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Zola elitélve.
A történet lapjain örökre föl lesz

jegyezve ama bátor férfiu tette, ki nem
hallgatván másra, mint lelkiismerete sza-
vára, latba vetette nagy személyiségének
súlyát, koczkára tette világraszóló hir-
nevét és népszerüségét egy hatalmas
nemzet véleménye ellenében egy szegény
emberért, aki, az ö meggyözödése sze-
rint, ártatlanul szenvedi a fogság min-
den keservét a világtenger egyik sivár
szigetén. Zola Emil, kit a franczia
akadémia nem akart fölvenni a halhatat-
lanok sorába, százszorosan halhatatlanná
lett az erkölcsi eszményért küzdö nagy
gondolkodók sorában. Amit nem tudott
megtenni hatalmas, kiméletlen prózája,
azt megtette féket nem ismerö, határta-
lan lelkesedése. A költészetben eretnek
volt; de az igazság szeretetében igaz-
hitü. Mert az igazság nem költészet, ha-
nem valóság.

Küzdelmében megbukott ; vissza-
utasitották, elitélték törekvését, megbün-
tették öt magát. És most ö, ki merészen
kivonta a ferney-i bölcsnek dicsö kardját,
mely vissza tudta állitani Calas, Sirven
és Lally becsületét, saját lelkében le-
sújtva gondolkodhatik párisi palotájának
csöndes rejtekében afölött, hogy az igaz-
ság tényleg valóság-e, hogy nem csak
költészet-e azon a földön, ahol egy tá-
bornok állitása többet nyom egy irónak
kétheti bizonyitásánál.

Talán nem is voltak kétségei pöré-
nek kimenetele iránt ; talán megértette
és helyesen értelmezte a köznép fölzú-

dulását, midön naponkint kerülöutakon
hajtatott haza a Palais de justice komor
palotájából: ezt engedi sejtetni ritka
fényü védbeszéde, mely egyes részeiben
már ugy hangzott, mint bucsuvétel a
szabadságtól.

De ha sejtette is, hogy neki a tár-
gyalás termének ajtaja a fogházra nyilik,
lelke egy perczig sem csüggedett, bátor-
sága egy pillanatra sem hanyatlott; mi-
kor a megfigyeléshez szokott ember éles-
látásával odamondta az esküdteknek,
hogy „ök is tévedhetnek", még egyszer
összeszedte háborgó szivének minden
fölindulását és egy európaszerte bámula-
tott keltett, ékesszóló peroratióban égnek
kiáltotta rendithetetlen meggyözödését. Még
egyszer megesküdött hitére; aztán az
emberek itéletére bizta sorsát.

Magatartása az egész ügyben ma-
gasztos és tiszteletet parancsoló volt. Ezt
elismerték még azok is, kik aktióját bü-
nösnek és károsnak mondták. Az utcza
zavaros tömege Zola minden emberére
ráfogta, hogy meg van vesztegetve. Csak
Zolára nem. Ha a vizbe dobták volna,
aminthogy fenyegették, önzetlensége fön-
uszott volna a Szajna hullámain, mint
Páris büszke czimerének ódon gályája :
"Fluctuat nec mergitur."

Amit Zola tett, az tiszta lélekböl föl-
törö nemes cselekedet volt. Ezt a szenvedé-
lyében ittas Francziaország félreismerheti;
de a nyugodt lélekkel itélö Európa fölül-
birálja a vádoló nemzetet és lelkesedés-
sel üdvözli azt, kit a mai itélet sújtott.

Bezárják. És él kell ismernünk, hogy
mégis csak geniális nemzet ez a fran-

czia. Más nemzetnek nem sikerül börtö-
neit ily foglyokkal népesitenie.

Minket, kik nyugodtan és hidegvér-
rel néztük a történöket és nem lelkesit
a franczia tábornokok diadala, csak az
az egy kérdés foglalkoztathat, hogy a
párisi hazaáruló tisztek ügye ez itélettel
be van-e végleg fejezve?

E kérdésre nem mernénk határozot-
tan felelni. Tény az, hogy Francziaor-
szágnak és különösen Párisnak nagy
szüksége van a belsö békére. A franczia
népnek társadalmi osztályai és politikai
pártjai keserves küzdelemben bántalmaz-
ták egymást négy héten át; félbenhagy-
ták minden munkájukat; nyilvános ügyeik
vesztegeltek; saját panaszuk szerint még
iparuk és kereskedelmük is meg-
akadt. Helyre kell tehát állitaniok
a köznapi rendet a nyilt és magá-
nos élet minden terén. És a milyen
gyakorlati nép a franczia, mikor ész-
nél van: most, mikor a szenvedélyek
nyugalomra térnek, meg fogja találni az
eszközöket, melyek közéletét rendes
medrébe terelhetik. De azért az Ördög-
sziget foglyának ügye aligha lesz ezzel
teljesen befejezve. A respublica emberei
igen keserves tapasztalatokat tettek az
utóbbi napokban ; a nagy túlsúly
által, melyet a hadsereg gyakorol az
országban, veszélyeztetve érzik már is
a kormány-formát; és ez öket arra
fogja ösztönözni, hogy a köztársaságot
oly bástyákkal vegyék körül, melyek azt
megvédeni képesek minden belsö támadás
ellen is. Ki fogják vivni azt, hogy a ka-
tona a köztársaság alapjait védje, de ne

Papok az iskolában.
Az iskola az ember elsö Golgothája. Tud-

valevöleg kegyetlen, szürke i intézmény az is-
kola és költészete künn él a falakon kivül;
öszszel, mikor a gyermek fázósan beül a pa-
dokba, az ablakon át még látszanak a szomorú
mályvarózsák és májusban, mikor a gyermek
még mindig benn ül az osztály padjaiban, az
ablakon át már látszik az orgonavirág s a
mézédes ákácz. Vénülö szivemben nem is
ismérem én másnak az iskolát: egy poros
nagy teremben buta gyermekek közt kell ül-
nöm és nem szabad kimennem a mályvák, az
édes ákáczok közé, mert ime, mellékesen egy
pap is ül köztünk, egy feketekanavász-reve-
rendás pap. És Zeusz, ki alakot változtatott
Lédáért és Európáért, itt is mithoszi játékokat
üz : a kathedrán minden órában megvál-
toztatja a kanavász-reverendás papot. Egy-
szer ugyanis kövér és pirosarczu a pap és
ötödik Lászlóról beszél, tompán köhécselve;
azután hirtelen élessé, rikácsolóvá lesz a hangja,
akkor már vörös és szikár a pap és az ásvá-
nyok csudás szineit magyarázza. Egy óra mulva
aztán már kicsiny és szöke a pap és a táblára
hetüket rajzol : A—B-t, mely kettö együtt szo-
kott lenni, mint Numával a Pompilius . . . S

én ülök a tulsó padban, igy sóhajtván: — Ó,
Zeusz, ó, felhömozgató Zeusz, hamar változ-
tasd át harmadszor is a papot! Mert akkor
nemsokára ki szabad mennem a mályvarózsák,
az édes ákáczok közé.

Eszembe jut most, mivel a normál-ember
minden esztendöben kétszer emlékezik az is-
kolára : ugyanis nyáron, mikor az érettségi
vizsgálatok folynak és Erödi Béla föigazgató
ur, a geografus, birálja a magyar dolgozatokat
(Hm, ez majd olyan, mintha Serpa Pinto elég-
telent adott volna a tizennyolcz éves Cervantes
spanyol dolgozataira.); továbbá télen, mikor a
közoktatásügyi miniszter költségvetése tárgyal-
tatik. Az elsö alkalommal szokás, hogy az irók
alkalmi tárczákat irnak az iskoláról és ekkor
én és kar-társaim nyakra-före hazudozunk: hogy
ó, a kedves fehér cziszterczita atyák ; ó, a ked-
ves kékselymes prémontreiek ; ó, a kedves pia-
risták, minoriták és a többiek, mily drága jó
dolog volt náluk iskolába járni . . . A
másik alkalommal azonban szokás, hogy a
képviselöházban igazat mondanak a nemzet
atyjai és szigorúan megbirálják az iskolákat.
Az elsö dolog nem nagy hiba, mert egy álta-
lános hipokritaságból ered: az irón kivül
tudniillik minden más ember is életfogytáig
azzal a képmutatással szokott élni, hogy ö

szeretettel emlékezik vissza az iskolára. A
második dologban nagyobb a hiba, mert nem
mindig birálnak meg minden birálni valót.
Annál jobban meglepett az, hogy tegnapelött,
vagy mikor, a Wlassics budgetje lévén soron,
fölállt valamelyik néppárti képviselö ur (azt
hiszem, fötisztelendö Juriss Mihály), és igy
panaszkodott:

— A közoktatásügyi kormány nincs meg-
elégedve a papi iskolákkal !

Ó, fötisztelendö Juriss Mihály, még elkö-
vetkezik az az idö, hogy én önt megcsókolom
ezért a nyilatkozatáért! , . . De hát a. kor-
mány igazán nincs megelégedve a papi isko-
lákkal ? ! A kormány csakugyan észrevette,
hogy a tanitóklérus jórészt egy kedélytelen
tömeg, mely a sziv világából nem ismer egye-
bet a taroknál és a savanyuvizes borocskánál ? I
A kormány valóban elégtételt ad nekem azért,
amit tizennyolcz év elött szenvedtem papi is-
kolákban ?! . . . Álom ez, vagy valóság ez,
kedves Juriss Mihály ? . , .

. . . Ó, Juriss Mihály, nem csudálatos
ezen kárörömöm. Amit durvaságban és igaz-
ságtalanságban ez élettöl kaptam, annak mind
a szerzetes-tanárok voltak a szállitói, e sa-
vanyu agglegények, kiknek okából még a ha-
rangszót sem szivelhetem férfikoromban. Mivel
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támadja. És erre éppen a lefolyt pörök
fogják nekik az alkalmat szolgáltatni.

A végigküzdött harczok alapjában
egy nagy igazságnak kell eltemetve lenni.
Egy-egy ember érdekében tervezett csel-
szövények nem borithalnak ily magasra
csapó lángokba egy nagy országot. Az
ily küzdelmek végső okainak fontosab-
baknak kell lenniük egy elégedetelen csoport
machinátióinál. Ha tehát e nagy fölkava-
rodásnak mélyében valóban egy igazság
rejlik, az onnan íölkéredzik ; ki is fog
törni és meggyőzvén a kedélyeket, dia-
dalt fog ülni a közelismerés napfényében.

E kitörés színhelye pedig a parla-
ment lesz. Egy gyönge, megfélemlített
kormány fog ott szemben állni az
elvet védő erős emberek egész tábo-
rával, kik számon fogják kérni a
kormány embereitől ezek saját jobb
meggyőződését, melyet egy csoport ma-
gasállásu ember követeléseivel szemben,
talán éppen a béke megóvása érdekében,
elhallgathattak.

E nagy leszámolás fogja a békét és
rendet végleg helyreállítani.

Kinek fog ez dicsőségében és állásába
kerülni, azzal a leszámolás ama napján
senki sem fog törődni.

Mikor az államforma van kérdésben,
melyhez Francziaország két tartomány és
öt milliárd árán jutott, akkor egyes em-
berek nem számítanak.

A köztársaság megvédelmezte magát
Mac-Mahon ellen és Boulanger ellen, kik
szintén katonák voltak. Meg fogja magát
védelmezni azok ellen is, kik most támad-
ják alapjait.

És mikor ez megtörtént, világossá lesz
az is, hogy Zola Emil nem vonta magára
a kimért nagy büntetést hiába, hanem csak
a szerepét töltötte be, melyet a nemzetek
sorsának rendithetetlen logikája rá rótt.
Meg fogják ismerni, hogy ő, az iró, csak
avatott hangoztatója volt az igének, melyről
az apostol bizonyítja, hogy "kezdetben
volt", és mely ez esetben igy hangzik:

Az igazságot lehet fojtogatni; de nem
lehet megfojtani.

POLITIKAI. HIREK.
A képviselőházunk délelőtt tíz órakor

ülést lesz.
A pénzügyi bizottság ülése. A képviselőház

pénzügyi bizottsága pénteken, e hónap 26-án dél-
után öt órakor ülést tart. Ebben az ülésben Veszi
tárgyalás alá a magyar királyi postatakarékpénztár
kamatozó betét-maximumának és tartalékalapjának
felemeléséről, továbbá a Magyar Keleti Tengerhajó-
zási Részvény-Társasággal kötött szerződés beczikke-
lyezéséről szóló törvényjavaslatokat.

A lap-statárium. A Politische Corres-
pondenz egy budapesti levél alakjában csilla-
pitgatja a fővárosi sajtót, hogy a „lap-statá-
riumu egyáltalán ne aggaszsza. A kormánynak,
ugymond, a jelenlegi helyzetben sokkal nagyobb
a felelőssége, semhogy a sajtótörvényt, az
eddigi lanyha praxis szerint, továbbra is alkal-
mazni lehetne. Idáig, ha az inkriminált czikk
szerzőjét utól is érte a törvény keze, a
vétkes sajtótermeket ezért minden állami
kedvezmény igénybevételével terjeszthette. At-
tól nem keli tartani, hogy az ügyészség
most konfiskálni fog minden ellenzéki és kor-
mányellenes sajtóterméket, mert hiszen szem-
ben találja magát, azzal a kötelezettséggel, hogy
panaszt kell emelnie és a lefoglalást az esküd-
tek színe elölt igazolnia is kell. Az esküdtek-
ben meg lehet bizni, hogy, ha az inkriminált
czikkben csak bírálat leend, a vádlottat
föl fogják menteni és csak akkor fogják
kimondani a vétkest, ha tulajdonképeni szo-
cziálista vétségekről, mint osztálygyűlöletre való
izgatásról és hasonló deliktumokról lesz szó.
Az ügyészség óvakodni fog, hogy kompromit-
tálja magát azzal, hogy vádinditványait ismé-
telten elutasítják. A fővárosi sajtó állásfogla-
lása az igazságügyminiszter rendelete ellen nem
adja hü képét a közvéleménynek, amely a szo-
cziálista sajtó ellen még jóval élesebb rend-
szabályokat követelt. Az az ideges félelem,
amelylyel a sajtószabadság veszélyeztetésétől
tartanak, ép oly alaptalan, mint az a pánik,
amelyet a szocziálista mozgalmak keltettek.

A protestánsok és a kongrua-javaslát. A re-
formátus és ágostai hitvallású protestáns felekezetek
vezetőférfiai tudvalevőleg értekezletet tartottak a
kultuszminiszter által a napokban benyújtott kon-
grua-javaslat tárgyában. Az értekezleten Tisza Kál-
mán báró Prónay Dezsőt ajánlotta elnöknek, a
többség azonban arra való tekintettel, hogy már a
bizottság első ülésekor, a zsinati tárgyalások idején
is Tisza Kálmán vezette a tárgyalást, azt kívánta,
hogy most is Tisza Kálmán elnököljön. , Miután

többen a javaslat ellen szólaltak fel, az ágostai hit-
vallásu evangélikus egyház részéről azt az indít-
ványt terjesztették elő, hogy a kongrua-javaslatot
vessék el, mert az 1848 : XX. törvényczikknek egyál-
talán nem felel meg. Erre Tisza Kálmán kijelentette,
hogy közös határozatról nem lehet szó, mert ő és
hitsorsosai már ellenkező értelemben határoztak s
illetve állapodtak meg. Tisza Kálmán körvonalozta
is az álláspontját. A felekezetének vezetőférfiai
azért nem kívánják megakadályozni a javaslatnak
törvényerőre való emelkedését, mert ha nem felel is
meg teljesen a követelményeknek, mégis nem vitat-
ható el, hogy a mai állapotok lényeges javításai
czélozza.

Rendkívüli házadómentesség. Lukács László
pénzügyminiszter ma beterjesztette a képviselő-
házba jelentését a Pozsony, Szombathely, Zágráb
és Eszék városok részére engedélyezett rendkívüli
házadómentesség tárgyában. Az eme városokban
engedélyezett házadómentesség az 1896 : XXIII.
törvényczikk 5. szakaszán alapul és e szerint az
emlitett városokban az 1905-ig felépített, legalább
egyemeletes házak ujabb három évi adómentessé-
get kapnak.

A kultusz-tárcza.
A képviselőház ülése.

A tárcza kettős jellegéhez képest a tisz-
telt Ház ma vallási és oktatási vitákba bocsát-
kozott. Nem az oktatási viták voltak az érde-
kesebbek, mert jóformán csak a testi nevelés-
ről folyt a szó s ez nagyobb hallgatóságot nem
tudott lekötni. Ellenben a vallási viták nagyon
pikánsak voltak s ez mindig tetszik. Nem sza-
bad azonban arra gondolni, hogy amolyan nagy-
szabású valláskérdések voltak szőnyegem. Tá-
volról sem. Csak egy kis vallási türelmetlenség
mutatkozott, amely hirtelen tört ki egyrészt
Thaly Kálmánból, másrészt a néppárt néhány
katonájából.

Nagyon érdekes jelenetek voltak. Thaly
Kálmán például megtámadta a néppártot, hogy
mindig csak vallásos nevelést sürget, holott a
nemzeti nevelés a fő.

— Mi is azt gondoljuk! — szólt közbe
Rakovszky István.

— D e sohsem emlegetik, felelt Thaly.
Pedig hogy a vallásos nevelés* mit ér a nem-
zeti jelleg nélkül, azt szépen illusztrálják a
szászok és a többi nemzetiség.

ha megkondul e poétikus zene, hiába akarok
én csöndes falusi alkonyatra gondolni és söté-
tedő bárányfellegekre, a Schiller vén hangszere
szivemnek másról mesél. Hangja nekem ke-
resztülrezeg egy komor püspöki városon, hol min-
dig szürke, mocsári köd van az utczákon, hol a
papok folyosóin rettentő festmények láthatók
és a síró kis fiukat oda viszik latinul tanulni.
Oda viszik őket, kocsira rakják őket, előkeritik
őket a kertből, az édesanyjuk georginái mellől.
Nyers papok elé, akik már nem tudják, hogy
ők is csak félénk kis fiuk voltak hajdan.

Az igazgató ur — kedves Juriss Mihály
— az egy sápadt arczu aszkéta volt, aki ha-
ragudott az egész világra, mert nagy volt a
mája. Most ott ül ő a faragott kanonoki stal-
lumokon és én bizonyíthatom, hogy igen jól
emlékeznek rá a tanítványai. Ha idővel sike-
rül még neki pápai praelátussá lenni, avagy
választott biduai püspökké, akkor sem fogom
elfelejteni, hogy az első tanári konferenczia
után mit mondott nekem az osztály előtt -

— Futó János, te egyszer jelesre felelsz,
egyszer meg szekundára, tehát te sem hideg
nem yagy, sem pedig meleg nem vagy. A szent-
irásban pedig irva vagyon, hogy aki sem hideg,
sem. meleg, az kidobatik!...

Hallják, uraim, az igazgató engem ki

akart dobni azért, mert egyszer szekundát kap-
tam a földiratból! És folytatólag még mosoly-
gott is ő az ötletének és erre természetesen
hangosan nevetett az osztályfőnök és erre ter-
mészetesen hangosan nevetett az egész osztály
és természetesen legjobban nevetett az első
eminens: a Kádár Sándor. (Most a lelkipásztor-
kodás és a keresztény morál tanára a püspöki
theologián.)

Továbbá a latin tanár — kedves Juriss
Mihály — az egy görbehátu majom volt, akit
soha többé nem akarok látni, mert két esz-
tendeig néztem az arczába és ez egy egész
hosszu életre elégendő. Különben illett reá is a
derék páter Eberhard Corbiniánus epitáfiuma :

Von den Gelehrten war er keiner,
Aber von den Geschwinden einer.

Mert tiz percz alatt a leghosszabb misét
is elvégezte. Ezen az előnyös tulajdonságán
sokat rontott az, hogy a gyerekeket egészen
különös módon sértegette: csufneveket adott
nekik. S mivel a latin nyelvet csak véletlenül
tanította, gondja volt rá, hogy ne felejtse el a
tulajdonképeni szakmáját sem, a természet-
rajzot ; a csufneveket tehát a növény- és állat-
világ köréből válogatta, szorosan ügyelve arra,
hogy ki-kinek a nevét is lehetőleg nevetségessé
tegye a csufnév.

— Futoncz ! — igy hívott engem, Futó
Jánost.

A „Pap"-ból Paponczot csinált, a kövér
kis Müllernél azonban szakított a rendszerrel
és azt egyszerűen csak lajhárnak nevezte el.
Kitünő ember volt a latin tanár.

Az ásványtan professzora — kedves Ju-
riss Mihály — az fekete pápaszemet hordott
és én őt különösen szeretném Wlassics minisz-
ternek bemutatni. Mert ha még él, érdemes
volna őt letenni a Ház asztalára, bizonyságául
annak, hogy a kormány nem lehet megelégedve
a papi iskolákkal. Ez az ember élő megteste-
sülése az igazságtalanságnak, mivel már a ter-
mészet is igazságtalan volt akkor, midőn oly
visszataszító fejet helyezett egy szerzetes-pro-
fesszor alakjára. De ennél még sokkal nagyobb
igazságtalanságot követett el velem az „Asbest"
czimü fejezetnél.

Ugyanis az asbestről tanultunk és az ás-
ványtan tanára behozott egy kis skatulya as-
bestet, tollfinomságu hosszu szálakat, melye-
ket padról-padra mutogatott. Homályos téli dél-
után volt és az asbest-szálakat a világosság
felé kellett tartani, mire a tanár ur odaért a
mi padunkhoz; előttem pedig fölállt Kovács

Pista, aki széles, nagy fiu volt és igy én az
asbestből semmit sem láttam.
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Rakovszky megharagudott a megjegyzésért.
— Illusztrálja Bethlen Gábor is.
— Hohó (kiáltott megsebezve Thaly),

Bethlen Gábor királyom volt, fölséges uram és
megverte a németet. (Ez Thaly szemében a
legnagyobb érdem.)

— De a pogányt is ő hozta a magya-
rokra, — szóit mérgesen Rakovszky.

Ezt már nem tűrhette Thaly és lángoló
arczczal fordult Rakovszky ellen :

— A szabadságért, harczolt és a magyar
király szobrot állit neki. Ezt jegyezze meg ma-
gának Rakovszky ur.

. . . De más csetepaték is estek kálvi-
nisták és katholikusok közt, a hallgatóság nagy
gaudiumára, mert e csetepatékon kivül alig
akadt mulatsága a képviselőháznak. Csak az
öreg Madarász gondoskodott még néhány de-
rült pillanatról, amikor fájdalmasan emlegette,
hogy micsoda tengersok számok szorzásával
kínozzák meg az ártatlan iskolás nebulókat.
Még egy öreg képviselő is megtévedne a sok
szám labirintusában. Hát mire engedi a kis
ártatlanokat igy megkinozni a — k ö z o k t a t á s i
kormánytag ur?

(Az öreg ur erősen megnyomta ezt az uj
szót, amelylyel a miniszter kifejezést megma-
gyarositotta. Ha a múltkori országlár nem
tetszett, itt van helyébe a kormánytag . )

Egyébként a kultusztárcza tárgyalását
még ma sem fejezték be, mert az ülés végére
két interpelláczió is maradt. Ezek közül a Ház
nagyobb figyelemmel a gróf Andrássy Sándorét
hallgatta az agrárszocziálizmusról. A fiatal
gróf, aki ezzel az interpelláczióval mutatkozott
be először a törvényhozásnak, az ő rövid és
tapintatos beszédét élénk helyeslések közt mond-
hatta el.

A képviselőház ülése.
A három napos szünet után a képviselők nem

igen siettek a törvényhozás termébe. A karzatok is
néptelenek voltak. Az ülés elején Lukács László
pénzügyminiszter terjesztett be törvényjavaslatot
Szombathely, Eszék, Pozsony és Zágráb kivételes
házadómentességéről, aztán a jegyző jelentette, hogy
az ülés végére Molnár János és gróf Andrássy Sán-
dor jegyeztek be interpellácziókat.

Folytatták a kultusz-tárcza költségvetésének
tárgyalását.

— Ereszsz, hadd lássak! — súgtam a
Kovács Pistának és félrehúztam egy kissé a
balvállát.

A tanár ur becsapta az asbest-skatulyáját
és rámrivallt rettentően:

— Futó János, te igazán egy romlott
gazficzkó vagy ! Kilöklek, hogy a lábad sem
éri a földet! ...

Hallják, uraim, romlott gazficzkó voltam,
mert az asbestet akartam látni.

Nincs bizony hála ezekben a sorokban,
de ezeknek a profeszszoraimnak nem is va-
gyok hálára kötelezve, főtisztelendő Juriss Mi-
hályi Mert azon számos alkalmakat kivéve, mi-
dőn durvák voltak és sírva fakasztottak, nem
emlékszem, hogy csak egyszer is foglalkoztak
volna velem különösen. Feleltem nekik, ők be-
irtak valamit a könyvecskéjükbe, adtak továbbá
egy állandó ülést a padban, ezért fizettem az-
tán tizennyolcz forint tandijt minden esztendő-
ben. Az ügylet tehát le van bonyolítva, nem
tartozunk egymásnak semmivel sem; a véd-
telen, sápadozó gyermek régi fájdalmaiért
ugy sem tudnának kárpótolni engem. De azért
mégis örömmel veszem tudomásul, hogy a kor-
mány nincs megelégedve a papi iskolákkal.
Igaza van a kormánynak, kedves Juriss Mihály.

P—p D-L

A testi nevelésről.
A középiskolák igazgatása tételénél Mócsy

Antal válaszolt a közoktatásügyi miniszternek arra
a fejtegetésére, mely szerint nem szükséges a katho-
likus alapokból föntartott gimnáziumokhoz odatenni
ezt a jelzőt: katholikus, elég, ha ezzel a szóval mi-
nősitik: királyi. Kéri a minisztert, hogy a katholikus
jelzőt tétesse oda ez iskolákhoz.

Wlassics Gyula miniszter erre azt válaszolta,
hogy e kérést nem teljesítheti, mert a királyi jelző
által a katholikus jelleg nem érintetik.

A léteit elfogadták.
A tornatanítás tételénél Papp Samu hosz-

szasabban fejtegeti, mennyire szükséges az iskolák-
ban a testi nevelés fokozottabb gondozása, különö-
sen az iskolai játékok meghonosítása. Az ugrás,
mászás, lapdajáték igen alkalmasak a testi nevelésre,
sőt még a jellem szilárdítására is. Még nagyobb gon-
dot kell forditani a leányok testi ápolására. A
megerőltetett szellemi foglalkozás mindenesetre ár-
talmas a nőknek. Nem helyeselheti azt a nevelési
rendszert, amely mindenkép tudósokat és hivatalno-
kokat akar nevelni a nőkből. A nők agysulya ki-
sebb, mint a férfiaké, természetes tehát, hogy a
szellemi foglalkozás sokkal kisebb mértékben való
a nőknek, mint a férfiaknak. A testi nevelés hasz-
nát és szükségét a teóriában nálunk mindenki el-
ismeri, sőt szép szavakban hirdetni is szokták, de
megvalósításától bizony igen-igen távol állunk. Alig
van valami játszóterünk s ezért sürgeti, hogy a fő-
városban és a vidéki városokban a játszóterek föl-
állítása érdekében tegyenek valamit. London városa
másfél millió forintot költött tavaly arra, hogy ki-
sajátítások által a játszótereket szaporítsa.

Madarász József a maga részéről is figyel-
mébe ajánlotta a közoktatási kormánytag urnak Papp
Samu fejtegetéseit. Tapasztalatból tudja, hogy ifjaink
mennyire tul vannak terhelve a tanulással. Ezt ed-
dig nem emlitette meg, mert fia a középiskolába
járt s nem akart annak a gyanújába esni, hogy a
maga gyermeke érdekében szólal föl. Most már el-
mondhatja, hogy mily képtelen dolgokkal terhelik a
szegény iskolás fiút. A harmadik-negyedik osztály-
ban történt meg fiával, hogy ilyen számadási példát
adtak föl neki: Szoroztassék meg százezermillió
tudj' Isten hány tízezer stb. valami töméntelen mil-
lióval. Háromszor is végig szorozta ezt a sok szá-
mot a fiu, maga is segített, mig helyes eredményt
tudtak elérni. El is ment a tanárokhoz, megkérdezni :
ugyan minek terhelik a gyerekeket azzal a rettene-
tesen sok, istentelen tudománynyal? Ők azt mon-
dották, a közoktatási kormánytag ur rendeli igy.
Nos, hát ő most arra kéri a kormánytag: u ra t : ren-
deljen már mást. (Élénk helyeslés.)

Major Ferencz nem szeretné, ha az erőmüvi
gyakorlatokat tulságba vinnék az iskolákban, mert
ez a szellemi munka rovására menne. Fölhívja a
minisztert, legyen gondja arra, hogy a tornát ne
tanítsák egészségtelen teremben.

Hock János: Csenevész ez a mai generá-
cziónk s hogy a rá váró nehéz föladatok teljesíté-
sére képes legyen, testének neveléséről is gondos-
kodnunk kell. Szellemi föladatát összehangzásba kell
hozni, testi erejével. A testi nevelés már az elemi
iskolákban el van hibázva s ez annál nagyobb hiba,
mert mind nagyobbá válik a túlterhelés veszedelme.
A helyes tanítás példájára ott van a mintagimnázium,
amelyben az ifjú a tanulásra való öt órát munkával
tölti, de ez alatt magáévá is teszi az előadott dol-
got Más iskolákban erre másik öt órára van szük-
sége a tanulónak.

Az elnök a vitát berekeszti.
Wlassics Gyula miniszter örvend a szép

eszmecserének, de részben fölösleges volt, mert őt
nem kell még meggyőzni, ő át van hatva annak
fontosságától, hogy a testi nevelést helyes alapokra
fektessük. A miniszteriumban hozzáértő jeles erők
dolgoznak most a tornatanitás reformján s lehető-
leg hamar meg is fog az valósulni.

A tételt ezután szavazás nélkül elfogadták.
Csetepaték.

Az iskolai felügyelők tételénél Mócsy
Antal a szigorúbb vallási és erkölcsi fölügyeletet
sürgette. Kérte a minisztert: figyelmeztesse az
iskolák felügyelőit, hogy tapintatlan föllépésükkel,

amelyre nem egy esetet tud, a tanítók tekintélyét
ne rontsák.

Thaly Kálmán azt kívánja, hogy az iskolai
fölügyelők ügyeljenek arra is, hogy a tanítás
hazafias legyen, hogy jó hazafiakat is neveljünk.

Rakovszky István : Mi is azt akarjuk !
Thaly Kálmán: De nem emlegetik. Pedig az

erdélyi szászok példája bizonyítja, hogy a vallásos
nevelés egymaga nem elégséges.

Rakovszky István : Hát Bethlen Gábor !
Thaly Kálmán : Bethlen Gábor királyom volt,

fölséges uram és megverte a németet!
Rakovszky István : A törököt hozta ránk!
Thaly Kálmán: A szabadságért harczolt és

fölséges urunk szobrot állit neki; ezt jegyezze meg
a képviselő u r !

A tételt elfogadják.
A tanítóképzők tételénél Mócsy Antal visz-

szatért erre az összetüzésre s megütődéssel konsta-
tálta, hogy Thaly fölszólalásának az volt az iránya,
hogy itt vádként hangoztassa, hogy a katholikusok-
nál külön is kell a hazafiságot hangsúlyozni.

Thaly Kálmán : Dehogy! Ne tessék itt feleke-
zeti vitát csinálni!

Mócsy Antal: Kimaradhatott ez a fölszólalá-
somból . . .

Rakovszky István: Fölösleges a hazafiságot
külön említeni !

Mócsy Antal: . . . de akárhányszor a néppár-
ton a vallásos oktatásról szólnak, vegyék ugy, hogy
ezzel a hazafiságról is szóltak. Mert a vallásos ér-
zület ápolásával együtt jár a hazaszeretet fej-
lesztése.

Thaly Kálmán visszautasítja Mócsynak azt a
fölfogását, mintha őt felekezeti érzület vezette volna
és hogy a katholikus iskolák hazafisága ellen külön
is kifogást akart volna emelni. Ámde, ha Mócsy a
beszédéből kifelejtette a hazafiságot, ez nem szol-
gáltathat okot a megnyugvásra.

Mócsy Antal erre azt feleli, hogy ezen a
téren nem akar Thalytól tanulni.

A tételt elfogadták.
Elnök öt perezre felfüggeszti az ülést.
A néptanítók tétylénél Páder Rezső a köz-

ségek iskolaadójának beszedése körül fönforgó fél-
szegségekről beszél. Majd szóvá teszi a tanítók
nyugdij-intézetét, melylyel szemben nagy a tanítók
bizalmatlansága s olvasott nem egy gyanúsító közle-
ményt e nyugdíjintézet pénzének kezeléséről. E
bizalmatlanság és gyanúsítás elhárítására kéri, hogy
tegyék közzé a számadásokat.

Wlassics Gyula miniszter: Minden évben be-
terjesztem !

Páder: Nem láttam! Határozati javaslatot
nyújt be, amelyben utasittatni kívánja a kormányt,
hogy a tanitók nyugdijának rendezéséről és fizetésé-
nek emeléséről intézkedjék.

Madarász József kevesli ezt a határozati ja-
vaslatot, mert nincs benne határozott összeg, mind-
azáltal megszavazza,

Wlassics Gyula miniszter azonban kijelenti,
hogy a közoktatásügy állapotáról évi jelentést
adott ki. *

Szőts P á l : Ki is van tűzve a napirendre.
Wlassics Gyula hangsúlyozza azt is, hogy a

tanítók fizetése az 500 forintig fokozatosan fölemel-
tetik. Miképp képzeli azt Páder, hogy a kormány
adjon be javaslatot a tanítók fizetésének 600 forin-
tig való fölemelése iránt, mikor a felekezeti iskola-
főntartók az eddigi minimális fizetést sem adják
meg. Szigorú rendeletet küldött a közigazgatási bi-
zottságokhoz : puhatolják ki, mely néptanítók nem
kapják meg a törvényben megállapított minimális
fizetést.

A tételt megszavazták.
A vitát holnap folytatják.

Két interpelláczió.
Következnek az interpellácziók.
Molnár János elmondja, hogy Csaczán a ka-

tholikus kör sziníelőadást akart tartani, de a szol-
gabiró ezt megtiltotta azzal a megokolással, hogy
Csaczán járvány van. Két káplán személyesen körte
a főszolgabírót, adná meg az engedélyt a szinielő-
adás megtartására. Nem adta meg, azzal a meg-
okolással, hogy a szinielőadást tót nyelven akarják
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megtartani. Ez még sem járja. A főszolgabíró erre
még az iskolákat is bezáratta. Mióta van tiltva
Magyarországon, hogy egy tisztán tót ajkú község-
ben tót nyelven adhassanak elő színdarabot?

Kubinyi György: Hazaárulás.
Molnár János : Hát az nem hazaárulás, hogy

az ország szivében német előadásokat tartanak? Ki
fizeti meg az elmaradt mulatság költségeit? Senki.

