, mely e vonalakat
épitené, állandó évi összeget fizetne a szudáni
kormánynak. A másik, esetleg az alábbival egyesi-
teleit terv szerint az ALm-Hamed-vonal Vadi-Halfáig
lenne kiépitendö és pedig a kormány Utal egyszers-
mindenkorra fizetendö 200.000 fontayi összegért.
£ vonalak pénzügyi keresztülvitelét valószinüleg az
az afrikai vasutépitésben már érdekelt angol társa-
sig vállalja magára, mely kizárólag afrikai üzletekre
3 millió fontnyi alappal rendelkezik.

A Sartory-ieányok.
Sartory Péter tiz esztendövel ezelött még

kefekötö volt; de nem olyan kefekötö, aki meg-
issza, amit keres, hanem olyan kefekötö, aki
félrerakja a garasokat és folyton gyarapszik.

Az 1885-iki kiállitás alkalmával a szerb ki-
rály kinevezte öt udvari kefeszállitónak, nem csoda
tehát, ha ilyen kitüntetés után népszerü ember lett
a Vm-ik kerületben. A rHazafiság a nemzetiségnek"
asztaltársaság alelnökének választotta; az "Önkén-
tes tüzoltó-egylet" pedig rábizta a szifattyu-paranes-
nokságot és mivel a zenéhez is értett s elég göm-
bölyü termete volt., a közbizalom az ag ghaxczosok
bandájának élére állitotta ÖL

•Mikor a kefekötést megunta és egy kis tökét
gyüjtött, abbahagyta a mesterségét qs háztelkekkel
kezdett spekulálni Sartory Péter. A spekulaczió elég
jól beütöit. A kerület iparosai csodálattal tekintet-
tek az élelmes kefekötöre. Kritikus esetekben az 6
szava döntött; ö utána ment a polgárság zöme; a
képviselöválasztások alkalmával ö vitte a part lobo-
góját, népgyüléseken öt kivánta hallani a nép és a
városházán is nagy befolyásra tett szert

De mindezekre nem igen volt büszke; egész
belefásult a nagy dicsöségbe; az Ö boldogsága,
szemefénye a három leánya volt, a három Sartory-
bimbó ; pedig nem voltak azok szépek és nem Toltak
is fiatalok. Mariska pisze volt és a königraetzi csata
napján született; Erzsikét megeste a ragya és a
szedani kapituláezió idején látta elöször nyilam az
ibolyát: a legfiatalabb, a csepühaju Juliska pedig
a Tisza-fék fuzió napján ünnepelt* születés* évfor-
dulóját.

Az elsönek a keresztapja Steiger Gyula, *
másodiké Tenczer Fii, a harmadiké pedig Polónyi
Géza volt. Három ilyen koma elég biztositék araa,
hogy Sartory Péter bejusson a városatyák disxw
soraiba. Be.is jutott és ott ült ö a közgyülési te-
remben, szavazatával táisogatva a komái inditr
Tanyait.

Azonban Sartory Péterné zugolódni kezdett,
hogy ferje a közügynek áldozza fel drága életét.

A mult év öszén végre igy szólt az asszony;
Hej, Péter, Péter! te vagy az oka, hogy pártában
maradnak a leányaid.

Péter ur felpattant erre a vádra és ekként
csattant vissza: Na, jól van! Hát meg fogom
mutatna, hogy két hónap alatt anyós lesz belöled •

Ettöl kezdve otthon ült Sartory Péter. T«r»
meit megnyitotta az ifjuságnak s minden szerdán
jourokat rendezett józsef-köruti palotájában,

A választások elött volt ea.
A jegyzö és fogalmazójelöltek csak ugy to*

lultak a Sartoryék jourjára; mert tudták, amit tudni
kellett^ hogy az ex-kefekötö nagy befolyásu férfiu é*
szava sulyiyal bir a tanácsteremben.

A fekete zongora folyton csengett bongott s a
jó fiuk rogyásig tánczoltattak a kefekötöcontesseket.
Ha futt, ha esett, megjelentek a mulatságon nem-
Csak a VIH-ik, hanem a föváros tiz kerületének
összes gavallérai, kik városi hivatal után sóvárogtak.

A Sartory-leányoknak minden este öt-hat fp*
galmazó- és jegyeöjelöh vallott szerelmet, ugy, bógf
biztos kilátás volt a jegyváltásra.

Sartory Petemé már meg ia csináltatta a ke*
lengyét a leányoknak, hogy ne kelljen sokáig várni
az esküvövel, hisz ugy is eleget vártak szegények,

A mult hónapban a jegyzök közzé be is ke-
rült egy pár vö-jelöli, a napokban pedig a fogai-
raazók közzé prelegált be néhány nyalka legényt a
leendö após. Váltig is dicsekedett vele, hogy azok
az ö fiai.

Sarjtory Péterné boldogan omlott férje karjai
közé és büabáaólag igy sóhajtott fel: öregem,
bocsáss meg; igaztalan voltam bozaád; te a leg-
jobb apa vagy az egész Józsefvárosban; te egyedfii
csak a családodnak éhz.

.Péter ur önérzettel ütött* fel a fejét s keb-
lére ölelve leányait^ könyezve zokogá: Na, kedvéa
eziezáiax, i á t mikor .tudom én azt meg hivatalosan,
hogy melyik székes fövárosi tisztviselö rabolja el az
én' boldogságaimat ?

A bárom leány egyszerre pirult el é« egyszerre
suttogá:

— Szerdán.
A legközelebbi szerdai jourra aranyszegélffl

kártyával hitta meg az ifjuságot Sartory Péter
és neje,

Lázas sietséggel folytak az elökészületek. Az
ebédlö asztala majd lerogyott a drága ételek és
italok sulyától, Pityke szemü halak farkas szemét
nézlek a nagy ollóju tengeri rákokkal; fáczánefc
arany -tollas fejei ragyogtak a tálakban ; franczia
pezsgök vaskos termetü üvegekben guggoltak a
hütövedrek öblében és a ezigánybanda is gyantazott
már a szegletben.

Most lesz, ami még nem folt; ma fognak
nyilatkozni a hivatalba cseppent fiuk ; ma válogat
közülök a papa meg a mama és csak a legérdeme-
sebbek jutnak be a családba.

Este nyolcz órára hittak össze a társaságot.
A leányok szive ugy dobogott, miot az ébresztö óra
rugója; a mama hajfürtei között rezgett, remegett
a rózsaszinü stracztoll; a háziur is izgatott volt és
váltig mondogatta, hogy mégis csak kicsi ez a terem
annyi gavallérnak.

Mult az idö. A 8 órán rég tuldöcezent a mu-
tató.; már a kilenczet is elkongatta a Józsefvárosi
toronyban a kalapács. A fiakkerek széltár* robog-
tak a azéles köruton, de egyik sem állt meg a biz
elött. Végre tiz óra tájban, haját borzolva igy szólt
Sartory Péter: Asszony! Vedd ki a stracztoHat a
hajadból; ezek a hálátlan ficzkók az én hátamon
keresztül jutottak kenyérbe és mégis cserben hagy-
tak. Na de lesz még választás hat esztendö mulva!

A három leány utána sóhajtotta az öregnek:
— Lesz meg választás hat esztendö mulrti

ka.
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Oroszból forditotta SZABÓ ENDRE (25)

— No meglehet, meglehet, egyezett belé
Sztepanics Péter jólelküen mosolyogva, meg-
lehet, Vjéruska. Nem merek veled vitatkozni.
Neked könyved van hozzá. De hát most ?
Nincs már semmi veszély ? Mi ?

— Semmi. Most már én fogom öt és a
gyermeket ápolni.

— Igen ? Hát értesz to az ilyenhez ?
— Hogyne-V Ivanovna Lynbov is el fog

jönni naponta egyszer.
— Ti tudjátok, hogy kell, mint keli, —

egyezett belé alázatosan Sztepanics Péter, —
mert én semmit, de semmit sem érlek ehhez.

— Most Ivanovna Lynbov hazamegy, —
monda Vjéra, — s én fogok Nágya mellett
hálni. Pelágejával majd beviszünk nekem egy
ágyat.

Egyuttal ráparancsolt Sztepanics Péterre,
hogy menjen aludni s ez ennek is alázatosan
engedelmeskedett.

VII.
A Vyborgi-városrészben, egy eldugott ut-

czában,százados fákkal ékeskedö kert közepén,
állt egy nagy, uri stilü faház, utánzóit oszlo-
pokkal, melyek egészen hozzá voltak ragasztva
az épület homlokzatához, két meztelen Ámor-
ral a homlokzaton, melyek játszó helyzetben
tartottak két oldalról egy, az idök fogától
megrágott családi czimert. Ez utóbbin és
az erkélyröl a kertbe lenyuló terasszon kivül,
a ház semmivel sem különbözött a két szom-
szédjától, amelyek szintugy fából épültek és
régiek voltak. Az egyedüli, ami a házat feltü-
növé tette, az a nagy hozzálartozoság volt,
mely a sétakerten kivül még egy nagy darab
elhanyagolt, veteményes kertböl állt. A szom-
széd házak emeletéröl egészen be lehetett látni
ezt a gazzal benött kertet. Némely vállal-
kozó szellemü emberek ajánlatot tettek a
kert urának, hogy megveszik azt töle s házat
épitenek rá, majd hogy bérbeveszik faraktár-
nak vagy zöldségtermesztésre, de a föld gaz-
dája nem állt alkuba az ilyenekkel, s inkább
engedte, hogy a szomszéd gyerekek oda járja-
nak játszani. Ez utóbbi körülménynél fogva a
kerités kiskapuját sohasem zárták be, s a gye-
rekeken kivül a kóbor kutyák is szabadon czi-
kázhattak ottan. Betért oda néha egy-egy mes-
terlegény vagy gyári munkás is a korhely-hét-
fökön s ott heverészett a gyöpön.

