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Gazdag magyar város.
Ilyen is akad. Nagyon elvétve

ugyan, mert Magyarországon a vidéki
városok jobbára szegénységben sinylöd-
nek s a közterhek csaknem agyonnyom-
ják öket. Sajnálatosan észleljük, hogy
vidéki városaink nagyrésze az egész-
séges, eröteljes fejlödés anyagi eszközei-
nek hiányában vagy egy állapotban
vesztegelnek, vagy épenséggel vissza-
esésben vannak. És ez mindenképen
nagy baj. Se kulturális, se gazdasági szem-
pontokból nem szolgálhatják ugy, amint
kellene azokat a nagy érdekeket, amik-
nek gondozására és elöbbrevitelére len-
nének hivatva. Igazán jól esik, ha lát-
juk, hogy vannak kivételek. Ép ma ol-
vassuk egyik nagy alföldi városunknak,
Csabának háztartási kimutatását. Ez már
azután jó képet mutat. Közvagyona
jelentékenyen nagyobb, mint adósságai-
nak összege. Lakosai is jómódnak ör-
vendenek s a kedvezö anyagi helyzet
áldásainak élvezetében gondoskodhatnak
azoknak az intézményeknek a létesitésé-
röl, melyek közvetlenül a városnak van-
nak ugyan leginkább hasznára, de álta-
lános nemzeti érdekek szempontjából is
üdvösek. Csaba város legutóbb is száz-
ezer forintot szavazott meg egy szövö-
gyár felállitására és ugyanannyit a maga
gimnáziumára.

Amikor látjuk azt a roppant eröl-
ködést, melylyel vidéki városaink folyton-
folyvást az állami segitségek után szala-
doznak s amikor nem abban versenyez-
nek egymással, hogy saját erejükböl te-
remthessenek közhasznú intézményeket,

hanem abban, hogy melyik helyezheti
magát leggyorsabban és legnagyobb mér-
tékben az állami gyámkodás alá: bizony
kedves jelenség az alföldi Csaba, mely
ettöl a gyámkodástól függetlenül végez-
heti a maga dolgait és élhet a maga hi-
vatásának.

Ha sok ily vidéki városunk lenne,
az állam sokkal könnyebben teljesit-
hetné abbeli feladatát, hogy vidéki köz-
pontokat létesitsen s ez által módot te-
remtsen a kulturális és gazdasági erök
egészséges megoszlására az ország kü-
lönféle részeiben. Mert most ezek az
erök mind a föváros felé törekednek.
Szinte tolakodnak Budapestre, ahol ösz-
szecsomósodik az egész nemzeti élet s
itt a rohamos fejlödés, a szertelen ver-
senynyel összekötve, egészségtelen álla-
potok százféle jelenségében is nyilvánul.
Nemzeti érdekeink azt kivánják, hogy a
természetes fejlödés rendje kiterjedjen az
egész országra. A haladásra irányzott tö-
rekvéseknek az az egy pontban való ösz-
szegyülemlése, melyet most észlelhetünk
itt Budapesten, megcsinálhatja hazánk-
ban a nemzeti organizmus összes vér-
ereinek székes fövárosunkba való össze-
futását; de maga a nemzeti organizmus
képtelenné válik azután arra, hogy a
központból kifutó eszméket és törekvé-
seket magába szivja és ezeket hasznos
anyagként a maga javára földolgozván,
kulturális és gazdasági tekintetben egy-
formán értékesitse.

A magas társadalmi közszéllemnek
a mai vegetáló állapotból való egész-
séges átformálódása alig képzelhetö más-
képen, mint ugy, ha az országban oly

központok támadnak, melyek a föváros-
ból kisugárzó eszmék fölszivására és
ezeknek a nemzet összes társadalmi ré-
tegeibe való átömlesztésére alkalmasak. Ha
ezek az eszmék a vidéki városok révén
a sokkal tisztább, erkölcsösebb és magya-
rosabb fölfogások retortáján átszürödnének
és igy kerülnének a nemzeti organiz-
musba, egyrészröl szélesebb lenne az
útjuk, másrészröl az ország különbözö
vidékeinek viszonyaihoz és alkalmazkod-
nának és hatásaik eröteljesebbek len-
nének.

És mennyivel könnyebb lenne igy a
polgári elem kifejlödésének proczesz-
szusa ! Most a polgári elem fejlödésének
útját állja a lendületes városi életnek az
ország számos vidékén észlelhetö nagy
hiányossága. A gazdasági élet egyoldalú-
sága, az iparnak és kereskedelemnek az
ország vidékein tapasztalható nehéz küz-
delme mellett nem is várható a polgári
elemnek szaporodása és megerösödése,
A vállalkozó szellem csak ott érvénye-
sülhet, ahol kisérleteinek, hasznait lát-
hatja. De nem lévén nagyobb a vállal-
kozó szellemre is vonzóerövel biró vi-
déki központok, a gazdasági erök vagy
kárba vesznek; vagy Budapest, felé; gravi-
tálnak s itt keresnek érvényesülést.

A polgári elem számbeli gyarapodá-
sának és eröbeli növekedésének igy nin-
csenek meg sem a tényezöi, sem a for-
rásai. Pedig alig vonhatja kétségbe valaki,
hogy ép a nemzeti közszellem tartalmas-
sága és a kulturális meg a gazdasági
fejlödéssel összefüggö nagy nemzeti ér-
dekek szempontjából egy igazán erös,
tekintélyes és tisztán magyar polgári elem

Gyermeki levelek.
— Forgó bácsi gyüjteményéböl. —

III. közlemény-
Irta : Ágai Adolf.

Amivel a "Kis Lap" körül leginkább sza-
bad eldicsekednem, az : hogy kiválóképen szol-
gálta a nemzeti eszmét, anélkül, hogy minden
számában a kábulásig húzta Tolna meg a
hazafiság nagyharangját. A "Kis Lap" magya-
ritólag hatott. Magyaritólag nem csupán a fö-
városban, de a tót-, szerb-, horvát- s oláh lakta
vidéken is. Szószerint irja a kis L- cs N i k o :

. . . én szerb fiu vagyok, de a "Kis Lap"
által megtanultam ismerni és szeretni a szép ma-
gyar nyelvt. Én minden verst tudom kivül és fo-
gom küldeni magyarul egy szép szerb verst amit
kiköltöt a Zmaj-Joanovic.

Az édes ajkú szerb költö egyik dalát kö-
zöltem is a kis Niko fogyatékos forditása nyo-
mán, amire Zmáj irt nekem elég jó magyar-
ságu köszönö levelet. Három csöppentett an-
gol kis lány, a P—n testvérek, szabato-
san irt magyar levelei szintén bizonyitanak a
"Kis Lap" hóditásai mellett

Kevés kritikával is könnyen rátér a ta-
pasztalt ember, fökép ha még ezenkivül gya-
korlott szerkesztö: melyik a mama, a néni,
vagy a kisasszony tudta és felügyelete nélkül,
úgyszólván titokban kelt gyermeki levél. Az
efajta persze a legmulatságosabb, öseredeti meg-

nyilatkozása a gyermeki léleknek. Boszu, pa-
nasz, irigység, vádaskodás, hizelgés, puhato-
lódzás, kivánság, dorgálás, dicsekedés, babona
nem ritka közte.

. . . az Andris nagyon haragszik F. bácsira
és azt monta nem fog soha többé éledbe irni a F.
bácsinak de én nem haragszok és én irok az Andris
oljan rosz fiju ö járt a . . . . utczába oskolába de
ot kizárták mert elvette a tanitó ur késjét az már 3
év élöt volt és a néninek eczczer azt mondta büdös
és ecczer majom és ecczer disznó de a papa na-
gyon megverte és most má nem meri mert kap egy
jó pofonyt. Engemet megver mindig olan kutya rósz
fiju, de beadják a suszterhoz lerbubnak és ot mu-
száj neki lenni, mert komiz rosz fiju. Ne tesék neki
juszt se felelni. Ma is megette az én kiflimet és
meg akarta inni a kávémat de mama ki ott aludott
de már nem aludott hamar felugrott és megverte
parupliuval de hama elszalatt az Andris.

M. L e o n k a .
Két kis leánykának dorgatóriuma :
. . . habár tudjuk, hogy véleményünket számba

se veszi, mégis kimondjuk hogy szörnyü nevetsé-
gesnek tartjuk hogy Forgó bácsinak nevezteti ma-
gát. Hisz tulajdonképcn semmi közünk hozzá. Bi-
zonyosan azt feleli hogy mindenki söpörjön a maga
ajtaja elött; de mindegy. Nem tudtuk megtagadni
magunktól azt a könnyebbülést. No de elég a jóból.
Mi most a néninél vagyunk stb. M—y B. és L.

Egy másik:
. . . és minek teszi azt, hogy az olvasmányo-

kat a legérdekesebb részin hadja abba, holot inkáb
naponkint küldene kis lapot mint kap a papa na-
ponkint egyet. 0—y Béla .

Meg egy harmadik:
. . . igen csudálom hogy F. b. nem - tudja

mi nevezetes a Sinai hegyen még pedig én sokkal
kisebb vagyok és mégis tudom. Isten Mózesnek ott
a tiz parancsolatokat két kö táblán adta át.