Polónyi Géza: Gróf Zichy Nándor.
Molnár János: Kérdi a belügyminisztert, mit

tett mindezek ellen ? A katholikusok türelmének fo-
nala már szakadozóban van, és ha igazságunkban
csak a kiirtás tendencziájával találkozunk a kor-
mány részéről: folytatni fogjuk napról-napra inter-
pelláczióinkat.

Perczel Dezső miniszter a mai interpelláczióra
és a múltkorira azt válaszolja, hogy Csaczán a
járásorvos 13-án reggel bejelentetette, hogy a köz-
ségben a roncsoló toroklob föllépett a gyermekek
közt; ezért tiltotta meg a főszolgabíró a katholikus
kör mulatságát. Ez nem a katholikusság ellen való
kormányzati irányzat. Hiszen az izraelita nőegye-
sület is akart mulatságot rendezni: annak sem adtak
engedélyt. A liberális mulatság február 12-én volt s
a járványt az orvos 13-án jelentette be. Ha járvány
nem lett volna: megengedte volna a szinielőadást.
Tagadja, hogy Molnár a katholikusok érdekében
szólhatna. (Tetszés a kormánypárton.)

Molnár János : Sajátságosnak tartja, hogy vala-
hányszor a néppárt megjelenik Trencsénben: mind-
annyiszor terem ott valami járvány. (Nagy nevetés a
kormánypárton.) Ne nevessenek .- kormánypárti jár-
vány. Nem veszi tudomásul a választ.

A többség tudomásul veszi.
Gróf Andrássy Sándor : Tudomása van arról,

hogy Zemplénben az agrárszocziálizmus tisztán az
agitátorok müve. Ugy Szabolcsban, mint Zemplén-
ben a legdühösebb szocziálisták nem a szegények,.
hanem a földbirtokos gazdák. Némelyik helyen a
szegényt be sem veszik szocziálistának, ezzel a
szóval: eddig sem volt földetek, nem lesz ezután
sem. Sok azért szocziálista, mert ott akar lenni a
földosztásnál. A szónok maga járt a vidéken. Az
izgatás igy történik : megjelenik az izgató éjjel, vagy
nappal s néhány jelszó kimondása után elszórja az
iratokat. Egy hét múlva ujra megjelenik az izgató :
akkor már hosszabb beszédet mond, megala-
kítja a szocziálista-kört s fölesketi őket. Ezután
jön a svindlizés : álminiszterek szerepeltetése és a
király akaratára való hivatkozás. A nép azt hiszi,
hogy a rablóháborura való ösztönzés a király aka-
ratából történik. Szükséges, hogy a budapesti szo-
cziálista részvénytársaságot feloszlassák, a közigaz-
gatás a vidéken ellenőrizze a szocziálistákat s har-
madszor a szocziálista sajtó ellen kell valamit tenni,
szigorú intézkedést alkalmazni, A szónoknak nem
tetszik a kormány előleges czenzurája: de a forra-
dalmi sajtó ellen rendkívül erélyes rendszabályokat
kell foganatosítani. Álljon föl az igazságügyminiszter
és nyilatkozzék s vegye tudomásul a vidékről jövő
hangokat. Kérdése ez: miképp akarja a kormány a
törvény és rend ellen való izgatást megakadályozni?
(Élénk helyeslés.) . . . .

Az interpellácziót kiadják a miniszternek.
Az elnök még jelenti, hogy a holnapi ülésben

báró Bánffy Dezső miniszterelnök válaszolni fog
Várossy Gyula interpellácziójára a negyvennyolczas
honvédek ügyében, Lakács László pénzügyminisz-
ter pedig Gullner Gyula interpellácziójára a szolnoki
dohánybeváltás körül előfordult rendetlenségek ügyé-
ben —• aztán az ülést berekeszti.

KÜLFÖLD.
A kínai kölcsön. Londonból telegra-

fálják: A kinai kölcsön ügyében Angolor-
szág és Németország között megállapodás
jött létre az iránt, hogy a kibocsátást
mindkét állam pénzügyi körei együttesen
fogják végezni. Oroszországnak a "Times"-ben
közölt nyilatkozata, mely szerint az orosz ha-
jók tovább fognak Port-Árturban maradni, mint
ahogyan azt eleinte tervezték, most már olybá
tűnik fel, hogy Oroszország a kölcsön meg-
kötésére ezzel az ellenrendszabálylyal szán-
dékozik felelni Német- és Angolországnak.

Zolát elitélték.
(Távirati tudósítás.)

A mai tárgyalás iránt óriási érdeklődés
mutatkozott. Mindenki tudta, hogy az esküdt-
bíróság ma meghozza az itéletét. A törvény-
széki palota körül, természetesen a rendőri
kordonon kívül, rengeteg néptömeg hullámzott,
amely azonban nem tüntetett, hanem feltűnően
csendesen viselte magát.

Benn a tárgyaló teremben ember ember
hátán tolongott. Különösen sok hölgy volt
jelen. A tanuk padján ott ült ma Piquard ezre-
des is, polgári ruhában.

• Óriási derültséget keltett egy szerecsen,
akinek bár nem volt belépő jegye, mindenképen
benn akart maradni a tárgyaló teremben s hogy
erre némi jogot szerezzen magának, folyton
azt kiáltozta :

— Én szeretem Zolát, a szabadsághőst.
A teremörök azonban nem méltányolták ezt
a szeretetet s kivezették a szerencsétlen sze-
recsent.

Zola 11 óra 45 perczkor érkezett meg
az igazságügyi palota elé. Útjában semmiféle
zavaró inczidens sem történt.

A bíróság fél 1 órakor jelent meg a
teremben, ahol óriási zajjal tárgyalta a közön-
ség a ma meghozandó itélet lehetőségeit.

Az elnök mindjárt a tárgyalás elején azt
kérdezte Laboritól, hogy meddig óhajt beszélni.

Labori erre azt felelte, hogy még 3—4
óra hosszat. Az elnök felszólítja Laborit, hogy
folytassa védőbeszédét.

Labori tovább beszél.

A tárgyalás 12 óra 15 perczkor kezdődött.
Az óriási közönség nagyon hangosan társalgott.

Miután csend lett, Labori megkezdte védő-
beszéde folytatását:

Azon fáradoztam — ugymond — hogy a
homályt, amely az ügyet födi, felderítsem. Ki akar-
tam tüntetni a hazugságokat önök előtt és a tanuk
vallomásait, melyeket önök is hallottak, igaz vilá-
gosságba akartam helyezni.

Nem szükséges, hogy azoknak az iratoknak,
melyekről Pellieux tábornok beszélt, nagyobb fon-
tosságot tulajdonitsunk, mint a többieknek. Pellieux
tábornok azt hitte, hogy azzal az irattal, amely-
ben ez áll:

— Ne mondja senkinek, hogy összeköttetés-
ben állottunk ezzel a zsidóval . . .

világosságot fog vetni az ügyre. Ez — foly-
tatja Labori — a legszomorubb mozzanata a per-
nek, mert azt hitték, hogy, hála e morális bizonyí-
téknak, a pört valódi jellegéből kivetkőztethetik,

Labori azt állítja, hogy az illető jegyzék e
szavakat tartalmazta: „Ezzel a zsidósággal" . . .
és nem azt, hogy „Ezzel a zsidóval" . . és azt
hiszi, hogy az egy kémkedéssel megbízott alantas
ügynöktől származik, aki — miután megszerezte egy
nagykövetségi attaché névjegyét — az egészet a
hadügyminiszteriumhoz juttatta.

Labori kijelenti, hogy legkevésbbé sem kétel-
kedik a vezérkar jóhiszeműségében, de követeli
tőle a nyomozás folytatását, hogy az irat hamis
voltát megállapíthassák. Ha a bizonyító irat meg-
győző lett volna, akkor megmutatták volna Piquard
ezredesnek, hogy a további nyomozásoktól vissza-
tartsák.

Ami Pellieux tábornokot illeti, az ő jóhisze-
műségét fékevezették. Ha a kormányon levők az
iratot nem mutatták meg, akkor ez nem abból az
okból történt, mert — mint mondják, háborúra ve-
zethetne, hanem azért, mert magukat nevetségessé
tették volna. (Mozgás.)

Labori azután a bordereau kérdését fejtegeti,
melynek eredete öt nyugtalanítja és Mercier tábor-
noknak szemére veti, hogy, ha Dreyfus bűnösségé-
ről meg volt győződve, miért nem tüntette el in-
kább államérdekből, semhogy eljátszassa azt a ko-
médiát a haditörvényszék előtt

Labori ragaszkodik ahhoz, hogy a bordereau
irása Esterházyé. Tagadja, hogy Dreyfus irását le-
pauzálták; mert ha ez az eset forgott volna fenn,
akkor Dreyfus azonnal Esterházyra hárította volna
a gyanút.

A védő ezután a szakértők jelentéseit tárgyalja
és különböző eseteket sorol fel, ahol a szakértők
tévedtek.

Labori azt állítja, hogy immár be van bizo-
nyítva, hogy a haditörvényszékkel egy vagy több
titkos iratot közöltek. Emlékezetbe idézi azt, hogy
Méline miniszterelnök Jaures interpellácziója alkal-
mával megtagadta, hogy a Dreyfus-ügyben nyilat-
kozzék, amiből azt következteti, hogy a kormánynak
valami titkolni valója volt. (Lárma.) Abban a körül-
ményben, hogy Mercier tábornok vonakodott a titkos
iratról beszélni, vallomás van. Be van bizonyítva,
hogy Mercier tábornok a biráktól az ítéle-
tet minden törvényesség félretolásával erősza-
kolta ki. Azt hiszem, — mondja Labori —
hogy az ország, ha tudatára jut az ügy komoly-
ságának, nem lehet egyebet, mint hogy az ellen
az erkölcs nevében föllázadjon és tiltakozzék. Ezt
tette Zola is.

A védő ezután a Dreyfus-család fájdalmait
ecseteli és dicséri Dreyfus nejének bátorságát és
önmegtagadását. Idézi Dreyfusnak 1897. szeptember
havában kelt levelét, amelyben ártatlanságát erélye-
sebben hangsulyoztatja, mint valaha és kifejezi azt
a reményét, hagy rehabilitálni fogják. (A hallgató-
ság mélyen meg van indulva. Több asszony sir.)

Labori mély csendben, a hallgatóság megin-
dultsága mellett folytatja beszédét és tagadja, hogy
Dreyfust a jelentéstétel végett külföldre küldött fran-
czia tisztek, nevezetesen Degouy denuncziálta volna
és hozzáteszi, hogy Degouy fivére kijelentette neki,
hogy ily denuncziáczióban nem hisz. (Hosszantartó
mozgás.)

Rámutat ezután a védő az igazságszolgáltatás
különböző tévedéseire, majd rátér ezután Piquard
ezredes magatartására és dicséri annak hidegvérét
és fegyelemérzetét, midőn Pellieux tábornok kicsinylő
módon csak ugy beszélt róla: „ez az ur." (Tetszés.)
Bármi történjék is, — mondja Labori — Piquard
ezredes, nem mondom, hogy rehabilitálva, de min-
denesetre megnőve kerül ki ebből a pörből. (Hosz-
szantartó mozgás.)

Ezután a védő a csőposta-levél felfedezéséről
szól, amelyből világosan kitünik, hogy összeköttetés
állott fönn egy nagykövetséggel, és amely fölkeltette
Piquard figyelmét. Ha Piquard ezredes — ugymond
Labori — Leblois ügyvédnek Esterházy ellen táplált
gyanújáról szólt, ezt azért tette, mert kényszerítve
volt rá, hogy megmagyarázza azokat a támadáso-
kat, amelyek szakadatlanul folytak ellene, mióta
Tunisban volt.

Erre az ülést rövid időre megszakították.
Szünet után Labori a termet zsúfolásig meg-

töltő nagy hallgatóság előtt folytatja beszédét. Iga-
zolja a házkutatásokat, amelyeket Esterházynál
Piquard rendeletére tartottak és rámutatott arra,
hogy Esterházy vonakodott felvilágosítást adni.
Labori kijelenti, hogy Piquard ezredes, midőn Lauth
őrnagytól azt kívánta, hogy a csőposta-levélre üt-
tesse rá a postabélyegzőt, egyáltalán nem akart ha-
misítást elkövetni, hanem csak bizonyos hitelessé-
get akart adni annak az iratnak. (Élénk tiltakozás.)

Az elnök a terem kiürítésével fenyegetőzik.
Labori hozzáteszi, hogy Gonze tábornok le-

vélváltása bizonyítja, hogy Piquard feljebbvalói
hozzájárulásával járt el. Ha leltek volna bizonyítékai
Dreyfus bűnösségének, akkor Gonze azt parancsolta
volna Piquard-nak, hogy viselkedjék nyugodtan. A
kormány nem cselekedett helyesen, hogy nem ini-
ciálta a Dreyfus-per revízióját. Vagy tagadnia kel-
lett volna, hogy a haditörvényszék elé titkos iratot
-terjesztettek, vagy pedig liberálisan el kellett volna
ismernie. De egyikhez sem volt bátorsága és előnyt
adott a kézmosás politikájának.

Piquard csakhamar kellemetlen lett; elküld-
ték Tunisba. A tripolisi határra küldték volna, ha
Leclerc tábornok közbe nem lépett volna. Labori
tiltakozik az ellen, mintha ő Esterházy-pert akarna.

Scheauer-Kestner dicsérete után Labori vissza-
tért Dreyfusra és azt mondja, hogy annak belépé-
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sére a vezérkarba a zsidók ellenségei kancsal szem-
mel néztek. Ami a 120. száma viznyomásu sajtót
illeti, az 1889. óta ismeretes, _ ugy, hogy Dreyfus
azt nem árulhatta el.

A főügyész (félbeszakítja) : Ennek a dologhoz
semmi köze!

Labori élénken tiltakozik és hozzáteszi, hogy
a tábori tüzérség valamennyi tisztje megveszi a
lövészeti kézikönyvet, azt tehát gyalogos tiszt is
ismerhette. Bizonyíték nélkül letartóztattak egy
ártatlan embert, aki, ha zsidó is, árulást nem
követett el, mert oly boldog volt, hogy Franczia-
országot a vezérkar irodájában szolgálhatta. A
bordereaut nem Dreyfus irta, mert tekintélyes
emberek, akiket tanukként hallgattak ki, azt
vallották, hogy a bordereau Esterházytól való.
Labori behatóan foglalkozik eztán a szak-
értők véleményével és azután átad az esküdteknek
néhány Esterházy-féle levelet megtekintés végett.
Esterházy — ugymond — azt állította, hogy irását
pausirozták s ugy csinálták a bordereaut, mig
Dreyfus, bár az írásához való hasonlosság kihozta
a sodrából, nem gondolt rá, hogy valakit gyanúsít-
son, aki irását utánozta. Vonják le ebből a következte-
tést, esküdt uraim ! ugymond Labori. (Tartós mozgás.)

A védő emlékeztet arra, hogy Esterházy el
volt adósodva, hogy milyen gyanús magatartást ta-
nusitott és kérdi, kik lehetnek ennek az embernek
a protektorai. Felemlíti azután a Paufin de Morell
és Rochefort közötti viszonyt és azt mondja: Mi-
lyen nevetséges mese az, hogy egy egész korrespon-
denczia van a kormány birtokában, amelyet a né-
met császár és Dreyfus váltottak. Ez nevetséges !
Igy kiált fel Labori.

Beszédének további folyamán megjegyzi La-
bori, hogy lehetetlen volt igazságosságot követelni
attól a haditörvényszéktől, amely Esterházy fe-
lett ítélt.

Ekkor előállott egy ember: Zola. Egész szi-
vére és egész bátorságára szükség volt, hogy ezt
merészelje. (Zaj.) Zola tiltakozott, mert az egész
közhatalom azon volt, hogy a világosságot
elfojtsa. Ne mondják önök, esküdt uraim, hogy
a hadsereg becsületéről van szó. Ke engedjék
magukat sem megfélemlíteni, sem félrevezetni. Be-
széltek háborus hírekről, amelyek nem léteznek. Ne
féljenek, van még bennünk erkölcsi erő. Becsületes
emberek szivével vívják — ugymond Labori — a
győzelmes csatákat. Gondolják meg jól, hogy Zola
Francziaország becsülete. Éljen a hadsereg! Éljen
a köztársaság ! Éljen Francziaország ! azaz: Éljen
a jog! Éljen az örök ideál! (Zajos tetszés. Fütyü-
lés. Felkiáltások : Éljen a hadsereg! Le a zsidókkal!)

Clémenceau védőbeszéde.
Nagy figyelem közepett emelkedik fel helyéről

Clémenceau, a volt képviselő. Egyesíteni akarja
szavait Labori és Zola szavaival a jog és az igaz-
ság érdekében. A Dreyfus-per revíziójának be kell
következnie, mert az ítéletet tövénytelen alapon hoz-
ták. (Zaj.)

Ha csak egy embert sújt is, azzal mégis az
egész nemzetet sújtja.

Clémenceau Sandher ezredesnek a zsidók el-
len való előítéletéről szól, emlékeztet Lalance egy-
kori képviselő vallomására és azután megtámadja
Esterházyt.

Clémenceau kifejezést ad a hadsereg iránt
való tiszteletének és megjegyzi, hogy magában a had-
seregben támadt kétség Dreyfus bűnössége iránt.
Különbén is nem a hadseregről, hanem egy jogi
kérdésről van szó. Kell — úgymond — hogy meg-
mutassák nekünk azt az iratot, amelynek alapján
Dreyfust elitélték. (Tartós mozgás:) Clémenceau
panaszkodik azokról a viszályokról és csilla-
pulásra inti a kedélyeket. Clémenceau igy végzi:
Zola felmentése nagy dolog lesz; végre majd el-
rendelik a revíziót, Zola elitéltetése azonban foly-
tonossá teszi azt a bajt, amelyben sinlődünk. Kell,
hogy az esküdtek távol tartsák tőlünk a vallási
harczokat (Tetszés. Mozgás)

Miután Clémenceu beszédét elmondta, a fő-
ügyész tartotta meg replikáját

Válasz és viszonválasz.
A főügyész replikájában rámutatott Zola amaz

inszinuácziójára, hogy az esküdteknek kiadták a
parancsot, hogy ítéljék őt el. Azokkal a szidal-
makkal, amelyek itt a hadsereg ellen elhangzottak,
legjobb a hadsereg dicséretét szembeállítani. (Tet-
szés, lárma, különböző felkiáltások.)

Labori föláll, hogy válaszoljon. (Közbekiál-
tások: „Elég!") Tiltakozik az ellen, hogy Van
Cassel azt állítja, hogy ő (Labori) megsértette a
hadsereget és azt mondja, hogy Zolát nem fogják
elítélni, mert Zola az igazságért és igazságosságért
küzdött. (Hosszantartó lárma.)

Az esküdtek visszavonulnak, hogy meghoz-
zák verdiktjüket.

A verdikt.
A bíróság a következő két kérdést intézte

az esküdtekhez:
1. Vétkes-e Perreux az „Aurore" felelős

szerkesztője abban, hogy Zola inkriminált czik-
kének közlése által az Esterházy ügyében ítél-
kezett második haditörvényszéket becsületében
rágalmazta ?

2. Bünrészes-e Emile Zola ebben a bűn-
tettben?

Ezekhez a kérdésekhez a törvényszék elnöke
pár szóval rövid felvilágosítással szolgált az
esküdteknek arról, hogy az ő belátásukra van
az bizva, hogy vajjon kivánnak-e enyhítő kö-
rülményeket tekintetbe venni.

Fél hét órakor visszavonult az esküdtszék
és rövid negyedórai tanácskozás után már meg
is hozta verdiktjét.

Hogy ez alatt a rövid idő alatt micsoda
képet nyújtott a tárgyalóterem, az leírhatatlan.
Mindenki csak arról beszélt, hogy mennyire
fogják ítélni Zolát. Arról szó sem volt, hogy
fel is menthetik.

Általános volt az a nézet, hogy az esküd-
tek csak rövid ideig fognak tanácskozni, sőt
többen még azt is mondták, hogy nem is
fognak még csak egynegyed óráig sem ta-
nácskozni.

Az az óriási izgatottság, amely ez idő
alatt az egész teremben uralkodott, még nö-
vekedett, amikor az esküdtek ujra beléptek a
terembe. Egyezerre elnémult minden és halotti
csend támadt.

Ekkor előlép egy öregebb, igénytelen kis
ember az esküdtek közül és mint az esküdtek
feje, azzal kezdi a verdiktet:

— Sur mon ame et ma, conscience . ..
(Lelkemre és lelkiismeretemre mondom)

a jury ugy a Perreux, mint a Zola vét-
kességéről tett kérdésekre igen-nel felel.

Az enyhítő körülményekről az esküdtek
említést se tettek. Ezen körülmény egymaga
kizárja azt, hogy a törvényszék az itélet hoza-
talánál bármilyen enyhítő körülményt tekintetbe
vehessen.

Zola egész nyugodtan fogadta az ítéletet.
A teremben levő nők mind odasiettek hozzá
és nagy ováczióban részesítették, átölelték és
megcsókolták. Zola felesége sirva borult
férje nyakába és sokáig nem lehetett őket
elválasztani.

A verdikt kihirdetése után a terem kö-
zönsége óriási kiabálást vitt véghez és Zolát
ököllel fenyegette.

Zola ezt látva, igy kiáltott fel:
— Hiszen ezek valóságos kannibálok.
Ekkor a törvényszék visszavonult itélet-

hozatal végett.
Az itélet.

A törvényszék csakhamar visszaér-
kezett s az elnök halotti csöndben ki-
hirdette az ítéletet, mely a büntető tör-
vény 42-ik szakaszára van alapítva s a

melynek értelmében a törvényszék Zolát
a legsúlyosabb büntetésre, egy évi
fogházra és 3000 frank pénzbünte-
tésre itélte.

Az „Aurore" szerkesztőjére, Perreuxra
a törvényszék négy hónapi fogságot
és 3000 frank pénzbírságot mért.

A "kannibálok"
Az itélet kihirdetése után a hallgatóság

egy része Vive l'armée- s A bas Zo/a !-kiál-
tásokban tört ki.

Zola azonnal bejelentette a semmi-
ségi panaszt az itélet ellen.

Barátai pedig a mesterhez siettek s meg-
ölelték és megcsókolták őt.

Zola nyugodtan fogadta a rokonszenvnek
ezeket a nyilvánulásait.

Labori megvető pillantással mérte végig
a tárgyaló terem közönségét, amely fanatikus
dühvei ordítozott s kikisérte Zolát a teremből.

Több ezer ember várt a törvényszéki pa-
lota előtt arra, hogy az ítéletet megtudja. Mi-
kor a katonák lejöttek a lépcsőn, a tömeg
unisono azt kiáltotta:

Vive l'armée!
Mort aux juifs!
A bas Zola!
Pellieux tábornokot hatalmas ováczióval

fogadták. A tömeg körülvette, ugy hogy alig
juthatott kocsijához. Végre gárdisták csináltak
neki utat. Derouléde-t hasonlóképen nagy
örömmel fogadta a nép.

Legélénkebb volt a Dauphin-tér. A „Vesz-
szen Zola!" kiáltásokat tulharsogja a kiáltás:
„Éljen a hadsereg!" Mikor Gonze tábornok kijön
a palotából, egetverő éljenzés támad. Kalapokat
lobogtatva egyre azt kiabálja a tömeg: „Éljen
a hadsereg!" Más kiáltás nem hallatszik, mert
mindenki csak arra gondol, hogy a nemzeti vé-
delem felelős fejét megtisztelő kitüntetésben
részesítse. A palota termeit, melyek zsúfo-
lásig telvék hírlapírókkal és más hallga-
tósággal, csak nagynehezen, ujabb őrség ki-
rendelésével lehet kiüríteni. Az utczákon szo-
katlan élénk az élet. Az ujságelárusitók kézé-
ből valósággal kitépik a lapokat. A hidakat
rendőrség tartja megszállva, nehogy még töb-
ben tóduljanak a törvénykezési palotához.

„Éljen a hadsereg!" „Veszszen Zola!"
„Halál reá !" kiáltások hangzanak össze-vissza.
Mikor az itélet tudomására jutott, kissé lecsil-
lapult a tömeg.

A Pont-Neuf-ön a tömeg és a rendőrség
között verekedés támadt. A rendőrség ugyanis
az itt várakozókat szét akarta akik
azonban nem engedelmeskedtek. Mikor az íté-
letet meghallották, a lelkesedésnek nem volt se
hossza se vége.

A Seine-Quai-n hatalmas embertömeg volt
felállítva, amely folyton azt kiabálta:

„Éljen a hadsereg!
Bravo a birák!
Az öröm valósággal hypnotizálta az em-

bereket. 8 óra felé a rendőrség elkergette a
rakpartról a tömeget.

Zola hazamenetele nagyon későre maradt,
aminek az a magyarázata, hogy az a rendőr-
biztos, akit megbíztak azzal, hogy haza-
kísérje, az itélet kihirdetése után jelent-
kezett főnökénél és azt mondta, hogy nem
vállalhatja el a felelősséget azért, hogy
Zola épen fog haza jutm, ha csak jót nem
állnak neki, hogy az utczákon teljes rend ural-
kodik. Zola emiatt késő estig várt a törvény-
széki épületben.

A palotát ezalatt nagyszámú rendőr őrizte.
Mikor pedig Zola kocsiba ült, minden oldalról
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lovasrendőrök vették körül és a fegyve-
res kíséreltél száguldtak tova Zola lovai a
koromsötétségben. miközben még mindig hall-
hatta egyes embercsoportoknak, akik türel-
mesen vártak rá, a lármás szitkolódását,

Zola sejtése.
Zola barátai előtt ugy nyilatkozott, hogy

várta ezt az ítéletet.
Egy bécsi újságírónak a következőket

mondotta:
— Engem bezárhatnak, de az igazságot

nem lehet a föld alá elásni. Egyébként úgyis
még a semmitőszékhez fordulok.

Zola felesége még a tárgyalási teremben
következőleg nyilatkozott:

— Férjem valóban csalódott volna vára-
kozásában, ha fel találják menteni vagy pedig
olyan enyhitő körülményeket vettek volna
figyelembe, amelyek erejénél fogva a bün-
tetéstől megszabadulhatott volna. — Férjem
legfőbb gondja az most, hogy vajjon lesz-e
neki a fogságában elég alacsony asztala,
mert csak alacsony asztalon tud írni.
Fogsága idejére már meg is állapította munka-
programmját.

Ujabb leleplezések.
Brüsszel, február 23.

A . "Soir" egy Panizzardi őrnagygyal
folytatott beszélgetést közöl, amelynek folya-
mán az őrnagy azt mondotta, hogy a német,
olasz és orosz diplomaczia ismeri a bordereau
igazi szerzőjét. Ez egy olyan franczia tiszt, akit
Francziaországban kémszolgálatra használtak,
de aki Francziaországot elárulta egy idegen
hatalomnak. Ha a franczia kormány a Drey-
fus-pör revízióját végleg megtagadná, a diplo-
máczia nyilvánosságra hozza a valódi bünöst,
mert nem bírják tovább tűrni, hogy miatta egy
ártatlan szenvedjen. A "Soir" szerint ez a
tiszt csak Esterházy lehet.

TÁVIRATOK
Ferdinánd és Milán.

Bécs, február 23. A bolgár fejedelem
hazautaztában Belgrádban Milán exkirálylyal
találkozni fog.

Az uj jelölt.
Konstantinápoly, február 23. A legutóbbi

minisztertanács, melyet a Jildizpalotában a
szultán személyes elnöklése alatt tartottak, el-
határozta, hogy a porta a krétai kormányzói
székre a volt egyiptomi miniszterelnököt, Nubár
pasát fogja a nagyhatalmaknak javaslatba
hozni. Nubár pasa tudvalevőleg örmény szár-
mazású és még ma is örmény vallásu. Két év-
vel ezelőtt a nagyhatalmak az akkor tervezett
Örményország élére főkormányzóul Nubar pasát
hozták javaslatba, amiért is a szultán és mi-
niszterei bizton hiszik, hogy a nagyhatal-
mak most Nubárt krétai kormányzóul is el
fogják fogadni. Hivatalos lépés ez irányban
a porta részéről még nem történt.

Lármázó képviselők.
Grácz, február 23. A tartománygyülés mai

ülésén. Posch indítványának tárgyalásánál, mely azt
czélozza, hogy változtassák meg a birodalmi
iskolai törvényt Stájerországra nézve az iskola
kötelezettség tartama tekintetében, Kalten-
egger képviselő emel szót. (Nagy lárma, különböző
közbekiáltások.)

Minthogy a lárma egyre tart, a tartomány-
főnök felfüggeszti az ülést.

Szünet után Kaltenegger, a német konzer-
vatív és szlovén képviselők jelenlétében, elmondja
beszédét A többi képviselő csak a beszéd elhang-
zása után tért vissza a terembe.

Posch indítványának tárgyalásánál, a Hagen-
hofer indítványát, amely felhívja a kormányt.
hogy a birodalmi tanács elé törvényjavaslatul ter-

jesszen a birodalmi népiskolai tői-vény megfelelő
megváltoztatása iránt, névszerinti szavazás utján 28
szavazattal 16 ellenében elvetették. Ezután
egyhangúlag elfogadta a Ház azt a bizottsági indit-
ványt, mely szerint a tartományi bizottság utasí-
tandó, hogy a Posch indítványában jelzett gazda-
sági és didaktikai bajok tekintetbe vételével a jövő
ülésszakban jelentést, esetleg indítványokat terjesz-
szen elő.

Kodolitsch indítványt terjeszt elő a magyar
határ és Radkersburg közt építendő vasutvonal
ügyében.

A legközelebbi ülés holnap lesz.

Orosz tüntetés.
Berlin, február 23. A „Tagblatt"-nak egy

konstantinápolyi távirata szerint a Bairam-ün-
nepély alkalmával tartott tisztelgéseknél az
orosz nagykövet hiányzott, mig a német
nagykövetség tagjai teljes számban megjelen-
tek. Ezt a különös esetet természetesen min-
denfelé a legkülönbözőbb módon kommen-
tálják.

A protestánsokról szóló törvény.
Zágráb, február 23. (A tartománygyülés ülése.)

Napirenden van a protestánsokról szóló törvény-
javaslat tárgyalása. Bresztensky egyházi és állam-
jogi okokból nem fogadja el a törvényjavaslatot és
elleninditványt terjeszt elő. A bán hosszabb beszéd-
ben, megczáfolja előtte szóló fejtegetéseit és hang-
súlyozza, hogy a törvényjavaslat megfelel a tényle-
ges viszonyoknak. Még Smiciklás képviselő szól
történelmi szempontból a törvényjavaslat ellen, mire
az ülés véget ért. A legközelebbi ülés holnap lesz.

HIREK.
A király a műcsarnokban.
A király ma délután két órakor a város-

ligeti uj műcsarnokban megtekintette a Veres-
csagin-kiállitást. Délelőtt ő Felsége résztvett
a Szent Zsigmond-kápolnában tartott ünnepi
istentiszteleten, ahol Ferencz Salvator főher-
czeg és felesége Mária Valéria főherczeg-
asszony is megjelent. Mise után dolgozószobá-
jába vonult vissza a király és délután kihajta-
tott a Verescsagin-kiállitásba.

Itt fogadására megjelentek Wlassics minisz-
ter, az országos képzőművészeti társulat elnöksége
és választmánya részéről: gróf Andrássy Tivadar
elnök, báró Harkányi Frigyes alelnök, Benkő
Kálmán igazgató, Telepy Károly mütáros, dr. Am-
brozovics Dezső titkár, továbbá gróf Andrássy
Aladár, Berzeviczy Albert, gróf Bánffy György,
Rohonczy György altábornagy, Miklós Ödön kor-
mánybiztos és sok festő, szobrász.

A király herczeg Dietrichstein szárnysegéd-
del érkezett a műcsarnokba. Wlassics miniszter és
gróf Andrássy Tivadar rövid üdvözlése után Ve-
rescsaginhoz lépett és francziául igy szólt hozzá :

— Ön szint változtatott, amióta utoljára láttam.
A király ezzel a mesternek ősz szakállára

czélzott, mely bizony még fekete volt, amikor a ki-
rály néhány év előtt látta Verescsagint. Ezután a
király az első teremben megnézte a mesternek
régibb képeiről fölvett fényképeit. Ezek a képek
Verescsagin híres csataképei és a király, a képek
megszemlélése közben, igy szólt Verescsaginhoz:

— Ön nagy merészséggel festette meg a há-
boru borzalmait.

Veresesagin igy felolt:
— Felség, én ezeket a borzalmakat személyes

tapasztalatből ismerem. Elvégre is kölni vízzel nem
lehet háborút sem csinálni, sem festeni.

— Ebben igaza van! jegyezte meg jókedvűen
a király.

A király igen érdeklődött a művésznek indiai
és palesztinai képei iránt, amelyekről Verescsagin
bő magyarázatokkal szolgált. A második teremben
a király először is a Napoleon ágyát és kocsiját
megörökítő festményeket nézte meg. Mikor megpil-
lantotta Moszkva látóképét, igy szólt;

— Ah, hisz ez a Kreml!
Sorra nézte ő Felsége Verescsagin kisebb fest-

ményeit, tanulmányképeit s csak ezután tekintette
meg a Napoleon-cziklust,

A király hosszan elmerülve nézte I. Napoleon
alakját s azt kérdezte, hogy hiteles kutforrások
alapján készült-e a ruházata, mire a mester el-
mondta, hogy történeti kútfőket használt s szem-
tanuk elbeszélésére is támaszkodott. Ő Felsége
hosszan szemlélte az égő Moszkva képét. Verescsa-
gin igy szólt:

— Felség, ez azért ily hü, mert „szeren-
csém" volt egy égő orosz várost látni, amelynek
égése közben én a helyszínén festettem e képet.

— Ez lehetetlen! — kiáltott föl nevetve a
király.

Verescsagin azonban ismételte állítását.
Érdeklődéssel nézte ő Felsége a havas táj-

képeket s Napoleon téli hadjáratának szomorú epi-
zódjait, miközben Wlassics minisztertől elkérte a
kiállítás katalógusát.

A kiállítás megtekintése után a király igy
szólt :

— Ön valóban óriási munkát végzett.
— Felség, én nem iszom, nem dohányzom,

társaságba nem járok, csak festek, — felelte rá
Verescsagin.

Mikor pedig háromnegyed háromkor elbúcsú-
zott, ezt mondta a mesternek:

— Köszönöm önnek. Kiállítása valóban érdekes.
Ezzel bucsut intett a megjelenteknek s a kö-

zönség éljenzése közben elhajtatott.

E hónap végével uj előfizetés nyllik az
„Országos Hirlap"-ra. Felkérjük tehát már most azo-
kat a tiszteit előfizetőinket, kiknek előfizetése e
hónap végével lejár, hogy azt Idejekorán megújít-
sák, nehogy a lap pontos szétküldése körül hiba
történhessen. Mutatványszámokat kívánatra szívesen
küldünk. Most belépő uj előfizetőinknek kivánsá-
g ára szívesen megküldjük MIKSZÁTH KÁLMÁN
politikai és társadalmi tréfás rajza:

AZ UJ ZRÍNYIÁSZ
eddig megjelent folytatásait, amelyből külön-lenyo-
matot készíttettünk számukra.