A gyerekek, ha kedvökre kijátszottak ma-
gukat, oda lopakodtak a sétakert keritéséhez
s beleskelödtek a nyilasokon. Egyszer egy kör-
nyékbeli csizmadia fia, Fegyka, nagy felfedezést
tett, egy embert látott, aki a kerti sétaulak
egyikén fel s alá járt. Az erröl azonnal érte-
sitett gyerekek abban hagyták a játékot s oda
futottak a keritéshez, hogy személyesen gyö-
zödjenek meg a Fegyka hiradásáról.

A kertben csakugyan egy ember járkált.
— Ember, fiuk, igazán egy ember l —

szólt Fegyka, elragadtatva a felfedezés rend-
kivüliségétöl.

— Ugyan ne kiabálj! monda egy másik,
Vászjka.

— Miért?
— Csak ! ne kiabálj!
— Ne kiabálj, mert még elmegy! szólt

egy kocsis fia, Szerjozsa.
— Nem megy az. Nem hallja. Vagy nem

látod, hogy milyen öreg ?
— Milyen fehér a haja!
— A szakálla meg milyen hosszu, de

milyen fehér ! — szólt egy házmester fia,
Gunyka.

—- És milyen hosszu ember, mint egy
pózna I — jegyezte meg Fegyka.

— Mint egy gém !
— Mint egy bakter-torony.
— Hát te már láttál gémet?
— Hát te láttál?
— Láttam ? .
— Hol?
— No hát itt, ni!
Erre egy kis ütés hallatszott, de a kert-

ben sétáló öreg ur annyira érdekelte mind-
nyájukat, még azt is, aki azt az ütést a bub-

jára kapia. hogy ez csak visszaigaziLoiia a sap-
káját, azián meg nagyobb kiváncsisággal ku-
kucskált be a kerités nyilásán.

— Hát a szeme! ej, milyen a szeme —
suttogta félénken Paláska.

— Fekete szeme van — jegyezte meg
Fegyka.

— Szinte lángol! — sugta Paláska.
— Bizonyosan rossz ember! Hej, lm a

kezébe kerülnénk! He, üyunyka, ha egyszer
téged meglógna!

— Igazi manó !
— Nézd, nézd : tépi a falevelet.
— Megeszi "?
— Nem, eldobja. Összetépi, oszt eldobja.
— Elöbb megszagolja.
-— Aztán milyen furcsa kabátja van.
— Az nem kabát, hanem kaezabajka.
— Kaczabajku ! Szamár leány vagy i

Hát van hosszu kaczabajka ? Minden kacza-
bajka rövid.

Paláska kétkedve nézett Szergejre, azulán
az anyja kaczabujkájára, mely most ö rajta
volt és neki földig ért, aztán megrázva göndör
haját, mégis csak megmaradt a véleménye
mellett, hogy az öreg ur kaczabajkában van.

— Ide jön, ide ! hallatszott az általános
suttogás és a gyerekek szélszaladtak a keri'és
mellöl. Csak az egy Fegyka maradt ott, az is
csak azért, mert az cj-ész környéken ördön-
gösen bálor gyereknek tartották, üe mentöi
közelebb jölt az öreg ur a keritéshez, annál
jobban fogyott az ördöngö^en bátor gyerek
mersze i=. Ült hagyta a nyilást és messze el
tartotta lábát a keritésröl.

— Szaladj, Fegyka! — hallatszott a paj-
tások tartózkodó suttogása.

Szaladj !
— Ha megfog, kikapsz töle.
— A kéri lésen át megfogja a hajadat.
Fegyka nem feleit, csak a lábával intett,

hogy ne háborgassák öl.
— Szaladj el ! — hallatszott ujra az ál-

talános suttogó intés.
Fegyka, mintha megfagyott volna helyze-

tében. Szemtöl-szcmben állt vele az öreg s a
kerités melleit nött málnabokor bogyóit lépdelte
és eszegette. Szemében nem volt semmi félel-
metes, ellenkezöleg: valami bánalosság, mely
annyira felköltötte az ördöngös Fegyka bátor-
ságát, hogy oda kiáltott:

— Bácsi, adj nekem is málnát.
Az öreg felnézett, körülnézett s rájövén,

hogy a hang a keritésen tulról jölt, átnézelt a
nyilason.

— Málna kéne, kis hunezut ?
Hangjában nem volt semmi fenyegetés;

ilyen hangon beszélt Fegykával apja, anyja s
mindenki, aki szerette. Fegyka tehát nem ijedt
meg, el sem szaladt, hanem vidáman vá-
laszolt :

— Málna há t !
Az öreg letört egy málnával megrakott

galyat s átdobta azt a keritésen. Fegyka meg-
kapta a galyat, de az odaugrott pajtásoknak
sikerült a prédát kézrekeriteni s egy pillanat
mulva a Fegyka kezében csak egy galy-töredék
maradt.

Az öreg egy másik galyat is átdobott a
keritésen, kinézett a nyilason s látta, mily
gyorsan elbántak azzal is a gyerekek s lassan
elindult visszafelé.

Járása szilárd, egyenes volt; feltartotta
fejét s egész izmos testét. Mosolygott azon,
hogy a gyermekek mily mohón neki estek a
málnának. 3Kis vadak! •— gondolta magában
— most csak a málna! De ha felnönek, majd
egyébre is oly éh-szomjjal fogják magukat
vetni."

Ismerte ezeket a gyerekeket, ha nem is
név, de legalább arcz szerint, ismerte mind-
egyikük karakterisztikus sajátságait. Hányszor
figyelte meg öket észrevétlenül ablakából,
épugy, mint a tudós kutató vizsgálja egy csöpp
vizben nagyitó üvegével a legapróbb organiz-
musokat. S ez volt neki egyetlen szórakozása,
egyetlen foglalatossága már hosszu évek óta.

Bargyin Afanaszjevies Illés már rég meg-
szakitott minden összeköttetést az emberekkel
és elzárkózott az ö régi házába. Valamikor
gazdag gyáros és kereskedö volt. bár nemesi
családból; eladta gyárait, felhagyott a keres-
kedéssel és saját szavai szerint "kiment a vi-

lágból", behuzódva ebbe a félreesö fekvökbe.
Ugy éli olt egy épen olyan zárkózott termé-
szetü házmesterrel, Nyikitával. Hiába kérde-
zösködtek a kiváncsiak Nyikitától az ura felül,
c-?ak azt felelte, hogy _ur. hát ur" es lin-onlö-
képen beszélgetett az öreg Jelpidiior inas is.

Eleinte, mikor az öreg igy visszavonult,
néha lehetett még lái.ii a ház kenuja el«>tt
vagy egy egyfo;:

ratu csinos ma<ránko<-ril. mely-
böl ezülnderkaiapos fiatal ember ugrott ki,
vagy egy kényelmes Landau-t, melyböl köhögve
szállt le egy podugrás öreg ur és z.-inui-us ru-
háju hi-idujáiii támogatva mászott fel a ház
tomáezára, de idövel elmaradtak ezek a ko-
csik is.

Csend lakozik attól kezdve a Bargy in-ház
maga.-, tágas szobáiban is. Csendben áll a
régies, vörös fából készült butor, a nagy, hat
ablakos teremben, csendben néznek le a falak-
ról, kopott rámáikból az ösök arezkvpei. széles
ingfodraikkal, málnaszinü bekecseikkel; némán
lugg le a középen a régi formáju bronz-csillár
s csak ennek kriálálycsiliengjei adnak néha
harmonikus hangot, ha vagy a fal rengésétöl,
vagy a léghuzamlói lassan összeverödnek.

Mit csengenek azok ? Talán annak a lün-
dérszép fiatal leánynak az emlékét siratja!;,
akinek csodaszép arczképe olt van a dolgozó-
szoba kandallójának márvány párkányán s a
melynek eredetije, sok évvel ezelött, utoljára
ment végig ezen a termen"?

Ime, .itt a szoba, melyben minden emlé-
keztet a liutal leánynak utolsó jelenlétére. Ez
az öreg ur dolgozószobája. A kandalló pár-
kányárui szolid, sötét ruhában, mellén virág-
csokorral néz le a fiatal leány arczképe. A
süiél szattyánnal bevont karosszék, melyben
a leány ült, most is abban a helyzetben van:
kissé félrelolva s a puha szönyegen még most
is ott hever az a keztyü, melyet akkor el-
ejtett.