S. Malvin.
Egy negyedik:
. . . F. b. egyetlen és elsö kérésemet oly

csúful megtagadja. Én megkértem F. bácsit, hogy
a kis lapot szombat napra kezembe jutatni de nem,
a M. . . ék már szombat nap olvassák és festékel
tele pingálják a kutyákat és macskákat zöldre és szi-
veskedjék nekem a rejtet szót megmagyarázni mert
én nem értem. R. T i 1 d a.

Ötödik:
. . . mivel még eddig nem lányokról szóló

történetek jelentek meg ugyhiszem hogy F. b.
nem egyformán szeret bennünket és azért szomor-
kodok. Cs. H o r t e n z i a .

Egy kis politikaféle : .
. . . itt képviselöi választás volt Csávolszky

lett megválasztva pedig apa Bárczaira szavazott
mama ám haragudott érte mert. Csávolszky csinál-
tatott nekünk vasutat S s. I r m a ,
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kialakulása szerfölött jelentös dolog a mi
viszonyaink közt. Ily polgári elem mig
egyrészröl alig megbecsülhetö tényezöje
lenne a közgazdasági viszonyok föllen-
ditésének, másrészröl igazán demokra-
tikus tartalmat adhatna a közszellem-
nek. Ha a polgári elem erös lenne,
ha önmagában érezné a független-
séghez szükséges tekintélyt és hatal-
mat : érvényesülhetne érzéseiben, köz-
gondolkozásában és társadalmi tevékeny-
légében is természetes demokratizmusa.
Ha nem lenne kénytelen a ;felsöbb tár-
sadalmi rétegek féltékenységének nyo-
mása ellenében az alkalmazkodás gya-
korta ellenszenves eszközeivel élni és
nem lenne kénytelen az alsóbb rétegek
sokszor indokolatlan és igazságtalan gyü-
lölete ellen védekezni: akkor igenis ha-
tással lehetne a közszellemre ahelyett,
hogy mint most, természetes hajlamai
ellenére, szervilis tempókat vesz föl és
a hatalmasabbakhoz dörgölözik, nemes-
séget, czimeket hajkurász s a maga pol-
gári osztályában csak átmenetileg marad,
csak addig, amig kénytelen vele. Mihelyt
Olyan fokra emelkedik, hogy diszét ké-
pezhetné osztályának, elvágyik attól.

Ezért örvendünk, ha látjuk, hogy
egy-egy vidéki városunk a maga erejéböl
is kiemelkedik a nyomorúságos veszteg-
lésböl és a nagy, általános nemzeti ér-
dekek elömozditásának tényezöjévé vál-
hatik.

De ép azért, mert a vidéki városok
legnagyobb része nincsen abban a sze-
rencsés helyzetben, aminönek Csaba
vagy Debreczen örvend, de igen sok
van, mely szegény és a maga erejéböl
nem izmosodhatik, mindazonáltal szinte
teremtve van arra, hogy nagyobb köz-
ponttá legyen: az állami feladat hatás-
körébe tartozik az ily városok támoga-
tása. Sokat várunk a városokra vonat-
kozó közigazgatási reformtól, de ez a
reform akármilyen legyen is, egymagá-
ban nem lehet elég ahhoz, hogy a vidéki
városokat gazdasági és kulturális misszió

szempontjából nagy vonzóerövel biró köz-
pontokká tegye. Az államnak még a
reform megalkotása mellett is nagy fel-
adatai maradnak a gazdásági és kul-
turális intézményeknek a vidéki váro-
sok közt leendö okos, elörelátó és a vi-
szonyokat figyelembevevö megosztása
dolgában. De viszont a vidéki városok-
nak is arra keli törekedniök, hogy a
maguk eröit okosan és gondosan érvé-
nyesitsék. Ne támaszkodjanak minden
áron az állami gyámkodásra, hanem igye-
kezzenek ettöl függetlenül fejlödni és iz-
mosodni. És ne zavarják meg az egész-
séges fejlödés rendjét azzal, hogy elöbb
szinházakat épitenek s azután nincsen
pénzök kórházakra, jó ivóviz megszer-
zésére, meg gyárak felállitására; ha-
nem elsö sorban olyan intézményekröl
gondoskodjanak, melyek föltétlenül szük-
ségesek s melyek csakugyan az erö-gya-
rapodás forrásait nyithatják. Csak ha már
ilyeneket teremtettek, lássanak azok után,
amiknek mutogatásában a lokál-patriotiz-
mus hiúsága is kielégitést találhat. Csaba
városa ebben a tekintetben is okosan
cselekszik. Pénzét gimnáziumra és szö-
vögyárra költi, igy mozditja elö gazda-
sági érdekeit is, de terjeszti a nemzeti
kultúrát is.

POLITIKAI HIREK.
A képviselöháznak délelött tiz órakor

ülése van.

A képviselöház mai ülése. A képviselö-
ház ma délelött alig egy óra alatt végzett a
kongrua-javaslat hátralevö szakaszaival. Egy-
kettönél még volt felszólalás, de lényegesebb
változást csak a kultuszminiszter inditványa
hozott, amennyiben ez egy uj szakaszt iktatott
a javaslatba. Ez az. uj szakasz a törvény intéz-
kedéseinek hatályát kiterjeszti Fiúméra is.

Holnap a kongrua-javaslat harmadik ol-
vasása s néhány kisebb jelentés tárgyalása
lesz napirenden.

Egy hir. Nem csoda, ha az osztrák po-
litikai helyzet megfigyelése mindinkább azt a
meggyözödést érleli meg, hogy a kiegyezés
javaslatai sorra kerülnek a Törvénytárba és

feltartóztathatatlanul közeledik az önálló vám-
terület megvalósulása. De nem csoda az sem,
ha ez a helyzet mindenféle lehetetlen hireket
terem. Ilyen hir az is, hogy a kormány le-
veszi napirendröl a kiegyezést és 1903-ig ter-
jedö provizórium lesz. Pedig ez a hir nem-
csak hogy nem igaz, de valósággal képtelen-
ség. Csak ugy volna értelme e mesének, ha
azt mondaná, hogy törvénybe iktatjuk az ön-
álló vámterületet, de annak minél simábban
való gyakorlati keresztülvitele czéljából ideig-
lenesen megtartjuk a mai állapotot arra az
idöre, amig a külfölddel kötött kereskedelmi
szerzödések hatálya tart. Ilyen megoldás telje-
sén megfelelne a közjog parancsának és prak-
tikus gazdásági szempontból is czélszerü meg-
oldása lenne a bonyodalmaknak.

UJ föispán. A hivatalos lap mái száma közli
a legfelsöbb kéziratot, mely ifjabb J u s t h György
országgyülési képviselöt Turócz vármegye föispán-
jává nevezi ki. A legfelsöbb kéziratnak párja is
van a hivatalos lapban s ez a második hirül adja
hogy a király az uj föispán atyját, a turóczi föis-
pánságról lemondott Justh Kálmánt, buzgó szolgá-
latainak elismeréséül a Lipót-rend lovagkeresztjével
tüntette ki.

A hitelszövetkezeti törvény. A képviselöház
igazságügyi bizottsága F a b i n y i Teofil elnök-
lése alatt ma ülést tartott, amelyen folytatták a
gazdasági és ipari hitelszövetkezetekröl szóló tör-
vényjavaslat tárgyalását. A 23. és 64 szakaszokat
a bizottság az igazságügyminiszter elöterjesztése
alapján újból szövegezte. A többi szakaszt egészen
a 65. §-ig változatlanul fogadták el. A tárgyalás
folytatását ezután holnap délután Öt órára halasz-
tották.

Pártértekezlet. Az országgyülési szabadelvü
párt báró P o d m a n i c z k y Frigyes elnöklése
alatt ma este hét órakor értekezletet tartott. Több ki-
sebb jelentöségü törvényjavaslat elfogadása után az ér-
tekezlet a községi és némely más erdök állami keze-
léséröl, továbbá a közbirtokosságok s a volt úrbé-
resek tulajdonában levö közösen használt erdök
gazdasági ügyvitelének szabályozásáról szóló tör-
vényjavaslatot tárgyalta, amelyet B e d ö Albert
ismertetett. A javaslatot Ruffy Pál és Apáthy Pé-
ter felszólalásai és D a r á n y i Ignácz miniszter
felvilágositása után változatlanul elfogadták. Ezzel
az értekezlet véget ért.

Más:
. . . de most nem mertem többet elvenni a

pénzemböl (adakozásról van szó), mert a papa szénát
termeszt és a Bethlen András miniszter megtiltotta
eladni és igy semmire sem mehettünk vele.

S z—v Bandi
Más :
. . . azt is kérdem F. bácsitul, hogy az édes

apa 39 éves el kell neki is menni ha háború lesz ?
B. Z s i g a .