Az „Országos Hirlap" előfizetési ára :
egész évre: 14 frt, negyedévre: 3 frt 5 0 kr.

félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 2 0 kr.
Az „Országos Hirlap" kiadóhivatala.

— Személyi hirek. Ferencz Salvator fő-
herczeg feleségével, Mária Valéria főherczegasz-
szonynyal ma este kilencz órakor Budapestről
Wallseebe utazott. A főherczegi pár kíséretében
volt Bombelles grófnő udvarhölgy és báró Lede-
rer százados főudvarmester. — Lajos Győző fő-
herczeg tegnap kíséretével visszautazott Bécsbe.

— Gróf Széchenyi István egy ismeret-
len levele. A Magyar Tudományos Akadémia
Széchenyi múzeuma a minap a következő,
gróf Wartensleben Károlyhoz intézett érde-
kes levéllel gyarapodott, amelyet Széchenyi
1827. április 18-án irt:

„Nagy tiszteletre méltó Barátom ! Bátorkodtam
ezennel rövideden tudtodra adni azt, ami a Casino
eránt, — melynek felállítására te is oly szíves vol-
tál, hogy egy Actiára magadat alá irtad, — egész
mái napig tétetett és mit volna szükséges ezen
tárgyra nézve továbbá tenni ?

164 Actiára már vagyon aláírás, és lehet re-
ményleni, hogy még 36 Actiára Aláírók fognak ta-
lálkozni és igy 200 actiák, melyeknek ebbéli száma
azomban is a Casino fel állítására meg állapíttatott,
el fognak kelni.

Minthogy azon idő, mellyben az Ország Gyű-
lésének vége lesz, már meg vagyon határozva, tehát
a pénz lassanként incassáltatik.

Pesten, ahonnan én egynéhány napok előtt
érkeztem meg ide, már fel vagyon véve egy lakás
folyó 827-iki ápr. 24-től 828-iki ápr. 24-ig 800 frtért
Conv. pénzben, A legszükségesebb mobiliák ugy az
elkerülhetetlenül meg kivántató házi eszközök meg
vannak rendelve, mellyek 1200 ftnal Conv. pénzben
nem igen fognak többe kerülni. Maga a Casino
május közepéig annyira el fog készülni, hogy abba
akkor kiki bé mehet.

Mind ezek a te hozzájárulásod nélkül történtek
meg; én és több Barátaim kénytelenittettünk magunk
hatalmunkból munkálódni, mert nem is vala lehető
az Ország Gyűlése sokféle tárgyainak folyamatja miatt
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gyakran össze jönni értekezni és mind azon külön-
böző gondolatokat és Plánumokat, mellyek az efféle
uj Intézetek fel állításánál kifejlődni szoktak, egy
kívánságba és egy akaratba egyesíteni.

Egy mulató hely tehát, mellyben minden Pal-
lérozottabb Pesten lévő tartózkodása ideje alatt vagy
ottan leendő átutazása alkalmatosságával magát kel-
lemetesen mulathatja, felállittatott, de sem azon
mód eránt, mely szerént ennek fenntartatni kelletik,
sem ennek gazdaságbéli, vagy más el rendelésére
nézve semmi sincs jövendőre nézve ugy megálla-
pítva, hogy az változást ne szenvedhetne, mind azt,
ami eddig ezen Tárgyra nézve történt, ugy kell
tekinteni, mint provisorie tett rendeléseket, és min-
denik Actionáriusnak természetessen szabadságában
áll, arról rendelést tenni, hogy az ő ide adott pénze
mely módon fordittasson a czélnak el-érésére.

Kérlek azért bizodalmassan, ne terheltessél a
legközelebb reánk jövő, Június elején Pesten sze-
mélyessen meg jelenni, hol az akkor tartandó Pálya-
futtatások tekéntete is becses jelenlétedet kívána-
tossá teszi. Azon Actionáriusok, kik akkor Pesten
jelen lesznek, mind azt, ami a Casinót érdekli, ma-
gok el-határozhatják.

Azon Actionáriusok, akik akadályoztatnának a
most érdeklett időre Pesten személyessen megjelenni,
természetessen a többi jelen levő Actionáriusok vég-
•éseihez fogják magokat alkalmaztatni.

Ki egyébberánt szívességedben ajánlott tiszte-
lettel maradok Te néked szíves barátod, Pozsony-
ban, Ápr. 18-án, 827. gr. Széchenyi István s. k."

— A Szalavszky-Rakovszky affaire. A becsü-
letbiróság ma is tárgyalt és — ma. se döntött.
Tegnap már egész bizonyosnak látszott, hogy ma
este befejezik a tárgyalást s kihirdetik az itéletet.
Szalavszky Gyula részéről sorra czáfolták az ellene
felhozott vádakat s mára alig maradt nehány, az
előzőkhöz képest könnyebb természetű kérdés meg-
oldatlanul. Rakovszky István segédei azonban ma
este egészen váratlanul uj akadályokat gördítettek
az ítélethozatal elé s a tegnap megczáfolt vádak
egy részével ujra előhozakodtak. A becsületbiróság
hetedfél órától egynegyed tízig tárgyalt, de határo-
zathozatal nélkül oszlott szét s holnap este kilen-
czedfél órakor ül össze ismét a nemzeti ka-
szinóban.

— Wlassics részvéte. Dr. Wlassics Gyula
vallás- és közoktatásügyi miniszter Lietzen-Mayer
Sándor özvegyéhez a következő levelet intézte:

Nagyságos asszony!
Nagynevű férjének halálával a magyar kép-

zőművészetnek oly csillaga hullott le, amely közel
negyven évig sugározta ránk tiszta fényét s világ-
szerte hitet és bizalmat keltett a magyar szellem-
nek teremtő géniusza iránt.

A legnehezebb időkben s távol szülő hazá-
jától sem szűnt meg ő magyar művész lenni s
legszebb örömeit képezte, midőn oly alkotásokkal
boldogíthatta nemzetét, mint aminő "Magyaror-
szági Szent Erzsébet" és „Hunyadi Mátyás".

Mint a müncheni képzőművészeti akadémiá-
nak kiváló tanára, lelkes útmutatója volt a mű-
vészi pályára törekvő ifjúságnak s igy az idegen-
ben élő növendék művészeink is magyar lelkű
mestertől nyerték ismereteik alapját és müködé-
söknek nemes irányát.

Engedje meg tehát Nagyságos Asszony, hogy
gyászából részt kérjek a magyar képzőművészet
számára is, mely minden időkig büszkeséggel te-
kint vissza Lietzen-Mayer Sándor fényes pályafu-
tására és kegyelettel őrzi meg a boldogultnak
emlékezetét.

Fogadja stb.
Budapesten, 1898. február hó 22.

Wlassics.
— Ottocskát hazahozták. Ottocska Gézát,

aki, mint annak idején megírtuk, 26.000 forint el-
sikkasztasa után megszökött, Kopenhágából két
ottani detektiv tegnapelőtt Budapestre hozta. A
vonatnál a rendőrség egy tisztviselője várta a letar-
tóztatott sikkasztót, akit a főkapitányságra kisértek,
onnan pedig a budapesti büntető törvényszék fog-
házába, ahol a vizsgálóbíró azonnal megkezdte a
kihallgatást. Ottocskát nagyon megtörte az izgalom
s annyira kimerült, hogy alig tud a lábán állani.

— A névmagyarosítás ellen. A nagy-
szebeni Tribunának nagyon fáj a névmagyarosí-
tásra való ama törekvés, amely most a társa-
dalom minden rétegében megnyilatkozik. Heve-
sen kikel e mozgalom ellen és megtámadja a

belügyminisztert, mert állítólag elrendelte, hogy
a vármegyei tisztviselők is megmagyarositsák a
nevöket. Az oláhoklakta vármegyékben, a
Tribuna szerint az oláh bizottsági tagok
mindenütt interpellálni fognak a névma-
gyarosítás tárgyában. A szász képviselők a
képviselőházban terjesztenek elő interpelláczió-
kat ugyanebben az ügyben.

— Országos radikális demokrata-párt. A de-
mokrata körben ma este népes értekezlet volt, amely-
ben a főváros mindegyik kerületének kiválóbb de-
mokratái részt vettek. Dr. Vázsonyi Vilmos nyitotta
meg az ülést. Vázolta az utóbbi napoknak a mun-
kásmozgalmakkal kapcsolatos eseményeit, fejtegeti
a gyűjtésekre, a népgyülésekre és a sajtóra vonat-
kozó legújabb rendszabályokat s konstatálta,
hogy a sajtó megrendszabályozása teljesen
magán viseli a preventív czenzura jellegét. Ma
már nem lehetnek más újságok, mint pusztán
hatóságilag engedélyezett hirlapok. A bajon segí-
teni nem valami könnyű, a pillanatnyi idő alatt
való orvoslás pedig teljes lehetetlenség. A biztos
segítségnek egyetlen módja van : egy országos radi-
kális demokrata-párt szervezése. Sima Ferencz
szólott ezután. Csatlakozik az uj párthoz, ez kell
a magyarnak, mivelhogy az ellenzéki pártok nem
teszik meg kötelességeiket. Gans Hugó frankfurti
újságíró azt mondotta, hogy Magyarországon a föld-
birtokosok diktatúrája uralkodik, ennek pedig csak
az országos radikális demokrata-párt vethetné végét.
Dr. Pollacsek Sándor és Palágyi Lajos szóllottak
még, majd dr. Vázsonyi Vilmos határozati javaslatot
terjesztett elő, amely szerint az értekezlet tiltakozik az
ujabban kibocsátott rendelkezések ellen, mert ez a
rendi Magyarország reactiválását jelenti s közös aka-
rattal akciót indít az országos radikális demokrata-
párt megalakítására, szervezésére, amit a jelenvol-
tak el is fogadtak. (A pártalakitás nagyon helyes.
Közeledvén a tavasz, most már hosszabbak a na-
pok ; tehát ráérnek !)

— Girardi magyar állampolgár. Pár
nappal ezelőtt megírtuk, hogy Girardi, a bé-
csiek ünnepelt színésze, magyar állampolgár-
ságért folyamodott. A belügyminisztérium most
értesítette, hogy folyamodását kedvezően in-
tézték el. Girardi tudvalevőleg elválván Odilon
asszonytól, nőül vesz egy magyar hölgyet.

— A Gozsdu-alapitvány. Lapunk leg-
utóbbi számában egy kőnyomatos tudósító alap-
ján említést tettünk a Gozsdu-alapitvány ka-
matainak szétosztásáról. Az alapítványra vonat-
kozólag ma legilletékesebb helyről a következő
felvilágosításokat kaptuk:

Néhai Gozsdu Manó, ki hírneves budapesti
ügyvéd volt, az alkotmányos aera beálltával pedig
országgyűlési képviselő, majd főispán és végül kúriai
biró, mint jó hazafi volt országszerte ismeretes;
1879-ben halt meg s végrendeletében a görög-ke-

leti vallásu szegény román nemzetiségű ifjak részére
alapítványt tett, mely halálakor alig 300.000 forintból
állott; jelenleg azonban már fél millióra nőtt s melyből
rendesen a házi tanintézeteknél tanuló fiatalok ösz-
töndíjban részesülnek. Csak kivételesen, a vallás-
és közoktatási miniszterium beleegyezésével lehet ily
ösztöndijasoknak magasabb tanfolyamokat külföldön
is végezni. Az ösztöndíjban való részesedés feltételei:
magyar honosság, jó iskolai bizonyítvány, szegény-
ségi bizonyítvány oly értelemben, hogy a szülők
nem képesek a folyamodónak iskoláztatási költsé-
geit fedezni, sem ennek erre elégséges saját vagyona
nincs és hogy görög-keleti vallásu román. Az alapít-
ványt a görög-keleti román érsek és két püspökből, ugy
hat világi tagból álló képviselőség kezeli, kik a
közéletben ismert hazafias irányú férfiak. Az ösz-
töndijakat csak a nyugtának az illető tanintézet
igazgatója, egyetemeknél az illető dékán ellenjegy-
zése mellett szolgáltatják ki. Arról tehát, hogy az
alapító agitáczionális czélokat tartott volna szem
előtt, vagy hogy az alapítványi képviselőség ily czé-
lokra törne, szó sem lehet. Az alapítvány kezelésé-
ről különben a vallás- és közoktatási minisztérium-
nak, kihez az évi számadásokat is felügyeleti jogá-
nak gyakorolhatása végett mindig beterjesztik, tudo-
mása van.

Az alapítványt ez idő szerint a szebeni
érsek, Metian és Popea püspökök, Szerb
György, Gáll József, Puscariu nyugalmazott

kúriai biró, Berlogia, kúriai biró, Pognár Dé-
nes táblai biró és KOZMA Péter kezeli. Tehát
egy sem irredentista.

— Rabló rendőr. A zsombolyai csendőrség
— mint levelezőnk irja — jó fogást csinált tegnap,
Nagy csalóbandát sikerült elfognia, melynek vezért
Gradl György zsombolyai rendőr volt. Grbanusits
János kikindai korcsmáros, Rámai János mokrini
gazda. Janosev Mihály csenei szobafestő ugy csap-
ták be áldozataikat, hogy valódi pénzért hamis
pénzt ígértek és persze, a pénzt elvitték, de se ha-
misat, se valódit nem adtak érte, a rendőrség pe-
dig nem tehetett semmit, mert a károsok, restelve a
dolgot, maguk is tagadtak. A napokban azonban*
hurokra került az egész banda. Jegdits Omer szerb-
kereszturi gazdag paraszttal hosszú alkudozás után
abban egyeztek meg, hogy 1250 forintért kap tőlük
5000 forint hamis pénzt. Jegditset ingerelte a sok
haszon, de azért az 1250 forintot nem akarta
előbb odaadni, mig az 5000 forintot meg nem kapja.
A csalók azzal hitegették ugyanis, hogy a hamis
pénz a postán érkezik utánvéttel; adja ide az 1250
forintot, hogy kiválthassák. Midőn Jegditssel nem
tudtak zöldágra vergődni, ígérgetéssel becsalták
egy korcsmába. Olt szinleges veszekedést kezdtek
maguk közt, majd Jegditset boszantották, hogy
nincs is 1250 forintja. Jegdits erre megmutatta a
pénzt, de e pillanatban Janosev türszentégsei adott
jelt az ajtó mögé bujtatott Gradl rendőrnek; Gradl
berohant s mialatt Janosev kiragadta a megijedt
Jegdits kezéből a pénzt, Gradl egy nagy kővel
ugy fejbe sújtotta Jegditset, hogy ez azonnal
összerogyott. Mikor magához tért, feljelentette a
dolgot a rendőrségnek és ma már az egész banda
a zsombolyai járásbíróság előtt mindent bevallott.
A pénz megkerült, 100 forint Gradl rendőrnél volt,
a többi Janosevnél.

— A külföldi diákok ellen. Berlinből sür-
gönyzik : A porosz közoktatásügyi miniszter igazán
különös rendeletével a technika nagy látogatottsá-
gát akarja korlátozni. A rendelet kimondja, hogy
április l-jétől kezdve külföldiek sem mint rendes,
sem mint rendkívüli hallgatók a műegyetem gépész-
mérnöki fakultásába fel nem vehetők. Ez a meg-
rendszabályozás főleg az oroszok és lengyelek
ellen irányul, akik közül néhányat pár hónappal
ezelőtt kiutasítottak a műegyetemről nihilista üzel-
mek miatt. A technika 2000 hallgató számára ké-
szült, ezidei hallgatóinak száma pedig 3207, akik
közül 1434-en hallgatják a gépészmérnöki osztá-
lyon az előadásokat. Ez utóbbiak közt 214 kül-
földi van.

— Hamvazás. A főváros katholikus templo-
maiban a szokásos szertartások közt ünnepelték
meg ma hamvazó szerda ünnepét. Reggel kilencz-
kor volt az ünnepi istentisztelet, utána hamuszente-
lés s a hívők meghamvazása. Az ájtatos hivők nagy-
számmal tolongtak az oltár előtt, hogy hamvazás-
ban részesüljenek. Az iskolásfiuk és leányok pedig
tanáraik vezetése alatt vonultak a templomokba,
ahol meghamvazták őket. Némely templomban olyan
nagy volt a közönség, hogy a hamvazás délig el-
tartott.

— A jubileumi emiikérmek. Szegedről táv-
iratozzák, hogy a 46. hadkiegészítő kerület parancs-
noksága, a közös hadügyminiszter rendeletéből, föl-
kérte a városi hatóságot, hogy április l-ig irja össze
a hadseregben szolgáltak közül azokat, akik ő Fel-
sége ötvenéves jubileumi emlékérmének viselésére
jogosítva lesznek. Ilyen érmeket a következők kapnak:

1. azok, akik a hadi érem birtokában vannak;
2. az egyéves önkéntesek, akit egy, esetleg

két évi szolgalat után nem lettek hadapródok,
illetőleg tisztek;

3. a rangfokozatba nem osztott katonai
havidijasok és a legénység közül azok,

akik 1868. évi deczember ötödike előtt
nyolcz évet és utána három évig tényleg szol-
gáltak.

A honvédségre és csendőrségre nézve
ugyanez áll.

— Az őrült tette. Borzalmas esetről ad hirt
nagyszalontai levelezőnk. Egy, a kórházból kike-
rült őrült megölte a feleségét s kicsibe múlt, hogy
le nem mészárolta az egész családját. A részletek
a következők: Kádár Imre 37 évet, földmives,
nagyszalontai lakos, régi elmebaja miatt már két
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ízben volt a biharmegyei kórházban s legutóbb,
január 3-án édesanyja csaknem erőszakkal, ügyvédi
közbenlépéssel kihozta onnan. A tébolyodott a fele-
ségét, Bereczki Zsuzsannát és négy kis fiúgyerme-
két mindig azzal fenyegette otthon, hogy őket az
Istennek áldozza. E hónap 21-én este 9 óra tájt
kitört rajta a dühöngés. Feleségét ütötte, fojtogatta.
A kis fiuk sírva bújtak dühöngő apjuk elől az ágy
alá, az asszony pedig a szomszéd Bereczki Sán-
dor házába menekült. Az őrült férj ide is követte,
ahol Bereczki az asszonyt védelmébe veendő, birokra
kelt az őrülttel. Kádár addig szorongatta és ütötte
Bereczkit, amig ez a teljes kimerültségtől elaléltan
rogyott a földre. Ekkor az őrült a feleségét hajá-
nál fogva átvonszolta a saját házába, ott az
ajtót reá zárta, előkereste a nagy favágó fej-
széjét s az ajtót belülről ismét bezárta. Ebben
a pillanatban érkeztek meg Bajo Lajos és Kenéz
Ferencz rendőrök. Amig ezek az ajtó betörésével
fáradoztak, odabenn igen heves, de rövid dulakodás
fejlődött ki az életeért küzdő asszony és az őrült
férj között, pár pillanat múlva a férj igy kiál-
tott fel:

— Megígértem az Istennek, hogy neki meg-
áldozlak benneteket!

Szavait vérfagyasztó sikoltás követte. A
következő perczben a rendőröknek sikerült az ajtót
betörni. A hatósági emberek saját életük koczkáz-
tatásával megfékezték a dühöngő embert, aki már
akkor legnagyobbik fiút vonszolta elő az ágy
alól és mind a négyet megölte volna, ha ideje-
korán segély nem érkezik. A rendőrök megkötözték
a dühöngő embert s csak azután vehették szem-
ügyre az asszonyt. Az asszony ott feküdt a föl-
dön, nagy vértócsában, jobb füle felett a kopo-
nyája mély fejszecsapástól behasitva annyira,
hogy az agyvelő is kilocscsant. Az orvos is
megérkezett s ápolás alá vette a szerencsétlen nőt,
aki, bár borzasztó sebei vannak, még mindig élet-
ben van; eszméletre hozni azonban nem sikerült.
Életben maradásához semmi remény nincs. Kádárt
a rendőrök nyomban bevitték a városházára, ahol
annyira magához tért, hogy borzasztó cselekményére
világosan visszaemlékezett. Azóta folytonosan sir és
rimánkodik egy pisztolyért, hogy magát agyonlő-
hesse. A szerencsétlen embert tegnap este átadták
a királyi járásbíróságnak.

— Rabló czigány leányok. Hajdu-Hadházon
a csendőrség három fiatal czigányleányt tartóztatott
le. Mint debreczeni levelezőnk hja, a három czigány-
leány: Horvát Juli, Mari és Ilka, 17—16 és 15
évesek, Hajdu-Hadházon estefelé bevetődtek Nasi
Gáborné házába, miután előbb megtudták, hogy
férfi nincs a házban. A háziasszonyt ketten leteper-
ték, mig a harmadik feltörte a tyukólat és a barom-
fiakat, lábukat megkötözve, kosárba dobálta. A zajra
előjöttek a szomszédok és kiszabadították Nasi Gá-
bornét. A czigányleányok görcsös botot suhogtattak
maguk körül, hogy távoltartsák támadóikat, de
végre is egyenkint ártalmatlanná tették őket és a
kezüket hátrakötve, a csendőrséghez kisérték őket.

— Munkások és rendőrök harcza.
Modicaból azt táviratozzák, hogy tegnap mint-
egy 1000 mezei munkás meg akarta ostromolni
a sindaco házát, hogy kiszabadítsanak két
munkást, akiket ott fogra tartottak. A
rendőrség kénytelen volt fegyverét használni.
Két ember halva maradt a helyszínén. A
tüntetésben résztvevőket letartóztatták. A prae-
fectus megérkezett Modicába, ahol a rend ismét
helyre állt.

— A gazdag molnár tragédiája. Aradról táv-
iratozzák: Csillag János ujfalusi gazdag molnár
ma felakasztotta magát. Öngyilkosságának oka az,
hogy sokat veszített a kártyán. A gazdag molnár
ugyanis Perjámoson kártyázott és a nagy vesztes-
ség annyira elkeserítette, hogy hazament és fel-
akasztotta magát. Öt árva siratja.

— Enyém, tied, övé. Két gyerek került teg-
nap a rendőrség fogházába. Az egyik Forster Ist-
ván 16 éves kőmives, a másik Zeller Antal 15 esz-
tendős betűszedő-inas. Kerestek egy leányt a Hu-
nyady-utcza 43. száma alatt. Nem találták otthon,
de azért bementek a lakásba minden előzetes enge-
elem nélkül. Az ajtóval ugyan némi ellenke-

zésbe kerültek, mivel be volt zárva, de ők tultették
ezen magukat. Oda bent azután kutatni kezdtek
nyitott és csukott ládákban egyaránt, s néhány ék-
szerdarabot a zsebükbe csúsztattak. Éppen menni
akartak, mikor a leány hazaért és lármát csapott.
Elfogták őket s igy kerültek a rendőrség fogházába.
— Az Újépületnél Hartel Antal, Zwickl József és
Kémijás Ferencz munkások munkástársaik ruhái
tekintetében feledkeztek meg az enyém, tied, övé
között való különbségről. Ezek is fogságba kerültek.

— A bűnügyi nyilvántartás reformja. Nemrégen
megírtuk, hogy a fővárosi rendőrség bűnügyi nyil-
vántartás és országos központi hivatallá bővül,
Ez ügyben már megállapodás történt. A nyilvántar-
tás reformja a jövő év január elsejével lép életbe.
A hivatal szervezésével Farkas rendőrtanácsost, a
bűnügyi osztály főnökét bízták meg, aki a nyár
folyamán külföldi tanulmányútra indul s különösen
a párisi rendőrség mintaszerű nyilvántartási hivata-
lának szervezetét fogja tanulmányozni.

— Esküvőről a halálba. Hapák Gusztáv csa-
nádpalotai kereskedő szenvedélyesen beleszeretett
Ékes József bormérő Gizella nevű leányába. A
fiatal ember sokat udvarolgatott a 17 éves szép
lánynak, anélkül, hogy a jövőre nézve nyilatkozott
volna előtte, mig végre a múlt hónapban egy fiatal
iparos megkérte a szép leány kezét, akihez a szü-
lők oda is adták. Hétfőn volt a szép Gizi lakodalma,
amelyen a régi udvarló is megjelent. Reggelig mu-
latott s csak az ideáljával tánczolt. Egyszerre csak
eltűnt. Keresték, kutatták, mig végre a faszinben
akadtak rá, amint a gerendán lógott — halva. Egy
csomó levelet talállak nála; köztük egy az ideáljá-
hoz volt czimezve. Abban arra kéri a fiatal asz-
szonyt, hogy gondoljon rá, kisérje a sirhoz a ko-
porsóját s hogy énekelje sokszor, minden nap az
ő nótáját: „Két gyöngye volt a falunak, két
virága."

— Vasuti baleset. A nyugati pályaudvarra
érkező bécsi gyorsvonatra, amely rendesen 1 óra
50 perczkor érkezik Budapestre, ma délután hasz-
talan várakozott a közönség. A vonat órákig késeit
és mindenki vasúti szerencsétlenséget sejtett, A
késés oka a következő volt: Délelőtt fél tizenegy
órakor a 257. számu tehervonat tizenkét kocsija
Göd és Dunakesz között ismeretlen okokból ki-
siklott. A tehervonatok ezért nem közlekedhettek és
a személyvonatokon érkező közönség csak átszállás-
sal folytathatta az útját. A pályatesten csekély a
kár s a tehervonaton senkisem sérült meg. A vonal
helyreállításán teljes erővel dolgoztak, ugy, hogy az
esti órákban a vonatok már szabadon, közlekedhet-
tek. A vizsgálatot a kisiklás okának kiderítése vé-
gett megindították.

— Tüz Szent-Györgyön. Nagy tűz volt ma
éjjel a pozsonymegyei Szentgyörgy városkában. Két
nagyobb ház égett le melléképületéivel együtt. A
mentésben a tűzoltókon kivül önfeláldozó munkát
fejtett ki az ott állomásozó huszárezred legénysége
is. A tüzet gyujtogató okozta, akit még az éj folya-
mán sikerült elcsípni.

— Öngyilkos joghallgató. Burghard József
joghallgató ma éjjel 11 órakor a Damjanics-utcza
25. szám alatt levő lakásán szíven lőtte magát s
meghalt. Két levél volt a zsebéhen; az egyik az
édesanyjának, a másik egy kis leánynak szól.

= Kecskeméti-utcza 13. szám alatt van Beimel
Lajos bankháza, a magy. kir. szab. osztálysorsjegyek
főelárusitó helye, ahol az utolsó húzáshoz, mely már-
czius 9-től április 6-ig tart, szerencseszámok kaphatók.

Bérczi ur.
— Zsarolás Császka érsek ellen. —

A Zrinyi-utczai palotából egymásután szi-
várognak ki a botrányosnál-botrányosabb hirek,
amelyek igazán megingathatják a főváros pol-
gárságának a magyar királyi államrendőrség
iránt való bizalmát. Megsértik a személyes sza-
badságot, zaklatják a tisztességes polgárokat,
a nyomozatok vezetését olyan emberre bízzák,
aki ellen a diffamáló vádak egész halmazát
emelték röpiratban és egyes napilapok hasáb-
jain, anélkül, hogy a királyi főügyészség utján
sajtópert indítottak volna. A helyett, hogy a

fegyelmi eljárás befejeztéig felfüggesztenék ál-
lásától, reá bizzák a legkényesebb bünperek-
ben való nyornozatok teljesitését és az a rendőr-
kapitány, aki a fegyelmi eljárás során kihallgatott
Tauszki Miksával történt szembesítésekor
könyezve kéri Tauszkit, hogy „tekintsen gyer-
mekeire és ne vádolja őt", az a rendőrkapi-
tány folytatja a szabálytalanságok sorozatát,
az önkényeskedést. Odáig jutottunk, hogy Buda-
pestről ma már mint egy rendőrállam fővá-
rosáról beszélnek, mert a nyomozatot vezető
közegek egynémelyike törvénytelen, erőszakos
eszközökhöz nyúl és a nyomozás sikere érde-
kében nem riad vissza a legszemérmetlenebb
„stikliktől" sem.

Távol áll tőlünk az a szándék, hogy mi
a fővárosi rendőrséget diszkreditáljuk; sőt el
kell ismernünk, hogy van a főkapitányságnál
több derék, buzgó tisztviselő, akik megállják a
helyöket minden tekintetben; Rudnay Béla fő-
kapitány buzgóságát sem vonjuk kétségbe, de
féltjük a főváros lakosainak személybiztonságát;
tartunk attól, hogy egy, következményeiben
mélyreható, áldatlan rendszer honosodik meg
a rendőrség körében, ha nem emeljük fel til-
takozó szavunkat mindannyiszor, a hányszor
rendőrségi tulkapásokról veszünk hirt.

Ebből az okból tesszük szóvá az alábbi
esetet is, — ugy, amint azt ma délben dr.
Pollák Illés ügyvéd Latkóczy Imre államtit-
kárnak elmondotta.

A rendőrséget most egy zsarolási bünper
foglalkoztatja. Császka György kalocsai érsek
a panaszos, akit anonym levelekkel akartak
megzsarolni. Az érsek egy ilyen levelet átadott
a főkapitányságnak, mely Bérczi Bélát
bizta meg a nyomozat vezetésével. Bérezi
tegnapelőtt este detektívet küdött egy ame-
rikai illetőségű, feltűnően szép és nagy
műveltségű leány lakására és reggeli ki-
lencz órára maga elé idéztette. Mikor a de-
tektiv benyitott lakásába, betegen találta a
leányt, aki rimánkodott, hogy halaszszák el
kihallgatását, mire a detektiv elővezettetéssel
fenyegetőzött.

Másnap reggel kilencz órakor benyitott
Bérczi szobájába. A rendőrkapitány egyfolytá-
ban hét órán keresztül vallatta a védtelen
leányt, kikérdezte magánéletének összes titkait,
még azt is tudni akarta, hogy mióta részesiti
kegyeiben T . . . . grófot, aki most Német-
országban tartózkodik, majd hirtelen előmutatta
az anonym levelet:

— Ezt maga irta! . . . Ne tagadja !
— De kérem. Azt sem tudom, hogy miről

van szó.
— Hallgasson! Alávaló teremtés! Ve-

gyen tollat a kezébe, üljön le és írjon.
A gyanúsított leány reszkető kezekkel

irta, amit a rendőrkapitány tollba, diktált.
— Maga most megváltoztatja az írását!

Én rajtam ki nem fog. írjon rendesen!
— Kérem! Ne tessék velem ilyen han-

gon beszélni.
— Ismeri Császka érseket?
— Még a hírét sem hallottam.
— Jól van. Csak tagadjon. Maga bánja

meg a következményeket.
És ez igy ment reggeli kilencz órától

délután négy óráig, noha a megkinzott leány
ellen elfogadható gyanuok egyáltalán nem
merült fel. Négy órakor egy magasabb rangu
tisztviselő elé kisértette, akinek az volt az első
kérdése, hogy

— Hol van most T . . . gróf?
— Németországban.
— A szabadkőmivesek között, ugy-e?

Az az ember atheista,
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A leány a betegségtől és az izgatottság-
tól kimerülten hagyta el a főkapitányság épü-

letét és amerikai illetőségű lévén, egyenesen
Verster Lajoshoz, az amerikai Egyesült Álla-
mok konzulához sietett. Elpanaszolta a tör-
ténteket, előadta, hogy a panaszos érseket
nem is ismeri és kérte a konzult, hogy
tegye meg haladéktalanul a megtorló lé-
péseket.

A konzul azzal küldte el, hogy ő a rend-
őrség erőszakoskodásával szemben mitsem tehet,
mert hát itt Budapesten nagyon rosszak a,
viszonyok. (!)

Ilyen előzmények után kereste fel a leány
dr. Pollák Illés ügyvédet és sirva panaszolta
el a jeles kriminalista előtt, hogy noha teljesen
ártatlan, hét órán át valóságos kinzáson
ment keresztül, sőt lakásán házkutatást is
tartottak.

Pollák ülés ügyvéd ma délben Latkóczy
Imre államtitkárnál járt és ugy a megzaklatott
védtelen nő, mint a főváros polgárságának
személybiztonsága érdekében orvoslást kért.
Az államtitkár megígérte, hogy vizsgálat tár-
gyává teszi az esetet. Megjegyezzük, hogy a
panaszos nő képviseletében Pollák Illés ügyvéd
a bécsi amerikai nagykövetet is meg fogja
keresni, hogy intézkedjék Bérezi rendőrkapi-
tány törvénytelen eljárásának megtorlása iránt.

Megadminisztrált szocziálizmus.
A szocziálizmus és a vele összefüggő

mozgalmak belekerültek az állami és a megyei
adminisztrácziónak őrölő malmába. Ez a leg-
biztosabb módja az egész kérdés elposványo-
sodásának. Az adott esetben az adminisztrá-
cziónak lassan forgó kerekei jótékony munkát
fognak végezni. Csendesen megőrlik az elbo-
londitott földosztók szörnyen aktuális kíván-
ságait s szép idő fog elmúlni, mire a liszt el-
válik a korpától. Ez alatt aztán történhetik
valami, még okos dolog is,

A csendes állapotokról szóló jelentések a
következők :

Szocziálisták Hajdu-Sámsonban.
Közvetetlenül Debreczen mellett van ez a kis

falu, alig egy óra járásra. Istenfélő, jámbor refor-
mátus nép lakja, mely hires a józanságáról. És
ebből a faluból — mint debreczeni levelezőnk irja
— ma négy ködmönös polgár járult Rásó hajdu-
megyei alispán elé azzal a kérelemmel, engedje
meg nekik, hogy szocziálista gyűlést tarthassanak.
Az alispán felvilágosította őket, ha bajuk van, egy-
más között ugy sem intézhetik el, hanem fordulja-
nak a megyéhez, amely másik két falu bajlódó
népét is több ezer forinttal megsegítette. Az alispán
meggyőző beszédének az lett a hatása, hogy a
ködmönösök deputácziója elhatározta, hogy instan-
cziával járul a tekintetes vármegye színe elé,
amelyben elősorolva bajukat, kérik azoknak az or-
voslását. Kijelentették egyuttal, hogy most már
nem ülnek föl a szosziálisla agitátoroknak és igy a
gyűlést sem kívánják megtartani.

Békésmegyéből.
Békésmegye több községéből tömegesen alá-

írást gyűjtenek Pogány Jánosnak, az elfogott szo-
cziálista vezérnek szabadon bocsátása érdekében.
Balogh Samu vizsgálóbíró egyre folytatja ellene a
vizsgálatot és a legterhelőbb adatok sülnek ki
Pogány Jánosra. Várkonyinak minden megyében egy
főbizalmi férfia volt, Békésmegyében ezt a sze-
repet Pogány töltötte be. A vármegye keleti
felét, amelynek központja Orosháza, a szo-
cziáldemokraták uralják. Pogány korrespondeált
a többi szocziálista körökkel s kijelentette, hogy
elvtársnak csak azt ismeri el, aki az ő schémája
szerint szerződik. Izgatott arra is, hogy ha az ura-
ságok nem állanának kötélnek, hát „perzseljék
fel őket." Pogány izgatásainak lehet betudni, hogy
a sárréti Wenckheim, Blankenstein, Lamberg grófi
uradalmak idegen területről szerződtették az arató
munkásokat, vagy részben várakozási álláspontot

foglaltak el, ha talán a munkások túlzott követelé-
seikből engednek.