Tiz év mult el azóta. Afanaszjevies illés
akkor még egészen javakorabeli férfi volt; fe-
kete hajában csak itt-ott mutatkozott egy-egy
ösz hajszái, fényes fekete szemei, melyek mai
napig is megörizték csillogásukat, akkor még egé-
szen tüzeseknek látszottak. Mily haragosan vil-
loglak e szemek a leányra, mikor ez, izgatott,
elhaló hangon, bátyjával a szörnyü hirt tudalla.

— Mi? Ismételd, amit mondtál! Talán
rosszul hallottam, — szólt a felháborodástól
remegö hangon,

— Nem, bátyám, nem hallott rosszul, —
szólt halk, do szilárd hangon a leány — én
öt szerelem.

— Kit ? Kit szeretsz ? Azt a megvásárol-
ható sséiesapot, azt a bohóczot, azt a részeg
publikum elött komédiázó majmot?

— En öt szeretem! — ismételte a leány,
arczát eltakarva.

Afanaszjevies Illés felállt a székröl, zajo-
san ellökte azt magától s elkezdett a szobá-
ban járkálni.

— Nem, — szólt aztán, — te tévedsz.
Tévedsz! -— kiáltott ujra, rászögezve égö te-
kintetét a leányra, — egy komédiást, egy bo-
hóczot szerelni nem lehet. Egy embert, aki
eldobta magától feleségét és gyerekeit, szeretni
nem lehel! Te tévedsz! Térj eszedre 1

— Én öt szeretem ! — ismételte a lány,
aki egy széles karszéken, egészen összenuzódva
ült, reszketett s' oly kicsinynek, oly sajnálatra-
méltónak látszott, hogy Afanaszjevies Illés ka-
czajra fakadt.

— Tévedsz, hazudsz! — monda ne-
vetve, — ez nem lehetséges. Képtelenség az,
hogy az angyal megszeresse az ördögöt a
bárány a farkast. Hiszen neked félni kellene
töle, kerülni öt, mint a ragályt. Az ö jelenléte
már magában szenny, az ö beszéde szitok,
lehellete mérges. Hol tudtad öt meglátni? Ott,
ahol olyanok szoktak megfordulni, neked nincs
helyed. Hiszen én óvtalak téged ilyen talál-
kozásoktól ! Ki hozott benneteket össze ? Ki
szegi e meg az én parancsaimat ? Felelj ! Hol
láttad ö t ?

— Véletlenül találkoztunk, — felelt a
lány halkan.

— Az utczán? Mikor a templomban
jártál? Mikor sétáltál? Mi? De hol volt akkor
Dimitrijevna, hol volt miss Elton? Felelj l

(Folytatta* következik.)
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850
7 —
12—
6.50
5.50
40—
6—
t6—
15—
5.50
21—
6—

r48-
-24-
12—
14—
25—
18—

j

1500CC
G0OC0
13334
12000;
4090

i4«/s
5
5

I
I

120 5100 5
150 5
£35
100 -

50BX200S4
50000K
5000 K
5600 K
30000
85000!
100080!

2005
2CÜ4
40Ö -
100 5
2005
100 5

3000 Ar2005
97088 Ar.iOO 5
6000
75000 K
6000

250900
43.40150000
65—
18—

25900!
60000

200 5
400 5
5005
ISO 5
6005
503 5
2005

111.50 112*0
36.50 37.50
37.50 38.50

97.75 98.75
iUO.- | 101.—
98.25 98.75

100. I 101 —
99.25 100—

5.50 25000! 103 5
7.— 992I 50 -
5 - 1Q0ÖCK.2G3 -

1 2 . - 25030 K. 400 -
12000 soa -
10000I 100 -
12830 3O0 -
5000 1000 -

6 0 . -
7 . -

4 0 . -
400.—

Torontáli h. é. nntak . . . . .
ütikany-railv. m. kószénb. • /_• •

V. Bankok részvényei.

Injol-osztrálc bank . . . . • • *
Bucapcsti bankfi-yesület. • • • •
Elsö magyar iparbank . . . . . .
Finsnoi jiitclbank . . . . . . . .
Fövárosi bank r.-t • »
Bpesti giro- és pénz tár- ejyk* • .
Hazai bank r.-t
Hermea laajrj1. alt. valtóüilet t .
Horvát leszámitoló bank . . . . .
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy. ipar- ós keresk. bank . . .
Magy. jelzaloghitelb. I. kibocsátás
Magy. jelzaloghitelb. n . kiboci. .
Magyar kereskedelmi r.-t . . . .
M. leszárnit. és pénzváltó bank .
M. takarékp. közp. jeLzáio;b. . .
Osztrák hitelintézet . . . . . . .
Osztrák-magyar bank . . . . . .
Pest: rnagy. keresk. bank . . . .
Uniobank . . . . . . . . . . . .

VI. Takarékp. részvényei.

Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, ül. k. takarékp. . . .
Bpest-erzscbetvárosi Ukarékp. . .
Bpesti takiirukp.s orsz. zálogk.r.-t.
Egy. bpesti fövárosi takarékp. . .
Ma^y. a l t takarékp
M. orsz. központi takarékpénzt .
Pesti hazai takarékpénztár . . .

VII. Biztositó-társ részv.

163 — 154 —
106.5. i 107 53
188. - j 190—
108— 1 0 —

8 2 — i 8 3 —

i 107.25
120— ,

107.25
133—

118.- - 119.—

205— ! 238—

j 5 O 5 I - | S 1 0 I -

! 9 3 5 ' - • S40"-
1 , 5 2 - (1435.-
, 3 0 2 . - : 303—

l|

ll 103—
i; 116—
ü 31 —

223—
12 0 —
313—
847—

101 —
120—
82—

222—

3 1 6 -
8 2 —

8090— 812J. -

G7.75 .

100.23 101 25 £
10125 70—
9S.75

1 4 -
104.
100.75
101-

14— 1OO0OI
16.— ! 5000

230—! 3030
7—! 2GKiO:
5.—, 5Söö
8.—i 15000

103.--
I0Ü.25
100.
97.50
07. 5
0 i .53
96.7.3
99.50
95.50
9S.50

101.50
100.-

SS. 50

203 5
2005

WOO -
1G0 5
lüü -
100 5

1 30a3-

Bécsi bizlositó társaság 253. —
Bécsi élet- és jár.-biit.intézct . . i1 329. -
Elsö in. ált. biztositó társaság . 43J3. —
Fonciére, pesti bizt. intézet . . 113—
Lloyd, m. viszontb. társ. . . . . S0- —
M. jég- és viszontb. r.-t. . . . 123 —
Nemzeti baleset biztositó r . -t • . 123.—
Pannónia viszontb. intézet . . . . 1110.—

VHI.Gözrflalmok részv.

2303

98.7) i 35.—j 6CS0 k
92 0 ' 12.—! 6750
9775 S 3 — : 8750

100.501 32—; 2E?J
10.—' 4559

! Concordia-gözmalom r.-t

ss.so;
102.50'

. . 5 0 érre kor. ért.. . '

. .közs.k.öué.,vf.nofrt ,

. . kcixi. kötv. 50 évre . ;|

. . köi.i. kötv.öO évre. i
B . nyer.-kötv
• . . osztr. felüli.
. . nyer.-jegy ||
B • osztr. felfllb.

. nycr.-kr.tv. . , i
Magi", orsz. közp. takarékp. . . . ' • [

. . . . kor. ért. i

Hagy. takarékp. közp. jelzálogb .
• • » . kor. ért.
. . . . közs. k.

Osztrák-magyar biüik 40VI évre ".
» . , 50 évre . .

Pesti hazai takarékp. közs. kötv. . -,
. . . zalogl. kor. ért.

Pesti m. keresk. bank

5
41/s

3

. . . . közs. k. 110 frt

. . . . közs. k. 210 k.

b) Vidéki és külföldi int. kib.
Ail.'irta takarok- r-s hitelintézet . .
Aradi polg. takaiekp. 40 évre . . .

. . . 40 é. 110 frt.

. . . . 40 évre . .
A;aJine6-yei takarékpénztár . . .
Büs:;yák-herczegov. orsz. bank . .
Dei»rcczeni c!sö takarékpénztár . .
Erdelyr. m. jcLzáloghitefb.40óvTe .

. . . 40 é. visszafiz.
Horv.-azlav. orsz. jelzálogbank . .
I\a»yszeb. alt. takp. 31'.i é.,110 frt

. . . 40évre,106 frt
i . a . 40 évre ül. kib.

- . 3öévrelV.kib.
Nagyszebeni földhitelintézet . . .

a . . . .

"I l VI. kih.
Osztra*. földhitelint nyer.-kötv. .

. _ • . nyer.-jegy . .
: Temesvári elsö takarékpénztár .

> • . .
IV. Elsöbbségi kötvények.

Adria r.i. kir. t. hajóz, r.-t . . .
B;.c=>ü ki.iuu vaspálya kor. ért . |
k-t.u*Ü Viüamos v. vasut r.-t . . j
I?;H-st-;;écsi vasut ;
I>e.i vasut !
EUO cs. kir. sz. duna?5zhajózási t
EU5 spódium- és csontlisztgyár r.-t.
kassa-otierbergi vasut 1SI>9, ezüst

. . liW), arany :
i • . I.-'JI, ezüst
i B . 1891, arany
! . (oszt. von.) lssa, ez.