Némelykor érdekes hirekkel is kedves-
kednek :

. . . és tetszik-e tudni, F. b., hogy Baross
Gábor meghalt ? Volt egy országbiró ugy hivták
Majlát és meggyilkolta az inasa ott volt a pama-
rámába és a szegény trón örökös Rudolfot is otan
temették ot volt-e F. h. is ? Már elfáradtam pedig
2 nap óta irom a levelet. Sz . J ó s k a ,

Vagy :
. . . márczius 15-ikét megünnepeltük. Egy

kisasszony szépen szavalt. A tiszteletes bácsi fel-
olvasott, habár be volt rekedve, az egész gyülekezet
meg volt hatva. Ödönt is roppant érdekelte, de csak
addig mig megtudta mire való a pohár viz, mely
az asztalon volt. Azt hitte hogy a tiszteletes bácsi
szemfényvesztéssel fogja a közönséget mulattatni,
amikor látta a tiszteletes bácsi csak ugy iszik a
vizböl, nem volt megelégedve, nagyon unatkozott,
de ki kellett tartam. 6. E s z t i .

-Nem szükséges külön megemlitenem, hogy
a maguk változatlan valójában, eredeti helyes-
irásukkal, mely többnyire nem helyes, közlöm
ez apró leveleket, amelyekböl néha ki-kipotyog
egy szó vagy szótag. Igy esik meg, hogy egy
fiucska, örömét fejezve ki szerencsés fölépülé-
semen, ezzel a végzetes szóval fejezi be sorait:

örömmel értesültem, hogy k. F. b. már föl-
gyult (E helyett, hogy "fölgyógyult".)

Intésül a szüléknek, a cselédek az ö ba-
bonás történeteikkel mennyire fölkavarják a
gyermek lelkét, álljon itt a S z—ó M a r i s k a
kisértetes leirása:

. . . igaz-e a ha valaki meghall hogy akkor
gyön az ö lelke vissza, nálunk meghalltt a Ház
mesterné és most éjel nagyon zörök valami és én
igen félek és mindig a paplanyt a fejemre húzom,
ot a másik szobában aluszik a dada a kis babával
és ö is nagyon fél és mindig szentölt vizel körösz-
töt csinyál a homlokára és múlt éjei hirtelen kinyi-
tódot a gang ajtó pedig senki se volt ot azután
pedig mindha valami puha dolog leeset volna a
födre és a dada azt monta az a Ház mesterné
lelke aki addig fog gyünni amik misét nem
mondanak ö nekije. Azután a garádicsnál van
egy ablak aba volt mediczina mer a kocsis
nagyon beteg. Hát mikor regel 5 órakor fökel
a dada hát az üveg a grádicson fekütt öszetörve.
A szakácsné hallotta hogy földbe csontok
kopognak és hogy a szakácsné látta a szentölt viz

tartóba regel nem volt semi pedig este még vót. A
kocsis is nagyon beteg let és a viciházmester is és
aszongyák hogy ez azér van mert gyün a házmes-
terné lelke és azért betegek. A Házmesterné 9 napig
haldokolt és igen nagyokat kiáltot. Kérem igaz az
hogy ha misét tartanak elmúlik ? Akor tartunk egy
misét. Ha othon vónánk akor nem fénénk ugy
de a nagymamánál lakunk és a nagymama az
mindig beteg és a dada Jóska Pali nagyon fél.
Kérem elmúlik a veszedelem ha misét tartunk
néki ? És kérem hol köll azt jelentem ?

Hasonló félelmes históriát közöl velem
K. L e o n k a a Rókus mögött kiásott gödör-
röl és annak borzalmas rejtelmeiröl. A Lidi
szakácsné szerint a vasajtajára ez volt ráirva
vörös betüvel: "Ide bejutni lehet, de kimenni
nem! Ámen !" Leonka különben már skepti-
kusabb.

"Sokat nem hiszek belölle, de F. b. mégis
tudni fogja mennyi az igaz?"

Egy kis tragédia:
* . . kébzelje F. b. az én nevelö kisasszo-

nyom agyonlötte magát. Szegény kisasszonyt agy
sajnáltam, egy szép koszorút is tettem a koporsó-
jára. Olyan szép levélben búcsúzott el mamától, azt
irta neki hogy ne haragudjon mert ö nagyon bol-
dogtalan. Nem tudom mi baja volt szegénynek. S.
bácsi is nagyon megijedt, pedig ö bátor vadász.

V. E r z s i k e .
Egyszer csak a l e á n y g y e r m e k eléri azt a
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KÜLFÖLD.
A törökök kölcsöne. K o n s t a n t i n á -

p o l y b ó l táviratozzák : A porta, a legsürgösebb
államszükségletek fedezésére 50.000 török fontnyi
ideiglenes kölcsönt vett fel az anatóliai vasúttársa-
ságtól. E társaságnál ez már ebben az évben a
második ilyen kölcsön, amennyiben egy hónap
elött veit fel a porta ugyanitt 30.000 fontot

Az osztrák nyelvvita.
(Távirati tudósitás.)

Az osztrák képviselöház mai ülésén
herczeg L i e c h t e n s t e i n , aki most a keresz-
tény-szocziálista párthoz tartozik, olyan beszé-
det mondott a német ügy érdekében, aminöt
nagyon ritkán hallhatni Ausztriában.

A herczeg régebben a többséghez tarto-
zott, de annak körében is feltünt klerikális
allure-jeivel, amiért is a "fekete herczeg"-nek
hivták. Ez a herczeg ma, ahogy az osztrákok
mondják, felfedezte "német szivét.* Mai be-
széde a mai nyelvkérdés legjobb jellemzése.

A jobboldal körében nagy mozgás tá-
madt a beszéd hallatára és mig a baloldal
tapsolt neki, a jobboldal élénk eltenmondással
kisérte.

A herczeg nagyon szellemesen ostorozta
az osztrák kormányok és államférfiak mulasz-
tásait a nyelvkérdésben.

Parlamenti körökböl az a hir hallatszik,
hogy az ellenzéki pártok megegyeztek abban,
hogy a nyelvbizottság kiküldése mellett sza-
vaznak és maguk is belemennek a bizottságba.

A képviselöház üléséröl a következö tu-
dósitás szól :

Bécs, április 28.
A képviselöház ma kezdette még a nyelvritát

és pedig zárt ülésben. A mai ülést ugyanis kevés-
sel a megnyitás után zártnak jelentették ki.

A zárt ülésen, amely harmadfél óra hosszat
tartott, azt az inditványt, hogy az elkobzott nyom-
tatványokra vonatkozó interpellácziókat zárt ülésen
olvassak fel, a Ház 127 szavazattal 106 ellenében
elvetette, minélfogva az illetö interpellácziókat a
nyilvános ülésen nyújtották be.

A nyilvános ülésen több sürgös inditványt és
interpellácziát nyújtottak be, köztük S c h n e i -
d e r interpelláczióját az élelmiszerek árának roha-
mos emelkedése tárgyában a spanyol-amerikai
háború alkalmából; továbbá S t r o b a c h , L u e -
g e r és M a y e r sürgös inditványát, amely fel-
hivja a kormányt, hogy a Dunaszabályozás befeje-

zése és kiegészitése tárgyában terjeszszen törvény-
javaslatot elö, amely a legsürgösebben letárgyalandó.

Következik a napirend: a nyelvrendeletek
hatályon kivül helyezésére vonatkozó inditványok
tárgyalása.

Herczeg L i e c h t e n s t e i n (keresztény-
szocziális), az elsö inditványozó, kifejti, hogy a mai
nyelv-viszály oka nem a nemzetekben keresendö,
hanem abban a politikai rendszerben, amelyet
Ausztriában a bécsi kongresszus óta követtek. Tör-
téneti visszapillantást vet a nyelvi és nemzetiségi
viszonyok fejlödésére az utolsó századokban, külö-
nösen Csehországban és hangsúlyozza, hogy mára
Stremayr-féle nyelvrendelet is szerencsétlenség volt
Ausztriára nézve. Csehországban már rég helyre-
állott volna a béke, vagy legalább a fegyverszünet,
ha a nyelvkérdésben nem követtek volna 18 év óta
olyan rendszert, amely abból az elvböl indult ki:
"Egyenlö igazságtalanság mind a két nemzet-
tel szemben." Ha a csehek a békét akarják,
el kell fogadniok azt az elvet: Német vidé-
keken német nyelvüek, cseh vidékeken cseh
nyelvüek és vegyes ajkú vidékeken vegyes nyelvüek a
hivatalok. Kimutatja, hogy a két nemzetiség külön-
válva lakik, ugy, hogy a nyelvi különválasztás ese-
tén nem lehet az ország szétdarabolásáról beszélni.
A német államnyelv a koronára nézve nélkülözhe-
tetlen. A németeknek ez a kivánsága nem nemzeti
okokból, hanem hazafiságból ered. Ragaszkodunk a
német közösséghez — végzi beszédét a szónok —
és m i n d i g h a r c z o l n i f o g u n k e l n y o -
m o t t t e s t v é r e i n k é r d e k é b e n . (Élénk
tetszés az egész német baloldalon,)

Erre a tárgyalást megszakitották és a jövö
ülést holnapra tüzték ki.

A képviselöház költségvetési bizottsága el-
fogadta az elöadó inditványát, hogy adják meg az
alkotmányos jóváhagyást annak a császári rendelet-
nek, amely elemi csapások alkalmából állami, segély
nyújtására vonatkozik.

Az amerikai háború.
(Távirati tudósitasok.)