Szarvason a mezőgazdasági bizottság vegyes
értekezletre hívta a munkásokat és munkaadókat,
de a megegyezés nem sikerült.

Hogy milyen kapós a Földmivelő, erről bé-
kési levelezőnk tájékoztat. Békésre ugyanis 300 pél-
dány jár ebből a lapból s csomagban kapják. A
szocziálisták vasárnap délután a posta élé állanak
s ott a szocziálista vezér átvévén a csomagot, ki-
osztja az előfizetők között. A minap azonban a cso-
mag eltévelyedett s a szocziálisták a szokott vasár-
napi szellemi táplálék nélkül maradtak. Nem akar-
ták azonban sehogyseni elhinni, hogy tévedés forog
fenn, hanem azt hitette el egy-két véresebb szájú,
hogy szándékosan vonják el tőlük az „ulysagot".
Sebők Lajos póstamesternek már-már kellemetlen
helyzete lett, amidőn az az ötlete támadt, hogy bi-
zalmi embereket hívott be s kikutatták, hogy a
lapjuk nincs eldugva. Igy nyugodtak aztán meg.

A békésmegyei gazdasági egylet az uj törvényt
népiesen magyarázó iratot százezer példányban szán-
dékozik szétszórni a munkások között.

Betiltott földmives kongresszus.
A független szocziálisták tudvalevőleg március

6., 7., 8-ikára országos földmives kongresszust hiv-
tak össze Török-Szent-Miklósra. A kongresszust az
összehívók be is jelentették a szolgabirói hivatalnak
s ez most hozta meg a végzést, amely szerint a kon-
gresszus megtartását nem engedélyezi. A független
szocziálisták most húsvétra a fővárosba akarnak
kongresszust egybehívni.

A lefoglalt "Világszabadság."
A szocziáldemokrata párt „Világszabadság"

czimü lapjának múlt heti számát — mint megírtuk
•— az ügyészség egy izgató czikk miatt lefoglalta a
postán. Erre a szocziáldemokrata párt most egy uj
kiadást adott ki a lapból s ma akarták azt a pos-
tán szétküldeni az előfizetőknek. A postaigazgatóság
nyomban jelentést tett erről az ügyészségnek, mire
dr. Sélley Barnabás királyi alügyész megjelent a pos-
tán s átvizsgálta a lapokat. Mivel azonban a „Vi-
lágszabadság8 az inkriminált czikket kihagyta s he-
lyébe azt irta, hogy : "Biróilag lefoglalva !" — dr.
Sélley a lap továbbítását megengedte s igy a posta
a lapot el is expediálta.

Fotografálás karhatalommal.

A rendőrség ma megteremtette a kínzások
egy uj fajtáját, a fájdalom nélkül való embergyöt-
rést. Ma délelőtt beidéztette a szocziálista szakmoz-
galom vezetőinek egy részét s Garlathy rendőrkapi-
tány tudatta velük, hogy le fogják őket foto-
grafálni. Mindannyian tiltakoztak ez ellen, sőt többen
kinyilatkoztatták, hogy csak az erőszaknak en-
gednek. Ezeket azután, igy dr. Goldner Adolfot és
Pollák Bélát Garlathy kapitány parancsára megra-
gadták a rendőrök s felvezették a padláson levő
műterembe, hol a gép elé állították. A pártvezető-
ség tagjai közül ma lefényképezték. Gombosi Bélát,
Czinder Károlyt, Zsigmond Eleket, Kalmár Henriket,
és Bokányi Dezsőt. Továbbá a mult évi téglagyári
sztrájk vezetőit: Kubit Antalt és Bernát Kálmánt,
ezenkívül Pollák Béla és Safranek István nyomdá-
szokat, Schreier Béla asztalost, Steiner Jenő czi-
pészt, Wottiz Jakab paszományost, Kiss Károly,
Somogyi Béla, Wankó Károly hivatalnokokat, Dietz
József esztergályost és dr. Goldner Adolf orvost.

Hasonló szomorú sors érte a hires Várkonyit
is, akit sürgős meghívóval ma délelőtt 10 órára
beidéztetett Garlathy rendőrkapitány s tudatta vele
a főkapitány végzését, amely elrendeli, hogy a bel-
ügyminiszter parancsára le kell őt fényképeztetni.
Várkonyi tiltakozott az ellen, hogy őt a körözött
gonosztevők módjára lefényképezzék, de Garlathy
kapitány semmibe se vette tiltakozását s kijelen-
tette előtte, hogy felhatalmazása van arra is,
hogy ellenszegülés esetén karhatalommal végez-
tesse el a fényképezést. Várkonyi belátta erre,
hogy makacskodása és ellenszegülése mit sem
használ s alávetette magát a fényképezésnek, amit
a rendőrség hivatalos fényképésze, Fischer, végzett.
Várkonyit előbb prémes télikabátban, majd télikabát
nélkül en face és en profil vette le. Mindegyik fel-

vételről több száz fényképet készítenek, amelyeknek
nagy részét a belügyminisztériumba küldik fel, ahon-
nan azokat a vidéki szolgabiróságoknak, csendőrsé-
geknek s alispáni hivataloknak küldik el. A rend-
őrségnél visszamaradt fényképeket a nyilvántartás
és a munkásügyek felügyeletével megbízott ügy-
osztály alkalmazottai között osztják szét.

A többi szocziálista vezérekre vonatkozólag
hire járt, hogy a rendőrség a belügyminiszter uta-
sítására ki fogja tiltani őket a fővárosból. Ezt az
utasítást a rendőrség egyelőre nem hajtja végre,
hanem e helyett állandó rendőri felügyelet alá he-
lyezte a szocziálista vezéreket s csak esetről-esetre,
ha veszedelmes államellenes agitácziót észlel a
rendőrség, akkor utasítja ki az illetőket. A rendőri
felügyeletet Aszalay Antal detektiv vezetése alatt
több, külön e czélra kirendelt detektiv végzi.

Tóth Lajos rendőrkapitány ma kihirdette Ru-
zicska Manó elölt, kinél a napokban tartott házku-
tatás alkalmával egy 497 forintról szóló takarék-
pénztári könyvet talállak — az itélelet, mely sze-
rint 100 forinttal megbünteti tiltott gyűjtés miatt, a
497 forintot pedig elkobozza. Ezen 497 forintot, mely
leányának hozományát képezte, Ruzicska már
évek előtt telte a takarékpénztárba, tehát az nem
is származhatott tiltott gyűjtésből, mire Ruzicska
figyelmeztette is Tóth kapitányt, ki azonban azt vá-
laszolta, hogy a pénzt nem egyszerre tette be a
takarékpénztárba, tehát gyűjtötte s miután
mást nem találtak, ezt kobozta el. Munkáskörökben
annál nagyobb az elkeseredés ez itélet ellen,
mert a rendőrségnek csak vizsgálatot szabad tar-
tani, de az elkobzás kimondására csak a bíróság
illetékes. Az elkobzás ellen pert fognak indítani a
polgári törvényszéknél.

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
• Tina di Lorenzo és a kaszinó. A Nem-

zeti kaszinónak az a három tagja, aki a Páz-
mándy Dénes kizárására vonatkozó indítványt
beadta, ma a következő nyilatkozatot teszi
közzé:

Az „Egyetértés" folyó hó 22-iki számában
megjelent, Pázmándy Dénes urnak a Nemzeti
kaszinóból való kirekesztésére czélzó indítványunk-
ról közölt hire nem felel meg a valóságnak.

A Nemzeti kaszinó igazgatósága nem "adta
vissza ezen indítványt a benyújtó tagoknak, mert'
a Pázmándyval szemben való eljárásra kellő ala-
pot fenforogni nem lát", hanem az alulírottak
ezen indítványunkat visszavontuk azon indok-
ból, mert Pázmándy Dénes ur azon hölgytől, akit
megsértett, bocsánatot kórt.

Budapesten, 1898. február 23-án.
Gróf Andrássy Tivadar s. k.
Gróf Keglevich István s. k.

Báró Üchtritz Zsigmond s. k
.'• A "Bohémek" bécsi premiére-Je. A „Bohé-

mek" ma esti bemutató előadását a Leoncavallo
és Mahler igazgató közt előfordult inczidens után
természetesen a legnagyobb érdeklődéssel várták.
Mint tudósítónk telefonozza, a nézőtér zsúfolva volt.
A dalmű jelentékeny hatást tett. Leoncavallot az
első felvonás után kihívták vagy tízszer és a máso-
dik és harmadik után is többször meg kellett
jelennie a lámpák előtt. De ez utóbbi felvonások
effektusa azért kisebb volt az elsőnél. Az előadást
különben praeludium előzte meg. Amikor Mahler
a karmesteri szék felé közeledett, nagy tapsvihar
üdvözölte, amelyet azonban egyesek pisszegés-
sel igyekeztek ellensúlyozni. Mahler erre gyors
mozdulattal odaszökött a dirigensemelvényhez és a
zenekarnak megadta a jelt a játékra és igy hama-
rosan véget vetett a kellemetlen inczidensnek.

• Parasztok a színpadon. Mialatt az ország
számos vidékén földmivelőink bújják a szocziálista
iratokat, másutt ugyancsak egyszerü parasztlegények
és parasztleányok nagyban tanulnak — szerepeket.
Itt a múzsák közt pihennek a fegyverek: Levele-
zőink két ilyen paraszt előadásról is értesítenek.
Brassó vármegye hét csángó falujának egyikében,
Türkősben volt az egyik. Jótékonyczélra adtak ,
Lukácsi Sándornak "Isten keze" czimü népszínművét.
A darabban szereplő műkedvelők egytől-egyig egy-
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szerü csángó legények és leányok voltak, akiket
Deák Sándor, Türkös községének derék papja, taní-
tott be a szerepekre. A rokonszenves dilettánsok
mind becsületesen megállották helyüket és a nagy-
számú közönség zajos tapsokkal adott kifejezést
tetszésének. — Szolnoki levelezőnk irja, hogy az
ujkécskei műkedvelő társaság, amely tisztán föld-
mivelő ifjakból és leányokból áll, előadta a „Falu
rossza--t. A szinház zsúfolva volt a város intelligens
közönségével. A Finum Rózsi, Feledi Boris és Bátki
Tercsi ábrázolói: Sánta Teréz, Zoboki Mariska és
Jámhori Etei kitűnőek voltak. Gonosz Pistát Balogh
Ferencz kécskei kántor — a társaság rendezője —
játszotta nagyon ügyesen. Az előadás a Szolnok-
megyei községi tanitó-testület özvegyei és árvái
javára 200 forintot jövedelmezett.

* A királydijak. A Liszt Ferencz zenemű-
vészkör márczius 21-én hangversenyt rendez
a Royal termében. Ezen a hangversenyen a király-
dijakkal kitüntetett pályamüvek kerülnek előadásra.
Közreműködnek a Hubay-Popper és a Grünfeld-
Barger-féle négyesek, továbbá Juhász Aladár,
Szendy Árpád és Horváth Atilla. Hangverseny
után társasvacsora lesz, melyet táncz követ, esetleg
tréfás előadásokkal.

* Gobbí Alajos ünneplése. A Liszt Ferencz
zeneművészkör márczius közepén banketet rendez
Gobbi Alajos tanár tiszteletére, abból az alkalom-

ból, hogy ő Felsége a Ferencz József-rend lovag-
keresztjével kitüntette.

* „A talmi herczegnő." Konti József ope-
retteje eddig már tízszer került színre a Népszín-
házban zsúfolt házak előtt. A holnapi tizenegyedik
előadásnak lesz egy érdekessége is : Yvonne szere-
pét Bárdi Gabi fogja először énekelni. A Népszín-
ház igazgatósága október 16-ától kezdve szerződ-
tette Ötvös Stefániát, az országos szinésziskola
tehetséges drámai növendékét.

* Hangversenyek* Landi Kamilla hétfőn, e
hónap 28-dikán, még egy dalestélyt ad a Vigadó
nagytermében. — Bürger Zsigmond gordonkás
hangversenye pénteken, 25-dikén, lesz ugyancsak a
Vigadóban.

* Filharmóniai hangverseny. A jövő szerdai
filharmóniai hangversenynek Mihalovich „Pán halála"
czimü zenei költeményén kivül lesz még egy másik
újdonsága. Ez Haydn-nak egy Budapesten még elő
nem adott szimfóniája.

* Németh József szerződése. Ma híre járt,
hogy Németh József, a népszínház komikusa a
Magyar színház kötelékébe lép és hogy az erre vo-
natkozó szerződést már alá is irta. Ugy halljuk,
hogy ez a hir nem felel meg a valóságnak, mert
Németh ezután is a népszínház tagja marad.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
• A Kisfaludy-társaság ülése. A Kisfaludy-

társaság mai ülésén Gyulai Pál elnök szép beszéd-
ben emlékezett meg az elhunyt Sayous Edéről,
akiben a társaság egyik jeles kültagját, nemzetünk
pedig egyik leglelkesebb barátját vesztette el. Beöthy.
Zsolt főtitkár bejelentette, hogy a pesti első hazai
takarékpénztár, mint minden évben, az idén is 200
forintnyi ujabb alapítványt tett A Zágoni Mikes
Kelemen-emlékre a társaság kebelében 30 forint
gyűlt egybe ; ezt az összeget rendeltetési helyére kül-
döttek. Ezután megkezdődtek a felolvasások. Dal-
mady Győző két költeményt mutatott be „A kivá-
gott erdő" és „Csepel szigetén" czimen, amelyekért
megtapsolták. Beöthy Zsolt felolvasta Berzeviczy
Albert vendégnek egy érdekes tanulmányát „Római
benyomások" czimen. Berzeviczy mindenekelőtt
Róma mai szerepével foglalkozik. Azután áttér mo-
numentális építkezéseire, amelyeknek egyike-másika
élénken emlékeztet az ó-kor Rómájára. Ismerteti a
muzeumokban látható szobormüveket, festményeket
műemlékeket s összekötő kapcsot kere3 rajtuk az
ó-kor és a jelenkor stílusa között. Végül Zichy
Antal mutatta be Zichy Mihály vendégnek "Orosz-
országi rajzok* czimü dolgozatát, amely az orosz
életből kiragad egy-egy jellemzőbb vonást, egy-egy
festőibb tájképet. A felolvasásokat zajos tetszéssel
fogadták.

FŐVÁROS.
(Incompatibilitás a közgyűlésen.) Nem minden-

napos dolog történt a mai délutáni közgyűlésen. Az
elnök megvonta valakitől a szót incompatibilitás
miatt Nem azért érdekes ez az esemény, mert az
incompatibilitás a fővárosnál a ritkaságok közé tar-
tozik, hanem azért, mert ezt eddig nem igen szok-
ták észrevenni. A magánzálogházak különféle
visszaélései voltak napirenden. A tanács azt java-
solta, hogy a közgyűlés tegyen lépéseket a kereske-
delmi miniszternél aziránt, hogy a magánzálogházak
a tárgyak kiváltásakor a felvett kamatokról elismer-
vényt adjanak a feleknek.

Tompa Antal nem tartja megengedhetőnek, hogy
az engedélyhez kötött és az engedélyhez nem kötött
üzletek egy helyiségben legyenek. Dezsényi József
azt indítványozta, hogy addig, amig a magánzálog-
házak ügykezelésének a szabályozása meg nem
történt, ujabb magán zálogintézet nyitására enge-
délyt ne adjanak és hogy kérjék föl a kormányt,
hogy a magánzálogházak megvizsgálását ugyanahhoz
a bizottsághoz utasítsa, amely az állami intézeteket
ellenőrizi.

Az elnök az ügyrendre hivatkozva, kijelen-
tette, hogy Dezsényinek nincs joga ehhez a
tárgyhoz hozzászólnia, mert ő az országos taka-
rékpénztár és zálogkölcsön-intézet felügyelő
bizottsági tagja s igy érdekelt fél.

Dezsényi József azt felelte, hogy őt teljesen
önzetlen s pártatlan okok indították a javaslata
megtételére.

Az elnök fölolvasta a törvény ide vágó ren-
deletét s Dersényi javaslatát nem bocsátotta sza-
vazás alá.

A közgyűlés elfogadta a tanács előterjeszté-
sét, Tompa Antal észrevételével kiegészítve.

(A terézvárosi előljáróság.) A hatodik kerü-
leti előljáróság vezetését Eszláry Sándor . tanács-
jegyzőre hizták s ezt a polgármester ma jelentette
be a közgyűlésnek. A megbízás, legalább a jelentés
szerint, ideiglenes, de valószinü, . hogy csak névleg
az, valójában Eszláry van kiszemelve a terézvárosi
előljárói állásra. Hosszú ideig vezette az erzsébet-
városi előljáróság ügyeit, ugy a kerület lakossága,
mint a köztörvényhatóság meg voltak vele elégedve
s most azt hiszik, hogy a hatodik kerületben is be-
válik. A polgármester Heltai Ferencz felszólalására
bejelentette ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt is,
hogy Vesztróczy Istvánnak, a hatodik kerület fel-
függesztett elöljárójának a. fegyelmi ügyében a vizs-
gálatot befejezték.

(A második kerületi választás.) Az igazoló-
választmány előtt ma hirdették ki a második kerü-
leti községi választás eredményét. A köztörvényható-
sági bizottság rendes tagjai lettek: Szabó M. Fe-
rencz, Kollár Lajos, Eckermann Ede, Duma György,
Petsits Márk, dr. Buday József, dr. Csorba Ferencz,
Hámpel Sándor, Moldoványi Sándor és dr. Göőz
József; póttagok: Kozma Gyula, Frommann István
és Bauer József; a kerületi választmány uj
tagjai: dr. Weber Adolf, Laumann József, Lissák
Ármin, Bauer József, Reinl József, Szabó Ignácz,
Szalay Győző, Szemler Mór, Mocskonyi Gyula, We-
ninger Mihály, Lindenbach István, Jencs Vilmos.

(A főváros a diák-congresszusnak.) A főváros
a jövő hónapra összehitt országos diák congresszus
támogatására 500 forint segedelmet ad. Halmos
János polgármester ma délelőtt értesítette erről
Herczegh Mihály rectort és Komáromi Zoltán
rendező bizottsági elnököt, hogy a pénz átvételéről
intézkedjenek.

(Választások.) A közgyűlés ma délután a
megüresedett tiszti orvosi állásra dr. Dévai Mórt,
a kijelölőválasztmányba Radocza Jánost, a köz-
munkák tanácsába pedig Quittner Zsigmondot vá-
lasztotta meg.

(A főváros a szabadságharcz évfordulóján.)
Kétszáz fővárosi bizottsági tag a szabadságharcz
évfordulójának megünneplésére nézve határozati
javaslatot terjesztett a köztörvényhalóság mai köz-
gyűlése elé. Utasítsa a közgyűlés a tanácsot és a
polgármestert, szerezzenek a miniszterelnöktől infor-

mácziók hogy ünnepelhetné a főváros márczius
tizenötödikét a törvényhozás két házával és a
királylyal egyetértve a legméltóbb módon s erről a
legközelebbi közgyűlésen tegyenek előterjesztést. Az
indítványt kiadták a tanácsnak.

(Lawn-tennis a városligetben.) Az országos
lawn-tennis-club a városligeti mesterséges jégpályát
lawn-tennis-helynek kéri a fővárostól. Ma adták be
a folyamodványt a tanácshoz, s valószinü, hogy a
kérelmet a hatóság teljesiti is.

VIDÉK.
* (A szabadságharcz jubileuma.) Pozsony vá-

ros hazafias közönsége — mint levelezőnk távira-
tozza — a szabadságharcz félszázados évfordulóját,
márczius 15-én díszközgyűléssel ünnepli és emlék-
táblákkal jelöli meg az lS4S-iki törvényhozás szín-
terét ; nevezetesen a királyi tábla épületét, hol az
alsóház ülésezett és a primási palotát, hol a felső-
ház tanácskozott. Szónokok lesznek Neiszidler Ká-
roly képviselő és Gervay Nándor takarékpénztári
igazgató, 48/49-iki honvédtisztek. Az ünnepélyen
valamennyi egyesület részt vesz.

* (A harczképtelenné tett autonomisták.) A
Bilancia czimü fiumei lap mai számában nagy csa-
pást mért az autonomisták közjogi harcza ellen. Ma
ugyanis közölni kezdte a fiumei régi városi ülések
jegyzőkönyveit. Száz évvel ezelőtt, mikor Fiume már
husz éve Magyarországhoz tartozott, Fiuméban az
autonomia még ismeretlen fogalom volt. A vá-
rosi tanács kizárólag belső közigazgatási ügyekkel fog-
lalkozott, de ezekben is teljesen alá volt vetve a felsőbb
hatóságoknak, amelyek beleegyezése nélkül a város
egy krajczárt sem költhetett. A városi hivatalnokok-
tól az olasz nyelv ismeretét csak harmadsorban kö-
vetelték. A Bilancia leleplezésszámba menő ismer-
tetése — mint fiumei tudósítónk táviratozza — az
autonomista körökben kínos feltünést keltett, mert
hiszen ezzel kicsavarták a kezükből az agitáczió
főeszközeit.

* (Tanítók országos gyűlése.) Az állami tanítók
egyesülete — mint debreczeni levelezőnk jelenti —
nagyérdekü gyűlést tartott, amelyre a választmányi
tagok az ország különböző részeiből gyűltek össze.
A tanítóképzés reformjáról Mező Dániel titkár
terjesztette elő a pontokba foglalt javaslatot, mely-
ben óhajtandónak véli, hogy a tanítók intelligencziája
emelése érdekében a tanitó-képezdébe csak érett-
ségi vizsga után vétessenek fel a jelentkezők.
Ebben az ügyben a határozathozatalt azonban más-
korra halasztották. Az állami tanítók anyagi ügyeire
nézve Kozma László elnök megbizatott, hogy me-
morandumot intézzen Wlassics kultuszminiszter-
hez. Az állami tanítók névmagyarosítása ügyében
Józsa Dániel bízatott meg előadóul. Szathmáry
György elhunyt miniszteri tanácsos síremlékére 20
forintot szavazott meg a bizottság. Gyűlés után la-
koma volt.

TÖRVÉNYKEZÉS.
— Két nagykereskedő bünpöre. Szolnokon

nagy port vert fel néhány évvel ezelőtt az a bünpör,
amelyet Reisz Dávid és Reisz Jakab odavaló nagy-
kereskedők ellen indítottak. Két okirat körül forgott
a bünpör. Az egyik szerint vádlottak valami nagyobb
ügylet megkötésekor 5000 forint előleget adtak volna
Srángi Mihály kereskedőnek, aki ezután nemsokára
öngyilkos lett A másik szerint a vádlottak állítólag
7400 forintot adtak át az egyik szolnoki kávé-
házbán Altschul Arthurnak, a mostani svéd
főkonzulnak. Az okmányokon két tanu neve
állott. Az egyik tanu, Binét Sándor időközben
azt a meglepő vallomást tette a bíróság elölt,
hogy a tanualáirást ő is, meg társa is utólago-
san eszközölték, mert erre a Reisz testvérek által
kényszerítve voltak. E vallomás alapján a két Reisz
s a tanuk vizsgálati fogságba kerültek. Meg is tar-
tották a végtárgyalást a szolnoki törvényszék előtt,
amely azonban vádlottakat fölmentette. Az ügy a
táblához került, amely az ítéletet föloldotta. A szol-
noki törvényszék' tehát ujból itélt s az ité-
let megint fölmentő volt A tábla megint
föloldotta az itéletet, minek folytán harmadizben tár-
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gyalta az ügyet a szolnoki törvényszék. Az ügyész
hamis tanuzásra való fölbujtás miatt szigorúan kérte
megbüntetni a Reisz testvéreket, hanem a törvény-
szék most sem látott elegendő okot marasztald íté-
letre s a vádlottakat fölmentette. Igy került most
harmadizben a táblához az ügy. Dessewffy biró
előadása mellett ma tárgyalta a bünpört az itélő-
tábla I. büntető tanácsa, mely helybenhagyta a
szolnoki törvényszék itéletét.

= A százezer forintos provízió. Berl D. és
Ollendorf Mór bankárok tudvalevőleg csalás miatt
jelentették fel Morzsányi Károlyt, Spitzer Gyulát
és Mandl pénzügynököt azért, hogy közös egyetér-
téssel 100.000 forint províziót harácsoltak ki tőlük,
és a kúria megszüntette az ellenük folyamatba tett
bűnvádi eljárást. A millenniumi kiállítás e botrány-
pöre azonban ezzel nem ért véget. A panaszosok
perújítást kezdtek azon az alapon, hogy uj bizonyí-
tékukat fognak szolgáltatni a terheltek bűnössége
mellett. Erre a törvényszék megbízta Puscáriu Gyula
birót azzal, hogy járjon végére a dolognak és in-
ditsa meg a második vizsgálatot. Ennek során Berlék
egyrészt több, Spitzertől hozzájuk érkezett levelet
mutattak be, másrészt két bécsi tanura hivatkoztak.
A Magyar Híradó azt irja, hogy sem az uj tanú-
vallomások, sem az irásbeli bizonyítékok nem vál-
tak be s az uj vizsgálat, mely ma befejezést nyert,
alig derített fel valami ujabb terhelő momentumot.
Az aktákat Puscáriu biró ma áttette a királyi ügyész-
séghez, mely legközelebb terjeszti indítványát a tör-
vényszék elé.

= Alapítvány kezdő ügyvédeknek. Vértessy
Sándor, a budapesti ítélőtábla elnöke, közhírré teszi,
hogy a királyi tábla rendelkezése alatt álló Jesze-
nák-féle alapítványból 2 fiatal fiskális kaphat segítsé-
get. Az adományozás két évre szól s személyenkint
évi 200 forintot fog kitenni. A segélyt egy római
katholikus és egy evangélikus református vallásu
budapesti kezdő ügyvéd fogja elnyerni, akinek sze-
génysorsu voltát is igazolnia kell. A folyamodások
a tábla iktató hivatalában ez évi márczius 15-éig
nyújtandók be.

Az ügyvédi kar tekintélye.
Soós Kálmán törvényszéki biró tegnap egy

végtárgyaláson azt mondta a védői székben helyet
foglaló dr. Dávid ügyvédnek:

— Ha ön az én eljárásomat kritizálja,
kiutasítom !

Ime, valóságos rendszerré válik a budapesti
törvényszéknél az az incollegialis, nyers viselkedés,
amelyet az ügyvédekkel szemben tanúsítanak. Ilyen
hangon még akkor sem szabad az ügyvéddel be-
szélni, ha az rászolgált a rendreutasitásra. Mert, el-
tekintve minden egyéb októl, a védőügyvédnek
igenis joga van ahhoz, hogy a biró eljárását kriti-
zálja. A védelem tulajdonképen nem egyéb, mint
kritika. Kritikája a vizsgálatnak, a bizonyító eljárás
adatainak, a vádbeszédnek és esetleg a bünperben
eljáró biró ténykedéseinek.

Azt a birót, aki fél a kritikától, nem szabad
az elnöki székbe ültetni, valamint azt sem, aki a
védő jogait respektálni vagy nem tudja, vagy nem
akarja. Az elnöki székből elhangozhatik egy-egy
morál, mely a tanuhoz vagy a vádlotthoz van in-
tézve a nagy közönségnek, a társadalomnak okulá-
sára ; de gorombaságnak, indokolatlan, sér-
tésnek sohasem szabad onnan elhangzania. A jog-
szolgáltatás komolysága megköveteli, hogy a
végtárgyalásokat vezető elnökök tekintélyt, prestige-t
adjanak annak az elnöki széknek, amelyben ő Fel-
sége a király nevében hirdetik ki az ítéleteket. Tu-
datlan, ideges, tapintatlan és feladata magaslatán
nem álló bírónak az elnöki székben helyet foglalnia
nem szabad.

Ez az egyik megjegyzésünk. A másik az, hogy
az ügyvéd, mint az igazságszolgáltatás egyik nélkü-
lözhetetlen faktora, megkövetelheti legalább a „kö-
teles" tiszteletet a biróságtól. Nemcsak a jogászok,
de a laikus közönség körében érthető fölháborodást
szült az a gorombaság, amelylyel Soós Kálmán ur
nemcsak az ügyvédi kart, de a birói kar tekintélyét
is megsértette. Hová jutunk, ha a Soós Kálmán-
féle rendszer meghonosodik ? Önérzetes ügyvéd in-
kább darabokra szakítja diplomáját, semhogy védői

kénytelen legyen eltürni azokat

sértéseket, amelyeket magánéletében megtorlat-
lanul senki fiától sem tűrne el. Hová jutunk, ha
majd az ügyvédek is átlépik a tisztelet határait és
nem a kamara utján, hanem önmagok vesznek elég
tételt ? Hová jutunk, ha a jogkereső közönség az
az elnöki székből nem hall egyebet szemenszedet
gorombaságoknál?

Figyelemmel kisérte-e Soós Kálmán biró ur
a Zola-pör tárgyalását ? Labori védő a tárgyalás
hevében azt mondotta, hogy inkább odahagyja a
védői széket, semhogy eltűrjön egy szájkosarat.

— Ugyan, beszéljen komolyan! jegyezte meg
Delagorgue elnök.

Hogy fölpattant, hogy felháborodott erre a
nyilatkozatra Labori! Pedig hát az az elnöki meg-
jegyzés nem is volt olyan sértő.

— Comment! Vous dites maintenant, que je
ne dis pas des choses serieuses ? Vous m'injuriez!
Maintenez-vous, que je ne dis pas des choses se-
rienses ? . . .

(— Hogyan? Ön azt mondja, hogy nem be-
szélek komolyan ? Ez sértés ? Fentartja-e azt, hogy
nem komoly dolgokról beszélek ? . , .)

És az elnök szelíd hangon kérlelte az ügy-
védet, hogy csak folytassa a tanukhoz intézendő
kérdéseit.

Vagy talán a magyar ügyvédi kar nem áll
azon a magaslaton, amelyre a franczia ügyvédi kar
emelkedett? . . . Lehet, hogy még nem érte el azt
a szinvonalat, mert hiszen ki van téve a Soós
Kálmán-féle elnöki kirohanásoknak, de az az egy
bizonyos, hogy a magyar ügyvédség legalább is egy
niveaun áll a birói karral. Ha végigtekintünk
azokon a jogi institutiókon, amelyek akár a
közei múltban, akár régebben fölépültek, azok
mind a magyar ügyvédség szorgalmának, tudá-
sának és önzetlen, hazafias buzgalmának gyü-
mölcsei. A magyar ügyvédség — és nem a birói
kar — emelte az igazságszolgáltatást mai színvona-
lára. A magyar ügyvédség fejleszti a jogot, növeli
az általános jogérzetet és ellenőrzi az egész jog-
szolgáltatást.

Ennek a rendszernek tehát végét kell szaki-
tanunk, és reméljük, hogy a büntető törvényszék
vezetője meg is fogja tenni ebben az irányban a
szükséges intézkedéseket. Dr. Gutlcs.

— SPORT.
+ A Péchy és Üchtritz-istálló. A Milne-istálló,

hol Péchy Andor és báró Üchtritz Zsigmond lovai
vannak trainingben Talán, az idén 60 lovat küld a
küzdelembe. Az istállónak a következő jockeyk és
lovászfiuk fognak lovagolni: Frank Sharpe, J. Schej-
bal, J. Laznik, Fr. Milne, J, Poole és Sponner.
Trainingben vannak az ismert lovak közül: Ignácz,
Destillateur, Doria, Kárpát, Bogdány, Ginger, Aga,
Sir Blasó, Cuttlestone, Rahu, Marchal, Mirkó, Spiess-
burger, az angol Stewarton és 26 jó származású
kétéves.

+ A Reeves-istalló derbylova. A J. Reeves-
istálló derbykanditátusa előreláthatólag Áruló lesz.
Báró Königswarter H. háromévese a télen át leg-
jobban kifejlődött. Szózat, Honfi, Komámasszony,
Nur Neune, Virgoncz, Lárma eltörpülnek a velök egy
istállóban lévő sárga Gaga-mén mellett. Ha regge-
lenkint az összes trainerek lovai megjelennek az
alagi pályán, két ló válik ki az ide-oda galoppozó
s munkálkodó telivérekből: Mindig és Áruló.
Előbbi már tavaly is ugy nézett ki, mint egy kifej-
lődött hároméves, de Áruló, mely kétéves korában
tömzsi lovacska volt, olyan hatalmas derbylóvá fej-
lődött, hogy az angol professzionátusok egyrésze őt
tartja Mindig legveszedelmesebb ellenfelének az idei
derbyben.

EGYESÜLETEK.
A Béke-egyesület ülése. A Magyar Béke-

egyesület választmánya ma Jókai Mór elnöklése
alatt ülést tartott. Az elnök kegyeletlel emlékezett
meg dr. Mészáros Károly elhunytáról és bejelen-
tette, hogy Neuschloss Ödön és Emmer Kornél
100—100 koronával beléptek az alapítók sorába. A
folyó év programmja felett hosszabb vita. indult
meg. Emmer Kornél indítványára öttagú bizottsá-
got küldtek ki a programm megbeszélése végett.

választmány egyhangúlag elfogadta aztán a követ-
kező határozati javaslatot, amely ma a világ vala-
mennyi békeegyesülele elé került:

Tiltakozunk a háboru visszásságai és a vég-
telenségig fokozott fegyverkezések káros következ-
ményei ellen. Fogadjuk, hogy erélyesen küzdünk
a nemzetközi erőszakoskodások ellen és a béke
fentartása melleit a nemzetek közt létesítendő jog-
egyenlőség alapján. A sajtónak nagy hatalmától
és üdvös hivatásától áthatva, örömmel üdvözöljük
a „Hírlapírók nemzetközi békeszövetségé-"t és
minden tagját és ígérjük, hogy a békére és az
igazságosságra irányuló törekvéseikben minden
erőnkből fogjuk támogatni.

Jókai ezután bejelentette, hogy a mai világ-
békenap alkalmából az egyesület nevében üdvözlő
táviratot intézett a bécsi testvéregyesülethez.

Tudományos felolvasás. A Magyar Jogászegy-
let holnap, csütörtökön d. u. 6 órakor az ügyvédi ka-
mara helyiségében (Szemere-utcza 10. sz. alatt) teljes
ülést tart, melynek tárgya : Dr. Márkus Dezső elő-
adása : a házasságon kivül született gyermek
jogáról.