Mapyar folyam- és tengerhaj, r.-t j
Magyitr-gácsországi vasut I. kib. . j

. IL kib. .

. ezüst . .
Magy.ny. v. (székesf.-gyór-grácziv.)

Maö'ar'v. éls. kölcsön
OEZtrák-maeyar aJlamv. 1883. . .

X. kib. 1S35
Pesü Lloyd- «s töadeépttlet. . .

100— j
98.25 i

100— !
121. o:
i22.75
19—
2 -

IC3— I
100.25 :
10025!
S8.25

10Ü.50
98.25

ICO— i
96—

100.20
100.20
98.30
98.50

100—
58 50

105—
99—

101 —
1Ö0— i
101— i
1G0— '
98.50

99— !

100—
SS.50

100.50
102—i
102— '

! 101.75 !

100.25
103.50
102— i
103—
100^5
121.—
18—

; 100.50
99.25

i I

100.50
9925
98.5C
96.—

150.50
99.25

120—
98.75

120—
100.25
100—
108..0
lOS^U
98.50

107.50
167.30
121.50

5
.—i 80C0

403
400
5jj3 i Els5 bposti gözmaluai
200
160
433
2Ü0
150

eis.rész.v

Lujza-gözmalom . . . .
Pe^ü hengermalom . .
P*sl{ moln. cs sütik . .
Pesli Viktüiia-göiiaalom

123.75
2 0 —
21 —

1C4—

• " a 5 — 2K»3
100501 5—i 6GCÖK.
99-251 n . _ ; 2000

1 j 1 r 5 5— 20000
122.51 i O ._ ; 20SÖ0

5.50 23033
3— 35C5
150 15000
7— Ó309K

101-25|i45._j 2100
1G1.251 3O._ 8500
S9-— I ——I 5033
" " ™ 15—i 15000

34003
20Ö50
10003
60GQK

32039
8303

10150
99.25

101 —
97—

10120
10I23 3 2 —

93.50
101.-
99. 0

10S—
100—

10—i 7500
t 7 — ; 30Ö30 K

|llO— 60ÖJ
102—1 14.— ; 3753
100.501 6.—! 10000 K.
—— tl2.— 100080

10050 13.—! 10080
99— i 1 1 — i 6O3QK.
—— | 16— 6000 K.

|
1005
2sa -
ISO -
1Ö0 5
1ÖD5
100 5
10D -
30 -
£t*C' —
ISO -
230 -
100 -
ICO 5
1Ö3 5
10U5
1D3 5
22J5
100 5
150 -
40 -

101 —
59.50

101.25
—-—I 20.-

2005
2005
400 —
2305
200 —
100 5
200 —
2005
400 5

IX. Bányák és tégiagy. r.

B r a s s ó i b n n y a - é s k o h ó - e g y l e t . .
B p i - s t i t é j i l a - é s m é ' 7 » ' . - i i t ö . . . .
B p c - s t - s z c u t l ö r i i i c z i 'és'n^gr. . . .
E ^ y . t é g l a - c s c z e n i e n t g y á r . . .
É s s a k m . e f l ' . k ö s z é n b . é s i p a r r . .
F t r l s ö m . b á n y a - é s k o h ó i n ü . . .
I s t v á n t é j . - l ^ v y a r r . - t . . . . . . . .
Ki- .- iE-.si ':Li»-in k 5 s . ; ó n b . i d . c ' i s i n .
K i - > s c b c s i g r á n i l b a n y á k . . . . .
K ö b á n y a i g5zi>>;r!ajryar . . . . . .
K ö - ; z < n i ' á n y a <;•> u ^ i s i ^ y á r . . . .
L e c h n e r r á k o s i t é f ! a c - v ' á r . . . . .
X l a g y d ! a u p l . a H r . - t

ü t . k ö s z é n b ; o j y a r . - t . . .
i ö z t é g l a g y á r r . - t . . . . . .

M a i v a l L- r a n i i a i g y á r . . . . . .
P é t . T i ' . o g y i t é g l a i p a r . . . . . . .
S i i ' / o U r j á i i i k o s z é n b i n y a . . . .
U j i a k i t e y i a - é s m é s z é g e t ö . . . .
U r i k á n y - z s i l v ö l ^ y i m . k ö s z é n l ) . . .

X. Vasmüvek és gépgy. r.

Elsö m. gazdasági gépgyár. . . .
"Danubius" hajó- és gépgyár . .
Ganz és társa v a s ö n t ö d e . . . . .
Nadrági vasipar társulat . . . . .
.Kicholson" gépgyár r.-t.
Rhnanirránysalötarjáni

230—
4S2-—
6-35.—
r3

135—
S -J.—
2 3 . -

2 5
a

262.
333.
150—
liu -
iS -

125.-
132.-

T2.5Ö 3039 10U
••- 1S3Q0 K. 2GC- 5

6 50 40000 K. 2 » 5
900 500

6— 30000 2005
5 — 7909 K. 430'5
- — 1600 2000

12500 100
12000 K. 200
2000 200 -

- - . - • 1250 100 -
- . - ' 6000 K. 100 -
fr. 15 200000 F. 200 5

15—

my
f f vmiMÜ f o g u

Magyar villamosaagi r.-L .
Kagrxzebeni villamoamB f .4 .
NemzetkAu viliamostáw. . .
Nemzetközi waggonköl
Popper Lipót faipar r . - t .
Qakraero részvénytámsif . • • •
RoyaJ nasyszálloda r.-t . . • • •
Szeeedi kerderfonó-gyár b4> • .
Sziszeid Iaji.ozak r.-t . . . . . .
Telefon Hü mondó r.-t • • • • .
Török

Osztalék
Névért. XIII. Közleked. váll.

10—
- . - I
10—

14—

9 . -
12.
7—

fr. 4—
21 —

_ ' i

7.94</io|

9.94<ID
10. •

9.87* 10
4.50
3 —
3.— '

fr. 31 —
9.94«/io

100 5
IOO; -
2005
105 -
100 5
100 5

1005~

100 —
100 —

K.200 5
100 -

Ar. 200 5
5005

K.20 5
200, —
1005
2004
200 -
2005
200 -
2005
100 4's
100! —
100 —
100 -
100 -

K. 1000 -
A. ám 5

209 5
103 —
200 —

2 1 \ _ 214.-
116— 117- -
206— 207.-

Adria m. k. teng. hajó r ,4 . • •
Aradi é> csanádi r . - t . . . • a .
Barcs-pakráczi vasut . . • . . • •
Budapest alagut-társolat. . . • .
Bpesti közuti vasp. .

« M r **v- J°CT • • •
Bpesti villára, var v a s u t . . . . .

Bpést-szt-Ttrincci h. i . vann • .
. . . els. réazv.

Bpest-ujpcst-rákosp. vasut . . . •
Debreczen-hajdunanási vasut . . .
Déli vasut
Elsö cs. kir. dunagözhajó-t. . . .
Gölniczvölgyi vasut e l a o b s . . . . .
Györ-sopron-ebcnfuiti vasat . . .
Kassai közuti vasut . . . . . . . . . " . , • « M _
Xassa-oderbergi vasut ! ]**-~i i S ' _

, 27 .50 273M
135.-, 1 « . -

8 1 . - 83-—
102—' 103.-

103— ——

Kassa-tornai h. ó. vasut els. t.
Magyar-£ácsországi vasut . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t . . .
Magyar nyugoti vasut . . . . . .
£!nramarusi sóvastil els. réssT. . •
Máramaxosi sóvasut törzsr . . . .
Móiainarosi sóvasut B. részvényei
Marosvásárh.-szászr. vasut e. r. •
Na^j'kikinda-jiagybecsker, v. r. . .
Oriente m. teng. hajózási r.-t . .
Oszli ák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-lupényi h. é. v.ols. részv . .
Szlavóniai h. é. vasut els. részv . .

131
200 . - ' 2 0 5 . -
214— 215.—

211^50 212IM
| 96.50 97-50
i 62—i g - ~
i 62—! 67—' 10°-i 32i~100— 101.-

XiV. Sorslegyek.

^ - l

165.
6JO—
2J

120.
2 0 -

0
l.'S.—
7 —
i:. -

ilö—
0 —

Bazilika sonjegy . . * % • »
m . osztr. felOJbelyegzeüsel. . . •
. . nyeremény-jegy . . . . . . . a » » « » a

I Bécsvárosi nyereménykölcsön 1874. évröl .mmmm»»»»

• • •
• • •
• • •

Budavárosi sorsjegy -
. , osztr. fclülbélyegséssel. .

.Jó BZIV* egyesületi sorsjegy .
. . . osztr. felülbélyegs.,

Magyar vörös-kereszt sorsjegy
. . . oszt. fclfilbélyegs..

nyeremény-jegy.