A kubai vizeken a bombázás és a had-
viselö felek részéröl a kölcsönös hadi füllen-
tés megkezdödött. Az amerikaiak gyözik rek-
lám-telegrammokkal, a spanyol azonban türe-
lemmel. Amerikai források szerint a M a t a n -
z a s havannai ' erödnek bombázása óriási
károkat okozott a spanyoloknak. Spanyol rész-

röl meg azt jelentik, hogy a spanyol erödök
eddig egyetlen komoly lövést sem tettek, ami
volt, az csak riadó jel volt..

Négy momentuma fontos a mai helyzet-
nek: a Philippini szigetek attakirozása az
amerikai repülö hajóraj részéröl, az amerikai
partok a közel jövöben várható bombáztatása
a spanyol hajóraj által, az amerikai regu-
láris csapatok esetleges partraszállitása,
az amerikai flotta támogatása mellett és
mind a négy között a legfontosabb az a
b á b e l i z a v a r é s k a p k o d á s , amely
az Unió legföbb hadvezetöségének kebelében
valóságos orgiákat ül. A föhaditanács a leg-
rettenetesebb hibákat követi el napról-napra s
ezenfelül még czivakodnak is egymás között. A
nyoma ennek a zavaros állapotnak meg is látszik
a szárazföldi hadsereg szervezésében, amely a
leglassubb tempóban döczög elöre. Ugy látszik a.
pénz egymaga még sem elég a hadviseléshez
s az a nagy elbizakodottság, amely az Unió
hadvezéreit jellemzi, ép oly furcsa, mint kel-
lemetlen meglepetéseket fog még szerezni az
Uniónak.

Mai táviratainkat itt közöljük :

Zavar az Unió hadvezetöségében.

London, április 28.

New-Yorkból jelentik, hogy az Unió fö-
városában elképzelhetetlen zavar van. A tábor-
nokok egymás ellen áskálódnak. A szárazföldi
csapatok föparancsnoka, Miles tábornok és Mac
Kinley katonai tanácsosa nyiltan összevesztek
és az újságokban piszkolják egymást. Maga.
Mac Kinley összezörrent hadügyminiszterével,
aki e miatt le is fog mondani. A kongresz-
szusban egymás ellen harczolnak az aranyem-
berek és az ezüstemberek, mert a kormány
azt akarja elhatároztatni, hogy a rendkivüli
kölcsönt aranyban fizessék vissza.

Az önkéntes csapatok mobilizálása is
rendkivül lassan halad elöre. A washingtoni
hadügyminisztérium egyre-másra követi el a.
legnagyobb hibákat. A hadi költségekröl szóló,
bill tárgyalása alkalmával D i n g 1 e y utalt
arra, hogy a legfontosabb teendö, hogy váll-
vetve iparkodjanak az ellenségeskedésnek meg-
szüntetésére.

mesgyét, amelyen tul kezdödik a nö. Levelé-
ben szertelen panaszok a házi fegyelem, a
kisasszony szigora ellen. Alaktalan vágyódás
valami felé, amit meg sem bir nevezni; hul-
lámzó kételkedés, csapongó ábránd.

. . . olyan sokszor kiszidnak, hogy olyan kö-
zönyös vagyok. Én azt belátom, hogy igaz, de nem
tehetek róla, én semminek sem tudok örülni igazán,
tettetni meg nem tudok. Szegény anyuska azt várja,
hogy kiábrándulok, pedig ez alig lesz meg, bárom
hetes (!) dolog ez már, az alatt pedig kiábrándul-
tain volna, ha csak oly gyerekes vágy. De mikor
nem tudom elfeledni! M. E r z s i k e .

A kicsike tudni illik a szinpadra vágyik,
mióta a Hököm Matyinak városligeti "dicsö
csarnokait" meglátta.

. . . mindig panasz van ellenem a Mariskáék
házi bálja óta. Mindig bujkálok, legjobb szeretek a
méhesben, ahol a leczkémet akarom tanulni, de
mindig verseken jár az eszem, irtam is, amikor el-
olvasom sirok, de azt nem tudja senki csak F. b.
atyai szivébe öntöm fájdalmamat, kérem közölni
álnév alatt. V—s G i z i k e .

A versike tele van utszéli busongással.s a
méret hiányával. Hosszabbra-rövidebbre szab-
dalt sorok, mint a levesbe szánt metélt, a leg-
olcsóbb rimeléssel. Ilyenkor a gyöngédtelennél
is rosszabb: kegyetlen vagyok, s a kis leány
búját beküldöm a mamának, aki ezt nagyon
megköszöni, mert sikerült is a gyereket jó házi
orvossággal kigyógyitani az édes nyavalyából.

Van, akit csakis az irás vágya bolygat.
" . . alig tudog ellentálni, hogy ne irjak. Helj

pedig mijén kevés az idöm. Mindig — mindig ta-
nulni kel. Most is irtam egy elbeszélést amej na-
gyon tecik nekem. L. Z s ó f i k a .

A csodálat és ragaszkodás néhány mulat-
ságos tanutétele:

. . önt összehasonlitjuk a szép pávatoll lel-
kével, mely meg annyi sok tollsugaracskával van
körülvéve. Azaz maga a lélek, melyböl a sugarak
azaz tanitványai életöket szijják.

F. Józsi, Sándor és Lenke.
Következik egy rajz, mely a példázó

pávatollat tüntetné föl, de nagyon hasonlit a
czirok-söprühöz.

. . . és meglátogatom F. bácsit, mert egy oly
müveit kedves urat muszáj látnom.

E. J o 1 á n .

. . . hogy felelt a levelemre az egész világot
ölelném, csókolnám ! nem tudom örömömben ugrál-
jak, tánczoljak, énékeljek-e, vagy nevessek!

Z—i D e z s ö k e .

Kérelmek, panaszok és jelentések:
., . . nagyon kérjük legyen a mi babáinknak

a kereszt-atyja; mi nagyon szeretjük F. bácsit s
mindég azon törtük a fejünket hogy lehetnénk leg-
alább messziröl a rokonai és mostan a jó Jézuska
megmutatta nekünk. P. I r m a és M a g d a .

Azóta persze megesett, hogy egy-egy
megmamásodott régibb olvasóm az élö babája
mellé hivott meg keresztkomanák. Mert ne
tessék szem elöl tévesztem, hogy ebben a
gyüjteményben harmincz éves levelekröl is
van szó.

Más:
. . . tudja e F. b. hogy én már el tudom,

zongorázni két kézzel elaludt a harangozó házunk
elött mennek el a huszárok és még sok nemes mar
gyár nótát J—y G u i d o .

Más:
. . . van nekem egy szép tarka cziczuskám.

Az mindig, de mindig a Géza bácsi ágyán alszik,
pedig már jól megverte. A múlt héten ugy a föld-
höz vágta hogy majd belehalt még most is fáj a
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Havanna bombáztatása.

London, április 28.
A Reuter-ügynökségnek jelentik Key-

Westböl: A "New-York" "Cincinatti" és
"Puritán" amerikai hadihajók tegnap
háromnegyed 1-töl negyed 2-ig bombáz-
ták a matanzasi erödöt. A spanyoloknak
nagy a veszteségük, az amerikaiaknak
ellenben semmi.

London, április 28.
A "Globe" New-York-ból a következö

kábelsürgönyt kapta:
A Matanzas-i bombázás csak próba akart

lenni. Ezzel akarta Sampson Commodore az
amerikai tengeri haderö harczratermettségét,
hajóinak használhatóságát, ágyuinak jóságát és
legénységének megbizhatóságát bebizonyitani.
Egyúttal ezzel akarta megmutatni az amerikai
kormánynak azt is, hogy a spanyol eröditmé-
nyek nagyon könnyen bevehetök. A bombázást
példás pontossággal és hidegvérrel hajtották
végre.

Az elsö amerikai expediczió valószinüleg
szombaton fog kikötni Kubának egy eddig
még ismeretlen pontján. Azt állitják, hogy 80
ezer felkelö fogja a csapatok patraszállását
és a sziget belsejébe való nyomulását támo-
gatni; 2000 amerikai tengerészkatona pedig a
tenger felöl fogja foglalkoztatni a spanyol
flottát, nehogy az amerikaiak partraszállását
megakadályozza.

A közleményben elöforduló számok való-
szinütlennek tüntetik fel a hirt.

B r o o k l y n - b e n már a legnagyobb
sietséggel hozzák rendbe a száraz dockot,
hogy esetleges hajósérülések elfordultával a
hadihajókat itt ki lehessen javitani. (N. Fr. Pr.)

London, április 28.
Sampson Commodore, akit a bombázás

után megkérdeztek, hogy megvan-e elégedve
az operáczióval, azt felelte: "Bizonynyal meg
vagyok elégedve ! Ezt az eredményt el is vár-
tam. (N. F, Pr.)

Madrid, április 28,
A Fabra-ügynökség ezt mondja: A kubai

helyzetröl szóló amerikai. forrásból eredö táv-
iratok itt nem találnak hitelre, mert ellenkez-
nek a hivatalos közleményekkel. Eddig Ha-
vanna érödei, az amerikai ujságk által ter-
jesztett tudósitásokkal ellentétben, kemény töl-
téssel még egyetlenegy lövést sem tettek. A
hallott ágyulövések csupán riadójelek voltak.