A magyar vöröskereszt-egylet uj fiókja. A
vörös-kereszt-egylet uj fiókegylettel gyarapodott.
Apatinban Deák Zsigmond kezdeményezésére 110
taggal alakult meg e humánus intézmény. Elnök
Decleva Béla királyi járásbiró és Balázs Vinczéné
lett; jegyző : Rózsa Dezső és pénztáros : Vitz-
mann József. A központi igazgatóság a fiókegyletet
a kötelékbe felvette és azt az alapszabályszerü jo-
gokkal felruházta.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. Az igazságügyminiszter Andaházy

Sándor rózsahegyi kir. Járásbirósági irnokot a rózsahegyi
törvényszékhez irodatisztté, a kolozsvári ítélőtábla
elnöke Thomandl Ödön végzett joghallgatót a kolozs-
vári itélőtábla kerületébe ideiglenes minőségben segély-
dijas joggyakornokká, a debreczeni ítélőtábla elnöke,
Árvay Géza debreczeni lakos végzett joghallgatót a deb-
reczeni itélőtábla kerületébe ideiglenes minőségű díjtalan
joggyakornokká, a segesvári pénzügyigazgatóság
Bethlendi Ferencz bánffy-hunyadi kir. adóhivatali gya-
kornok-jelöltet a dicső-szent-mártoni adóhivatalhoz ideig-
lenes minőségű dijas gyakornokká-nevezte ki.

Pályázatok. A bogsáni (Lúgos) járásbíróságnál
albirói, a szt-gottbárdi járásbíróságnál aljegyzői, a
h. szoboszlói (Debreczen) adóhivatalnál ellenőri, a pan-
csovai törvényszéknél segédtelekkönyvvezetői, a liptó-
szent-miklósi (Alsó-Kubin) adóhivatalnál gyakornoki, a
gyulai pénzügyigazgatóság kerületében pénzügyőri főbiz-
tosi, a kapronczai (Várasd) adóhivatalnál adótiszti, a
temes-kubini adóhivatalnál adópénztárnoki, az erzsébet-
városi főgimnáziumnál tanári, Pólában haditengerész-
szolgai, a deési adóhivatalnál adótiszti állás van ürese-
désben.

Magyar név. Bruck Bertalan máté-szalkai adó-
pénztámok, valamint Teréz, Zsófi, Leó, Zoltán, Klotild,
Andor és Margit kiskorú gyermekei „Berényi"-re; Pol-
lák Zsigmond budapesti lakos „Pallos"-ra; Pechán
Lajos magyar királyi postatiszt budapesti lakos, vala-
mint Lajos és Mártha kiskorú gyermekei „Pándi"-ra;
Duller Miksa budapesti lakos, valamint János, István és
Erzsébet kiskorú gyermekei „Dobó"-ra; Schatz Ármin,
budapesti lakos, valamint Júlia és Erzsébet kiskorú
gyermekei „Sas"-ra; kiskorú Goldstein Zoltán ipolysági
illetőségű budapesti lakos „Bodó"-ra; Richtárcsik Már-
ton zagyva-rónai lakos, úgyszintén Gyula, Vilma, Amália,
Márton és Ilona kiskorú gyermekei „Rónai"-ra változ-
tatták vezetéknevüket.

Árverések a fővárosban. Fischer Gyula ingó-
ságai VI. Vörösmarty-utcza 69. február 25, Schwarcz és
Boger czég ingóságai V. Alkotmány-utcza 22. márczius
4, Pécsi Manó ingóságai VI, Andrássy-ut 19. és 25.
február 24,. Gerstl Frigyes ingóságai VII. Murányi-utcza
59. február 25, Schand Imre ingóságai VI. Váczi-körut
27. február 25, dr. Flatt Gászton ingóságai VII. Szalag-,
utcza 16. február 28, Jäger Ármin ingóságai VII. Nagy-
diófa-utcza 6. márczius 2, Bloch Sándor ingóságai VII.
Murányi-utcza 45. február 28, Posch Lajos utóda ingó-
ságai VIII.-Aggteleki-utcza 2. február 24, Hoffmann A.
Izrael ingóságaiV II. Csömöri-ut 46., VI. Szondy-utcza
23, VII. Csümöry-ut 34, IX. Márton-utcza 21.
és VIII. Nagyfuvaros-utcza 27. február 25, Rosen-
berg Mária ingóságai VII. Dob-utcza 83. és VI. Nagy-
mezo-utcza 26. február 24, Jászingi Sándor ingóságai
VIL Csömöri ut 106. február 25, Bartalits Imre ingóságai
ül. Remete-hegy 3012—3013. sz. február 24.

A vidéken. Braun Jakab ingóságai Baracskán
(Vaál) február 4. Kora Adolf ingatlana Gyöngyösön .
április 15. Epstein Emánuel ingatlana Török-Szent-
Miklós (Török-Kanizsa) községházánál márczius 14.
Maiina Katalin ingatlanai Puchón márczius 28. Wasza-
rits István ingatlanai Peresztogen (Sopron) június 1.
Lukics János ingatlanai Tomasevácz (Periasz) község-
házánál márczius 21. Feldheim Izrael ingatlana Nagy-
váradon május 23. Klein Vilmos ingatlana Orosházán
május 9. Klein Mórné ingatlana Egerben április 9.
Kelemen Mátyás ingatlana Nagy Becskereken május 24.
Miklea Pál ingatlanai Ozora (Pancsova) községhazánál
márczius 17, Fülöp Verona ingatlanai Jász-Miíályteldt
(Jászberény) községházánál márczius 10, Pap Salamon
ingóságai Magyar-Frátán (Mócs) márczius 4. Regner
Mátyás ingatlanai Nczsiderben márczius 23. Gáll István
ingatlana Kolozsvárott márczius 15. Manojlovits Sándor
ingóságai Balassa-Szent-Tamáson (Ó-Becse) február 96
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ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
Torontál. Érdekes, megbízható s ami fő, gyors

tudósításokat mindig szívesen veszünk.
Pista jogász. Kern az a baj, hogy ön nem elő-

fizető, hanem az, hogy a tárcza nem jő. Nagy mérték-
ben zöld s igy még akkor sem volna közölhető, ha
Összes példányainkra ön volna az előfizető.

Klopodía. József főherczeg és családja, agy tud-
juk, ez idő szerint Fiaméban időzik.

W. S. Nagyvárad. Ábrányi Emil, vagy Endrődi
Sándor versei közt talál leghamarabb alkalmas dolgo-
kat. Bármely könyvkereskedésben megkaphatja.

A. F. Kunbaja. Kereszt — illetve utónevek vál-
toztatása lehetséges, de semmi köze a névmagyarosí-
táshoz, voltaképen anyakönyvi kiigazítást képezvén.
nManó" jó magyar név, amint e szónak más, mitho-
logikus értelemben való használata bizonyítja.

NYILTTÉR.
ROYAL nagyszálloda BUDAPESTEN.

Kugler-féle raktár a bodegában, naponta friss nagy választék
eredeti bonboniérokban. Legfinomabb cogcaeok: kicsinyben,
nagybani árak mellett eiadatnali. SzirJiizi elöatfáso-i uráa friss
ételek, naponta hangverseny. Schmíts Károly igazgató.

fi Újlaki tégla- és mészégető
részvénytársuiat

f. hő 19-íki közgyűlése 2000 d a r a b uj részvény-
nek 210 ffrtos árfolyam mellett vaiő kibocsátását ha-
tározta el ugy, hogy négy d a r a b régi részvényre
egy d a r a b uj részvény essék*

A társulat t. részvényesei ezennei felszóiiüatnak,
hogy alapszabályilag biztosított elővételi jogakot a törzs-
részvények előmutatása, lebélyegeztetése és az 50 fitos
első részlet lefizetése által a társulat irodájában (Béla-
utcza 5.) f. évi február hó 2i-loi m á r c z i u s hő
S-ig annál is inkább gyakorolják, miután f. évi már-
czius 5-ike után az elővételi jog megszűnt.

Budapest, 1898. február hó 20-án.

527 Az igazgatóság.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, február 23. (C. T. B.)
február 23. február 22.

cents cents
Buza, februárra —.— —.—

„ májusra 102.*/s 1027/s
„ júliusra 94S.4 9 5 —

Tengeri májusra 355/s 36Vs
Chicago, február 23. (C. T. B.)

február 23. február 22.
centa cents

Buza májusra 106 106—
Tengeri májusra 305/a 31x/s

Ipar és kereskedelem.
A monarchia áruforgalma. Mint Bécsből

jelentik, az osztrák-magyar vámterület külke-
reskedelmének 1898. január havi statisztikai
kimutatása szerint a behozatal, a nemes érez-
forgalom kivételével, 64*4 millió, a kivitel
pedig 54 millió; igy a kereskedelmi mérleg
passzívuma 10*4 millió. A mólt évi január
hóban is passzív volt a kereskedelmi mérleg,
de akkor a behozatal csak 0*9 millió forint
értékkel haladta meg a kivitel értékét.

A magyar dongakivitel emelkedése. Több mini
háromnegyedévi pangás után januárban végre be-
következett a dongakivitel várva várt fellendülése.
Francziaország déli bortermő piaczain élénk keres-
let mutatkozott a magyar donga után s ha olyan
rossz nem lesz az idei franczia bortermés, mint a
tavalyi volt, remélhetni, hogy a kivitel visszanyeri
normális nagyságát. Mig deczemberben csak 535
kocsirakomány (100 métermázsájával) ment el Fiu-
méból tengeren, januárban a kivileli mennyiség 1275
kocsirakomány (127.499 métennázsa) volt. Iran-
cziaországha 1154 waggonnal exportáltunk, ebből
Bordeauxha 596, Cettebe 421 és MarseiJIebe
137 waggonnal. De élénk volt a kereslet másfelől
is, amennyiben Amsterdamba 53, Londonba 11,
Hamburgba G. Olaszországba 31, Maliiba 19
és Korínba */a wraggont exportáltunk. Nagy köny-
nyebbségére volt kivitelünknek a hajófuvarok csők-
kenése, amennyiben a nemzetközi piaczon az őszi
12 frankról 10 frankra esett le tonnánkint a donga-
fuvar Fiuméból Bordeauxba.

Kereskedelmi alkaímazottak országos egyesü-
lete. Az egyesület a napoktban tartotta közgyűlé-
sit Zerkovítz Emil elnöklete alatt Az előtér jesz

tett jelentések beszámoltak az egyesület tavalyi mű
ködéséről és nagy tetszéssel fogadta a többi közt a
közgyűlés azt a jelentést, hogy az egyesület minden
tagja* (április 1-től kezdve) baleset ellen ugy rok-
kantság, mint halál esetére 1000 forintra van
biztosítva.

Kőbánya! sertéspiacz, febmár 23. Magyai első-
rendű : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli súlyban) 55—50 krajczárig. Közép (páron-
kint 251—320 klgrig terjedő súlyban) 55—56 kr.
Könnyű (páronk. 250 klgrig terjedő súlyban) 54—55
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli súlyban)
55—56 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm súlyban)" 54—55 krajczárig. Könnyű (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő súlyban) 54—55
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. február21. napján
volt készlet 17.825 drb, február 22-én felhájtalolt
— drb, február 22-én elszáliiüatolt 497 drb,
február 23-án maradt készletbon 17.328 darab. A
hízott sertés üzletirányzata: változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásár, február 23. A
ferenczvárosi pelroleumraktárnál levő székesfővárosi
konzum-sertésvásárra 1898. február 22-én érkezett
251 drb. Készlel 36S darab, összes felhajtás 619
drb. Elszállittatolt budapesti fogyasztásra 316 drb.;
elszálliltatlan maradt 303 drb.'Napi árak: 120—
180 kilós 55—57 kr., 220—280 kilós 55—57 kr.,
320—380 kilós 56—57 kr., öreg nehéz 50—51 kr.,
malacz 40—41 kr. A vásár hangulata lanyha volt.

Pénzügy.
Áilami kamatgaranczia. A magyar királyi

pénzügyminiszter az állami biztosítást élvező pécs-
barcsi vasút részvény tál-saságnak, az 1R96. évre
eszközölt állami biztosítási előleg-leszámolás ered-
ménye alapján, 35,968 forintot folyósított, mint
1896. évre járó pót-államelőleget, a központi ma
gyár királyi állampénztárnál.

Szeivényfevonás. Az első magyar betűön-
tődé részvény-társaság abbeli jelentése folytán,
hogy részvényeinek 6. számu szelvényét folyó évi
február hónap 21. napjától kezdve, 6 osztrák értékű
forinttal váltja be, elrendelte a tanács, hogy ezen
részvények folyó évi február hónap 23. napjának
déli tőzsdéjétől f̂ ogva, szelvény nélkül áruitassanak
s jegyeztessenek a tőzsdén. — Az újlaki tégla és
mészégető részvény-társaság abbeli jelentése foly-
tán, hogy részvényeinek számu szelvényét folyó
évi február hónap 23. napjától kezdve 14 osztrák
értékű forinttal váltja be, elrendelte a tanács,
hogy ezen részvények folyó évi február hónap, 23.
napjának déli tőzsdéjétől fogva szelvény nélkül
áruitassanak s jegyeztessenek a tőzsdén.

Közlekedés.
Rájeczvöigyi vasút. Az immár évek óta húzódó

Rajeczvölgyi vasút ügye végre valahára aktuálissá
vált. Smialovszky Valér országgyűlési képviselő, a
Rajeez-fürdő részvénytársaság nevében engedélyt
kapott a vasútvonal kiépítésére, oly kötelezettséggel,
hogy a vasutat nem viezinális vonallá, hanem nor-
mális építkezésben köteles előállítani, mert bizonyos
időn tul az állam fogja kezelés alá venni, azt össze-
kötve, a prívigyei építendő vonallal. A telekkönyvi
munkálatok befejezéshez jutottak, a kisajátítás még
hátra van. Az építés megkezdése május-júniusra
várható. Ha fel lesz épilve, Budapestről Zsolnára és
viszont, majdnem 6 órával előbb lehet közlekedni.

Vasúti igazgatók értekezlete. Mint Bécsből ír-
ják, ott tartatott meg folyó hó 17-éii, ezúttal á déli
vasút, mint az ez időszerinti ügyvivő-elnöklete alat
az osztrák, magyai' és boszna-herczegovinai vasutak
igazgatóinak ez évi első közös értekezlete. £z alka-
lommal is egész sorozata a vasúti belkezelésre vo-
natkozó és a közönséget is érintő ügyeknek képezte
a tanácskozások tárgyát. Tárgyaltattak többek kö-
zött a közös forgalmú, az ellenőrzési és a díjsza-
bási állandó bizottságok jegyzőkönyvei, illelve javas-
latai : a bizottság részéiül több áruezikknek is, mint
kénsavas káli, főtt lenolaj, erdei és gyümölcsfa-cseme-
ték stb. osztályozásának megváltoztatására 'vagy pon-
tosabb megnevezésére vonatkozó javaslatai a közös
I. díjszabási részhez legközelebb kiadandó pótlék-
kal fognak életbelépleUelni. Engedélyeztetett továbbá
a szokásos viteldijkedvezmény (az el nem adott tár-
gyak ingyenes visszaszállítása) a Budapesten folyó
évi április hó 15-étöl június hó 15-ig, valamint a
Bécsben márczius hó 25-től május hó 25-ig tar-
tandó mükiállitások részére; az ugyancsak Bécsben
a folyó évben Ő Felsége ötvenéves uralkodásának
ünneplése alkalmából tartandó jubiláris ipaikiállitás
látogatói részére, ezen kiállítás rendezőbizottsága
által kért. viteldíj-kedvezmény iránti folyamodvány
pedig bizottságnak adatott ki a. legközelebb közős
igazgatói értekezletnek leendő javaslattétel végett,
mely értekezlet folyó évi márczius hő 31-én Buda-
pesten fog megtartatni.

Bosnyák vasutak. Mint Szerajevóbúl jelentik, a
bosnyák-herczegovinai államvasutak (745 kilométer)
1897. január elsejétől deczember harminczegyedi-

kéig* 1.214,938 személyt és 555.95S tonna árut szál-
lítottak, amiért összesén 2.465,294 forintot vettek
be, azaz kilométerenkint 3309 forintot. Ez az 1896.
évi bevétellel szemben 3-2 százalékkal kedvezőbb
eredményt jelent.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, február 23.

Ma ugynevezett lanyha napja volt a gabona-
tőzsdének és a tavaszi buza három krajczárt veszí-
tett árából. Pedig már vége lehetne a komédiának,
mert bizony a farsangot, a csörgősapka uralmát
immár eltemettük és ránk virradt a józan advent, a
magábaszállás ideje. A hivő nép bünbánólag járul
az oltár elé, irgalmat esedezve, vétkeiért. Ha a
szürke valóságban, a rideg üzleti életben is abszo-
lutóriumot nyernének az emberek, amidőn megliam-
vaztatva magukat, bocsánatért fohászkodnak : nap-
estig mormognák, mellüket verdesve, a „mca culpát*.
De a Mercur patronátusa alatt álló csarnokokban
nem ismerik a kegyelmet, ott másként kell vezekelni.
A tőzsdén is bevégződik maholnap a dőzsölés ideje
és küszöbön van, nem ugyan az ítéletnapja, hanem

— a mai realisztikus korszakban ez talán még
borzalmasabb — a leszámolás órája, a leszámolásé,
a maga betüszerinti érteimébea.

Holnap estig még redukálhatják valamelyest
a fennálló kötelezettséget, de már péntekre kímé-
letlenül bekövetelik a spekuláczió tévelygéseinek,
vagyis eladási pozicziójának lajstromát. Már szélti-
ben készítik az ominózus iveket, mert az indiseret
uj rend kegyetlenül nekimegy a lappangó „titkos
betegségnek" és holnapután, akár csak Röntgen-
sugarakkal vizsgálnák, belevilágítanak mindenkinek
szive legeirejtettebb zugába. Volt alkalmunk néhány
ilyen lisztát látni. Nem egynek baloldalán az „át-
veendő" tételek rovata szűzies érintetlenségben vi-
rít, mig a jobb oldal nemcsak, hogy sürün tele van
irva „szállítandó* kötésekkel, hanem a végén oda-
kellett biggyeszteni, hogy a „folytatása következik",
mert egy íven nem futotta ki. Könnyű azt odaírni,
hogy szállítandó husz-harminczezer métermázsa,
ép a milyen könnyű volt annak idején az eladás,
de már bajosabb, sőt lehetetlen az elvállalt kötela-
zettségek teljesítése.

Az utolsó időben történt jelentékeny fedezé-
sek daczára még mindig közel nyolczszáz kötést —
ennyire becsülik legalább a tőzsdén — tesz ki az
engagement tavaszi búzában, vagyis a kontreminenak
a legközelebbi hetekben báromnegyed millió méter-
mázsánál több búzát kell előteremtenie. Persze a
hausseisták átvételi kötelezettsége egy kilogrammal
sem kevesebb és mégis mily merőben más e két
spekuláczionális párt chancea. Tudjuk — és ez már
nem taksálás, hanem el nem vitázható tény — hogy
az eladók egy szem gabona fölött sem rendelkez-
nek és ha akárhonnan és akárhogyan szerezhetné-
nek is készárut, csak nem tetézik üzleti balsikerü-
ket még azzal az ügyefogyottsággal, hogy odaadják
a mintegy háromnegyed forinttal nagyobb értéket
képviselő készárut a terminvevőknek.

Igy néz ma farkasszemet a két ellenfél, az
egyik nyögve szállítási impegnójanak terhe alatt, a
melynek képtelen eleget tenni, a másik, zsebében
az ugyanoly méretű átvitelű joggal, amelylyel —
hiába is titkolnák — ha arra kerül a sor, szintén
nem igen volna hajlandó vele élni. El lehetünk ké-
szülve igen érdekes és elkeseredett küzdelemre, a
melyből — ez nincs kizárva, a tapasztalat legalább
mellette szól — esetleg megtörve kerül ki mindkét
viaskodó fél. Győztes alkalmasint csak a passzív
harmadik marad és ez a legürvendelesebb jelenség,
a közgazdasági szempontból különben semmi fon-
tossággal sem biró ádáz harczban, győztes marad
valószínűleg a készáruforgalom, amely nem törődve
a párviadal változó esélyeivel, halad a maga ter-
mészetes utján.

Amerikából ma nem kaptunk jelentést, mivel
tegnap nemzeti ünnepet ültek (az utolsó számunk-
ban közzétett tengerentúli kurzusok nyomdai hiba
folytán kerültek a lapba.)

A kontinentális piaczok szilárd irányt jelente-
nek, különösen Berlinben volt élénk kereslet. Csu-
pán Liverpoolban hanyatlottak az árak egy negyed
pennyvel.
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Buza.
Elkelt néhány kocsirakomány valamivel ol-

csóbb áron.
Előfordult eladások buziban.
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12.90
13.20
13.45

13.15
13.40

12^95
13.25
13.45

Baktárállomány hazában és lisztben: A
fővárosi közraktárakban 90.300 métermázsa buza
és TÍJ.OOO métermázsa liszt, a Silosban 18.750
raétermazsa buza. A nyugotiban 41.058 métermázsa
buza és 1807 métermázsa liszt.

Határidő'üzlet búzában : Ugy tavaszi mint
őszi buza irányzata ingadozó.

E1Öfordalt határidő kötések búzában.

Határidő

márczius

május
szept.

Délelőtti és déli tőzsde

kezdeti forgalom zárlai

12.07

hl 1.65
i! 9.32

12.08-07-06-05
04-03

9.31-30

12.02

9.29

Délutáni tőzsde

kezdett forgalom [zárlat

12.04

11.64
9.23

12.03

95923

12.04

9.29

Hiva ta los h a táridőjegyzések búzában.
Deli tőzsde zárlata

Határ idő febritar 2B.
pou/. I á. n t

február 2 2 .
pénz j ára

Leszámoló
árfolyamok

mixer.

szept.

12.02 12.04 ; 12.0S | 12.08

9.29 9.34 9.33 !

Rozs.
Készáruüzlet rozsban : Elkelt néhány wag-

gon változatlan áron.
Előfordult eladások rozsban.

írennyiség
Inmázsábaii

200
100

ó
vagy
uj

7

származás

pestvidóki

minőség
mesj.

-

átadási
hely

Budapest
Moaor

áf, nettó
100 Kgr-

kint

8.90
3.65

Kész

3 hóra

Silóra

Hivatalos jegyzések rozsban.

ó
vagy

J
faj

elsőrendű
másodrendű

hektoliterenkinii
súly

kilogrammban
70—72

100 kilogramm készpénz ára

frtlól frtíg
8.S0
8.70

8.S5
8.75

Raktárállomány rozsban : A közraktárban
22.300 métermázsa ; • a nyugati pályaudvaron
4100 métermázsa.

Határidöüzlet rozsban. Tavaszi rozsban
csekély üzlet volt, s változatlan áron.

Előfordult h&táridőkötések rozsban.

Határidő i - = ^Délelőtti ós déli tőzsde
f'Tgaiotn t zártat

márczius i cs.72

szept. { 7.10

8.71 Ö.70

Délutáni tőzsde .
: forgalom I záriat

Hivatalos határidőjegyzések rozsban.

HalárídS
Déli tőzsde zárlata

február 23-án f február 82-én
pénz j áru pénz ara

LeszámoK
árfoíram«k

márczius . 8.68 8.70 8.70 8.72

Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmányfélékben. Zab,

árpa, tengeri változatlan, csekély forgalom mellett.
Előfordult eladások takarmány félékben.
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Ili

S E

300
IOti
200
•00

"5*
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árpa
tengeri

I lí
Par. Bpeat
Budapest
Kőbánya.
Merftur

* .
6.83

T.«
4.«0

m
kéMXp.

•

m

Hivatalos jegyzések takarmányfélékben.

á n

Teofúi! '.

6

a

*

Faj

takarmány
égetni vaLo
sörfőzdéi

bánsági

HektoUto-
nnkintisuly

kg.-ban

•0-43
64-88
89—41

100 kg. készp.

frttól

•J0
7.—
8.—
6.80
6.20
6.16

früg

•,80
7.50
9.60
6.90
6.25
6.20

Baktárállomány takarmány félékben: A
közraktárakban 28.200 métermázsa árpa, 7500 mé-
termázsa zab, 49.600 métermázsa tengeri. A nyu-
gati pályaudvarban 3278 métermázsa árpa. A Silos-
ban 11.600 métermázsa tengeri.

Határidőüzlet. Zabban és tengeriben csekély
forgalom volt, árak emelkedtek, különösen tengeriben.
Előfordult határidőkötések takarmányfélékben.

Ara

Tengeri .

z á , . . .
•

Határ-
idő

május

július
márcz

! Délelőtti és déli tőzsde

kezd.l forgalom zári.

5.37

5.45
6.51

5.83-39-40
41

6Ü2

5.40

5.46
6.52

Délutáni tőzsde

kezd.

6.38

5.46

forgalom

5.89

zári.

5.40

5.47

Hivatalos határidőjegyzések
félékben.

Ara

Tengeri . .
Z a b . . . .

batáridő

májusra. . . .
márcziusra

takarmány-

déli tőzsde zárlata

februái 83-án

pénz

5.3S
6.51

áru

6.40
6.03

február 22-én

pénz

5.35
6.52

áru

5.88
6.58

l!-
Gabona- és lisztforgalom.

A m. kir. kozp. statisztikai hivatal az 1898. évi február hő 21.
este 6 órától február 22. este 6 óráig Budapestre vasúton és hajón
érkezett s innen elszállított gabonakaldeményekröl és a. budapesti
fővámhivatainál előjegyzett gabona- és liszünennyiségekrÖl a követ-

kező kimutatást teszi közé:

Az ám
megnevezése

Érkezett
vasúton j hajón | együtt ||vaguton | hajón

m é t e r m á z s a

Kiszállíttatott
együtt

buza . .
rozs. . .
árpa . .
zab i . .
tengeri, .

h e l y i f o r g a l o m b a
2770

400
1012

104

803
104

2128

803
104

S128
Ssszésen . .jj 4286J ^ | 4286J] ÍŐ35J - ^

a fSvámhivatalnál elöjegyeztetett:')

2535

Az áfa
megnevezése

buza
-rozs..
árpa

VisszKTitel
czéljából való

behozatalra
eiőj. inennyi-
e é | métenn.

3409

AE áru
megnevesése

búzaliszt . . .
rozsliszt . . .
árpaliszt .......

A visszkivi-
telre előjegyzett
inennyisee iné-

termázsakban

1479

Csszeaen 3409 összesén . 1479

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, február 23.

Kedvező politikai hírek, melyek külföldről ér-
keztek, föntartották a szilárd hangulatot ma is, me-
lyet csak perczekre tudott megihgalni az a körül-
mény, hogy Bécsben prolongáezió közben a íeport-
dijak tetemesen megdrágultak. De alig, hogy az
csekély árcsökkenés beállott, Berlin ujabb áremel-
kedésről tett jelentést, mely leginkább a német bank-
papíroknak kedvezett. Berlinben tudniillik azt hifesz-
telték, hogy a Bleichröder-czég vezetőemberének,
Schwabachnak halála következtében e czég létezése
megszűnik, még pedig oly mód, hogy a Disconto-
bank veszi át egész üzletét. £ hirt Ugyan éddigelé
semmi hites- adat nem erősítette meg; de hatása
azért mégis tartotta magát, valamint a szilárdság is,
mely nyomában ujra megindult. Á párisi pör meg-
szűnését is szívesen látja á tőzsde. Estefelé a liápi-
spekuláczió lebonyolított üzletét, ami ismét némi
árengedéssel járt együtt. A helyi piaczon az üzlet
nem volt ugyan jelentékeny, de az árak eléggé jól
tartották magukat. A Drasehe-féléké meg még is ja-
vult; a jelzálogbankot és az újlakiakat szintén ke-
resték. A közútiak csak délután engedtek némileg
m kínálatnak.

Az üiétőzsdén: Migy. hitelrészv. 381.76—
382.60. Jelzálogbank 268.75—266.—. Osztrák Hitéi-
részvény 364. 366.80, Osztrák-magyar állam-
rasut 337.50—338.50 Közúti vaspálya 4 0 2 . —
403.25. Villamos vasút 2 7 7 . ~ 2 7 7 . 6 0 .

Délelőtti il ón 26 pereikor iánlnuk:
Osztr. hheh-észv. 364.80, Magyar hitelréazr. 382.50,
Aranyiáradék 122.26, Koronajáradők 9Ö.B0, Leszá-
mítoló bank 255.25, Jelzálogbank 264.50, Rima-
murányi 245.50 Osztr.-magy. államvaiut 838.25, I

Ipar- ős kereskedelmi bank 104.—, Déli vasút
80.50, Közúti vasút 403, Villamos vasút 278.—.

A déli tőzsdén előfordult kötések : Keres-
kedelmi bank 1399.50. Salgótarjáni 6*3.—, Közúti
vasút 40.27&—401.50. Villamos vasút 277.—
—277..50, Magyar hitelréazvény 381 75, Földmen-
tesitósi 98, Drasche 820—823, Újlaki téglagyár 259
)szelv. nélkül), Ganz gyár 2125.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2—2.50 frt; 8 napra 5—6.— frt;
február utoljára 11—12 frt.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
február 23. február 22.

Magyar aranyjáradék 121.25 121.25
Magyar koronajáradék 99.40 99.40
Magyar hitelrészvény 3S1.75 3S1.25
Magyar ipar és keresk. bank 104.— 104.—
Magyar jelzálogbank 264.— 263.50
Magyar leszámítoló bank 255.50 254.50
Rimamurányi vasmű 245.50 244.75
Osztrák hitelrészvóny 304.70 363.80
Déli vasút 80.75 -80.75
Osztr.-magyar államvasut 338.25 337.50
Közúti vaspálya 401.50 399.—
Villamos vasút 278.— 277.50

A utótőzsdén osztr. hitelrészvény 364.75—
364.40 frton, magyar hitekószv. 382—381.50 frton,
magyar hitelrészvény 382.—-381.50 frton közúti
vasút 400.50—401.75 forinton köttetett.

Délután 4 órakor

Osztrák hiteh'észvény
Magyar hitehészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámítoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmű
Közúti vaspálya
Villamos vasút
Ipar és keresk. i>ank
Déli vasút

TERMEMY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, február %&?•*• terményekben

üzlet jelentéktelen volt, az árak nem változtak.
Hivatalos jegyzések.

zárulnak:
februái 23.

364.50
381.50

" 338.—
255.50
264.—
245.50
401.75
278.—
104.—
80.50

február 22.
363.80
381.—
337.25
254.50
263.50
245<-
400.25
277.5G
1Ö3.5C
80.-

Dlfiznóisir
. ingyen. ht»rdé_

Stálonna

Szilva
Kész áru
Zsákkal együtt
göngysuly tiszta
euly helyett

Bzllva
Határidőre

Minőség
öÜÖgrammöakint

SzUvais
Készáru
legyen hordó
Szilváid
Határidőre
Ingyen hordó ̂

Hwnnaf

f a j

budapesti
vidéki i
Magyar la légenszántott vidéki . . .
v á r o s i l é g e n s z á r i t n t t , 4 d a r a b o s . .

f ü s t ö l t . . : . . . . \ . ; . . : :
boszniai, 1397. évi usance-minöség

. , . 120 darabos. .
• . 1 0 0 . . .
. . 85 . . .

szerbiai, , . usanco-minSség
. • s • 100 darabos. .

_....•...!-.. . . . . . . 85 . . .

100 .

85 .

szlavóniai 1897
szerbiai 18U7

vörös aprószemii 1697 . . . . . .

vörös nagyszemil 1897

Ar 100 kilo-
grammpbkint
Póaz
frt..

a5.—

5o!—
51.—
56.—

1 4 Í ^
15.75
19.50
13.50
15.50
19. 7-1 11 1 1 1 1

i 1 IM
II

19.60
1 8 . -

- . -

43.—
30.—
84.—
40.—

Aru
frt

55.50

50*.50
52.—
57.—

1Ó0
16.25
20.—
14.—
15.75
19.60

—'A

20.—
16.50

—*.—

53,-i
8 4 . -
8 3 . -
43.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, febr. 23. A vásári forgalom: Húsnál

a forgalom csendes, árak: emelkedteK. BaromGnál
igen lanyha, árak változtak. — Halban csendes árak
emelkedtek. — Tej és tejtermékeknél élénk. —
Tojásnál élénk, árak szilárdak. — Zöldségnél
csendes. — Gyümölcsnél csendes. — Fűszereknél
csendes. •— Időjárás : derült, enyhe. A központi
vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi czikkek
hivatalos árjegyzése a következő: Hus. Mar-
hahús hátulja I. 46—56 frt, II. 40—46 frt.
Birkahús hátulja I. 30—3b frt, II. 28—30
frt. Borjúhús hátulja I. 62—64 frt, II. 48—52 frt.
Sertéshús elsőrendű 55—56 Ü frt, vidéki 50—54 frt.
(Minden 100 küonkint.) Kolbász füstölt 70—80 kr
(kilónkint). Sertészsír hordóval 56.0—56-5 frt (100
kilónkim). —Baromfi (élői tyúk lpár 1.10—160
frt Cstrkd 1 pár 80—1-30 frt. Lud hízott kilón-
kint 54—60 kr. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 33.5—35.7 frt Sárgarépa 100 kötés 2—4.—
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—4,00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt Bab nagy 100 kiló 8 - 1 6 frt.
Paprika L .100 kiló 30—45 frt, IL 18—30 frt. Vaj
közöns. küonkint 70—86 frt Vai-téa küónünt 0.80
—1.20 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2.20—3.— írt.
Burgonya sárga 100 küó 2.60—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (410) 0-60—1.20frt 1 Jriló. Csuka(ólö) 0 3 0 —
0-80 frt 1 kfló. Ponty dunai 0-30-060 frt.
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Szesz.
Budapest, február 23. Irányzat változatlan szi-

lérd. A kontingens nrorsszesz ára Budapesten
18.25—18.50, Finomított szesz nagyban 56.50—56.75,
Finomított szesz kicsinyben 58.75—57.—, Éiesztö-
szesz nagyban 56.50—56Ae, Eleszíőszesz kicsiny-
ben 56.75—57.—, Nyersszesz adózva nagyban
55.50—55.75. Nyersszesz adózvs. kicsinyben 55.75—
ö6.—, Xyersszesz adózatlan (exknt.) Í5.5Ö—15.75
Denaturált szesz nagyban 20.50—20.75, Denaturált
szesz kicsinyben 21'. 21.25. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasút Budapest,
készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, febr. 23. Kontingens nyersszesz
azonnali szállításra 18.90—19.30 írtig kelt el. Zárlat
jegyzfs 19. 19.25 frt.

Frága, febr. 23. Adózott tríppló szesz nagy-
ban 55. 55Vs forinton kelt el. Adózatlan szesz
18.25—18.50 frt azonnali szállításra.

Trieszt, febr. 23. Kiviteli szesz tartályokban
szállítva 9Ü"/o hektoliterenkint nagyban 11.—
írt azonnali és 103/4 forinton február-áprilisi szál-
lításra.

Barlln, febr. 23. Szesz helyben 43.80 márka
= 25.75 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
á 10.000 literszázalék. Átszámítási árfolyam 100
márka = 5S.80 frt.