• • • a
• • • a

2 2 3 . -

6.30
6.70
1.60

171 —
6 50
65. 0

3.50
3.80
7..5

10.2 >
2.50

234—

I75!—

6.70
7.23
1.90

173—
63.50
66.6 J
3^9
4.20
8.25

10.75
2.80

11.25
Olasz vörös-kereszt sorsjegy . . . a a a . J,"i« 12*75

. osztr. felölbélyegi. Jig %Z
O s z t r á k v ö r ö s - k e n - s z t s o r s j e g y . . . . . . . . . a a s a a . « » _ 2 0 K
Ö s / t r o k i i i t - l i n t é z e ü s o r s j e g y . . . . . . . . . • • • • • a ' J J ' g , "
Pálify sorsjegy • . . . • a a a a s « « « « * « a :• • * •

XV. Pénznemek.
Arany, cs. és kir. vert

kör.

117.:
• &>.

; K?
! öli.
; 53 —
I o i

i; 183.-
S7—

21 0—

,- a.
l t ..

83.
156 . -

2 3 -

132—
3 3 —

2140—

» m » 9 •
a a • • a

a • • <

• • •

105— ! 109—

4000 100 —
—•—It14. - 4800 150 —

102.25] _ . _ i 130I3 100 5
101.25* t8.—i 20B0K.20C —
105.—1 12.—i 30CO 200 —

—•—1 80.—! 591 500 —

10125
122—

19—
101—
100—

SciJick-féle vasöntöde . . . . . .
Teudloff és Diltrich gépgy. A. sor.
Weitzer János gép-, vaggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.

.Aienaeum* irod. é s nyomd, r.-t
Frucklin-társuiat . . . . . . . .
.Kosrr.os* müintézet. . . . . . .
Könyves Kálmán r.-t . . . . . .

PaÜas* irod. és nyomd. t - t . . .
Pesti könyvnyomda r . - t . . . . .

XII. Különféle vitll. részv.

. o s z t t á k . v a g y m a g y a r 8 f r t o s . . . . . <

. 2 u f r a n k > 5 • • • <
m 'JM r r m r K i i s . . . . . . . . . . . . . a i

_ töröl: ara* yllra . . . . . . . . . . . . .
Neinet b:rud. va^y i;syer4rt.ljarikj. (100 in árka) .
Frani-z;.- iiaakj.-/y ('•<>» frank} (M.) .
Q»:i?z bar.i.ji-j-y ii'Xr üra) . . . . . . . . . . .

R..;-iáu bünk.-»y |i'>'ii--T) . . . » • •
Szerb bankjegy (iUO "zu=t dinár) . , m » m m •

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
A m s t e r d a m . . . 10-0 i JI' . : : . l i f r l u r t . . . . . . . .
B r ü s s e l . . . . . l f ö f r a r s i i ó r t . . . . . . . . .
L o n d o n 1 0 s k r n n . ^ é r t . a . . . . . .
N c r n i - t b a n k p i a c o k W> m á r k á é r t . - . a . a a a s
O l a s z b a n k p i a c o k 1 0 0 i i r . i é r t . . . a s a s a « s
P á r i s . . . . . . 1 0 0 f r a n k é r t . . . . . • ' • • a
Sv;tj< z i b a n k p i a c o k ? 0 ü , . . . • • • * . . . •

. . 1 0 0 r u b e l é r t . . . . « . • a • • •

3.70 5.7K
5.67 «-J»95' Hl

53^5

258.— !
145—j
265.— !

II240.—

1! 25—
fi 200.—
Ü1500.—

155—!
270.— !

372—
250-—

5—

XVII. Határidöre kötött értélrp.

vég n.

11.75

57J5

45.40
1.27

93.55 10L-W

12Ö:iÖ 120-M
58. 0 S9. -
•5.35 *5.55
47.6 • • '• 9
47 JO

101.50
99.75
99.50
97.—

152.50
100^5
121 —
99.75

121—

101-—
109.5
109.50
S9.5O

103.53
10S.5O
122.50

: - 10000

25— 6000 K. 400 5
—.— 15O0OK.20O —
25—i 2809 K. 500 —
—.— 4000 K.200 5
6.50 35O0O K. 203 5

—.— 2310 4 200 —
7.—I aanoj 10a —

24.—' 7 M 200 -
70.—1 3030 300 —
——1 2398! 200 —
I S — 1 2500 200 5

8.—; 5550 80 —
5.—! 1280 100 —

100— 1600 500 —
25.—i 3000 200 -
—.—, 2395 200 -
—.—! 20009 K. T60 —
- . - 4 5000. 100 -
— — ' 3000 100 -
1 8 — 6008 200 —
—.—-. 20000 K. 290 —
t » - — 20000 K.300 _
f*JS 23000 100 4
t 8 — 30000

7.— 4000
I

:55J.— SS.—

100 4
190 -

Általános w&?gonkSlc5önz5. . .
^4.pnilö' k5olajfinümiló-eyar r.-t
Bantiin-féle vegyi gyárak r.-t. .
Bihar-szilágyi olajipar r . - t . . .
Bpesti á l t villamossága r--t . .
Egy- magva10- üveafvárak r . - t
Elsö magy. betüöntödé . . . »
Elsö magy. gyapjaraosó r.-t . .
Elsö niagy. részvtinyserrözödö .
Elsö inagv. serlésliiilaló . . . .
Elsö magy. szállitási vállalat. .
Elsö magyar szálloda . . . . .
Elsó pesü spódiiim-gyár . . . .
Fiumei rizshantQIo-syár . • • «
Gschwindt-fGiü szeszgyár . . .
Gr. Esterházy e o g n a c - s y á r . . .
.Hanfária- mütrágya-s kénsav-jy- ;•. _ * _ _ * _
Jordán Viktor-féle b5rgyir . . - . ; - - • _ •

, els. résrv * ? • _
Kibásfir részvénytársasái . . . J~_ g _
Köbányai ürály-sericzo r.-t . . . . ^ * _ 40 __
Köbányai polgári scriözö r.-t . • - - •
Magyar cznkoripar r.-t A- « r . • _ " _ _ ] _ -

^ • 1S-" lse* i

J J

I 13J.501 14030

i 153— i 155—
ij 41a—; 420—
:325— '13.0 -
25J— i6J
220.— 230.—
233— 24.'.—

1 133— 135—
1 6 2 5 . — 1 6 7 5 . —

4 7 0 . — 4 8 X —

M a g y a r a r a n y j á r a d é k . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 . 2 5
M a g y a r k o r o n a j á r a d é k . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 9 9 . 4 0
M a g y a r á l t a l á n o s h i t e l b a n k . . . . . . . . . . . . . . . 3il. —
Magyar ipar- és kere=kedelmi bank . . . . . . . . . . . 105.—
Magyar jelzálog hiteibank .- 271. - ? ?
Magyar leszámitofc és pénzváltó bank . . . . . . . . . . j, 2 6.1S 25i .7a
Rimamurányi vasini . . . . . . . . . . . . . . . . . ; 243.50 *™*—
Osztrák hitelintézet ! 354.80 3* - ~
Déli vasut M 31 25 _ ? ' 5
Osztrák-magyar allaxavasut 341.75 »•*•*•

Leszámoló árfolyamok feb. uá 12- r L
Magy. a l t lütelbank . . .
Osztrák iiiteiüit-jzet . . .
Magyar aranyjáradék . .
Magyar koror.ajáradek - .
Magy. ip- es keresk. bank
Magy. ielzáloghiteibaak .
Magy. ieszamit'jlo bank .
RiináMurányi vasmö r.-t
Déli vasut. • . - - • • •
Osztr.-magy. áUamvasut.
Budaoesti baakegyesulet.
Fiumei hitelbank - . - t . t _ . _

t b . s f . j _ . _
Pesti ma;y. keresk bank. i 1451. _

ék •>.- >. toa.—
Egyes. Bo. iöx. takarékp.
^ 3 - - •-'--" tak.-a

3 .—
3 ; .—
21. 0

9. 3
? 3 —
271 —

243.—
Öl.—

342.—

I !

t.szai.ma,-v. kósz^nb. r.-t. i
i - + • • • • ' l a - • . .

Köszénb. és téglagr. r.-t.
' Sla^y. ált. köszéab. r . - t .

Magyar asphalt. . . r.-t
Salgó-Tarjani köszénb. r.-t
Ujiaki téglagyár r.-t . . . j
Danubius-Schoeii. hajógy.
Ganz-féle vasöntöde r . - t . i 2140.—
Schück-féle vasónlöds r.-t : —-—

1; "SvuáUiO=* mfii .t-/.t:i. . . i —.—
A*t. wajjonkölcs. r.-t. . . j —.—
Elsö magyar résrv.-serf3z5 ! —•—
Magy. czukoiipar r.-t . . i 154."
Magyar villamossági r . - t . l 142.
Köbányai polg. serfázS r.-t <
Budapesti viliamo=5ágir.-t.
Adria m. tengerhajót, r.-t
Bp. közuti vaspálya-társ. .
Budapesti vili. városi vasxit
Bp.-mpest-r. villám, vasat

i i t - e i megjelölt értékpapiroknál, méhek üzletiére nem Kaik dUM
I m naptári érvel, az osztalék BM utolsó üzletim vonatkozólag r-*—

Elsö
. - tak*rákp.

iagy- ál^ bizL-társ.
ere- pesti bizt.-üit.
é a-; c^inn^- .