Key-West, április -28,
A matanzasi erödök bombázásának az

Volt a czélja, hogy megakadályozzák a punta-

gordai sánczmüvek befejezését. A keleti ütegek
kezdték meg a tüzelést a "New-York" parancs-
noki hajóra, amely viszonozta a tüzet. Az erö-
dök körülbelül egy tuczat nyolczhüvelyes löve-
déket löttek ki, de egy sem talált. Az amerikai
hajók erre eltávozlak az öbölböl és kimentek a
tengerre, hogy pontosan megállapitsák az ütegek
fekvését, mire mintegy 6000—7000 méter tá-
volságból háromszáz lövést tettek az erödökre,
Ugy látszik, hogy a bombázás a félig kész
sánczokat és egy üteget szétrombolt. Egy félig
kész ütegsánczból kiskaliberü ágyukkal öt
vagy hat lövést tettek; két lövedék a "New-
York" fölött repült el a "New-York" parancs-
noki hajó visszatért elöbbi állásába, Havaiina
elé. A "Puritán" és a "Cincinnati" szintén el-
távoztak.

Madrid, április 28.
H a v a n n á b ó l érkezö táviratok sze-

rint a kubai felkelöknek tényleg sikerült utat
és módot találni arra, hogy az amerikaiakkal
egész rendes levelezést folytathassanak. A fel-
kelök forradalmi bizottsága figyelmeztette az
amerikaiakat, hogy most a láz miatt ne szálll-
janak partra. Egyúttal tanácsolták, hogy a partra-
szállás idején, amely azonban május közepe elött
meg nem kisértendö, az általuk kijelölt három
kikötöt foglalják el. Nemcsak a láz az, ami
visszatartja az amerikaiakat, hanem az is,
hogy a partraszállásnál a kubaiak még nem
támogathatják öket, mert még nincsenek fölsze-
relve. S a m p s o n admirális megfogadta a
felkelök tanácsát és nem fog támadólag fel-
lépni.

Egy gözös, amely S z e n t - V i n c e n t b ö 1
jött Pleymouthba, azt állitja, hogy a spanyol flot-
tának, amely Szent-Vincentnél van, nem lehetsé-
ges még a felét sem megszerezni annak a köszén-
nek, amelyre szüksége van.

Londoni nagy dohánygyárak tulajdonosai azt
a hirt kapták ma, hogy Havannában a szivargyárak
zárva vannak, mert az alkalmazottak nagyrésze
fegyvert ragadott. (N. Fr. Pr.)

Madrid, április 28.
A Fabra-ügynökség jelenti, hogy a Ma-

tanzas bombázásáról Key-West- en át jövö
táviratokat tartózkodással kell fogadni, mert
az amerikai pánczélos hajók egy fél óra múlva
k é n y t e l e n e k v o l t a k v i s s z a -
vonulni.

A Philippini szigetekröl.

London, április 28.
A "Times"- nek jelentik Hongkongból teg-

napi keletlel: Az amerikai hajóhad az éjszaka

szivem. Édes F. bácsi irja meg a Géza bácsinak,
többé ne bántsa az állatkámat Géza bácsi jobban
fél magától, mint éntölem — én már megmondtam
neki, hogy nem megyek a lakodalmára, pedig azt
mondja sok fagylalt és sütemény lesz de én még
sem megyek el inkább nyáron elmegyek magához
és ha addig Géza bácsi a cziczuskámat meg nem
dögleszti elviszem magammal.

S. O t 1 i 1 i a.
Más:
. . . az én anyusom minden áron azt akarja

hogy a kis ágyban háljak pedig én nem tudok a
kis ágyban aludni és muszály a nagy ágyban hál-
nom pedig én már hét éves vagyok és az ilyen
nagyoknak nem szabad már a nagy ágyban annyu-
ok mellett hálni. Hogy szokjak le erröl a szokásról.

. . . F—r C z i c z a .
Más:
. . . a Berti kilopkoggya a kis lapból a ré-

szeket és kiadatya a D. lapjában és most a Berti
ib az inge hever az idegen pávatolakon. A Viki
teczik nekem de a Jolán és Vilma ép oly veszek-
kedök mint a Mariska egész nap lármázik velem
mint a Káplár a Bakával ugy is kék hilni Káplár
mariska . . . Jolán és Vilma együttvéve nem ordin-
toznak anyit mint a Mariska. Hát a minapába
mondta irgyak egy levelet a Paulához az arena utra.
Hát én elmék találkozok a Bandival eb az inge jé
barátom, az Aréna ut ugy is a ligetnél van, a Bandi
szedet virágot a rákos mellett én nalácztam a kra-

vátlitüvel és zsebkendövel . . . gyün egy barátságos
úr és már mosolyog messzirül —hát közel gyün
hát elkezd káronkonyi nekem elvette a kalapomat

a Bandi csak pofont kapott. Otthon meg én kaptam
pofont — de nem fájt enek is a gonosz Mariska
az oka minek küldött az Arena utra.

F. E l e m é r .
Egy kis vidéki legényke, aki még soha-

sem járt Budapesten s engem is látni óhajt,
igy fejezi be rajzban az a vágyódását.

(Vége következik)

2 órakor Manilla felé elindult. Az Immorta-
lité brit czirkálóhajó utána mégy.

Madrid, április 28.
Primo de Rivera, a Filippini-szigetek fökapitánya,

a benszülöttekhez kiáltványt intézett, amely egye-
bek közt igy szól: "Az amerikaiak ugy keritették
hatalmukba nagy területükét, hogy a benszülötteket
részben elüzték, részben pedig kiirtották, Spanyol-
ország ellenben czivilizálta a benszülötteket az ál-
tala felfedezett országban. Ez a jövö vár rátok, ha
az amerikaiak hatalmába estek." Amint a "Fabra"-
ügynökség megjegyzi, ez a kiáltvány nagy határt
keltett. Számos önkéntes-zászlóaljat szerveznek.

A hadihajók akcziója.

Cadlx, április 28.
Két spanyol hadifoglyot, Vilar y Aquila gya-

logsági hadnagyot és egy altisztet, akiket tegnap
egy spanyol hajó födélzetén Matanzas elött elfog-
tak, a "Newyork" hadihajó födélzetére vitték. Samp-
ton tengernagy mind a két foglyot becsületszóra
szabadon bocsátotta. Az amerikai tisztek pompás
reggelit adattak a spanyol katonáknak s azután
partra szállitották öket.

Key-West, április 28.
A "Terror" amerikai monitor tegnap le-

foglalta a "Guido" spanyol hajót, melynek
2065 tonna ürtartalma van. A "Guido" útban
volt Liverpoolból Corunnán át Havannába ; ra-
kománya nagymennyiségü élelmi szerböl, va-
lamint a spanyol csapatok számára való pénz-
böl állott.

Key-West, április 28.
A "Terror" amerikai monitor a "Guido"

spanyolhajót csak hosszas üldözés után tudta
elfogni. A monitor elöbb vaklövést tett, mire
a "Guido" eloltotta lámpáit. Erre a "Terror"
hatfontos ágyúiból néhány lövést tett, ame-
lyek állitólag mind találtak. A "Guido" legény-
ségéböl egy ember megsebesült. A hajónak és
rakományának értékét 400.000 dollárra be-
csülik..

Cadlx, április 28.
A "Destructor" uj torpedóromboló hajó há-

rom torpedó-naszáddal tegnap Cadixból kelet felé
indult. Meglehet azért, hogy amerikai milliomosok-
nak a Földközi tengeren levö yachtjait elfogja.

Aláirások a spanyol flottára.
. München, április 28.

L a j o s Ferdinánd herczeg és neje, aki
spanyol infánsnö, a Spanyol flotta javára
meginditott gyüjtéshez 20.000 pesetával járult
hozzá.

Hajóvásárlások.
Róma, április 28.

A N a w i g a t i o n e I t a l i a n a két hajó-
ját, igy s "Regina Marguerita" gyorsgözöst Spa-
nyolország megvásárolta s mint ségédczirkáló hajó-
kat fogja felhasználni.

Hirek New-Yorkból.

New-York, április 28.
A "New-York Herald" portorikói tudósitóját

kémkedés miatt elfogták.
Miss G o u 1 d Helén, a nemrég elhunyt

G o u l d Jay vasutkirály leánya, százezer dollárt
küldött Mac Kinleynek nemzeti czélokra.

TÁVIRATOK.
Egy felköszöntö története.

Berlin, április 28, Politikai körök-
ben feltünést keltett, hogy V i l m o s
német császár szombaton este félkilencz
órákor elutazott Drezdából, mikor pedig
csak röviddel azelött fél hat órakor volt
az ebéd a szász udvarnál. Egyes lapok
kombinácziója szerint bizonyos elked-
vetlenkedéssel távozott amiatt, mert
F e r e n c z J ó z s e f császár és király
mondta a felköszöntöt Albert királyra. A
"Tagleblatt" amely erröl az ügyröl ir, azt

Elég arra utalni, hogy az udvarok-
nál az ünnepségeken tartandó beszédek
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tartalmában, a szónok személyében rend-
szerint elöre, közös elhatározással álla-
podnak meg, azonkivül Albert király vá-
laszában elsö sorban Vilmos császárral
foglalkozott. Egyes lapok ez ügyben vég-
hezvitt gúnyolódásai túllönek a czélon.
A német birodalom és az osztrák-magyar
monarchia egymáshoz való viszonya és
szövetsége egész más elemektöl függ,
mint egyes személyek kedvetlenségétöl,
ha mindjárt a legmagasabb tényezök is
azok.