Stettin, febr. 23. Szesz 70, márka fogyasztási
adóval 42.80 márka = 25.16 frt. Átszámítási árfolyam
1U0 marka = 58.80 frt.

Boroszló, febr 23. Szesz (50-es) pr. február
61.50 márka = 36.17 frt; szesz (70-es) pr. február
42.— márka = 24.70 frt Átszámítási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, február 23. Szesz február 22.75
márka = 13.37 frt; febr.—márcz. 22.50 márka =»
13.24 frt; márcz.—ápril 21.75 márka = 12.79 frt.
Átszámítási árfolyam 100 márka = 58.80 forint

Páris, febr.' 23. Szesz folyó hóra 44.75 frk =»
23.58 frt; márcz.-ra 44.25 frk = 23.33 frt;
négy első hóra 43.25 frk = 22.80 frt; májustól 4
hóra 39.75. frk = 20.96 frt. Az árak 10.000, liter
százalékonkint 1/t°fo leszámítással értendők. Átszá-
mítási árfolyam 100 frk =» 47.55 frt

Czukor.
Prága, febr. 23. Nyers czukor 8S°/o ezukortar-

talom franco -Aussig. Azonnali szállításra 12.72
frt, okt.-decz.-re 12.82 forint.

Hamburg, febr. 23. Nyers ezukor f. o. b.
Hamburg, azonnali szállításra 9.37 márka, márczius!
szállításra 9.37 márka, májusi szállításra 9.55
marka, augusztusi szállításra 9.72 márka. Irányzat
nyugodt

Páris, febr. 23. Nyers czukor (88 fok) kész áru
2S.75—29.25 frk, fehér czukor folyó hóra 32.*/s frk,
márcziusra 32.25 frk, 4 első hóra 33-Vs frk,
4 hóra májustól 30.5/8 frank. Finomított készáru
101.50—102.— frk.

London, febr. 23. Júvacznkor 10.75 shilling.
Árt ártó.

Olajok.
Páris, febr. 23. Repczeolaj folyó hóra 52.75

frk (= 24.83 frt); márcz-ra 52.75 frk ( = 24.83 frt);
4 első hóra 64.— frk (=25.42 frt); négy hóra
májustól 54.— frk ( = 25.42 frt). Árak 100 küóii-
kint értendők. Átszámítási árfolyam 100 frk =
47.55 frt.

Hamburg, febr. 23. Repczeolaj helyben 53.—
márka (==» 31.16 frt). Átszámítási árfolyam 100
marka = 58.80 fii.

Köln, febr. 23. Repczeolaj májusra (hordóval).
55.— márka ( = 32.34 frt). Átszámítási árfolyam 100
márka «= 58.80 frt.

Petroleum.
Hamburg, febr. 23. Petroleum helyben 4.90

márka = 2.88 frt.
Antwerpen, febr. 23. Petroleum, fin. helyben

14.— frank = 6.65 frt
Bréma, fefir. 23. Petroleum fin. helyben 5.—

márka =» 2.94 frt.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, február 23. A gabonapiaczon ma nyu-

godtabb hangulat uralkodott és a buza ára 5 krral
olcsóbbodott, jóllehet a kínálat nem volt nagy. Rozs
és zab ártartó, tengeri szilárdabb. A határidőpiaczon
tengeri emelkedett, egyéb gyenge. Köttetett: buza
tavaszra 11.94—11.92, rozs tavaszra 8.95—8.94,
tengeri máj.—jun. 5.6S—5.69—5.67 frton.

Hivatalosan Jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.91—11.92, rozs tavaszra

8.93—8.94, tengeri május-júniusra 5.66—5.68, zab
tavaszra 6.90—6.32 frton.

Boroszló, febr. 23. Buza helyben 18.80 márka
(—e 11.05 frt) sárga. Buza helyben 18.70 márka
{= 10.99 frt). Rozs helyben 14.90 márka ( = 8.76
frt) Zab helyben 14.S0 márka ( = 8.70 frt) Tengeri

helvben 11.75 márka (= 6.91 frt). Minden 100 kilón-
kint. Átszámítási árfolyam 100 márka == 58.80. frt.

Hamburg, február 23. Buzaiiolsteini 182—194
márka (-•= 10.70—11.41 frt). Rozs meklenburgi
140—150 márka t=S.23—8.82.) Rozs orosz 110—111
márka (== 6.57—6.53 frt). Minden 100 küonkint.
Átszámítási árfolyam 100 márka = 58.80 frt

Páris, febr." 23. {Megnyitás.) Buza folyó hóra
28.90 frank (=13.77 frt). Buza márcziusra 28,80
frank ( = 13.72 frt). Buza 4 első hóra 28.80 frank
(— 13.72 frt). Buza májustól 4 hóra 27.90 frank
( = 13.29 frt). Rozs folyó hóra 17.25 frank ( = 8.21
frt). Rozs márcziusra 17.50 frank ( = 8.33 frt).
Bozs 4 első hóra 17.75 frk ( = 8.44 frt). Rozs
májustól 4 hóra 17.— frank (=8.09 frt). Minden .100
kilónkint Átszámítási árfolyam 100 frank = 47.55
forint.

Páris, február 23. (Zárlat.) Buza folyó hóra
28.90 frank ( = 13.77 frt). Buza márcziusra 28.75
frank ( = 13.70 frt). Buza 4 első hóra 28.75
frank (=13.70 frt.) Buza 4 hóra májustól 27.90
frank (=13.29 frt).

Liverpool, február 23. Fehér buza ártartó.
piros buza V2—1, tengeri Va pennyvel magasabb,
liszt változatlan.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, február 23. A chinai kölcsön megőr-

zése, valamint Salisbury nyilatkozatai kedvező be-
folyást gyakoroltak ma a tőzsdén. Jobb keresletnek
örvendettek Tramway. Lemberg, csernovitzi, alpesi-
bánya és fegyvergyári részvények.

Azelőtó'zsdén: Osztrák hitelrészvény 364.25—
364.75, Lemberg csernovitzi 301.75—302.50, Ma-
gyar jelzálogbank 263.50—264.25, Magyar hitelrész-
vény 382. 382.50, Osztrák-magyar államvasut
337.37—337.87, Déli zasut 80.50—80.75, Tranway
516—518, Magyar villamossági 140—140.50, Alpesi
bánya 151.10—150.50, Brüxi kőszénb. 284.50,
Fegyvertár 303.—308.—, Török sorsjegy 58.25
—58.75 forinton köttetett.

Délelőtt 11 órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 364.62, Magyar hitelrészvény 382.50,
Anglo-bank 161.50, Union-bank 303.—, Landerbank
217.—, Osztrák-magyar államvasut 337.75, Déli
vasút 80.50, Alpesi bánya 151.10, Rimamurányi

102.55, Török sorsjegy 58.75—.—, Májusi járadék
frton köttetett.

A déli tőzsdén:
Magyar hitelrészvény

Osztrák hitekészvény 364.75.
382.50. Landerbank 217.—.

Unionbank 303.—. Anglo-bank 161.50. Bankverein
265.75, Osztr.-magy. állariiy. 337.75.Déli vasút 80.50.
Elbevölgyi vasút 262.—. Északnyugati vasút 249.50.
Alpesi bánya 151.10. Prágai vasípar 707.—. Májusi
járadék 102.55, Magyar koronajáradék 99.50. Török
sorsjegy 58.75. Német márka 58.77, Török dohány-
részvény 133.50 forinton köttetett.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 122.30. Magyar koronajáradék
99.50. Tiszai kölcsönsorsjegy 140.25. Magyar föld-
tehennentesitési kötvény 97.25. Magyar hitelrészvény
381.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy Í57.50.
Kassa-oderbergi vasút 192.75. Magyar kereskedelmi
bank 1400.—. Magyar vasúti kölcsön ezüstben 100.75
Magyar keleti vasúti állami kötvények 122.10. Ma-
gyar leszámítoló és pénzvállóbaní 255.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 245.50. 4*2°/o papir-
járadék 102.60. 4.2% ezüstjáradék 102.50. Osz-
trák . aranyjáradék 122.80. Osztrák koronajáradék
102.8Q. 1860. sorsjegyek 143.75. 1864. sorsjegyek
190.50. Osztrák hitelsorsjegyek Í99.50. Osztrák hitéi-
részvény 364.50. Angol-osztrákbank 162.—. Uriio-
bank 302.—. Bécsi Bankverejn 265.75. Osztrák
Landerbank 216.75. Osztrák-magyar bank 930.—.
Osztrák-magyar államvasut 337.75. Déli vasút 80.50.
Elbevölgyi vasút 262.25. Dunagőzhajózási részvény
450.—. 'Alpesi bányarészvény 150.30. Dohányrész-
vény 133.50, 20 frankos 9.53. Császári királyi yert
arany 5.68. Londoni váltóár 120.15. Német bank-
váltó 58.75. Az irányzat gyengébb.

Bécs, február 23. {Utótőzsde.) A déli tőzsde
zárlata után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 364.80,
Magyar hitelrészvény 384.—, Anglo-bank 161.72,
Bankver. 266.—, ünion-bank 302.—, Lánderb. 217.—
Osztrák-magyar államvasut 338.25, Déli vasút 80.75,
Elbevölgyi vasút 263.—, Északnyugoti vasút 250.—,
Török dohányrészvény 134.25, Rimamurányi vasmű
245.75, Alpesi bánya 150.40, Májusi járadék 102.60,
Magyar koronájáradék 99.50, Török-sörsjegy 58.60,
Német márka azonnali szállításra 58.78.

Berlin, február 23. (Zárlat.) 42°/o papir-
járadék 102.60, 4-2% ezüstjáradék —.—, 4%
osztr. aranyjáradék 104.30, 4°/o magyar aranyjáradék
104.—, osztrák hitelrészvény 229.20, magyar ko-
ronajáradék 100.20, déli vasút 35.50, osztr.-magyar
államvasut 144.— Károly Lajos vasút 107.50, orosz
bankjegy 216.70, bécsi váltóár 170.10, 4% uj orosz
kölcsön 101.90, magyar beruházási kölcsön 102.70,
olasz járadék 94.70. Az irányzat gyengült.

Berün, február 23. (Ütőtőzsde.) Osztrák hitel-
részvény 229.23, magyar koronajáradék 100.20,
déli vasút 53.60, magyar aranyjáradek 104.—,

osztrák-magyar államvasut 143.90. Az irányzat meg-
lehetősen szilárd.

Frankfurt, február 23. (Zárlat.) 4-2% pnpir-
járadék 87.05, 4.2% ezüstjáradék 87.10, 4% osz-
trák aranyjáradék 104.40, 4% magyar aranyjáni-
dék 103.95, magyar koronajáradék 1*00.lü, osztrák:
hitelrészvény 308.87, osztrák-magyar bank 791.50,
osztr.-magy. államvasut 291.75. déli vasút 72.--,
bécsi váltóár 170.07, londoni váltóár 2D.4 :, r>ári«i
váltóár 80.916, bécsi bankverein 225.25, villamos
részvény 141.—, alpesi bányarészvény 126.—, 3°/o
magyar aranykulcson 91.50. Az irányzat pzilánl.

; Frankfurt, február 23. (ütótőzsde.) Osztr. hitel-
részvény 308.62, osztrák-magyar államvasut 291.50,
Déli vasút 72.25.

Hamburg, február 23. (Zárlat.) 4.2°/0 ezüst-
járadék 86.90, osztrák hitelrészvény 308.50,
1800. sorsjegy —.—, osztrák-masyar államvasut
727.—, déli vasút 172.50, olasz járadék 94.85, 4°/0
osztr. aranyj. 104.50, 4°/0-os magyar aranyj. 104.—.
Az irányzat gyengült.

P*rls, február 23. (Zárlat.) 3%, franczia jár.
103.77, olasz járadék 94.7Ü, osztr. íuhlinieir. 1270,
osztr. magyar államv. 725.-—, franczia töi-l. járadék
102.12, 4% osztrák aranyjár. 559.50, párisi' bank-
részvény 937.—, osztrák Landerbank 4*1.—, A!pc.<i
bányareszvény 288.— Az irányzat nynpnit.

London, február 23. (Zárlat.) Angol consolok
112.75. déli vasút 7.50, spanyol járadék 60.'/s,
olasz járadék 93.Vs, 4°/0 magy. aranyj áradok 101.75,
4% rúpia 63.G e, Canada paciiievasut 85.—, le-
számítolási kamatláb 2.75, ezüst 25">/8. liúcsi váitour
12.12, Az irányzat szilárdult.

New-York, február 23. Ezüst 55.7/s.

IDŐJÁRÁS.
A m. lcir. meteorológiai központi inifizet távirat

jelentése 1898. február 23-án reggel 7 ómkor.

Állomások
.3+
Eo

f.
fci a

Si

131 Állomások

Árvaváralja . . 56-1 + 2.6 . Póla . . . .
Selmeczbanya . 5S*1 -- 2.1 . Lesina . . .
N.-Szombat . . 55*1 + 8.0 . Sarajevo . .
Magyar-Ovár . 55-0 + 2.8 . Torino . . .
G-Gyalla . . . 56-0 -- 2.8 — ( Flórencz . .
Budapest . . . . 57-9 + 2.4 . | Róma . . . .
Sopron . . . . 54-2 + 2.2 . Nápoly . . .
Herény . . . . 54-3 + 0.0 . Brindisi . . .
Keszthely . . . öű-6 + 3.2 . | Palermo . , .
Zágráb . . . . 55-6 + 4.2 . j Málta . . . .
Fiume 53.3 + 11.7 1 Zürich . . .
Cirkvenica. . . 54-8 + 13.0 . Biarritz . . .
Pancsova . . . 59-4 -- 3.4 . Nizza . . . .
Zsombolya . . 58-6 - - 4.4 . | Páris . . . .
Arad . . . . . 59-0 -- S.3 . j Kopenhága .
Szeged . . . . 58-2 -- 2.0 . Hamburg . . . 51.4 -|- 2.1 1
Szolnok . . . . 60-1 -- 1.2 . Berlin
Eger 58*8 -- 4.2 . Christiansund .
Debreczen. . . 57-3 -- 3.2 . .Stockholm. . .
Késmárk . . . 58-0 -- 3.5 . 'Szent-Pétervár.
Ungvár . . . . 60-1 - - 3.9 . Moszkva . . .
Szatmár . . . . 59-2 -- 4.2 . Varsó
Nagy-Várad . . 57-7 + 8-° • l ü e w

Kolozsvár . . . 60-9 + 0.2 . Odessza . . . .
Nagy-Szeben . 62-2 — 2.2 . Sulina
Bécs 52-2 + 3.0 . Szófia
S a l z b u r g . . . . 48-9 + 1.0 . Konstantinápoly
Klagenfurt. . . 54-2 + 1 . 9 1

A légnyomás eloszlása annyiban változóit, hoiry a miniimim
a La Manche-csatorna fölül Közép-Európába nyomult,' a maximum
azonban Oroszország fölött helyét megtartotta. Egy második minimum
a genuai öböl felett van s Közép- és Felsö-Olaszországban bő
esőt okoz.

Az idő egyáltalán a kontinens nyugoti felén esős, mig egye-
bütt többnyire száraz. A hőmérséklet eloszlásában nincs lényeges
változás.

, Hazánkban az idő változóan felhős, többnyire száraz és
enyhe. A hőmérséklet csak a keleti részeken sülyedt néhány lókkal
a fagypont a!á.

Keleti szelekkel enyhe idő varható, nyugoton esővel.

VÍZÁLLÁS.
— Február 23-án. —
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Orsova
M.-Falva
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Szered
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Sárvár
Győr
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Titel
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B.-Ujralu
Csúcsa
Nagyvárad
Belényes
Borosjenö
Békés
Gyoma
Gy.-Fehérv.
Arad
Makó
K.-Kostóly
Temesvár
N.-Becskor.

+ — 0 felett; —

I

— 99j
— 30

18 —
50 —
60 < 4
60 —
40 > 5
75|> ő

5
30;> 8

102
a
56
14
10
20

156
150

1
67

04
20
16
HÜ
61
16 >

136
• 2
• 22
• 24
' 12
» 0 alatt;

Felelős szerkesztő: L l p c s e y Ádám.'
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A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1898. február 23-án.
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4
3Va
4
4'2
4
4
5

4
4
4
4
41/a
4
4

3
41 a
4'a
4
4>.a
4
4Va
4
4
4
4
4
4l/a
4
•>/•
4

/
5
4*/í

ttagyar a r a n y j á r a d é k . . . . . .
. . . . ío.ooo fitta. . .
Magyar koronajáradék . . . . . .
1676. kelet: vasúti kölcsön . . .
1889. évi áiiamvasuti aranykölcsto
SSöS. . . ezusikőlcsön.
Vaskspukolcsön
l«7t;-ki ayerem.-kölcsön, 100 irtást
SbTO-ki . 60 .
Magyar regále-kárt kötvény . . .
Horvat-SzIavon . . . . .
Magyar földteiieím. kötvény . . . '
Rorvát-Szluvon „ . . . .
T i n á i és szegedi nyer.-kOlcsAn. .
Borv.-Sziav. Jelz. íőldv. kötvény .,

b) Osztrák államadósság.
Egyes. Járadék papír febr.—aug,.

. . . máj.—noy .
Egyes, járadék ezüst, jan—juL .

. . . apr.—okt •
Osztrák aranyjáradék . . . . . .
Osztrák koronajáradék
ÁUamsorsj. IS54. évb. 250 tó p.p.

. 1860. . 5UO . O.é.

18M ' Í8S " " "

: ü % : IS : : ;
Idegen államadósságok.

Bolsár áUamv. zálogkölcsön . . .
Szerb, nyer.-kölcsön .

• B (osztr. ítSb.f

•!. Más közkölcsönök.
Bosnyák-Herczegov. orsz. kölcsön,
Budapest főváros 1890-ki kölcsön*
Budapest főváros 1897-ki kölcsöne
Temes-bégavöigyi kölcsön . . . .

Hl. Záloglevelek és köl-
csönkötvónyak.

a; budapesti'intézetek kibocsá-
tásai.

Belvárosi takarékpénztár r.-L . .
Egyes, bpestí fővár, takarékp. . .
_,«_. . » .koronaárt.
Kisbirt. onz. földhit.. •

. . . 60Vi év kor. ért.
.!.„ v 5 0 1 / í é v r °Magyar földhitehnt. pap

• • . 4 1 évre .
• . kor.ért.eoővrai
• . kor. ért. 63 évre1

„. » . szab., talajjav.
Magy. vasút.kőtv. 50V» é v r e / ; .

• » . 60 évre kor. ért:
. . . • . 5 0 évrelO5°/».'
Magyar jökáloghitelbank. . . . .

99.25
121.74
121.—
101.— ;

9 1 . - ,
157.50 •
156.50*
10T.25 ••
101.75

97.SO
97.50

140.58

99.75
122.75
122.—
1 0 2 —

9 2 . -
158.50
157.50
102 —
102.25

98.50
9&50

141.30

120.5
60300! 1905
13334! 1505

500K20084
5O000K

102.75
102.75
102.75
102.75
122.75
103.-
163.50
144.75
162.50
192.—
192.—

60001 2 0 0 i 5

75000 K. 400 5

111.50
35.50
36.50

112.50
36.50
37.50

97.75; 98.75
100.— i 101.—

98.25! 98.75
100.— | 1 0 1 —
99.25! ICO—

1 •
ti i
|| 1C0-25;

100.25
! 97.75
; 1C3-—

103.—
100.25
1 0 0 . "
97.75
97.75
91.50 j

i 96.75!
! 9 9 ^ 0 |

5.50
7.—
5 . -

12.—
fiO.—

4 a —
400.—

16-—
230.—

• , 5 0 évre kor. ért . . .
a . közs. k. 50 é., vf. UOfrt-
a . közs. kötv. 60 évre .
• s közs. kötv.50 évre .
• . nyer.-kötv. . . . .
0 B » osztr. felülb.
• . nyer.-jegy
• • osztr. felülb.

„ • . nyer.-kötv. . .
Magy. orsz. közp. takarékp. . . .

. . . . kor. éri.

Majy. tákarókp. közp! Jelzáloga ".
. . . . kor. ért.
> . . . közs.k.

Osztrák-maSíyar bank 40Vs évre ".
_ •. . . » 50 évre . .
Pesti hazai takarékp. közs. kőtv. .
_ « . • . z&logl. kor. ért.
Pesti m. keresk. bank . . . . . .

94.50
98.50;

101.50
100-—

9S-—

6
41,3
3

• • . . közs. k. 110 frt1

• • s . közs. k. 210 k.;

b) Vidéki és külföldi int. kib.
Albina takarék- és hitelintézet . . .
Aradi polg. takarékp. 40 évre . . .

. . . 40 é. 110 frt
. » . . 40 évre . .
Aradniegyel takarékpénztár . . .
Bosnyak-herczegov. orsz. bank. .
Debreczeni elsöt&karékpénztár. '.
Erdélyr. m. Jelzáloghitele, 40 évre .
„ • . . . 40é.vísszaflzv
Horv.-szlav. orsz. jelzálogbank . .
Nagyszeb. ált takp. 8H.» é.,110 frt

. . . 40évreJ08rrt
. , 40évTeÍn.kib.

• . . 85évrelV.kih.
nagyszebeni földhitelintézet . . .

'm ! VÍ kft.

Oaztrák főldhitelínt nyer.-kötv. .

Temesvári efgö takarékpénztar'. '•

IV. Elsőbbségi kötvények.
Adria m. kir. t. hajóz, r.-t . . .
Bpesti közüli vaspálya kor. é r t .
Bpesti vüiamos v. vasúit r.-t . .
Bpest-pécsi vasút
Deli vasút
Első cs. kir. sz. dunagSzhajózásít,
íüsS spódium- és csontüaztgyárr.-t
Kassa-uderbergi vasút 1SS3, ezüst

• , 1689, arany
• . 1691, ezüst
• . 1881, arany
. (oszt von.; 13S9. ez.

Bffsgyar folyam- és_ tengerhaj, r.-t
M&gy&r-gácaországi vasút L kfl). . (

. n. ka..

ü ICO.—
i; 1 2 1 —
1 122.75!
ü I S -
il 2 1 —
Ü 1C3.— !

i 100.251
1 100.25 j

ij 98.25 j
ij 100.50)
'! 98.25
" 100.—

96—f
100.20;
1C0.20

95.30
1 38.50

1 0 0 . -
9825

105.— i
i| 99.— '•

I
í

!! 101.— 102.—
; 100.— l 100J0
|| 101.—

100.-
50

101.25
98.75

1C4-—
104.—
100.75
101-—
98.75
98.75
92.50
97.75

100.50
95.50
99.50

102.50
101.—

99.75

IOOJO
99.25

101.—
122 —
123-75

20.—
21.—

1C4.—
10125
101.25

99.—
10150
93.25

101-—
97.—

101.20
101-20
97.30
9950

101.-
9X25

106.—
100.—

88.50

8 9 —
100—

98.50
100 J O j
102—i
102—!
101.75
100.25:
10350
102.—i
103—
100^5
19-!

18—!
100.50
99^5

100^0
89.

99J0
1 0 1 —

99 JO
101^5

102^5
5

105.—

101^5
120—

1 9 —
1 0 1 —
100—

1 10050
9 9 ^ 5 99.75
9B-5P 98.50
9 6 — i 97.—

Magy-ny. r. (a«ékesf.-fy8r-grác«iT.)
. . , 1S74. k i b . . . . . .

M a g y a r r. élt. k ú l c s ö a . . . . . .
O u U a k - m a g y a x á l l * m v . 1 8 8 3 . . .

, 3 L k t b , 1SBS
Paatt UOT*- te ttkad«épület. . .

, 15050
99A>

120.—
•} 88.75
I: 120-—

100.25
Ü100—

10BA)
MM

1S2J0
180-6
1 2 1 —

S3.7S
1 2 1 —
101JS
1 0 1 —
109.53
10930

107.50:
ji 107.50
i; rzíJío,

10839
lesja

5005
18 — 250000 1605
43.401500001 600 5
65.— 2500ŰÍ 5005
6.-' 60000 200 5

100 5
50 -

25000
992

10000K. 200
250COÍK.400
1S0O0! 300
10D00 100
12000
5000

10000
5000
3000

20003
5000

_ , 15000
6 — ! 5000 K.2005

7 0 — 2000! 303; —

3C0' -
1000

200 5
2005
1000

1005
100! —
1005

35.—
12.—

32.—
10.—

5 —
11.—
5^

10-

3—
1^0
7.—

45—
30—

15—
8.—
5 —

32Í—
14.—

2300 400
825 400
6000K. 500
6750 200
8750! 160
2000 400
4500 200
8000 150

2OGO0! 100 5
6000 K-200; -
20001 100| -

200001 1 Ö 0 5

20000: 1005
20000; 100 5;

3500
15000
5

100
30

5000JK-200
2100 160
8500: 200
5000 100

15000
34000
20000
10000

100 5
1005
1005
10015

6Ö00K.200|5
32030: 1005

8000 150
— — 50000 40; i _

1 0 . - 7500 2005
t7.—i 30000 K. 200 5

400
30000 00

6000 400 -
3750L 2 g 8

10—
1 4 — 3750L 2gj
6 — 10000 K. 200

12.—iilMOOOI 100:5
13.—i «000 |„ 800
1 1 . - 6000 K. 200 «
16.— 6000 K. 400 6

1 4 . -

t
12.—
80.—

100 -
150 -
100 S

4800
13000
2009 K. 200
3000! 200
591 600

25.— 6000 K. 400 5
- . — 15000 K.200J —
25—i 2B00IK.S0B —
- . - 4000K.200'5

6M 35000K.2005

TorontáB h. 4. nmOA . . . . .
. k O a s é n b . . . . .

. I L B b . .

V. Bankok részvényei.

Angol-osztrák bank . . . . . •
Budapesti b a n k e g y e s n l e t . . . .
Első magyar iparbank . • . . «
Fiumei hitelbank . . . . . . .
Fővárosi bank r.-t . . . . . .
Bpesti giro- é s pénztár-egyM .
Hazai bank r . - t . . . . . . . .
Hermes magy. á l t váHóuatot t
Horvát lessamitoló * " " > • . . . .
Horv-szlav. orsz. jelzálogbank .
Magyar általános hitelbank . .
Magy. ipar- é s keresk.. bank
Magy. jélzáloghitelb. I. kibocsátás
Magy. jelzálogMtelb. IL kiboes. .
" eyar kereskedelmi r.-t
M. l e s z á m í t és pénrváho bank
M. takarékp. közp. jelzálog]*. .
Osztrák hitelintézet . . . . . .
Osztrák-magyar bank . . . . .
Pesti magy. keresk. bank . . •
Uniobank . . . . . . . . . . .

VI. Takarékp. részvényei.

Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, Dl. k. takarékp. . . .
Bpest-erzsébetvárosi takarékp.. .
Bpeati takarékp. s orsz. zálogk. r.-t.
Egy. bpesti fővárosi takarékp. . .
Magy. é l t takarékp. . . . . . .
M. orsz. központi tokarékpénzt .
Pest i hazai takarékpénztar . . .

VII. Blztosltó-társ részv.

Bécsi biztosító társaság
Bécsi élet- és jár.-biztintézet . .
Első m. ált. bútositó társaság . .
Fonciére, pesti b iz t intézet . . .
Lloyd, m. viszontb. társ. . . . .
M. jég* és viszontb. r.-t. . . . .
Nemzeti baleset biztosító r.-t . .
Pannónia viszontb. i n t é z e t . . . .

VIII. Gőzmalmok részv.

C o n c o r d t a - g ő z m a l o m r . - t . . . .
. . . els.naz.T.

S i s ő b p G s t i g ő z m a l o m . . . . . .
E r z s é b e t - g ő z m a l o m
L n j z a - g ö z m a l o m . . . . . . . . .
P e s t i M o g e r m a l e m . . . . . . .
P e s t i m o m . é s s ü t ő k . . . . . . .
P e s ü T a c t o r i a - g ő z m a l o m

IX. Bányák és téglagy. r.

B r a s s ó i b á n y a - é s k o h ó - e g y l e t . .
B p e s t i t é g l a - é s m é s z é g e t ő . . . .
B p e s t - s z e n t l ö r i n c z i t ó g l a g v . . . .
E g y . t é g l a - é s c z e m e n t g y á r . . .
E s z a k m . e g y - k ő s z é n b . é s i p a r r . .
F e l s ő m , b á n y a - é s k o h ó m t t . . .
I s t v á n t é g l a g y á r r.-t
K a s s a - s o m o d l k ő s z é n b . i d . e l i s m .
K i s - s e b e s i g r á n i t b á n y á k . . . . .
K ő b á n y a i g ő z t é g l a g y a r . . . . . . .
K f t s z é n x i á n y a é s t é g l a g y á r . . . .
L e c h n e r r á k o s ! t é g l a g y á r . . . . .
M a g y a r a s p h a l t r . - t . . . . . . .
H a g y . á l t k ő s z é n b á n y a r . - t . . .
M a g y . g ő z t é g l a g y á r r.-t. . . . . .
M a g y a r k e r á m i a i g y á r . . . . . .
P é t e r h e g y i t é g l a i p a r . . . . . . .
S a l g ó t a r j á n i k o s z é n b á n y a . . . .
Ú j l a k i tégla- é s m é s z é g e t ő . . . .
ü n k á n y - z s i l v ö l g y i m . k ő s z é n b . . .

X. Vasművek és gépgy. r.
Első ni. gazdasági
jJanubiuB' hajó- (
Ganz és társa TUftnt
Nadrág! vasipar társulat
Jíieholson' gépgyár r.-t
Rlmamurány-salgotarjanl
Seblick-fále vasöntöde
reudloff és Oittrkh gépgy. A. ion
Weltssr Jáaos gép-, waggongyár.

XI. Könyvnyomdák r.

-Ahsnasnm' i n d . é s nyomd, f.-t
iFranklin-társulat
-Kosmos* mOintézet
Könyvea Kálmán r.-t. . . . . . .
-PáUas* Írod. és nyomd. r,-t . .

iPesti könyvnyomda r . - t . . . . .

XH. KUlönféle váll. réssv.

általános waggonkOlesCnsS. . . .
LApolló* koolajfinomitó-gyár r.-t.
BantllB-féle vegyi gyárak r.-t . .
•Bihar-szilágyi olajipar r.-t. • • •
[Bpesti ált villamossági r.-t . . .
U r . magyarluĴ Sgfink r.-t .
! B s ő magy. benöntöde . . . . .
Bi.a magy. gyapjumosó r.-t . . .
Klso magy. reszvényserfosodS . .
Első magy. sertéshizlaló
iElsü magy. ssáUitási vállalat. . .
Első magyar szálloda *
E b ö pesti spódinm-gyár , . • • *
Ffauoei rizshántolé-gyAr . . . . .
Gschwindt-réle szeszgyár . . . .
Gr. Esterházy cognac-gyar . . . .
Í Hungária* matrágya-s kénsav gf.
lordán Viktor-féle b o r g y á r . . . .
t . . eta. résBT.
Kábelgyár részvtoytársaséf . . •
i K o h t o n i Urály-serfoza r A . . .

Mai záró-
árfolyam

1 8 1 . -
106.50
180—
108—

8 2 —

107Í25
1 2 0 . -

208.—

505!—

931 —
1397.-

162.-
107.-^
183—
110—

8 3 —

107Í76
130.—

1 2 1 * . —

208—

5Ío!—

935.—
14C2.~

302 £0 i 303.50

100—
116—
81—

213—
1163—
313—
810—

8176.-

258
329

4030.
110
90

120
124

11.5.

290.-
402.-

260.-
151.-
640.-
213.
112.-

115
255.
95

191.
106
71
26

103
780
8£2

22a.
115.
83.

153.
80

523.
239.

3 5 7 . -
2 4 0 —
8 0 -
28—

200, -
I5S0—

101.-
120-
82.-

220.-
1170.-
316.-
815.-

8225.

339.-
4100.-

120.-
88.-

121.-
12fi.-

1150-

293—

700Í—
265—
153.—
650—
213—
115.—

120.-
2 0 -
9ö.-

192.-
108.-
7í.-
27.-

105.-
7J0.-
Ö24.-
117.-
227.-
116. -
90.-

156.-
82.-

584.-
260-

193.-
99.-

1MÍ

1M.-
270.-

372.-
250.-
95.-
30.-

283.-

683.—

43ÖÍ-

139'.5Ö

1 8 Ö 1 -
418—

1325.-
250. -
aao—
230—
130.-

20—
74.—

Magyar dokoripar r.-t A. MC.

515.—

4 5 Ő ! -

14Q*.S0

1 5 2 —
4 2 0 —

1 3 3 5 -

m-
2 3 0 —
1 3 5 -

1875.—

81.

164— | m.

12.50

6.50

16—
25—

Ifi—

fr.

3000
10000 K
40000 K

900
30000

1600
12560

Malsüi<
árforraa

pónz á m

100 -
.200 5

Í.200 5
600 -
2005

7000 K. 400 5
2000 -

100 -
12000 K.200 -

200 -
_. 100 -

6000 K. 100 -
15 200000 Fr.200 5

Buggyantaáni-crÉff •"•
vasúti forgaimitvli •

„ _ villamossági r.-t . .
Jfagyszebeai viltamosmtt r.4.
llíemzetkfizi f̂Pnjn^^t^y-.

Osztalék
1890-ra

10.—

íö!-
i i !-

9 —
1 2 Í -

7 —

fr. 4—
21.-

3 . -

9.94«/io
1 0 —

9.87</io
4.50
3 —
3 —

fr. 3 1 —
9.94Vio

Névért

100 5
100 -
2005
105 -
100 5
100 5

100 5 ~

100 —
100 —

K.200 5
100 -

Ar. 200 5
5005

K.200 5
200 -
100 5
2004
200 —
2005
200 -
2005
100 4Va
100 -
100 —
100 -
100 —

K. 1000 —
A. 2005

2005
100 -
200 —

iNenizotk&zi wag^oukfilcsAa
iPoppsr Lipót faipar r.-t.
:Quamero részvénytársaság. •
fioyil nagyszálloda r.-t . . .
ISzeĵ edi kénderfonó-gyár r.-t
Sziszeki tárházak r.-t . . • .
Telefon Hirmondó r.-t • • .
Tőrök dohányegyod r.-t . • •

!| 170.—
i 130—
! 140—
II 490—

• • I 335—
5+5—

I 40—
230—

XIII. Közieked, váll. részv,

Adria m. k. teng. hajó f,-» . . .
Aradi és csanádl r.-t . . . . . .
Bares-pakráczí vasút . . • . • • .
Budapest alagut-társulal. . . . .
iBpesu közúti vasp
i #• #• I * 8 J Í - • • •, élv. jegy . . .

var vasút
. . . . é lv . jegy.