847.—

7.5.—
1 J 0 . -

593.-
2 7 4 -

75.—

407.—
27 .—
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SZINHÁZAK.
Budapest, vasárnap, 1898. február 13-án.

VÁRSZINHÁZ.NEMZETI SZINHÁZ.

fél 3 órakor racrsukeit
helyárak melleit :

Általános bérletszüaet.

Ármány
és szerelem.

Sxomurujáték 5 folvonisban. Irta
Schiller F. Forditotta l'uulay E.

Személyek :
Walter Bakó
Ferdinánd Somló
Kalb K*day
Lady Slilford Jas^i Mari
Wurrn Ciyiiiî 'is
Miller Vizvári
Neje üyjrgyné
Lujz» Toruk 1.
ZMÖÜ Keczeri
Komornok Ujházi
Szolga Paulay
Komomok Nar'-ziáz
Este fél 8 órakor rendes helyárak

mellett:
01. bérletuOnei.

Folt a mely tisztit.
Dráma 4felvonásban. Irta: Eche-
gvay József. A spanyol • eredet -

bfil forditotta : Patthy Károlyi.

Személyek:
Matildé
Enriqueta
Donna
Dolores
Femando
Don Juato
Don Lorenzo
Julio
Szolga

P. Márkus
Maróthy
Helrey
Keczeri I.
Minályfi
Borcsenyi
Császár
Ivunfi
Kárczisz

MAQY. KIR. OPERAHÁZ.

£vi bérlet 26, Havi bérlet S.

Tannháuser
4s a wartburgi mester-

dalnokok.
Regényes opera 3 felvonásban.
Szövegét és zrnéjét irta Wagner
Richárd. Forditotta id. Ábrányi

Koméi.

Hermann
Erzsébet
rannhauser
Wplfram
Walter
Biterolf
Henrik
Reimar lovag
Veiiut

Személyek:
Ney D.
Pióssyné
Perotti
Takáts
Kertész
Yárady
KI33 B.

Kornay
M. Rotter

Kudtt* 7 órakor.

NÉPSZINHÁZ.

Délután 9 órakor mérsékelt
_, helyárakkal :

Blaaa Lujzaasszony mint vendég.

A tót leány.
Eredeti népszinmü dalokkal 3
felvonásban. Irta Almási Tihamér.
Zenéjét szerzetto Serly Lajos.

Személyek:
Gyarmathy János Szabó A.
ÖrzBe
Bandi
Máthé Julis
Kospál
Lipták
Sári
Ötös Mari
Brbolya
Hanka
Misó tótlegény

Izsóné
Kiss M.
Gazsi M.
Horváth
Lubinszky
Sz3cs Kata
Siposné
Ujvári
Blaha
Solymosi

Este fél 8 órakor rendes hely-
árak mellett:

A varázsgyürü.
Opentto 8felvonásban, 5 képben,
irták : D'Ennery Adolphe és Bu-
»ani Paul. Ford.: Komor Gyula.
Zenéjét izérzetté: Planquette R.

Személyek:
XV. Lajos Szirmai
De Chavannes Szerdahelyi
Renée Nádai nonka
Leocadie Vidorné
De la garde Georges Kenedich
Nicolas Vidot- -
Michelette Küry Klára
Valpinson lovag Solymosi
Artois KIES M.
La Popeliniéra Follinus
Athenais Balogh Etel
Solangea Révi A.
Henrietta Bártfai M.

Zárva.

VIGSZINHÁZ.

Délután fel 3 órakor mérsékelt
helyárak mellett :

Szöke Katalin.
Dráma rege 3
képben. Irta : Vo;
dilotta : Makai

szakaszban, 6
IS Rikhárd. Por-
Emil. Zenéjét

szerzetté Pittrich G.
Személyek:

Az ifju Halál Fáy Sz.
Szent-Katalin képe Moinár
Womer Katalia
Gyuri (6 évet.j
Lorincz
Márton
Aanuska
Magda
Tera
Huberné
Gruberné
Orvos
A Gyomor
A Gond
A Bánat
A Gyülölet

Lánczy
Halász
Bodnár
Rónai
tieröfi
Cselfca J.
Varsányi
Makró CZVBÓ
Nikó L."
Balassa
Hunyadi
Rostagni
Ráthonyi
•Gyöngyi

Az alvás szelleme Korulosi
Este fél S

601. szám.

órakor:

eai. szim.

Tina di Lorenzo—Flavió

Andó és társulata

harmadik vendégszereplése:

Fedora.
Dramma in 4 atti di V. Sardou,

Személyek :
Tina di Lorenzo

P. Pilloto
A. Frigerio
L. Gautier
D. Porro
Flavió Andó
V. Talü
ü. Piperno
A. Saraati
V. Frigerio
V. Frigerio
A. Falconi
L. Pilotto
A. Porro
6 . Napoli
A- Foa
£ . Rizzardi
C. Rissone
A. Falconi
Y. Giurini

Fedöre
Sonkareff
Tournis
Baronessa Ockar
Marca
Loris Ipanolf
Di Sisiex
Gretsch
Rouvel
Lorcck
BorofT
Desire
Tehileff
Dmitri, groom
Cirillo
Iván
Un Portinaio
Basilio
Boleslav Lasinski
Dottor Muller

MAGYAR SZINHÁZ.

Délután fél 3 órakor mérsékelt
helyárak mellett:

A gésák
vagy Egy japán ttmhám tSr-

ttnete.
Énokes játék 3 felv. Irta Oweu
Hall. Ford. Fái J. B. és Makai fc.

Zenéjét szerzetté Sidney J.

Személvek :
Reginait
Bronville
Cunningham
Grimston
Stanley
Downey
Bolton
Vun-Csi
Imári márki
Mimóza

Szentmüdóss
FerencxyK
Odry Z.
Iványi A.
Serlegi
Erdödy L.
Fodor R.
Sziklay K.
Borosa E.
"Vlád G.

Este fél 8 órakor rendes hely-
árakkal:

Másodszor.

A könyvtáros.
Vigjáték 4 felvonásban. Irta:

Moser. Forditotta: Follinus Aurél.

Személyek:
Marsland
Edith, leánya
Harry
Sarah, nevelönö
Maydonáld
Lothuir
Diefcson, asszpny
Webbster Eva
Gibbson, szabó
Róbert, könyvtáros
Woodford Patuh
Annudal León

Mátrai
Aranyosy
F,üredy
Sz. Szilasy
Szilágvi
Ballá "K.
BoröTSzky
Szarvassv
Ferenczy
Boross E.
Székely
Odry Sándor

Szinházi müsorok a 23. oldalon.

Minden este 10 órától kezdve

OLYMPIA" MAGYAR MULATÓ
0gT Kerepesi-ut 63. szám* ~3EH

Igazgató : BORSODI VILMOS. 490

Egyetlen divatos bálhelyisége.

pély
tánczcsopoptokkal.

1 órakor:

Cancan et chiahut
gtBT Vége 5 órakor.

Ma, vasárnap 1898. évi február 13-án *
FÖVÁBOSI VIGADÓBAN

az idei farsang
482

a pesti izi*. nöegylct javára.
Elöre váltott belepti-iegyek ára 2 fit. Kaphatók az ismert eláruiitó-
helyekt-n. Esti perizt£rnáli2 frt 50 kr. - Kazdmto 9 órakor.

< i
< i

becsei figyelmébe ajánljuk, hogy a

IINemes és Lengyel,::
Belváros, Egyetem-tér 5., 1. em.

lévö nagy butorraktárában a ház lerombolás miatt a

minden áron eladatnak.

Tájékoztatásul, hogy legjobbnak bevált

ersd. szab.

Excellent magasnyomásu tömitöim

kizárólag csak közvetlen Bálám
rendelhetök meg és szerezhetök be.

l BUDAPEST,
VI. Eötvös-ntcza 30.

Czerny Tanningene-je

a legjobb festöszer hajnak és szakáinak.
Általánosan maradandó, egyszerüen ajkalmazható, sötét-

szöke, barna és fekete szinben.*Ara 2 frt 50 kr.

Czerny keleti róz3ateje
üde ifjuságii

finom, tiszta arczbört kölcsönöz, mely más szer által el
nem érhetö. VBT Balzaamazappan hozzá 30 kr.

Törvényesen védett, lelkiismeretesen megvizsgált és va-
lódi minöségben kapható:

ANTON J. CZERNY, BÉCS
XVZZX., Oarl LudwiffStraase 6. {sajátház). Föraktár:
I , "WallfisohijaBBa S. Szétküldés azonnal, utánvéttel.
5 frton felüli megrendelések csomagolási költség nélkül
éa ezenfelül posladijmentesen küldcfaiek. Leirások és
használati utasitások az BIIZBJ Czeref-féle kétzitaéivakrfi
kivánatra lagysn és bérmeafve. Raktár BaSaptitMi: TIrik liztaf

ayinu., Kirily-uicza 12. ti Egoer A. Hi, Vlczi-k8rat 17.
Csak akkor valódi, ha Anton J. Czeray névvel Tan ellátva,

más visszautasitandó. (167)

.mindennemü hangr-szersk
borokban

Reményi Mihály
mtlljangszerésznél,

Bidapest, Király-ntoza. 44.
Javitások jótállás mellett
képes árjegyzék Ingyen és

berméntve (218)
jgy

berméntve. (218)

Süliöidön elsajátitott szakismeretek és bosszu
gyakorlat alapján készitek modern sülben

kárpitos- és diszitési munkákat.
Függönyöle dissifése, terem diszitések sib.

kiváló izléssel eszközöltetnek.
Magamat a n. é. közönség kegyes pártfogásába

ajánlva, maradtam kitünö tiszteléttel

kárpitos és diszitö.
Budapest, Vi!., Dohársy-utcza 68.