(Az a nagy tisztelet, jóformán fiúi szere-
tet, amelylyel Vilmos császár királyunk iránt
viseltetik, s amelynek nem egyszer adott ki-
fejezést, ezt a neheztelést teljesen hihetetlenné
teszi. De az a nagy, az uralkodók közt is
domináló poziczió, melyet királyunk az európai
dinaszták közt, akár családja elökelöségénél,
akár kiváló személyi tulajdonainál fogva el-
foglal, kizárja azt, hogy valaki észszerüen
elsöséget arrogáljon magának mellette. A "Ber-
liner Tageblatt", ez a derék újság, német lé-
tére ez egyszer alaposabb lehetett volna.

A s z e r k .

Rudolf trónörökös emléke.
Bécs, április 23. A Korfu szigetén levö

A c h i l l e o n b ó l ma érkezett meg Badenbe a
királynénk által készittetett emlék, amelyet Meyer-
lingbe visznek, ahol egy kis halmon fogják fel-
állitani.

A kelet-ázsiai kérdés.
Paris, április 28. A minisztertanács mai

ülésén B e s n a r d tengerészeti miniszter
közölte L a b e d o I l i é r e tengernagy táv-
iratát, amelyben tudatja, hogy április 22-én
megszállottá Kvang-Suvani öblöt. A "Pascal",
"Surprise" és "Lyon" hajók legénysége jelen
volt az ünnepélyes megszállásnál. A kinai ha-
tóságokkal látogatásokat váltottak. A lakosság
rokonszenves magatartást tanusit.

London, április 28. J o k o h á m á b ó l
érkezett jelentések szerint Oroszország és
Japán közt Koreát illetöleg e g y e z s é g
j ö t t l é t r e , melynek értelmében Orosz-
ország beleegyezett, hogy Japán kereskedelme
és ipara elé Korea belsejében nem gördit aka-
dályokat. Mind a két állam köteles kikérni a
másiknak a beleegyezését, mielött valamely
alattvalóját Koreába küldené.

Viktória királynö utazása.
Nizza, április 28. Viktória angol királynö ma

délben innen elutazott. A pályaudvaron bucsuzásra
megjelentek a hatóságok fejei.

Halál a gyakorlótéren.
Bécs, április 23. Gróf B o r s e Ernö, had-

nagy az 1. uhlanus ezredben, ma a gyakorlótéren
lebukott a lóról, épen amikor, az ezredes elé vezette
a svadront. A hadnagy nyakcsigolyája tört össze,
ugy, hogy nyomban szörnyet halt

Gruscha püspök jubileuma.
Bécs, április 28. Gruscha bibornok 20 éves

püspöki jubileuma alkalmából a fökáptalan sze-
rencsekivánatait fogadta, amely Á n g e r e r érsek
és S c h n e i d e r fölszentelt püspökkel az élén
testületileg jelent meg. A bibornoknak sokan kife-
jezték szerencsekivánataikat. A modenai herczegnö
személyesen jelent meg. A jubileum alkalmából
délelött a Szent-István templomban ünnepi mise volt.

A "Zukunft" pöre.
München, április 28. Az itteni törvényszék

H a r d e n Miksát, aki nagy ügyességgel védte ma-
gát ama vád ellen, hogy a "Zukunft" egy czikkében,
amelynek éle erösen O t t ó k i r á l y e l l e n .
irányult, d u r v a s é r t é s t követett el, ma 14
napi elzárásra itélte és elrendelte, hogy a lap pél-
dányait és nyomda-lemezeit mind semmisitsék meg.
Ugyanabban az órában, amelyben Hardent elitélték,
az ügyben interpelláltak a képviselöházban. Harden
fellebbezéssel élt az itélet ellen.

A szerb választások.
Belgrád, április 28. A prefektusok a

választások szervezése alatt rettenetesen erö
szakoskodnak. Emiatt az egész országban
óriási a felháborodás. Minden vidékröl küldött-
ségek érkeznek Belgrádba, hogy panaszaikat a
minisztereknek elöadják, ezek azonban nem
fogadják el a küldöttségeket. Most el vannak
határozva, hogy egyenesen a királyhoz fordulnak

Zavargás a kenyér miatt.
Róma, április 28. A Stefani-ügynökség-

nek jelentik F o g g i á b ó l : Ma a prefektura
épülete, valamint a városháza elött tüntetések
voltak. A tüntetök a kenyér árának leszállitá-
sát követelték s több közhivatalban és pék-
üzletben kihágásokat követtek el. Foggiába
ujabb katonaságot várnak.

HIREK.
Május 1-én uj elöfizetés nyilik az Országos

Hirlapra; felkérjük tehát azokat a tisztelt elöfize-
töinket, kiknek elöfizetése e hónap végén lejár, hogy
a megújitásról idejekorán gondoskodni szivesked-
jenek, nehogy a lap pontos küldése fennakadjon

Ujonan belépö elöfizetöinknek szivesen meg-
küldjük B. M. CROKER, lapunkban most folyó érdek-
feszitö regényének:

,A MILLIOMOS'-nak
eddig megjelent folytatásait.

Figyelmeztetjük tisztelt elöfizetöinket, hogy a
lapot a fürdö-szezon alatt mindenhová — rendelke-
zésük szerint — szivesen utánuk küldjük, akárhány-
szor változtatják is tartózkodási helyüket. Csak arra
kérjük, hogy velünk mindenkor a pontos czimüket
idejekorán — egyszerü levelezölapon — közölni
sziveskedjenek.

A föváros környékén levö nyaralókba napon-
kint pontosan és idejekorán vitetjük el a lapot.

A kiadóhivatal.

Lapunk mai száma 16 oldal.

— A király vadászaton. A hadgyakorla-
tok befejeztével ö felsége el fog látogatni
F r i g y e s föherczeg baranyai birtokaira,
ahol ez alkalommal nagy vadászatokat ren-
deznek.

— Vadnai Karoly hatvanhat éves. V a d n a i
Károly, a veterán iró ma töltötte be életének hat-
vanhatodik évét. A veterán irót ez alkalomból tisz-
telöinek egész serege üdvözölte.

— Lujza herczegnö válópöre. A Kóburg
Fülöp herczeg és Lujza herczegnö válópörét,
ha a békéltetési kisérletek eredményre nem
vezetnének, c s a k a b é c s i m a r s a l l -
b i r ó s á g tárgyalhatja. Van ugyanis egy mi-
niszteri rendelet, amelyet még S z i l á g y i
Dezsö adott ki igazságügyminisztersége idejében,
amely rendelet kimondja, hogy a Kóburg-csa-
lád, mint uralkodó család a nemzetközi törvé-
nyek értelmében felmerült peres ügyek esetén
a marsall-biróság fóruma alá tartozik. A váló-
pört tehát a magyar biróság egyszerüen visz-
szautasitja, ha ezt a rendeletet figyelembe
veszi

— D'Ennery haldoklik. Georges D'Ennery,
a párisi ismert drámairó, — aki föként a rém-
drámai müvelte — a halállal viaskodik. Számos

szenzácziós izü regényt dolgozott át szinpadra és
közben h ú s z m i l l i ó f r a n k n y i vagyont
szerzett Volt olyan esztendeje is, hogy 100.000
frank tantiémet kapott

— József Ágost föherczeg vadászaton. Kis-
jenöi tudósitónk táviratozza: J ó z s e f Á g o s t
föherczeg nejével, A u g u s z t a föherczegnövel ma
reggel többnapi vadászatra Kis-Jenöre érkezett. A
föherczegi pár reggel nyolcz órakor a kisjenöi
templomban misét hallgatott. A misén az összes
hatóságok képviselöi megjelentek. A föherczeg és
neje ezután L i b i t s Adolf jószágigazgatóval az
ágyai erdöbe hajtatott vadászatra.