Bpest-szt-lőrinczi h. e. vasút • .
: . , _. -X1 • • e l f • r ó s z v <

Bpest-ujpest-rákosp. v a s ú t . . . .
bebreczen-hajdunanási vasút . . •
Dél i vasút • . . .
Első cs. kir. dunagőzhajó-t . . .
Gőhiiczvölgyi vasút e l s ö b s . . . . .
Győr-sopron-ebonfurti vasút . . .
Kassai közúti vasút . . . . . . .
Kossa-oderbergi vasút
Kassa-tornai h. é. vasút els. r. .
Magyar-gácsországi vasút . . . .
Magyar h. é. vasutak r.-t . . .
Magyar nyugoti vasút
Máramarosi sóvasut els. részv.. .
Máramarosi sóvasut t ö r z s r . . . .
Máramarosi sóvasut B. részvényei
Marosvásárh.-szászr. vasút e. r . .
Nagykikinda-nagybecsker, v. r . . .
Onente m. teng. hajózási r.-t . .
.Osztrák-m&gyar áüamvasut . . .

I Pécs-barcsi vasút . . . . . . . . .
i Petroz.-lupényi h. é. v.els. részv..
: Szlavóniai b. é. vasút els. részv..

XIV. Sorsjegyek.
w . . w i r « s o r s i é n . . . . . . . . . . . « • • * . • • • • •
^ ^ . osttr. felülbélyegzéssel

_ _ nyeremény-jegy . . . . • • • • • • • • •
Becsvárosi Byereménykölcsön 1874. évről
Budavárosi sorsjegy . . . . . . • • • • • • •

B . osztr. felülbélyegzéssel. • • • • • • .
^ 6 sadv* egyesületi sorsjegy . . . • • •

. . . osztr. felulbélyegx... • •,« • • .
Magyar vöros-kereszt sorsjegy . . . . . . . . • • • • • •

, . „ . oszt.felülbélyeg*.. . . • • • •
. . . . nyeremény-jegy . . . . • • • •

Olasz vOros-keresst sorsjegy , . . . • • • • •
. . . . . o s z t r . íelülbélyogz.. . . • • • •

Osztrák vörös-kereszt sorsjegy • • • • • • •
Osztrák hitelintézeti sorsjegy . . . . . . . • • • • • • • •
Pálffy sorsjegy

XV. Pénznemek.
Arany, cs. és kir. v e r t . . - ••

• . » w « kör
, osztrák vagy magyar 8 frto3 . . . . . .
m 20 frankos
. 20 m á r k á s . . . . . . . . . . • » . . .
, törők arányúra

Nőmet birod. vagy egyénért, bankj. (100 marka).
Franczia bankjegy. (100 frank) ( M j .
Olasz bankjegy (IÓQ líra)
Papirrubéldarabonkint. . . . . . . . . . . .
Román bankjegy (100 lei) •
Szerb bankjegy (100 ezüst dinár) •

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
A m s t e r d a m . . . 1 0 0 h o l l a n d i f r t é r t
B r ü s s e l 1 0 0 f r a n k é r t . . . . . .
L o n d o n . . . . . 1 0 s t e r l i n g é r t . ., . • .. • . .
N é m e t b a n k p i a c o k 1 0 0 m á r k á é r t . . . . ^ . . .
O l a s z b a n k p i a c o k 1 0 0 U r á é r t . . , „ . • . . « ,
P á r i s . . . . . . 1 0 0 f r a n k é r t
S v á j c z i b a n k p i a c o k 1 0 0 . . . . . . . ' . . .
S z e n t p é t e r v á r . . 1 0 0 r u b e l é r t . . . . » ~ . a i

XVII. Határidőre kötött értélrp.

Márczius hó kónepére.

Magyar aranyjáradék ,
Magyar koronajáradék
Magyar általános hitelbank
Magyar ipar- és kereskedelmi bank
Magyar jelzálog hitelbank
Magyar leszámítoló és pénzváltó bank
tUmamurányi vasmű

Siiái'f'us hó vegére.

Osztrák hitelintézet
Déli vasút
Osztrák-magyar államvasut . . .

122.50

1 4 1 . -
510—
33Í—
550—

45
290

133.50

212.- 2 1 4 . -
116.- 1 1 7 —
206.—

4ÖÍ.'5Ö
280.—
278.—
135.-

81.—
102.-

4 5 0 —
100.-

191 —
2 0 0 —
214—

211*50
96.50
6 2 —
62.—

1 0 0 —
1 0 0 —

2 2 3 . -

207.-

402*—

2s
278.50
140.—

8 3 —
103.-

455—

192.—
205—
2 1 6 . -

212Í5Ö
97.50
67.—
6 7 . -

1 0 1 . —
1 0 1 . —

2 2 4 . -

1 7 5 Í -

6.30
6.70
1.60

171 —
6 5 . -
66.—

3.40
3.80
7.75J

10.25'
2.50.

10.60
12.—
20,25

199.50
6 4 —

6.70
7.20
1.90

173.—
6 ^ . -
6 7 —
3.70
4.20
8.«

10.75
2.80

11.—
12.50
20.76

201.50
6 5 —

B.70! B.75
5.67 5.71
9.52! S.56
9.521 9 55

11.75J 11.79

68.7212 53.32'/2

45.?5
1.27

99.55

45.55
1.23

99.9S

120*50
63.95
45.84

58.75
46.33

47.521 -
47.27Vs 47.42'/*

121.25' 121.59
69.40 99.60

331.76 381'.2J
104.— 104.59
234.—!2>4.M
235.53! 258.
24J.5O! 2 4 6 —

384.70 364.90
3 ,.75 81.'S

333.25, 333.50

Leszámoló árfolyamok febiuá- 2j-ertl.
Magy. ált. hitelbank . . .
Owúák hitelintézet . . .
Magyar aranyjáradék . .
Magyar koronajáradék . .
Magy. ip. és keresk. bank
Magy. ielzáloghitelbank
M V leszám

itelbank .
MaKV leszámítoló bank .
Rima-Murányi vasmű r.-t
Déli vasút. •••
Oaztr.-magy. államvasut.
Budapesti fiankegyesttlet.
Fiumei UteUtank r.-t. .

PeTti magy. keresk bank.
Bp«slit tp.es zalk. n-t.
l . Bp. föv. takarékp.

. o « . közB.tak.-p.
h»*aieWö takarékp.

i . *>t bizt-táis.
pesti itizt-int

é <a«nentfy

319.
352..

140J.-

lüjz.'íkmagy. köszinb. r.-t.
.István- ít-ulnssv >r r.-t. .
Kfiszőnb. és téglagy. r.-t.
Magy. ált. köszénb. r.-t..
Magyar asphalt. . . r.-t.
Salgo-Tarjáni kfi3zénb. r.-t.
Újlaki téglagyár r.-t.. . .
Danubius-Scíioon. hajőgy.
Ganz-féle vasöntöde r.-t..
SchUck-fóle vasöntöde r.-t.
Att. waggonkölcs. r.-t.. .
Első magyar részv.-serf3z6
Magy. ezukoripar r.-t. . .
Magyar villamossági r .- t .
Kőbányai polg. serí5z3 r.-t
Budapesti villamosságir.-t.
,< :i. e k . ., « i
Bp. közúti vaspálya-társ..
Budapesti vili. városi vasút
Bp.-ujpest-r. villám, vasút

8iO.-
118.-

524.-

7 7 . -

8 1 . -

A t-«/ tngjelőlt érUkpapirokoáJ, mtlsok Otletiéve non ealk
motáH évfií. M ouUJika* mtohrt Oz/tftorra voamikatáiMg árt
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉ:
VHI.

Kiadóhivatal:

József-körút 65. szám.
Ha a fcirdetó czimét is közli

des.i. s a «r

Minden szó 2 krajczár, vastagabb betűkből szedve 4 krajozar.

BlSrs fizetendők kéazpénsbaa, levélbélyesekoen vagy postautalványon.
kéri akkor mindsn közlés után még 80 krajczár kincstárbélyagflUték is Sietendő. — Czélazern az apróhirdetést postautalványon bakai-

közönséges levélben is lehet a szöveget s a levóljegyeket beküldeni. Mindenki könnyen Idszámithatja az apróhirdetés arát.

Kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körút 65. szám.

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELŐFIZETÉSEK

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

József-körút 65.) a következő üzletekben:

I. ker., Járnok-utcza 22.
II.

IV.
IV.
IV.
V.
V.
V.
V.

VI.
VI.
VII.

Dévai Józsefné,
dohánytözsde

Nemetsek A. X
dohánytözsde és njságáruda.

özv.

p-atcza 7. sz. alatt
JCecskeméti-utcza 14. sz.
IJarisch-bazár
Petőfi-tér 3.
jfagykorona-utcza 20. sz.
Berottya-utcza 13. sz. wáLS5Sir >

Váezi-körut 6. szám ^ f f i y t t ' 1

íipót-kőrut 22. szám w í f f i l g B r 1 1 *
Tersz-kőrut 54. szám
^ndrássy-ut 48. szám
£rzsébet-körut 50. szám " S H 5 S & '

VIII. ker., a Jfemzeti színház bérh.
s ugyané helyeken mindennemű felvilágosítások kész-

ségesen megadatnak.

LEVELEZÉS-
"*?7ní í 'a í a 2 ajánlatokat és leveleket, melyeket az apróhirdetés meg-
/E&Uiiat jelenésétől számított négy hét alatt czimzetje é lnem visz,
a kiadóhivatal megsemmisíti. 2178—1

Csald s olyan levelekre válaszolunk, melyekhez a vá-
lasz bélyeg mellókelve van. A kiadóhivatal. 1294—1

v S a ^ l ío4tH'f óhajt ez utón megismerkedni szintén
JlCiit í l IKallJ csinos és vigkedéh-fi úrral. Levelek

J\ökényszemü" jüligo alatt a kiadóhivatalba küldendők. 2306-i-l
hivatalnok szórakozás czéljából levelezni óhajt egy
fess iiatal és szép kisasszonynvaL Leveleket „Szó-

•IÍEIÍ alatt a l.iatíóhmiUi kfizvétit. ' 2S0—1
•<,ju M7 i;>(! ba!-:!:si.'h egy sziníéii fiatal emnei
«<••$> oi'it:!uielkü!i barátságát óhajtja. Leveleket

Kékszemű" jelige alatt kér a kíadóMvataiba. 2S18—1
tfiliy Végre valahára itthon vagyok. Tegnap este a gyorsvonattal
*s . érkeztem. Kimondhatatlamd szeretnélek már iátni és bármi
történjék, én holnap refjol ott leszek . . . . Hallom, mennyire meg-
változtál és mennyivel szebb lettél, ped'> szebb, aranyosabb és ked-
vesebb mint te vagy, nines még egy ezen a világon. Már S órakor
olt loszik Ó3 vár csókoló Zsülöd. 2324—1

Piros kendő örömmel várom otthon. 6535—1
" a t a f ..haklis1- óhajtana egy fiatal emb<»rrei köze-
Jehbi ismeretséget kötni, az írjon S z e r e l e m

jeligére e lap kiadóhivatalába. 2T4S—1
Í 3 Í l f Q ^ eleven, hamis és mindenekföiött csinos, okos kis leány,
rctJnUd, hasonló tulajdonságokkal rendelkező szellemes fiatal em-
berrel kiván levelezni. Ki mer erre vállalkozni? Leveleket a kiadó-
hivataiba kér „Wet tc ' •hiffie alatt. g7S&—1
ífpftwöC r iaráí/SíH f L'.̂ y-e igaza volt a czigánynak ? Szinte örü-
JlCUYKd U a í a l U l U í lök, hogy ezt Ö n n e k megmondhatom, kü-
lünben hogy van? Reménylem már rég Pesten van, hanem azért
üdvözletét küldi a czigány. 2S62—1

HÁZASSÁG.
csinos külsejű fiatal földbirtokos vagyok ki nagyobb

jj utazásomból haza térve, ismeretség hiányában, házas-
ság czéljából ez utón óhajtok megismerkedni egy csinos müveit és jó
családból való fiatal leánynyal. Leveleket „Diskrét" jelige alatt a ki-
adóhivatalba kérek, melyet azonban az apróhirdetések között jelezni
kerek. 1794-2

küldendők. 2680—2

ÁLLÁST KERES.
4 9 puj gyakorlattal biró és a gazdaság minden ágában jár

gj *VI tas fiatal tetterös grófi uradalmi gazdatiszt, ki a né-
met nyelvet is tökéletesen birja, megfelelő gazdatiszti állást keres.
Sőt közvetítőket is illő jutalomba részesít. Levélbeni megkereséseket
.Képzett gazda" jelige alatt a kiadóhivatalba kérek. 2796—3

szaktanfolyamot
üzletben

__, — feltételek mellett
eres. Szivui ajánlatokat .Ügyes és szorgalmas" jelige alatt kér
h i ^ ' b 2706—3

Gargon— — i d r í Ö J i d l U l i v Hgens idöab nri hölgy takarításért szo-
bát keres, esetleg a főzést ia elvállalja. Levelet .Tiszta otthon" czim
alatt a kiadóba kér. 2S40—3

háztartás vezetésére ajánlkozik egy ebben jártas nő.
Czim a kiadóiuvatalhan. * 2222—3

•Zj állást keres intelligens özvegy nő, kinek mayának
W* is mindig nagy háztartása volt és igv igen jól érti

»T háztartás vezetésűt. Czime megtudható a kiadóhivatalban. 2230—3
MAV gyermektelen, 34 évesmflkertcsz, mint ilyen, alkalmazást keres,
R v d lehetőleg a fővárosban, de a vidékre is elmegy. Czim a kíadó-
(fvaUIban. ~

hadmentes, jó bizonyitványokkal,
y f beszél magyarul, németül, tótul,

falandó alkalmazást keres. Hajlandó esetleg egy foszerttzlelet átfenni!
5tfres megkerkséaeket .Megbízható* czim alatt a kiadóhivatal to-
ribbit. 2252—3

EBY intcUinens Czim a kiadóhivatalban.

IS: állást keres gyermektelen házaspár, a férj mtt
Iwl lakatos. Szives megkeresést .Rendszeretö" jeligo

3att a kiaoShivatal továbbit. ' .2790-"
ügyelői
Anlr kitünő sikerrel végzett fiatal ember gyakornoki állást
t u l l keres. A magyar és német nyelvet szóban és írásban

b M i n ae . gy
teljesen birja. Czim a kiadóhivatalban.

2816—3
y
ia

__ kér
2822—3

fiatal leány, ki az írógépet Ls kezeli, irodai alkalmazást keres
Szives ajánlatok Irodai alkalmazás" alatt akiadóba kéretnek

1 2204—3
ajánlkozik házvezetőnőnek, inteligens csinos 40

. —|-. . ._—.. ._ évei asszony, ki a vidéki háztartást tökéletesen
érti, és representatilis megjelenése van. Czimakiadóhivatalban.2256—3
í t í n t t i l w írásbeli munkát elfogad szépn-ásu iiatal ember. Szives
QúimW] megkeresést kér a kiadóhivatalba .Szorgalmas 60* jelige
alatt. 2344—3

ÁLLÁST KAPHAT.
iftun kedvelt gyümölcs termesztéséhez, mely bebizonyitható-

- 9 . lyfcll lag igen szép jövedelmet hajt, olyan földbirtokos keres-
tetik társul, ki az elérhető óriási előnyök ellenében földet bocsátana
rendelkezésre. Ajánlatok kéretnek .Nagy jövedelem' jelige alatt a
kiadóhivatalba. 2800—4

és nagy jövedelmet hajtó vállalathoz 500
írttal társ kerestetik. Lerélbeni ajánla-

tokat .Biztos jövő* jelige alatt a kiadóhivatalba kérek. 2798—4
_ « úrhoz azonnali belépésre kerestetik egy csinos külsejű

_ 0 5 gazdaasszony. LevéLbeli ajánlatok .Magyar konyha"
Jelige" alatt a kiadóhivatalbit küldendők. 2812—4

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

OKTATÁS.
/•«/ít*i1«*»!t**A*/MÍ I Két hónap alatt bárkit is megtanítok az általam
\milUlUaUílVíll\l feltalált legújabb és legkönnyebb m a g y a r
r e n d s z e r (methodus) szerint, háznál és házon kiviil, úgyszintén
vidékre is tanítok pontos és kimerítő magyarázat utján (posta fordul-
tával). Czim a kiadóhivatalban. 2650—5

Gyakorlott okleveles gyermekkertésznő
Elemi osztályokra is előkészít. Czim a kiadóhivatalban. 2402—5

tisztviselő, ki a délutáni órákban szabad, elvállal egy-ket
á i t t l ó t k t t á é é k l t d í j á ellett.i d l d l gymnázista tanulót oktatásra mérsékelt díjazás mellett,

zime a kiadóhivatalban. 2714—"
franczia nő, í i már állami iskolában tanított, még
néhány szabadórával rendelkezik. Szives megkeresést

„Alaposan" jelige alait e lap kiadóhivatalába küldendő. 2724—5
tanítónőt keresek két leányom mellé 15 frt havi fizetés
és teljes ellátás mellett. Ajánlatok .Vidék" jelige alatt

e lap kiadóhivatalába kérek. ' 2594—5
jártas, jelesen éretíséüizett, orvostanhallgató, tanit-
ványt keres. Ajánlatok „ l e l k i i s m e r e t e s " jeüge

alatt kérek a kiadóba. 2208—5

TELEK ÉS HÁZ ELADÁS.
A*nP*»A« újonnan épült ház, 1250 frt jövedelemmel,

j p tyeSáEn 140OO frtért eladó. 10 évig adómentes. Bank-
teher 8000 frt, 4V2°/o kamat-törlesztéssel. Czim a kiadóhivatalban.

26Ü1-7

5 KossuÜifalván, kispesti határnál, 150 és 200ncgyszög-
öienkint parczellálva, ára 2 frt 30 krtól 4 Mig,havi 10

frt, vagy heti 2 frt részletfizetésre kaphatók. BövebbetSzczepanowski
Zsigmondnál, vendéglős, VIII., Nap-utcza 13: 6449—7

ELADÁS.
TtWifin fi karban levő ,Styria" kerékpár jutányos áron eladó.
J i l l aitU, Megtekinthető 2—3 óra között. Czim a kiadóhivatalban.

"2752—8
Ebédlő, háló, uri és szalon berendezés, olaj-

g festmények, szőnyegek, rövid zongora stb.
eladó 9—1 és 3—5 óra között Andrássy-ut 66. szám. 6533—8

Claöó egy igen jó karban levő bycikli igen olcsó árért. Czim a
kiadóhivatalban. 2216—8

jókarban levő zongora 40 írtért eladó, czim a kiadóhivatalban.
2664—8

fcsresek-megvételre, lehetőleg az Erzsébet-városban.
Ajánlatokat kérek .Er«sébetvárosi kávéház" jeUge

alatt a Madólúvatalba. 2464—9

J0 KarOan levő zongorát keresek megvételre. Ajánlatok „B J "
jeüge alatt akiadóhivatalban küldendők. 2792—9

T f í f S C í l f megvételre, használt, de jó állapotban levő Mignon-féle
AVI e d e n zongorát. Eladó kéretik velem az árt és pontos czimét
„Mignon" jelige alatt a kiadóhivatal utján tudatni. 2422—9

keresek megvételre a Balaton vidékén, lehetőleg épülettel.
Ajánlatokat a kiadóhivatal közvetít „Szőllő" czim alatt,

2456—9

KIADÓ SZOBÁK.
f «V trónon bútorozott udvari szoba a Lipótvárosban egy vagy
MJJ 5ZepgU két ur rés;ére kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

- 27S0—10
bútorozva, klinika közelében, hetenkint 2 írtért kiadandók.
Czim a kiadóhivatalban. • 705—10

z p bútorozott szoba, esetleg teljes ellátással, özvegy
ixn nőnél. Czim a kiadóliivatalban. 2122—10

ellátást kaphat uri családnál intelligens nő kinek, biztos
állása van. Czim a kiadóhivatalban. 2196—10

Ví«iAÁ a Wesselényi-utczában egy külön bejáratú szépen bútorozott
J l i a w szoba el35 emeleten. Czim a kiadóhivatalban. 25berendezett bútorozott tiszta szoba, esetleg teljes ellá-

_ tással és fordőszoba használattal, kiadó azonnal. Czim
a kiadóhivatalban. ° 2214—10

berendezett szoba csinos bútorral, fürdőszoba
* használattal, havi 15 írtért kiadó. Czim a kiadó-

hivatalban. ' 2804—10
kiadó fiatal magányos Uri nőnél. Czim a kiadóhivatalban.

" | 2738—10
fiatal nö, Mnek szépen berendezett lakása van, keres

_ hasonló Iakőtársnőt (külön szobát ad}. Megkeresést
kér e lap kiadóhivatalába, ,Coinme il faut 20* jelige alatt. 2403—10

tiszta utczai szoba, igen elegáns berende-
zéssel, fürdőszoba használattal, a Kiráíy-

utczába kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 2712—10

Szoba

bútorozott utczai szoba özvegy urinőnél azonual kiadó.
ezün a kiadóhivatalban. 2060-10

csinosan bntorozott szoba első em. utczai, üzvojy ur! n >r.•»
j kiadó, utazó ügynök vagy oly uri ember ré-zera lii mm ;* .siÜu-

doan tartózkodik a fővárosban. Czim a kiadóhivatalban. -i!"i -10
tiCTlfl bútorozott nagy utczai szoba alcov\ai, fiirdu szoba

y i l i a l l használattal 11 em. egy ur esetleg uri nö részére teljes
ellátással is kiadó, czim a kiadóhivatalban. 2j|jO -10

l i t l > ?áltSf i kmdó szép utczai szoba ir:t• •.i; •••-•- <i:it;J
Ul\.íaVaU embernek 18 frtért. Czim a kiaüuhiv.v.-.1 "ur..

LAKÁS KERESTETIK.
f r t V C ^ f t M e l ü b á e márczius elsejére leorestetik az F.V.TSÓ'JIM- V.:_-,-
WUJd£UU<ld laliáit Józsefvárosban, lib. 160—-Juü frt LVI Iv.-.jrf.
Ajanlatot kérek a kiadóba ^G. M." czim alatt. &•*> - u

Jty ^Yy^p\io\m'^TiY!\^\\KYi ° szobából elö- és fünlo-s/v)!:;;)'"l allű
/•" fclAdKUKl V a l U d v d l I lakást keresek. Ajánlatuk a/, ármeg-
jelölésével „Tapettás" jelige alatt e lap kiadóhivalalába küldendő.

2f»Ts-U

Szépen
hivatalába czimezni.

SZOBA KERESTET!K.
szobát keresők fiatal <"i/vegyn>jl. Aj:i:ii''ot
térek .Tiszta szoba" czimen o la;> \,\:i-U<-

Kiadó egy kétablakos szépen bútorozott utczai szoba külön bejárat-
tal. Czim a kiadóhivatalban. 2736—12

klltnrftVAff udvari szobát keresek a Jó.'.sef-vároüban.
UUIUIUZUU Ajánlatok az ármegjelölésével „JM. <:."

jelige alatt e lap kiadóhivatalába küldendők. *JSi »2—12
a József-városban, lehetőleg küliin be járat ta l
és fürdőszoba használat ta l . Levélbeli :ijánla-

tokat kérek „Állandó" jelige a la t t a kiadóhivatalba. 2 l v , V2
T p t j p e e l látást keres egy iiatal nő, előkelő uri csa ládnál , kiiliin s/o-
4KiJ«d báva l . Ajánlatokat .Tel jes e l lá tás" czimen a kiad.ihiviit.ii
továbbit . IH74--12

Egy gyönyörü szép 5 szobás lakás a körú-
ton m á j u s r a az ott lévő lakás berendezés-

sel együtt á tvehető. Levelek . H á z a s u l a n d ó k " czim alat t e lap kiadó-
hivatalába kéretnek. 2524—18

utczai szobát keresek a Belvárosban. Ajánlato-
kat .Doktor" jelige alatt a kiadóhivatal közvetít.

2H08—12

Cleo
dendok.

bútorozott szobát keresek, fürdőszoba liasználatlal.
Ajánlatok .Világos* jelige alatt a kiadóhivatalba kül-

2810-12
I A H bejáratú utczai szobát keresek az „Országos Hirlap" koze-
IVJI lében. Ajánlatok az ár megjelölésével „L. S." jelige alatt e

lap kiadóhivatalába küldendő. 2G9B—12
keresek teljes ellátással intelligens izraeli te családnál.
Ajánlatokat kérek az ár kitételével .Barátságos" czimen

a kiadóhivatalba. 2694—12
7ilfflÍff<>)'hoTI S Z ^ P * szobás nyaraló gyümölcsössel, fenyvessel és
fcl*l|llJH.HH.II gyönyörü kilátással, a villamos vasút mentén kiadó.
Czim a kiadóhivatalban. 254G—12

KIADÓ LAKÁSOK.
n a z -^drássy-uton, egy elegáns nagy urasági lakás, mely 0
U szobából áll és a hozzátartozó mellékhelyiségekből. A lakás

május l-re lesz kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 2290—13
m á í l l ? 1 ' ( i r c kiadó az Erzsébet-kőrúton egy lakás, melv á l l : 3

# ' l a J M « * utczai, 8 udvari, elő- és fürdőszobából, konyha és egyéb
mellékhelyiségből. Czim a kiadóhivatalban. 2814—18

HITEL-PÉNZ.
WStHArTÍ99f*9ÍAe kölesönöket budapesti hazakra és telkekre I., n.,
/IIIIUI l lAak«IO» m . helyre 10, 20, 30, 40 és 50 évre, mindon elözo-
tesköltség.nélktil, közvetitek a legrövidebb idő alatt, előkelő fiirfnosi
intézetnél, csekély utólagos honorárium fejében. Telekkönyvi kivonat
és kataszteri birtokiv szükséges. Értekezhetni d. u. 1—3-ig. Hol? meg-
mondja a kiadóhivatal. 8öO—14

KÖNYVEK.
könyveket, világhírű írók müveit, olcsón. Czim a kiadóhf-
vatalban. 1772-15

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.

J
óhivatalban.

f e s e U e S kávéháznak vagy vendéglőnek al-
kalmas) a József-köruton. Bővebbet a Ida-

2514—17
9A AAfl lalfAeeat biró városnak a legjobb utczájábanlevő sarok-
6V t VVU l a n U d d a i házban egy boltliolyiség, mely né^y utczára
nyiló jó forgalmú helyen van, mely már hat éve, hogy jó forgalom-
nak örvend, folyó évi május hó 1-től évi 600 frt búivrt* kiadó. Van
hozzá három szoba, konyha, kamara és pinczehelyiségek. Fiiszer- cs
borüztetre igen alkalmas. Érdek ödőknek e lap kiadóhivatala utba-
igazittás nyújt. 717—17

Kiadó bolthelyiséget keresek május 1-ére. Levelet .Doháuytőzsde"
jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. 1000—17

vagy raktárnak alkalmas pincze-helyistiü kiadó a
váczi vám közelében a Huba-utczában! Czim a ki.i-

2652—17

KÜLÖNFÉLE.
HMV0C nőifulia szabőnő elfogad elegáns utczai ruhákat 9
HUYcd frtért, esetleg házhoz 1 frt 50 krajczár ért. Czim a

[óban. 2550 - l a
Jt KtMtAltlt magyar ólczlap az „OstSköa". Most sorra közli pont'
p RgjOUv páa karrikaturákban a nevezetesebb írókat éa müvé-
ezeket.

n ° ' r t | h á k és fess blouseokat olcsón lu-szit, vulainüií
szabni és várni tanít mérsékelt áron. JVÍarkbreit Ilona nái

szabonö, József-körút 20. Göot—18
iniiVOtt t l Í7^AClfác ÔOÚ koronától kezdve, hukUt-s'.'tie, lüunta-
J l l lJJCn ' 'UlA lUdl lad képtelenségre; bélyeg kéretik. Foiviliigoait
~ere«k«flelml Képviselő, Nynstya. 74-r> - 1 3

igen nagy jövedelmet hajtó, kedvelt gyümölcs tonnes/te->!iez
társul kerestetik olyan földbirtokos, ki hajlandó az el'rl.atő

lkezésre. Czim a kiadóhiva-előnyök ellenében földet bocsátani rendé!
tálban. 2U03—18
PllV iftOII tehetséges festő müvésznövendék ismeretség hiányában

*9J[ *9^U & u t o n keres olyan mübarátót, ki öt o^y a teli tárlatoa
dicséretet nyert festmónyónok átengedése ellenében uö frttal sürgősen
kwegitenó. Leveleket kér .Igazi művész" jelige alatt a kiadóhivatalba.

2554-1S

Ügyes varrónő ajánlkozik házakhoz; elvállal otthoni munkát is
szerény feltételek mellett. Czim a kiadóhivatalban. 27:U—18

Ügyes szabónő készít olcsón elegáns ruhákat, valamint fehér-
neműket is. Czim a kiadóhivatalban. 8450 -18
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MINDENFÉLE.
Vígjátéktárgy. Bécsből irják a következő mu-

latságos históriát. B. grófnak, aki többszörös mil-
liomos, beleszeretett a fia egy szinésznőbe. A szere-
lem a nézőtéren kezdődött, a színfalak mögött.
majd az öltözőben folytatódott, azután egészen ki-
jött a napvilágra: nyilvános titok lett, mindenki
tudott róla. A grófi apát nagyon bántotta a
dolog, de, mert nagyon szerette egyetlen fiát,
nem akarta őt durván elválasztani szerelmétől.
hanem vett a fiának egy körutazási jegyet Észak-
Európába, aztán tetemes ősszegről szőlő hitellevelet
adott neki A íiu ugyan meg volt lepetve, mikor
megtudta, hogy el kell utaznia, de egész nyugodt
maradt. Nem ellenkezett. A szülök boldogok voltak,
hogy fiuk olyan könnyen ráállt a dologra. Remélték,
hogy ilyen módon hamarosan el fogja felejteni
a hozza nem méltó leányt, akit most bolondulásig
szeret. A fiu becsomagoltat mindent, érzékeny bucsut
vesz szülei tul és elutazik. Néhány napra rá Stock-
holmból jön a levele. A szülök szereneséseknek
érzik magukat a fiuk olyannyira el van ragad-
tatva a természet csodás szépségeitől és biztatják.
hogy menjen csak följebb, tovább. A következő leve-
let Helsingforsbói kapták.

— Milyen fölséges a tenger! Milyen jók a
finnek és milyen szépek az asszonyaik! (Óh, óh, a
a hamis! mondta az anya.)

Aztán följebb utazott. Következő levele Trond-
heimból jött, azután Hammerfestből, a legésza-
kibb európai városból. A szülök egyre biztat-
tak ; csak előre, messze, messze, ne kíméld a
pénzt, ha elfogy. majd kapsz ujat. Egyszerre
aztán, váratlanul, mint a tiszta égből a bomba,
hirtelen levél jön a szülőkhöz. Ebben a le-
vélben el van mondva, hogy a fiuk nem jár az
északi sarkon, sőt az egész időt egy bécsi szálló-
ban töltötte a kisasszonnyal és ha kijárt, álruhában.
átváltoztatott arczczal ment ki. A gróf magához czi-
tálja fiát és keményen rá dörög :

— Mi vagy te? Férfi vagy gyermek?
— Szerelmes vagyok.
— Mondd meg őszintén, mi a véleményed

arról a csalásról, amelyet velem szemben elkövettél ?
A fiu hallgat.
— Férfias eljárásnak tartod?
— Nem, de ti vagytok az oka. hogy igy kel-

lett cselekednem.
Miért akartatok olyan gyerekes módún eltávo-

lítani attól, akit szeretek ? Miért akartatok tőle el-
tépni ? Én nem szóltam nektek, amikor elküldtetek,
tudtam, hogy az hiábavaló beszéd volna. És kény-
telen voltam bujkálni, álruhában járni, arczomat
elváltoztatni három teljes hónapon á t !

— Jó. Én nem szólok semmit. Várjunk egy
pár hétig, aztán meglátom majd. hogy mit tegyek.

Napok, hetek múlnak. Egyszer azt mondja
a fiu:

— Apám, végy nekem egy körutazási jegyet
a délvidékre. Utazom.

— Helyes, de útitársat is adok melléd.
Ugy is történt. A fiu elutazott kísérőjével

délre, a nagy izgalomban azonban elfelejtette a le-
velek íróját értesíteni a történtekről s mig ő a me-
leg napon sütkérezett valahol a Riviérán, a levelei
még egyre jőltek az északi sarkról. A szülök most
már kíváncsiak voltak, hogy miért fordult el a fiu
kedvesétől és kisütötték, hogy a leány megcsalta.
A levelek pedig egyre jönnek, jönnek a legutóbbi
már a Varanger-fjordból érkezett . . .

A párisi cselédek. A legtöbb cseléd vidékről.
vagy a külföldről jő Parisba. A párizsi leányok nem
igen mennek szolgálatba. Legfelebb komornának
állanak be gazdag házakba és 60 franknyi fizeté-
sért felügyelnek a ruhatárra. sőt maguk is össze-
állítják urnőjük toilette-jeit, de mindenesetre arra
törekszenek, hogy uniójuk szépsége teljesen érvényre
jusson. Az ilyen jóizlésü komornákat a színházakba is el-
küldik, premiére-ekre, hogy uj divatot és elegáncziát ta-
nuljanak s a:-: uj ruhákról vázlatokat is készitenek,hogy
igy itthon teljes részletességgel beszámolhassanak ta-
pasztalataikról. Ilyen komornákat csak a leggazda-
gabb és legelőkelőbb házakban találunk. Csinos fe-
hér főkötőikben, köténykéikben nagyon kedvesek.

mindig barátságosan mosolyognak, találó válaszokat
adnak — és nem nagyon kegyetlenek.

Mindenütt külön szobájuk van, azonban a
szolgaszemélyzettel együtt étkeznek..

Ezeknek a komornáknak és a komornyikok-
nak saját mulató-helyiségük van, ahol vasámapon-
kint tánczvigalmat rendeznek. Beszélik, hogy a ko-
mornak elhozzák ide a rájuk bizolt kis gyermeke-
ket is, akiket bárczák ellenében külön teremben
egy asszony felügyeletére biznak, mig ok a bál-
teremben a táncz szenvedélyének hódolnak.

A vidékről jött szobaleány Párisban vagy
párisi nővé fejlődik, vagy pedig teljesen érintetlenül
hagyja öt a főváros kultúrája. Ezek a faragatlan, a
fukarságig takarékos, de ragaszkodó, hűséges leányok
sokkal alkalmasabbak is szolgálóknak. Egész éven
át kikeményitett ruhákban, sajátságos főkötőkben
járnak s valósággal rémeik a szállítóknak, akik őket
meg nem csalhatják és meg nem vesztegethetik és
ahol — sepernek, ott nem marad por még a bútorok
alatt sem. — Természetesen nem is valami kelle-
mesek ezek a leányok.