(Kertész-uteza sarkán.) 120

irodai ezikkek
papirnemüek, nyomtatványok stb.
beszerzése elött kérje Sárosi iro-
dai árjegyzékét, bérmentve küldi

SárOSI y i 9 o ! | papirkereskeaése
409 BUDAPEST,

V. Nádor-utcza 20. szám.

Z\ ne mulassza senki sem
posta n^Ján, utánvét mellett meg-

rendelni,

mig a készlet tart.
Szenzáczlót kelt mindenütt az ujcn-
uan iöiuuiilt (Goidin) müarauy

eredeti

Genfi

Ezen órák meg i;cm kütönbözteüietök az igaz aranytól
még szakember álial sem. Az órák pontosságáért 8 évi kezesséf
nyujtatik. Ara most, mig a raktár tart, 6 frt. Egy hozzá illó
(ioldinláscz széles rond sportalakban 1 frt 6O kr. Mind-n
érához ingyen egy szarvas börzaesku csakis 240

BIERMANN SAMU csomagszétKüldési áruháza
Budapmat, Koaaath Lajom-utcza 1. mzum.

Söldemónyek utánvét mellett; megr nem felelö a pénz
visszatéritéae mellett visszavetette.

Fontos! Zsebóra valódi ezüstböl frt 8.50
valódi tnllaezüst , 11.—

Elsö biztositó intézet
szol$f ála/t esetépe.

Ö cs. és kir. fensége József föherczeg védnöksége alatt

B iz tos i tás i t ö k e : 2 7 mi l l ió ko rona . ~3a$

Fiu gyermekek legelönyösebb ellátása
katonai szolgálat költségének fedezése — illetve a nagy-
koruság idejére. Bövebb felvilágositással szivesen szolgál
<5' az Igazgatóság.
Budapest, V. ker., Erzsébet-tér 1. sz.

RichieriéieHorgony-Pain Expeller
Iiiniment. Capsici comp.

Ezen Mrasves háziszer elieutálll az idö megpróbálásá-
nak, mert már több mint 27 ér óta tnepbizható, fájda-
lomosiilapitö bedomolésként alkalmaztatik kösrvénynél.
csuznál, tagszaggatásnál és meghüléseknél Ó3 az orvosok
által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A
valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment
elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerü házi-
szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni.
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden
gyógyszertárban készletben van; föraktár:
Török József gyógyszerésznél Budapesten. Be-
vásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert
több kisebbértékn utánzat van forgalomban. Ki

, nem akar megkárosodnt, az minden egyes
| üveget "Horgony védjegy és Eiehter ezégjegy-
I zés nélkül mint nem valódit utasitsa vissza.
( RICBTER F. AD. ét társa, es. és kir. odfari szálliiók, RODOLSTADT.

és legellenfállóbb eiosovény
a BEaolora anrentiaoa, országok narancsa, kemény tüvisü, sOrün
bokrosodik, g y o r s a n fejlödik, a n y n l n e m rágja , a rovar nem
bántja és azon elönye is van, hogy a level i selyembogár etetésre
épen ugy használhatók, mint az eperfalevelei. Alkalmas szöllö, kert,
udvar, "Iege!ö és utak bekeritésére. Egyéves gyökeres csemeték
ezre 6 frt, válogatott 8 frt, kétévesek 12 "frt. háromévesek 16 frt,
ezren alul 15 százalékkal drágább, tizezerén felül ezrenként 1 korona

árleengedés.

ezép alanyok tavaszi és nyári nemesitéshez. Kétéves
4 frt 50 kr., egyéves 2 frt 50 kr. ezre. tizezren felüli vételnél ezre egy
koronárai olcsóbb;..körte vadonoz. kétéves ezre 5 frt 50 kr. Kap-
ható BÁOZ GTOBGY "Jolánioldi" szöllötelepe és kertészetében.

Knla. Sá43amegye. 461

Elsörangu

ajánlkozik a n. é.
höigyközönségnek.

B U D A P E S T ,

Csefpry-iitüza 62/a, sz.

fizetési feltetelek következök:
Egy bevásárlási összeg 50 irtról felpénze 5 frt, a maradék havonként

, 100 " , 1 0 , , " " 8 "
150 " " 15 " •" " " 10 "

A fentnevezet Szetési feltételek mellett eladok mindenféle egyszerü és legfinomabb butorokat Iagolc?óbb
árakon, ép ugy egész berendezéseket és egyes butordarabokat. A legujabb árjegyzéket több mint 30U

képpel, 25 kmsk bélyegben való beküldése ellenében bérmentve küldjék. — Felvilágositást ad

JEKTO részletfönök, butor-raktárban,
Budapesti Ili., Koronaherczeg-u. 2., I. ént. f
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Szinházi müsorok.

Reszeli Szitáz j Jár fcinfciz M. ktr.flitriBu , l i | feiikiz j Rép SziaM; Maijir fcialfc j Ilsfaliii tiiriit

! Hétfö iiáuk bán ' Teli Vilmos Frau Frou Lili A gésák

Kedd Marcelle "ÜST
1 Szerda She i A nöszabó . . A t a l m i . . j A gésák

i ; nerezegno I e

Csütörtök ; F ° 1
t

t
J ' 3 ^ e l y Széchy Mária'A bugonottákj A nöszabó A baba

! Péntek Az apród
Atiacué Zsidönö ö ; A gésák

Szombat Oitlicn ' A vasgváros r Carmen Szöke
Katalin A baba A michu-

iánvok.

' Vassrnaod. u.' i'^1- -uneiy
! " t ipl i t

! Esta 1 •'lai;;>V!üZ0S

ur !I , A k u k i a

i Kis

j A

— Coulisset ur ü , r"1 K ü f i U l ,Dupla felesés' —i Kisasszony . r °!

Ste

Több c-3. és kir. szab. tulajdonosa.

3 KÁLMÁN
Budapest, ¥11., Izabel la-utcza 76. sz . 223

Elvállal épület-horgany dtazlteiényoket, légsaesz- és vizvazetéki maak&kat
EfH6nlog«CB«gek ffirdöszobá&bau. Készit vidéken vizvezetéket, osatoraázáat
azagtalas árayákazékekst, ferdeszobákat és szökökntaiEatales3Eeb?»ltt?itell>e&'

- ^ Mjéniatekat iei°v szerint eSfogad* ü=-

Páratlan sikerü jyógr3rbatá2a.i folytán i
bsn ajá&lttató.

fiváro-elektroiSieFapiei rendeld fnfézete

uyÉpsr
Az ideg- s nemi betegségek elnevezése alatt

rejlö különiV'!p_ iegelhanyagoltabb . bántalmak,
1, jkiics huvhüiok ifjukori

fo:
uj

a

as összss g y g ^
Cüithatlantil s zne$sze felül-

n. ennyiben gyóĝ -szerektöl_ v menten
p alatt g-yökeres, áü&aáó s tel-

st bistoait.
lr.iéz.ijm :i iiiodcrr. liygea és orvosi ieciinikaelsörendü

\\\:iv.::I\II\ -zoivr. ;;;".cvssabá'sa gyugytennekke! van berendezve.
Zi-w-ü-i-nlt, biüios t s gyors OTedményei fc lytáa
tc~orár ia ia teljes gyógrjalás után fizeiiietö- Külön
Viix.; TI. ••!;. Kiii' 11 b'?- s ki'.neaet. Rendelés naponta il. e.
•.:••-'I-if. u. 1:. - ' ';:. Leveifkrc dijmentesen váiiiszoiiatik.

beszerzi az esküvöhöz szükséges összes okmányokat
és elvégzi az összes utakat. (359)

Hivatala: Sasdapes t , VII., E rzsé f i e t -kSru t 7.
Vidékre levélben. Vidékre levélben.

M. kir. államvasutak

511T/1S9S. C—IY. szám.

{Pótlék kiadása az osztrák-magyar-német alföldi-
angol személyforga.lomba.nJ . ..

• A magyar, királyi áliamvasutak igazgatóságától
%-eti értesülés szerint f. é. február hó 1-én a Tetschen,
Eotienbach és Odörbergen át 1897. évf" májas "hb
l-töl érvényes személydijszabáshoz az . I. pótlék lép
életbe.

Ezen pótlék a magyar iárályi államvasutak dij-
szabás elárusitó irodájában (Budapest TTUjjO
ntoza 33. I I . em,) 20. krajczárárt kapnaió.