— A vadászat áldozata. Megemlékeztünk már
arról a szerencsétlenségröl, amely ifjú gróf Török
Józsefet, Ung varmegye föispánjának a fiát vadá-
szaton érte. Most az a szomorú hir érkezik Ung-
várról, hogy a szerencsétlen fiatal ember ma reggel
hat órakor nagy szenvedés között meghalt A fiatal
rokonszenves grófot mindenütt, ahol megfordult,

nagyon kedvelték. Ismert, népszerü alakja volt a
fövárosnak is, ahol jogi tanulmányait végezte. Szen-
vedélyes vadász volt és minden szabad idejét en-
nek a sportnak szentelte. Mint czéllövö most egy
éve, amikor S p a a b a n a galamblövök nemzet-
közi versenyén a legelökelöbb matadorok elöl el-
vitte a negyvenezer márkás elsö diját, világhirü
nevet vivott ki magának. A fiatal gróf barátjával,
gróf Sztáray Gáborral vasárnap Lucza községbe
vadászatra indult. Útközben az egyik fegyvere ki-
esett a kocsiból s mikor gróf Török utána nyúlt, a
Lancaster egyik csöve eldördült s a golyó a lábába
hatolt. Ájultan helyezték el a kocsiba és gróf
Sztáray Szobránczra hajtatott, ahol a sebesültet az
elsö ápolásban részesitették. Ezután Ungvárra vit-
ték atyja házához. A szerencsétlenség hire gyorsan
elterjedt a városban és mindenütt nagy részvétet
keltett. Az elsö napokban mindenki reménykedett a
felgyógyulásában, tegnap reggel azonban a gróf
sebe üszkösödni kezdett és az orvosok kijelentették,
hogy az amputálás elkerülhetetlen. A föispán bele-
egyezett a mütétbe s maga a beteg is kivánta. Teg-
nap este hét órakor dr. Novak Endre közkórházi
igazgató föorvos végezte a mütétet három orvos
segédletével. A mütét után a beteg eleinte jobban
érezte magát és jó étvágygyal evett. Az éjjel azon-
ban rosszabbodott az állapota és ina reggel meg-
halt. Apja egyetlen fiát vesztette el a megboldo-
gultban, akit végtelenül szeretett. A család iránt az
egész vármegyében nagy a részvét.

— Zátonyra került hajó. F i u m e i le-
velezönk táviratozza: Az Adria-társaság "Báró
Kemény" gözöse, melynek I v a n i c h kapi-
tány a parancsnoka, Bordeauxból Cardiffba
menet tegnap este B r e s t n é 1 z á t o n y r a
k e r ü l t . A mentési munkálatokat azonnal
megkezdték. A "Báró Kemény" egyike a tár-
saság legrégibb hajóinak. Épült 1882-ben Dum-
bartenban. Bruttó tonnatartalma 1126, holt-
súlya 1710.

— Mennek a huszárok ! Nagyon szomorú
napja lesz ez év október 15-dike Gyulánnak Ekkor
hagyja el az ottan állomásozó honvéd-huszár
zászlóalj végleg Gyulát s bevonul állandó állomá-
sára. Nagyváradra. Tavaly ugyanis báró F e j é r -
v á r y azzal lepte meg a gyulaiakat, hogy elvezé-
nyelte a huszárságot, azzal indokolva meglepetést
keltö elhatározását, hogy Gyulán a lóistállóban a
katonai lovak a szemük világát vesztik. A minisz-
ter egy uj honvédzászlóaljjal jutalmazza a
gyulaiakat, de — legalább a gyulai leányok — ezt
a jutalmazást nem méltányolják, mert annyira
megszokták a deli huszárságot, hogy hulló köny-
zápor fogja jelezni a derék legénység útját.

— Egy festö halála. K o r o k n y a i Ottó
festö, a Munkácsy-dij egykori nyertese, tegnap este
gégesorvadásban meghalt. K o r o k n y a i (Trost)
Ottó szülelett Budapesten 1856-ban. Öt éves koráig
Magyarországon nevelték, akkor családi okok miatt
Ausztriába került s Bécsben kezdte meg iskoláit.
Reáliskolát végzett; rajztanára, Gayling müvészi te-
hetséget fedezett föl benne s rávette szüleit,* hogy
a fiatal embert a festészeti pályára adják. 1871-ben
be is iratkozott a bécsi képzömüvészeti akadémiára,
ahol Warzinger és Geiger tanárok vezetésével any-
nyira haladt, hogy nemsokára Angeli, majd Makart
fogadta tanitványává. A fiatal festö azonban vissza-
vágyott hazájába s nagy örömmel fogadta nagy-
bátyjának, Somssich Pálnak meghivását, aki alkal-
mat nyújtott neki arra, hogy a magyar népéletet
közelröl tanulmányozhassa. Német hangzású neve
Koroknyaira magyarositotta. Somogyban, Baranyá-
ban és a Bácskában készültek karakterisztikus ma-
gyar zsánerképei: A javithatatlan. Hogy megnöttél!
Olyan nincs. Ezekkel jött 1855-ik évben Budapestre,
Benczúr iskolájába. "A javithatatlan" megszerezte
neki a hatezer frankos Munkácsy-dijat 1866-ban.
Koroknyai a következö évben már Parisba utazott,
hogy Munkácsy mellett fejlessze tovább nem kö-
zönséges tehetségét A franczia fövárosban készült
müvei közül emlitésre méltó: ,A meggyilkolt háza
elött" czimü, megragadó hangulatával. Parisban arcz-
képfestészettel foglalkozott s egyik ilyen képét az
1889-iki Szalon is kitüntette. Visszatérve hazájába,
1892-ben egy évet József királyi herczeg alcsutbi
birtokán töltött; ott festette a "Ne búsulj" czimü és
a "Kártyavetönö" czimü képeit Az 1894-iki tárlaton
Bersac tábornok arczképével keltett figyelmet A
történeti festészet müvelésére Munkácsy buzditotta
s néhány vázlata közfii a "Mátyás Bécs elött" annyira
megtetszett a kormánynak, hogy a festmény kidol-
gozását meg is rendelte nála
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— Vautier Benjámin. Düsseldorfból egészen
váratlanul érkezik Vautier Benjáminnak, a nagy-
hirü genre-festönek halálhire. Még ezelött húsz év-
vel ugy tekintették, hogy egyike a legnagyobbaknak
a nagyok között; az utolsó években azonban csön-
des ember lett 1829-ben született a franczia
Svájczban, a genfi-tó mellett lévö Morgesban. Atyja,
egy pap, semmikép sem akarta, hogy Vautier a
müvészpályára menjen, de annyit megengedett
neki, hogy egy email-festö mütermében ékitménye-
ket készitsen órákhoz, nyakékekhez és gombokhoz.
Utóbbi mégis komolyan hozzálátott a festéshez és
Düsseldorfban a hires K n a u s n á l tanult. Késöbb
sokán egyenesen a mesterével hasonlitották össze.
Valószinüleg Knaus csinált neki kedvet ahhoz is,
hogy parasztokat és népjeleneteket fessen. De cso-
dálatoskép nem a hazája parasztjait festette, ha-
nem a schwarzwaldiakat, az ö erkölcseiket és vise-
leteiket. Ezeken a képeken bizonyos hidegség vonul
végig; látszik, hogy nem azzal a lelki odaadással
és szeretettel készültek, amelylyel talán készültek
volna akkor, ha szülöföldjének embereit örökitette
volna meg rajtuk. Parasztképei, melyek Európa
minden múzeumában láthatók, a kivitelben túlsá-
gosan szabatosak és elegánsak, ami határozottan
egyik fogyatéka Vaulier müvészetének, mert ilyen
népies sujetk több naivságot, több nyers közvetlen-
séget és költöi humort kivannak. De abban a kor-
ban, amelyben az úgynevezett "elbeszélö festészet"
vagy "novella-festészet" divatozott, Vautiernak nagy
szerep juthatott a müvészetben.

— Elöadás akadályokkal. Kellemetlen kis ka-
landja akadt dr. C s a t á r y Lajos egyetemi tanár-
nak, aki a törvényszéki orvostant adja elö a jog-
hallgatóknak. Ma megjelent a számára kitüzött T-ik
szánra teremben, hogy az elöadást megtartsa, de a
termet elfoglalta dr. P i c h l e r tanár; nagyszáma
hallgatóinak kivánságára átmegy az üres 8. száma
terembe. Alig kezdi elöadását, megjelen C o n c h a
Gyözö tanár és az öt megilletö joggal igényt tart a
termére.. Innen azután elvándorolt a tanár hallga-
tóval együtt a 3. számú terembe ahol az elöadás
Mintán akadályokba ütközött. Végre is nem maradt
egyéb hátra, mint örvendve a szép nyári idönek
az udvaron megtartani az elöadást Az elöadások
ily módja különben nem is újság, hisz már a peri-
pathetikusok is szabadon és sétálva tartották elö-
adásaikat. Nyáron megjárja, de télen kevésbbé kel-

— Halálozás. B a l a s s a Ödön volt taka-
rékpénztári tisztviselö, egyéves önkéntes, tegnap 23
éves korában meghalt.

— Készülödés május elsejére. A szocziálde-
mokraták ma este tizenegy órakor nagy gyülést
tartottak a Wesselényi-utczai 4. számú ház pinczé-
jében, ahol a párt lapját is nyomtatják. Május el-
sejének a megünneplése, ezenkivül a gázgyár és a
villamosvasutak alkalmazottaknak a strike-ba vitele
volt napirenden. Javában tartott a szónoklás, ami-
kor mégdöngették az ajtót, bekopogtak a deszkák-
kal, pokróczokkal eltakart ablakokon :

— A törvény nevében!
F a r k a s rendörtisztvistlö volt két detek-

tivvel, meg egy sereg gyalogrendörrel és nemsokára
odaérkezett P e k á r y kerületi kapitány is. A gyü-
lést feloszlatták, az iratokat lefoglalták és négy
elvtársat bevittek a kerületi kapitányságra.