Ezeken kívül aztán a polgári és szegényebb
családoknál egész légiói szolgálnak a többé-kevésbbé
használható s a többé-kevésbé lelkiismeretlen cselé-
deknek. Ezek közül nagyon soknak nehéz a szolgá-
lata. Számtalanszor naponként négy-öt emeletet kell
járniok, hogy bevásárlásokat tegyenek, ami pedig
már csak azért is gyakran történik, mert a párisiak
kis adagokban szerzik be a szükségleteiket. A szol-
gálók dolga a főzés, takarítás, czipő és. ruhatiszti-
tás. gyermekápolás, sőt a fehérnemű . javítása is.
Amellett, ha az úrnője gonosz, a gazda annál
nyájasabb iránta. Ezért érthető, hogy a többnyire
túlságosan fiatal, műveletlen leányokban erősen
kifejlődik a szabadság és a függetlenség szeretele,
regényes ábrándjaik vannak és saját lovakról,
kocsikról, vagy legalább is jó házasságokról álmo-
doznak.

Párisi szokás szerint a szolgálók szobái a
házak legfelső emeletén vannak. Itt találkoznak egy-
mással a ház összes cselédei, aztán fecsegnek, tán-
czolnak, mulatnak és terveket szőnek; vagy pedig
barátaikkal sétálni mennek.

. " A fizetésük 30—40 frank havonkint és sza-
bad lakás. Ezenkívül azonban mellékjövedelmük is
van. A kereskedőktől minden franknyi bevásárlás
után egy sous-t kapnak.

Nagyon szeretik Párisban a német szolgálókat,
mert szelídek, türelmesek és hűségesek. „Les Gret-
chen" : ez a nevök. Ugy is járnak gyakran, mint
"Goethe Gretchene a Faustban. A párisi kórházak
és menhelyek bizonyságul szolgálnak erre."

Ovidius — idegbeteg volt. Dr. Heitlernak
hívják azt az urat, aki azzal a nagyszerü fölfödö-
zéssel áll most a világ elé, hogy Ovidius idegba-
jos volt. ,,Ovidius száműzetésben" czimü füzetében
elmondja, hogy mikor Augusztus császár száműzte
Ovidot, mert nem akarta az ő harczi tetteit meg-
énekelni, a költő Tonsiban telepeden le. A sok nél-
külözés, az erős visszavágyakozás Rómába, a kel-
lemetlen éghajlat, csunya környezel, az életéért való
rettegés, súlyos neurastheniába döntötték,. amely
évről-évre fokozódott. Látnivaló dolog tehát, hogy a
neurasthenia nem uj betegség. Ovidius nem viselte
férfiasan szenvedéseit. Folyton panaszkodott, keser-
gett. De ha meggondoljuk, hogy betegségek kívül
még sok más baja is volt és hogy a legerősebb ka-
rakterek is összetörnek egy súlyos betegség terhe
alatt, akkor Ovidiusnak is megbocsáthatjuk ezt a
gyöngeségét.

Az időjós. — Mama, rossz időnk lesz.
— Honnan gondolod ezt. jó kis fiam ?

- A légsulymérő leesett.
. - Hogy tudod ezt?

— Épen most vertem le a falról.. ..
Túlzott gyöngédség. Calinot nagy zivatar

érte el barátjánál s hogy ne kelljen az esőben el-
mennie, köszönettel elfogadja a házi ur meghívását,
hogy tölcse az éjt nála. Hirtelen azonban eltűnik.
Egy óra múlva bőrig átázva álul be. barátjához.

— Az Istenért, honnan jösz ily állapotban ?
— Én'? Csak a feleségemnél voltam, tudat-

váu vele, hogy nem megyek haza éjszakára.

AZ UJ ZRINYIÁSZ
( P o l t i k a i é s t á r s a d a l m i t r é f á s r a j z . )

I r t a : M I K S Z Á T H K Á L M Á N . (9)

Ezalatt a földiszitett indóházban türel-
metlenül várták a vonatot az illetékes szemé-
lyek, kik csak külön-jegygyel mehettek a per-
ronra. Igen sok kanapé-processus folyt a
fogadtatás dolgában. De az természetes is.
Mindig ugy volt és ugy lesz.

Hiszen evidens volt, hogy a főpolgármes-
ter fogadja a székes főváros vendégeit, de ilyen
nagy eseménynél még se vonhatja ki magát a
kormány sem. A közvéleménynyel szemben sem
volna opportunus. A múlt szerdai miniszter-
tanács tehát elhatározta, hogy a miniszterek
közül is mondjon valaki néhány üdvözlő szót.
De melyik? Hát természetesen a ressort-mi-
niszter. A ressort-miniszter pedig báró Fejérváry,
minthogy Zrínyi Miklós a hadügyi szakmában
jeleskedett.

Mind bölcsen volt ez kifundálva és pro-
tokullumba véve a Tarkovich ő excellentiája
lapidaris stílusában; de mit ért, mert báró Fe-
jérváry, aki másnemű elfoglaltsága miatt nem
vett részt a szerdai minisztertanácsban, kije-
lentette, hogy ő csak katonát üdvözölhetne, de
miután a Zrínyi Miklós neve elő nem fordul
semminemű katonai schemalismusban. tehát
éppenséggel nem tekinthető katonának és ő
(tudniillik ő excellentiája) nincs hivatva eljárni.

Ezt belátta a kormány ; ami igaz, igaz. De
valakinek mégis csak szólania kell és valami jog-
czimet kell találni, hogy formája legyen. A
nagy töprengésben most is, mint igen sokszor,
a Darányi fifikus esze segítette ki a töprengő
kollegákat.

— Zrínyi kétségtelenül vitéz ember —
mondá — de a szigetvári kirohanása nem
annyira katonai aktus, inkább az emberi bátor-
ság egyik csudálatos példája. Tehát a bátorsá-
got kell ünnepelni. S ha erről van szó, akkor
ez a báró Dániel szakmája, ki majdnem ha-
sonló bátorságot tanusitott a tárczavállalással.

— Helyes, hadd mondja az üdvözlő sza-
vakat báró Dániel. •

Ez a coulissák mögötti lefolyása azon fur-
csának látszó ténynek, hogy az indóházban a
kereskedelmi miniszter várta a berobogó vonatot.
Természetesen jelen volt Márkus főpolgármester,
Pekáry helyettesfőkapitány és sok mások. A gróf
Csáky családból néhányan, kik ősüket fogad-
ták. A Batthyányiakból többen, kik rokonságot
tartanak Zrínyivel.

Ott láttuk gróf Zichy Jenőt (mert ő min-
denütt jelenvaló), Rohonczy Gedeont (mert ő
is -kirohant), Szana Tamást, aki a legújabb kor
minden temetésén megjelent - - most, változa-
tosság okáért. egy feltámadásnál akart jelen
lenni. Továbbá ott volt Fadrusz János (a
szobortárgy okáért), Kossuth Ferencz (aki
szintén világhistóriai nevel viselj. Pichler
Győző, Kathángi Menyhért és Fenyvessy Fe-
rencz országos képviselők, Beniczky Ferencz

pestmegyei főispán, Jókai Mór a "Szigetvári
vértanuk"; költője, Sturm Albert magyar dísz-
ruhában és az összes budapesti napi lapok
reporterei, köztük Lakatos Sándor, az Országos
Hirlap tudósitója. (Ő a felelős, ha rosszul van
megírva ez a dolog.)

. Távolabb álltak egy csoportban a Klérus
tagjai, élükün az épen Budapesten időzö Gal-
limberti pápai nunczius kedélyes tömzsi alak-
jával. A köztiszteletben álló nunczius nagy ér-
deklődéssel nézegette az összegyűlt főrangú
hölgyeket, kik virágcsokrokat tartottak kezeik-
ben. A hölgyek különösen Juranics Lőrinczre
voltak kíváncsiak, aki azon kor legszebb leven-
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teje volt; a háttérben poroszkált Szász Károly
evangelikus-református püspök, nagy aggodal-
makat keltve, hogy nem-e fog ő is beszélni.

Kivülről keresztülszürödött a falakon és
az üvegfedelen át tompán a távoli embermoraj,
az óriási tömegek zsivaja, melyek elálltak az
utvonalat az indóháztól kezdve a kerepesi-ut
mentén egész a József-körútig: átkanyarodva
a körútra, az Andrássy-uton lesz a bevonulás
a Hungáriába.

Mindenfelé tribünök emelkedtek ezernyi
kiváncsi hölgyközönséggel. De még a torony-
ablakokban is álltak emberek, fej fej mellett. E
tornyokból ugy tűnhettek fel alant e tribünök,
a szines napernyők sokaságával, mintegy mák-
kal bevetett tábla, meiy épen most virágzik.
A lovasrendörök nagy káromkodással ugrándoz-
tatták paripáikat, mire a megriadt hátraszo-
ruló tömegben hullámzás és fészkelődés tá-
madt. Ez, ugy látszik, nagy gyönyörűséget okoz-
hat a rendőröknek. A hordárok rekedt, rikácsoló
hangon árulják négykrajczáros füzeteiket :
„Zrinyi Miklós hősies kirohanása, vagy a száz
arany." Száz arany négy krajczárért ! kiáltják
az ő piaczi elmésségükkel és a tömegben kitör
a röhej és vihanczolás. Mert a nagy tömegek
vagy nagyon haragosak, vagy nagyon kedé-
lyesek.

De ki győzné leirni a tarkábbnál-tarkább
jeleneteket, a lengő zászlókat, a póznákat di-
szitő Zrinyi-czimereket egy várbástya a pajzs
jobboldalán, — két szárny kék mezőben a balon.
Mi ihlette meg azt a régi királyt, aki a czimert
rajzoltatta, hogy eltalálja Zrinyi Miklós jöven-
dőjét, a bástyával a kirohanást, a szárnyakkal a
föltámadást ? Ha a Múzsának szárnya volna,
és hiba, hogy nincs, mert annak a szárnyából
kellene kitépni a calamusnak való tollakat,
— de ha ilyen tollam volna, se bírnám kiszí-
nezni azt a lelkesedést, ami itt volt. Hát még
a meghatottságot, mikor Budapest minden tor-
nyán megkondultak a harangok, még a Bazi-
likáé is, a harangok apja, fönséges ünnepélyes-
séggel : Bim, bam ! bim, bam ! Az öreg Gellér-
ten megdördült az ágyú.

— No, most érkeztek meg !
Egy perczig eltartanak a beszédek. (Jaj,

csak ne beszélnének hosszasan.) A tömeg meg-
mozdul, nyugtalan, izgatott. Most, most, szo-
ritsd! Mindenki jobb helyet akar elfoglalni. A
rendőrök őrült vágtatással söpörnek tisztást a
menetnek, aztán egyszerre fölzug az orkán-
szerü éljen az indóház tájékán és hömpölyög
idébb, idébb, nőve és nagyobbodva, mint a
lavina.

(Folytatása következik.)

KÉT ASSZONY
BARANCZEVICS SZ. KÁZMÉR REGÉNYE

oroszból fordította SZABÓ ENDRE (35)

— Nem gratulálok ehhez Olgának.
— Igaz, de mégis csak jobb lesz. Ma-

mát, mint rendesen, kávé mellett találtam. Ott
volt még Ivanycs Szokratesz és Nalhanov.

— Ki az ? Valami uj ismerős ?
— Uj? Hallod, Vjéra? hahaha! Nalha-

nov még gimnazista korában járt hozzánk.
— Soha se láttam.
— Bizonyosan láttad, de nem ügyeltél

rá. Hiszen hozzánk igen sok fiatal ember járt.
— Miféle? Mi a foglalkozása?
— Hivatalnok. Nagyon érdeklődik

tad. Szeretne veled megismerkedni.
Szergejevna Nagyezsda elejtette a kését

ezért vagy más egyébért nagyon elpirult.
— Meg akar velem ismerkedni? Mit

akarhatna ő én velem ? Egyébiránt, amint ő
akarja — felelt Sztepanics Péter lehajolva a
tányérja fölé.

— Hát persze! Jóravaló ember. Aha,

megszólal az én ki? királyném is, monda Szer-
gejevna Nagyezsda. meghallván a hálószoba
felől a kis Nágyusa hangját, — no, uraim, én
most önöket itt hagyom : Vjéra rendelkezzél
kávé iránt.

- - Nyikodimycs Vaszilj; nem fejezzük
be a játszmát? — kérdé Rynyájev.

— Szívesen! Már csak szeretném meg-
kapni a revanche-ot. Csak egy kis kérdéském
van Szergejevna Vjérához.

— Csak gyorsan — szólalt meg az —
mert sietek a konyhába.

— Szokott ön holttesteket is bonczolni ?
— Igen.
— De igazán, személyesen ?
— Természetes, hogy személyesen, én is,

a barátnéim is.
Kirilocskin kicsinylő grimace-t csinált a

szájával és megcsóválta a fejét.
--- Nem fél ? nem undorodik ?
— Eleinte, a szokatlanság miatt, bizony

undorító volt. de most már fel sem veszem.
— Csodálatos ! — szólt. Kirilocskin vál-

lat vonva, aztán visszament az asztalhoz.
— Mi csodálatos volna abban ? — kérdé

Rynyájev.
— Hál hogy a leányok hullákat vag-

dalnak.
— De mi közöd neked ahhoz ? Tanulnak

és bonczolnak.
— De kérlek, gondold meg csak, —

mondá suttogva Kirilocskin — ember volt, hul-
lává lett és egyszerre csak. . . brrr ! szörnyű-
ség ! Tudod mit, Sztepanics Péter, én annyira
félnék az ilyen leánytól, hogy nem merném
feleségül venni.

— Hiszen tehozzád ilyen leány nem is
menne, Nyikodimycs Vaszily.

— Ugyan miért ne? —kérdé Kirilocskin
magát illegetve, mit gondolsz, hogy én tán . . .
Nos? Miért?

— Összevissza beszélsz. Te majd csak
egy kereskedő leányát vedd el, azzal boldog
leszel.

— De csak ugy, ha müveit lesz, mert én
a műveltséget nagyra becsülöm..

— Jó! teszed. Most pedig lépj.
— Rögtön, abba a szögletbe.
Kirilocskin odasanditott, ahol Vjéra Boro-

nyinnal beszélgetett; felsóhajtott s el kezdett
játszani. Egy merész húzást csinált és nagy
csodálkozására azt vette észre, hogy ellenfele
nem tulajdonított annak fontosságot, Kirilocskin
merően nézett Rynyajevre.

Az elgondolkozva ült, fejét feltámasztotta
kezével s a sakktáblára kerekre nyitott szem-
mel, mozdulatlan tekintettel nézett.

— Mi lelte ezt ? miről gondolkozik ? —
gondolta magában Kirilocskin — Ez igazán
furcsa.

Doronyin és Vjéra beszélgetéséből meg-
hallott egyetmást.

— Igaz volna ? — kérdé Vjéra s elgon-
dolkozva hozzátette — ezt nem tudtam, de ha
ez mind igy van . . .

— Sztepanics Péter — szólalt meg Kiri-
locskin — mit csinálsz ?

— Mindjárt — felelt az tompán — sakk
a királynénak.

— Mit csinálsz! — kiáltott fel Kirilocs-
kin, szinte nekipirulva és felugorva a helyéről
— hiszen igy egy lépésre matt vagy.

— Ah, igazad van.
— . . . Vannak mindenesetre emberek,

akik csak egoisztikus czélokat követnek, de
azért . . . — hallatszott a Vjéra szava.

Okos beszédet folytatnak, gondolta Kiri-
locskin s hogy Rynyajevet felébressze elme-
rültségéből, igy szólt:

— Tudod-e, hogy Kubrikov uj hiva-
talt kap?

— Ki mondta?
— Mindenki arról beszél. Hát te nem

hallottad?
— Nem.
S Sztepanics Péter ujra elmerült gondo-

lataiba. Maga sem tudja miért: mindig csak a
felesége nevetését hallotta s azt a nevet, hogy
"Nalhanov."

„Nathanov" — ismételte magában, — mi
is az a Nalhanov? Vagy igaz: hiszen éppen
az imént emlegette a feleségem, azt mondta,
hogy találkozott vele.

— Sakk! — szólt végre Rynyájev.
— De kérlek, ez már képtelenség, — ki-

áltott fel Kirilocskin, — hiszen kiütöm a to-
ronynyal a királynédat.

Sztepanics Péter visszahúzta a lépését.
„Elveszi a királynét . . . a mi .király-

nénk" a kis Nágyúsa — ötlött az eszébe —
miért ment ki most hozzá rögtön s miért ma-
rad ott, miért nem jön vissza? Miért nevet
ugy? . . . Már megint . . . Hiszen ennyit ő
soha sem nevetett. Igen ritkán és igen csende-
sen szokott nevetni."

— Most már három lépésre matt vagy —
jelentette ki diadalmasan Kirilocskin.

„Igen, igen . . . rögtön, — motyogott
Sztepanics Péter.

— Nalhanov? — Hiszen ez az a fiatal
ember . . . igen, igen, az, aki a templomban
volt s olyan különösen nézett . . . Véletlenség,
persze minden csak véletlenség . . . Nem, a
templomban nem volt csak ugy véletlenül s
ma . . . És ő még mindig nem jött ki ! mi
akar ez lenni?"

— Matt! — kiáltott Kirilocskin — no,
pajtás, ezt elvesztetted.

— Megkapta a revancheot ? — kérdé
Vjéra.

— Tökéletesen! Tönkre van téve az el-
lenség! Urrah!

S Kirilocskin kipirultan hadonászott kezé-
vel a levegőben.

— A fejem fáj — monda Sztepanics Pé-
ter, visszarakva a sakkjátékot s leejtve a földre
néhány figurát.

— Nem játszunk tovább ?
— Fáj a fejem.
Sztepanics Péter felkelt, az ablakhoz ment

s elkezdte nézni a szomszéd ház fedelét, ame-
lyet a leszálló nap rózsaszínbe vont.

Két évvel ezelőtt ép igy állott golohov-
utczai lakásának ablakánál, nézte a leszálló
naptól megvilágositott házfedeleket. S elérte
azt, amiről akkor ábrándozott: van felesége,
gyermeke, boldog lehet; de honnan van az,
hogy most épen ugy, mint akkor, valami tit-
kos bánat nehezedik a szivére. Talán sajnálja
már azt az elmúlt, szomorú egyedüllétet, az
elvesztett szabadságot, melynél nem kellett
sem jogait mással megosztani, sem kötelessé-
geit megkettőztetni ?

„De mily gondolatok! — fűzte tovább
elmélkedését, — hiszen ő a legtisztább an-
gyal, hogy mertem én ő rá panaszszal gon-
dolni ? Nem, nem megkettőztetni, de meghárom-
szorozni, megtízszerezni kell most már az én
kötelességeimet. S félre a gyanúkkal, hogy még
nyomuk se legyen. Oh, Istenem, ma egészen
bolond vagyok !"

Sztepanics Péter lassan megsimitotta a
homlokát s lassú, merengő tekintettel nézett
Vjérára.

Ime, ez a tiszta, ártatlan leányka, aki
csak a jóra törekszik, akinek gyenge testében
oly erős lélek: mig ez itt van, addig nincs
mitől tartani. Ugy van, ugy!

Sztepanics Péter egész öntudatlanul épen
abban a pillanatban ment oda Vjérához, mikor
ez a Doronyinnal folytatott disputában fel-
emelte kékeres, sovány kezét, s megfogván
ezt a kezet, hevesen megszorította.

Rövid időre kellemetlen zavar keletkezik.
Vjéra és Doronyin bámulva néznek reá.

— Ön egyetért velem, ugy-e bár? kérdi
Vjéra.

— Én? Természetes, hogy én teveled
mindig egyetértek, Vjérácska! — kiált fel
hévvel Sztepanics Péter.

— Ha a fejed fáj, — szólal meg Kiri-
locskin, — akkor legjobb, ha egyet sétálsz.

— Azt hiszed?
— Természetesen! Ez a sok üléstől van

Jerünk, sétáljunk egyet.
— Nem, nem érek rá.
— Csak nem hoztál haza megint egy

csomó munkát?
— De igen.
Kirilocskin vállat vont.
— Nem értem, hogy mi a czélod. Senki

sem dolgozik annyit. Jösz-e hát?
— Nem, nem megyek.
— Egy órára.
— Nem, ne kisérts.
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SZÍNHÁZAK.
Budapest, csütörtöK, 1898. február 24-én.

NEMZETI SZÍNHÁZ.

£vi bériét 45. Havi bérlet 21.

Czifra
nyomoruság.
Sziámii 4 felvonásban. Irta:

Ciiky <«ergeiy.

Személyek;
Bainai Gusztáv Gyene*
Beiia, Luga Cs. Alszegi
Soilro Antal E-rressy
Zsófia. Beje B'jér ti.
fc.izu.-r, roÍ!i-;ít Hegyesi M.
Csőink Báliul Gabányi
jladi Slütou Zilahi
Púpniui INáday

Kezdete 7 órakor.

MAGY. KtR. OPERAHÁZ

Évi bérlet 32. Haw bérlet 14.

Bohémek.
Opera 4 feivonásban. Szüvegét
(Murger nyomán; irta és zenéjét
szerzetté Leoncavallo Rujgiero.

Fordította Radó Antal.
Személyek:

Marcel Larizza
Rudolf Beck
<chaunard Takáts
Collíné Várady
Barbemucbe Kornai
A kis gróf Mihályi
Lélestin Dalnoki
Musette" Ábrányiné
Mimi Kaczt'r M.
Euféinia Valent V.
tulalia néni de Poníy B.
Hivatalnok Kárpát
Füszerkereskedo Feketu

Kezdete 7 órakor.

NÉPSZÍNHÁZ. .

Blaha L. asszony mint vendég.

Talmi herczegnő.
Eredeti operetté 3
Írták Makai Emil
Zenéjét szerzetté

felvonásban
és KGvesi A
Konti József

Személyek:
Darius
Mirabella
Gaston
Margarita
Kazimir
Ivonne
Ccgnac biró
Rigobert

Németh
M. Csatái
Raskó
Hegyi
Vidor

Blaha
Solymosí
Újvári

Kezdete 7 árakor.

VÁRSZÍNHÁZ.

Nagy bérlet 5S. Havi bérlet 11.

Otthon.
felv. bta. Sadermann

Hermasn. Feri . Mitikus Miksa.
Személyek:

Scliwarizs Ujhari
Magda - Jászai
Mariska. 3>ag? Ibolya
Auguszta- Feieküié
\Vuadio?atÍET Rákosi Sz.
Wendiowsz tv Miksa Dezső
Heftadinic Bercsényi
Dr. Keíler Császár
Beckmann Siaesvar

Kezdete 7 órakor.

VÍGSZÍNHÁZ.

612. szám. 612. szám.

A nöszabó
Bohózat 3 felvonásban. Irta

Feydeau G. FcRl.'Kamor Gy.

Személyek:
Moulinéanx
Yvonne
Aigrevülené
Alibin -
Susanne
Cassinet
Róza
Pompenette
D'Herbiayné
Etienne

Gtith
Kabnár
Hunyadi
UáS
tíeiíi
Balassa
Yaraáavi
Pécsi
Beizétei
Szeré mi

Kezdete fél 8 órakor:

MAGYAR SZÍNHÁZ.

A ki kapós
patikárius.

Bohózat 4 felvonásban. Irta: Gan-
diliot. Fordítottam Heltai Jenő.

Személyek:
Szilagyi V.

t Aranvossf
Balla'K.
Boros £ .
Hettyev A.
Mátray*
Sz. S&Iassy
Iványi

Kezdete 7 órakor.

Fourageot
Pauíeíte .
Ferdinánd
Berlinét
Berlinet-né
Paturin
Patorin-né
Cariol

Ritka alkalom. Házeladás Budapesten.
30 évig adómentes, 1 klasszis építés 70/ü tiszta jövedelem
100. 000 frt szükséges. Továbbá egy 3-emeletes bérház
15 évig adómentes, 10° 0 tiszta jövedelemre 70.000 firt
készpénz szükséges : esetleg pesti házra avagy telekre
elcserélendő. Ágens kizáratik: csakis komoly vevők

nyernek felvilágosítást, szóbelileg vagy levélileg-
BUDAPEST,

Csokonai-atcza 10 a szám.
• B Szálloda" és kávéház-tulajdonos. ^ ^ »

Reich József

VERESOSÁGIN

kiállítása
a városligeti uj mű-

csarnokban.
I. NAPOLEON

Graszarcáf bas 1812-lei.
liSS.feír 2Í-UI—sárcx.28-i|.
Nyitva rmagol 9 órú-

túl eslB B óráig.
úicsruilágitás. , B&íftet.

és

»•»•• hirdotések
felvétetnek lapunk kiadóhivatalában

Vili., Já*s&f-körut 65. szám.

Olcsó társas-utazás

RÓMÁ3A ÉS HftPOLYBA
Velencze, Fiórenczen áí. fnduíás rnfirez. 22.

Részvételi áxak:

Rómái* é3 vissza I. oszt. 195 frt. j
. II. , 1 5 0 , j

Xápolvig és vissza L „ 250 , j

/ V ; jn.

Teljes
szálioáai
ellátással.

Budapest

etmat k kütó: "^
Sk, ÖdfilőHelfek é s Utazási
Központi iroda

, ÍV. ker^ Mária Vaiéría-utcza 5. sz.

Színházi műsorok.
Menzán feiikfz ( Vfr SzUfete \ M. Mr. OpuiMi Vlg Mp 82lottáz | Manar Szlnbáz

Péntek Marcelle
csata

Szombat t
Lear király { —

Vasárnap d. u.j Stuart Mária

Este i Folt, amely
1 tisztit

Lohengrin A nőszabó

She Végéra
szerelemnek

A talmi
herczegnő

Felhő-
szakadás

A gésák

Bölcsődal

Kisfiln<l b t n í l i

Szőke
Katalin
Vége a

Hoffmann
rresei
Felhő-

szakadás

könyvtárosi —

£niza gőzmalom részvénytársaság Budapesten.
Budapesten, 1898. évi márczius hó 12-én délelőtt 10 órakor, a ,Magyar fővárosi

malomegyesület" tanácskozó termében (Erzsébet-tér 19., II. emelet) megtartandó

rendes közgyűlésére
a Luiza gőzmalom részvénytársaságnak Budapesten.

A gyűlés tárgysorozata:
1. Az igazgatóság jelentése és az 1897. évi zármérleg előterjesztése. — 2. A felügyelő-bizottság

jelentése. -— 3. Az osztalék megállapítása. — 4. Egy igazgatósági tag választása két év tartamára. —
5. A felügyelő-bizottság megválasztása egy év tártamára.

A szavazati jogaikkal élni kívánó t. részvényesek kéretnek, saját neveikre szóló részvényeiket az alap-
szabályok értelmében legkésőbb a közgyűlés előtt három nappál a társaság irodájában Budán letéteményezni.
Ugyanott a t. ez. részvényeseknek folyó évi márczius 1-től fogva az üzleti jelentés, valamint a nyomatott
mérleg rendelkezésére fog állani.

S26 (Utánnyomás nem dijaztatik.)

BLICKENSDERFER
amér. gyors-irógép (klaviatur
rendszer, mint a Remington,
Hammond, Yost) a legújabb. A
létező összes rendszereket
felülmúlja tartósság és meg-
bízható gyors munka tekinte-
tében. Egyszerü, romolhatlan
szerkezet. Nincs festéksza-
lagja. Irása látható, @0%>-al

olcsóbb, * 324
SCHÜLHOF frYULA

V. ker., Váczi-körut 80. sz.

Ha beteg a nő
sok. esetbea a rendellenes vérzés egvedül okozója. Biztos sikerű
gyógyszer eliene a „HTTDKASTIS í tABBACSOX" árai adag

2 frt 00 kr., fél *<iag 1 frt őOkr.
ViftisziátaiaKáfsil fcujakóros s egyéb bajoknál páratlan hatású a
„Szárcukivitat" óra. 1 fiveg 8 frt, 'fél üveg 1 frt 60 kr. Epilepszia
(rosszbetegség} idegessé, ideges szív- és főfájásoknál readklvOl
balosai használtatik a „Idftour contra epilopszla". Számos
eUsmeiő levél. 1 üveg 3 írt, fél üveg 1 frt «í) kr. — Egyedüli

készítője: (387)
Váradi-féie gyógyszertár Szolyvahársfalva.

Disorét botegsógek ollón.
Páratlan •ikwtt gyóffyhatáaai folytán Uffmsle*«b-

b*n ajánlható.

Dr. Mitzger Tivadar
hydro-ilektrotherapiai rendelő intezete

Budapest, Teréz-körut 4 4 . 1 . em.
Az ideg- s nemi btáegségek elnevezése alatt

rejlő különféle legelhanyagoltabb bántaimak,
makacs börbajok ifjúkori könnyelműség folytán
fellépett bármily nagyfokú gyengeségi álla-
potoknál az általam alkalmazott Kataphorese
gyógymód összes gyógymódokat hasonlít-
hatlánul s messze felülmúlja, a mennyiben
gyógyszerektől menten néhány nap alatt gyö-
keres, állandó s teljes gyógyulást biztosit.

Intézetein a modern hygea és orvosi technika elsőrendű
vívmányai szerint nagyszabást; gyógy termekkel van bet endezve.
Tapasztalt, biztos és gyors eredmények folytan
honorárium teljes gyógyulás után fizethető. Külön
várótermek - Külön be- s kimenet. Rendelés naponta d. e.
9—l-ig, d. u. 2—S-ig. Levelekre díjmentesen vüaszoltatik.

! • • • • • • • • '

Magy. kir. államvasutak üzletvezetösége Miskolcz.
.3130/98. sz. Pályázati hirdetmény!

n
9

UDAPESt
t/zeum-Jíóruf 15

A m. kir. államvasutak miskolczi inühelyteiepén épitendö gép és kazánház,
löntö-inühely és különálló gyárkémény s a hozzávezető füstcsatornák létesítésének
{biztosítása czéljából ezennel nyilvános versenytárgyalás hirdettetik A gép- és kazánház
ibeépitendő területe kereken — 442-70 m2 ; az öntömühelyé = 324.28 m2 ; a külö'n-
jálló nagy kémény 45 méter magas és a földszinén = 4-5 m. átmérőjű,
j Eme épitményekre vonatkozó tervek, az ajánlati költségszámítás, a szerződés
lés ajánlat mintája, "úgyszintén a pályázat feltételei a miskolczi uzletvezetöség pálya-
ífentartási és építési osztályában (Szemere-utcza 29. sz. I. em. 20—23. sz.) a biva«
italos órák aiatt megtekinthetők.
í £ pályázatra vonatkozó ajánlatok 1808. Tévi mározius hó 8-án déli IS
[óráig alulírott üzletvezetőség (1.) általános osztályúnál nyújtandók be.
;i Az 50 kros bélyeggel ellátandó ajánlat és a hozzátartozó mellékletek ivenként
15 kros bélyeggel felszerelve pecsételt borítékban következő ezimzéssel látandók e l :

Í,3130 98. sz.-hoz: Ajánlat a miskolczi műhely telepen épitendö gép és kazánházra,
löntöműhelyre és a külön álló nagy kéményre s a hozzátartozó füstcsatornákra."

A pályázat határidejét megelőző .napon, vagyis 1898. évi márczius hó 7-én
tdéli 12 óráig 1800 frt azaz egyezernyolezszáz forint biztosíték teendő le a miskolczi
[jüzletvezetöség gyüjtőpénztáránál akár készpénzben, akár állami letétekre alkalmas
•jénékpapirokban.
j * Az értákpapirok budapesti tőzsdén f. é. márczius hó 5-én jegyzett árfolyam
'90%-ával szármtatnak, de soha névértéken felül.
1 A tárgyalás alapjául csak idejekorán beérkezeti írásbeli ajánlatok szolgálhat-
lak. Távirati "ajánlatok figvelembe nem vétetnek.

A beérkező ajánlatok felett gyakoriandó szabad döntést a m. k. államvasutak
igazgatósága tartottá fenn magának.

Miskolcz, 1898. évi február hó 22-én.
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Magy. kir. szab. osztálysorsjáték húzás márczius 9-től á

nyeremény 9 . 5 5 0 . 0 0 0 korona
remény a legkedvezőbb esetben

Vételscpsjegyek a következő eredeti árakon kaphatók:
Egy nyolczad sorsjegy . . . . . W frt Egy fél sorsjegy * . . .
Egynegyed „ . . . . . 2O „ Egy egész „ . . . .

I A A J O S bankháza, a m. kir. osztálysorsjáték
Budapest, IV., Kecskeméti-utcza X3. szánt. "H^l

frt
99

Yetés ideje: Augusztus &
^ tember. £__*
Ültetés t á v o l s ^ 2 0 cm.

alaj ffiliiősé^j^ trágyázotL

A MAUTHNER-FÉLE

hipneves

zárt és hatóságilag védett csomagok-
ban a törvényesen bejegyzett

mectoe - véd jegy gyei
vaiamennyi nagyobb vidéki

fűszer- és vaskereskedésekben
450 kaphatók.

A Budapesten Andrássy-ut 23. szám alatt
íétezö MautLnsr Ödön czég csalds olyan csoma-
gaknái vállal teljes jótállást egészen f r i s s és
valódi magvakért amely csomagok r a g a s z t v a , .
a medve-ábrával és a Mauthner névvel jelölve

vannak.u«n' a mint a mellékelt rajz is.mutatja.

A magyar királyi államvasutak budapest-jobb-
parti üzletvezetösége.

5960—V. szám.

Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi áilamvasutak Selyp, Bátony,

Pálfalva és Salgó-Tarján állomásain létesítendő magas
építmények helyreállítása czéljából ezennel nyilvános-
ajánlati tárgyalást hirdetünk.

A tervek a költségvetés, a szerződési tervezet, a
feltét füzetek és a pályázati feltételek Budapest jobb-
parti üzletrezetőség páíyafentartási és építési osztályá-
nál- (külső kerepesi-ut) a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. Jogérvényes és kellőleg bélyegzett ajánlatok leg-
később f. évi'márczius b.6 15-én déli 12 óráig
I. osztályunknál nyújtandók be, lepecsételve eme fel-
irattal : „Ajánlat a hatvan-salgó-tarjáni II. vágánynyal
kapcsolatban létesítendő magas építményekre." Csak az
összes munkákra tett ajánlatok fognak figyelembe vé-
tetni. Bánatpénz fejében legkésőbb f. é. márczius hó
14-én déli 12 óráig 2500 frt azaz kettöezerö!-zá/. forint
készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas <'ru'k-
papirokban gyüjtö-pénzlávunknál (külső kerepe-i u£)
lefizetendő.

A bánatpénzről szóló Vetiitjogy n/ ajá-.l it!io/. imn
csatolandó. Az 'Vtékpapirok a tyiilüí-^ii, i!i->: !•'.>'á bő---
tőzsdén a legutóbb jegyzett 14 naiirií'! -n'-'i r-'.-iib '."•-
folyam szerint számíttatnak, do nt.'\.''rt-'-ki'n :' ií ^.:ai;ii-
tásba nem vétetnek. Posta utján b"kíildoU •. i.I.i'ii'í 6••.
bánatpénzek térti-vevénynyel adandók fi»l. A/ ii|.'.'t!tit •";
között a szabadválasztási jogot ma^vi:'.i'..'1.k "'i:i11.' i.:1.'--ik.

Budapesten, 1898. február hóban.

tivomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" köíorgógépón, Budapast, VIII., József-körút 65. szám.