Budapest, 18SS. január 28.

Az i
(Utánnyomat nem dijaztatikj

Veils Meje: AugusstnS ÖS

Bliatáa távoli
Talaj M!

ál&Z

IAUTHNER FÉLE

hirneves

zárt és hatóságilag védett csomagok-
bsn a törvényesen bejegyzett

- wédjegjgyel
valamennyi nagyobb vidéki

füszer- és vaskereskedésekben
4=0 kaphatók.

^ T A Budapesten Andrássy-ut 23. szám alatt
fétezö Wiauthner Ödön czég csakis olyan csoma-
goknál vállal teljes jótállást egészen friss és
walddi magvakért, amely csomagok r a g a s z t v a ,
a medve-ábrával és a Mauthner névvel jelölve
vannak, ugy a mint a mellékeit rajz is mutatja.

Az egyedüli szikviz, mely sterilizálva bacteriummente-
sen kerül forgalomba a

SANITAS SZIKVIZ
kapható minden Jobb elárusitónál

Saniias paradicsom-ki vonat
franczia rendszer szerint conserválva a legtöbb fOszer

kereskedésben. 440

ianinok
A világ elsö gyá-

raibál, valamint sa-

ját készitmények, '

me ly ek zenemüvé-

szek által a zene-

gyöngyeinek nevez-

tettek el, ez idöben

legszolidabban vásá-

rolhatók. 724

Kereszté!;/ mfnfszengora termében
Jutepcst, Váczi-ksrut 21. sz.

icaka 2OE5orák becserélteiaek és hangolások vala-
mint javitások lelkiismeretesen eszközöltetnek.

Váczi-körut 21. EZ. (Ipar udvar).

Alapittatoti 2839. évben.

ssztalos-inesier

Budapest, Yiii, ker" Mária-üfcza 52. sz.
Ajánlja magát mindenféle asztalosmunkára u.m.

Ij^Sopg épület , bolt= és' konylta-berHsnrfeaté-
ssfcpe kávéházi é s wensf ég!Ss be rendezések
iijonnan készittetnek, javitások elfogadtatnak és ponto-
san eszközöltetnek a EegjintányosalsSB áspon..- 43S

Estoriazy herozeg; volt
uradalmi orvoaa.

ismét heiyreálütja, felvillanyozza az életsseliemet, élesbiii az

éfaroszf.
Egy paiaczk ára használati utasitással 2 frt 5O kr" egy kis
paiaezk 1 £rt 25 t r . o. é. A szétküldés az összeg elöleges be-
kfildé?e, vagy utánvét melleit a rllág mindea irányába pontosan
eszközöltetik.

Föraktár; Tö rök József gyógyszerész
urnái Scdapest, Sirály-atoza 12. szám és minden nagyobb

gzógyszertárban kapható.

Császári és kir.
osztrák magyar

és belga kir.
szabad.

Kitünt. Brüssel 1893.
arany érem és diuoi:mánynyal.

Keieü-féls sérvkötö
orvosi tekintélyek véleménye
szerint a l&jtökéleiesebb ezen
nemben; ncr.i csiissik, nem
gyOtkorol kellemetlen nyomági
és .eltávolitja czélszerü szerke-
zeténéi fogva az eddigi sérr-

kötok hiányait.
Ara: egyoldalu 6 frt,

kétoldalu 12 frt
Gyáramban készülnek ezenli*
vül: mülábak, müküzék, mü-
leges füzök, e<jyene3taitók,
járó és nyujtó gépek, gumim
görcsér-hatisnyák stb. Megren-
döléseket pontosan eszközöl

K E L E T I J.
k£isierc3z tvs ortos-sehessi

liCDAPESTSN.
FüiLzlet: IV., Korocaherczeg-ntez* 17.

Gyár- IY. Ro?éljutcza 16.
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A folyó év öszén megjelen

IRTÁK: Dr. Ágai Adolf (Porzó), Dedek Crescens Lajos, Herczeg Ferencz, dr. Jókai Mór, Kozma
Andor, Mikszáth Kálmán és dr. Sziiágyi Sándor.

RAJZOLTÁK: Benczur Gyufa, Garay Ákos, Blaas Gyula, Gause Vilmos, Halmi Artur, Moser
Kálmán, báró Myrbach Felicián, Pap Henrik, Waiter Ottokár és Zasche Tivadar.

A mü nagy fólió alakban (36—é6) két kiadásban jelen meg.

35 fénymetszet (heliogravure) 100 teljes oldalas kép és 200 szSvegrajz.
Kötése a legfinomabb világos szattyán-bör gazdag mivü aranyozott és zománczolt sarkokkal (királyi korona, királyi monogramm, arany-

gyapjas rend csat alakjában, ércz-keret) aranymetszéssel.

ára 2OO

Illusztrációkban magában foglal: S00 teljes o l d a l a s képet é s 2 0 0 szSvegra jzo t angol kettösvászon, arany- és dombormü-sajtolással,
aranymeiszésü kötésben.

Az imént vázolt mü feladatául tüzte ki, mind annak leirási és müvészi tekintetben tökéletes feltüntetését, ami királyunk felséges sze-
mélyéhez a környezetéhez valamikép hozzáfüzüdik.

Ez a n\ü nem foglalkozik sem Ö felsége uralkodásának, sem a monarchia fejlödésének történetével; söt, teljesen mellözve van benne
minden történelmi, politikai és nemzeti szempont. Csakis mozzanatok vannak benne megirva és lerajzolva, melyeknek intim természetét az
jellemzi leginkább, hogy a király uralkodási müködésével semilyen, vagy csak igen laza összefüggésben vannak.

A mü annak nyujtja hü rajzát: a király mily étetet folytat budapesti és bécsi várpalotáiban és ischli nyaralójában. Szól az udvartar-
tás személyeiröl. Elmondja mikép folyik le elnöklete alatt a miniszteri tanács, mikép esik meg a kihallgatás, fogadtatnak idegen uralkodók, foly-
nak le egyházi ós világi ünnepségek. Elbeszél továbbá: hogyan utaz, vadászik a felség; hogyan vesz részt a hadi és egyéb katonai gyakorlato-
kon, mily módon lép vonatkozásba müvészethez, tudományhoz stb. stb.

A szöveget olyan irók szerkesztették, a kik állásuk, összeköttetéseik és a tárgyalandó thémák közveietlen ismerete következtében az
ilyen munkára kiválóképen hivatva vannak. . 492

De a szónál többet azon kimagasló müvészek ezeruzája s ecsete mond el, ir, rajzol és fest le, akik e mü szolgálatába állva, kizárólag
csakis az ebben a müben való reproduktió végett készitettek festményeket és rajzokat, melyek minden irott szónál szemléltetöbben és világosab-
ban tüntetik fel a személyeket és tárgyakat. .

A legmagasabb udvari hatóságok részéröl az e mü kör,ül elfoglalt müvészeknek a legelözékenyebb módon megadott engedély; hogy
minden palotáról, nyaraló-kastélyról, vadásziákról és vadászterületröl a helyszinén vehetnek fölvételeket, hogy udvari szertartásoknak, ünnepek-
TIAU «thinr>V C7F>mtiinni Ifihot.tfffc • — nftalv PZ tpt i f i lfthfttövé. hoffV az il lusztráeziók erflflfiti r i l I7ai a v i l in nvrvmán fct»lt Hnlo-nJr öo iolpnotoi- Tnii l-Ánpf

p y
nek stbinek szemtanui lehettek;
tárják élénk.

y , gy , p
csak ez tette lehetövé, hogy az illusztráeziók eredeti rajzai a való nyomán kelt dolgok és jelenetek hü képét

metszeti! luxus kiadástmár liavi 5 forint részletfizetés, a szalon diszkiadást pedig havi 2 forint részletfizetés ellen szállitjuk.
A fizetés csak a mü átvételekor kezdödik.

Kérjük az alábbi közölt aláirási jegyet használni:
"A KIRÁLY KÖNYVE" kiadóhivatala.

Budapest, VII., Erzsébet-körat 17.

Aláirás:

A fénymelszetü Imxms kiadásra.

Király Könyve" kiadóhivatalának
Budapest, VII., Erzsébet-körut 17.

A fent közölt prospektushoz képest "A Király Könyve" czimü
diszmti fénymetszetü luxus kiadásának egy példányára irok álá;

ff Ára 2OO forint. 3
A fizetés a mü átvételekor történik.

SLJ egyszerx'e;
b) frtos havi részletekben határidö veszteségével

(A mellözött fizetési módozat keresztül huzandó.)

Helvnév és kelöt:

Szabatos czim:

Aláirás:

A szalon kiadásra.

Xirály Könyve" kiadóhivatalának
Budapest, VII., Erzsébet-körüt 17.

A fent közölt pruspektushoz képest "A Kirá ly Könyve" ezimü
diszmü szalon diszkiadás egy példányára irok alá:

Ára SO fopiut.
A fizetés a mü átvételekor történik.

s) egyszerre;

b) - — frtos havi részletekben határidö vesztességével.
(A mellözött fizetési módozat keresztül huzandó.)

Helynév és kelet:- ——

Szabatos czim: .

iF-ry

1>
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