— Két község pusztulása. L ö c s e i tudó-
sitónk irja, hogy Kis-Szeben községben óriási tüz-
vész pusztitott; húsz ház, köztük a két evangélikus
templom, leégett. A kétségbeesett nép alig tudta
vagyona egy részét megmenteni. A kár egyelöre ki-
számithatlan, a lakosság nagy nyomorban van. Ez
alkalommal egy másik község pusztulásáról is hirt
vettünk ; G a r a d n a község nagy része szintén a
tüzvész martaléka lett.

— A szerelmes furvézer. N a g y Veronka
szobalány tegnap este a városligetben sétált és egy
fivvézar-szakaszvezetövel találkozott Ez határozott
szerencse szobalányt és furvézeri szempontból egy-
aránt. A furvézer zugsführer volt, ami még hatá-
rozottabb szerencse, de Nagy Veronkának más né-
zete volt és rá se nézett az udvarlóra. A fegyveres
hatalom pedig föltétlenül sértésnek veszi a mellözte-
tetést, még Éva leányaitól is, a sértést pedig köte-

lessége megtorolni. Igy történt, hogy a furvézer-
zugsführer, mikor a várkapu nem engedett a szép
szónak, megrohanta és irgalmatlanul eldöngette,, A
várkaput ebben az esetben N a g y Veronka képvi-
selte, akit összetörve, összevagdalva találtak meg a
zsidókórház mögött. A sérültet a kórházba vitték,
a szerelmes vitéz urat pedig keresik.

— A buskomor csizmadia. Teljes világéleté
ben szerencsétlen ember volt K u m m e r János
temesvári csizmadia, hiába foltozott éveken keresz-
tül, nem derült rá a nap, végre megunta a küzdel-
met és elövette a dikicset, felmetszette az ereit,
de mikor igy sem akart ráborulni az örök álom,
szivébe szúrta a gyilkos bezélt és szörnyet halt.
Hátrahagyott levelében megirta, hogy buskomorság
miatt lett öngyilkos.

— Megunta az életét B é c s b ö l irják: dr.
N e v a 1 d Alfréd magánzó, Nevald, volt bécsi pol-
gármester fia, ma délelött tiz órakor agyonlötte ma-
gát. Gyógyithatatlan gégebaja miatt vált meg az
élettöl.

— Anya és leánya. Megemlékeztünk már ar-
ról a bankjegylopásról, amelyet a berlini német
birodalmi bank egyik hivatalnoka, Grünentbal köve-
tett el. Most azt irják B e r l i n b ö l , hogy a
bünügyi vizsgálat során botrányos gazságra jöttek
rá. Erös a gyanú ugyanis, hogy Grünenthal ked-
vese, G o l z Elly, a saját leánya. Grünenthalnak
ugyanis Elly anyjával régebben viszonya volt. Az
anyát már le is tartóztatták. Tény az, hogy Grü-
nenthal régebben egy törvényszéki tárgyaláson a
leányának vallotta Eilyt és ismeröseinek is ugy
mutatta be, mint saját leányát. A vizsgálatot eré-
lyesen folytatják.

— Névtelen halott A Ferencz József-hid bu-
dai oldalán ma reggel egy 30—40 évesnek látszó
munkásember holttestét fogták ki á Dunából. irás
nem volt nála és nem tudják, hogy kicsoda. Közép
termetü, zömök testalkatú, arcza hosszas, haja
barna, vöröses bajusza s rövidre vágott szakálla
van. Bál karján "Sz. J. 1881." jelzés van tetovi-
virözva. A jobb karjára pedig H. G. betük Vannak
tetovirozva. Az uj temetö halottasházába vitték!

— Elfogott betöröbanda. Z e n t a i levele-
zönk irja i A napokban a helybeli vasúti raktárban
éjnek idején feltörtek ismeretlen tettesek több Hagy
portékaládát, melyek H i r s c h f e 1. d Simon- divat-
áru nagykereskedö czimére érkeztek és azokból
több mint 1000 forint értékü selyem- és bársony-
árukat kiloptak. A tettesek ezen sikerült lopás által
nekibátorodra, a következö éjjelen Hirschfeld üzle-
tébe törtek be és ott is nagy lopást vittek véghez.
A csendörség nagy erélylyel meginditotta, a nyomó*
zast és .hosszú kutatás, után sikerült is tegnap ..^a
betöröbandá föbb embereit, három hirhedt egyén,
névszerint Kocsis József, Gerendái István és Kolom-
pár Imre személyében elfogni. Ezeknek megmoto-
zása alkalmával egy része az ellopott selyemárúknak
meg is került. Az elfogott betörök rövid faggatás
után bevallották, hogy ök és társaik követték el a
betöréseket és nemcsak a Bácskában, hanem Cson-
grád- söt Torontáhnegyében is vannak összekötteté-
seik. Megnevezték czmkostársaikatés vagy 25 hir-
hedt betörö a szabadkai királyi törvényszéknél
hüsül már, de még'egyre történnek elfogatások.

• — Megszökött terménynagykereskedö. Kinos
meglepetést keltett Karczago H o r t o b á g y i Ödön
terménynagykereskedö váratlan eltünése. Hortobágyi
közel negyedmillió forint erejéig kárositotta meg
üzletbarátait s a különbözö vidéki pénzintézeteket,
azután családjával együtt nyomtalanul eltünt Kar-
czagróL A karczagi rendörség egyne tisztviselöje
felutazott a napokban a fövárosba és itt az állam-
rendörség segélyével több érdekes körülményt deri-
tett ki a megszökött sikkasztó és csaló eltünése fe-
löL Hortobágyi, alias F r a n k Ödön ahogy család'
jával megérkezett a fövárosba, egyenesen anyósá-
hoz, özvegy dr. A l t s á d t e r Móniéhoz szállott,
a Rudolf-rakpart 3. szám alá. Azzal az ürügygyel,
hogy a húsvéti ünnepeket Abbáziában akarja fele-
ségével tölteni, hátrahagyta itt kis gyermeké
és a feleségével együtt utazott el Fiúméba.
Innen husvétvasárnapján utaztak el egy kiránduló
hajón Velericzébe. Innen személyszállitó gözösön
Nápoly felé vették útjukat. Hortobágynál szökése
alkalmával nem kevesebb mint 150.000 forint kész-
pénz volt. A fövárosi reudörség a karczagi rendör-
séggel, együtt körözö-levelet ad ki Hortobágyi
Ödön ellen.

— Válópör az utczán. B e n k ö Lajos har-
minezhétesztendös nádszékfonó az egyik és B a-
l á s s a Mária kaczkiás fiatal asszony a másik fél.
Egyébiránt házastársak az anyaszentegyház és az
állam törvényei szerint. Régóta nem látták egymást
(hogy miért, az nem tartozik ide) és ma délelött
kellett volna találkozniuk a biró elött. Vagy azért,
hogy fölfedezzék, vagy azért, hogy kiegyenlit-
sék a differencziákat, Benkö Lajos nádszékfonó
azonban nem az az ember, aki fecsérelni szereti az
idöt, különösen, amikor elismert válság, hogy az idö
pénz. Minden óra egy nádszék és minden nádszék
hatvan krajezár. Takarékoskodni akart tehát most
is. Majd elintézi ö az elintézni valókat rövid
utón, kevesebb idö alatt, mint a biró és alapo-
sabban minden törvényt tevö fórumnál. Emigyen*
gondolkodva korán reggel kezébe vette fele-
sége menyasszonyi koszorúját, zsebébe tett egy
forgópisztolyt s kiállóit a Kisfaludy- és a Baross-
utcza sarkára. Erre kell jönnie az asszonynak,
megvárja. Nem is sokáig vesztegelt: az asszony jött
nagy sebbel-lobbal. Sietett a törvényszékre. Benkö
Lajos elébe ugrott, fölemelte a myrtuskoszorut, a
másik kezével pedig a forgópisztolyt. A koszorút
oda dobta az asszony elé, a pisztolyt pedig rásü-
tölle. Nagy sikoltás következett, amelyet Benkönó
.eszközölt, azután pedig kölcsönös futás. Az asszony
elöl, az ember tiz-tizenöt lépésre utána. Közbe-
közbe rásütötte fegyverét az asszonyra, de nem ta-
lálta. Az üldözött befutott egy boltba, az üldözö
utána. • • <. •

— Nesze az utolsó, nesze a törvény ! és újra
fölkapta a. fegyvert, hogy elsüsse.

•Egy rendör épen ekkor ugrott mögéje és
elkapta á pisztolyt, mielött elsült volna. Azután a
férj is, a feleség - is•.-.- elballagtak, amerre a rendör
mutatta, a kerületi kapitányságra.

— UJ üdvari szállitó. P i n t é r Gyula ismert
budapesti füszer- és csemege-kereskedöt az a leg-
felsöbb kitüntetés érte, hogy ö febége császári és
királyi szállitónak nevezte ki.

—?t, Jótékpnyczélu államsorsjáték. Mint az
elözö években, ez idén is nagy jótékonyczélu állam-
sorsjáték tartátik. Ezen sorsjáték tiszta nyereményei-
ben következö jótékonyczélu intézmények részesed-
nek': 1. a vagyontalan állami tisztviselök özvegyei
és árvái részére létesitendö alap, 2. a czirkveniczai
László gyermek-kórház, 3. a zólyom-lipcsei Gizella
munkás-árvaházV 4. a Jósziv-egyesület, 5. az erdö-
vidéki (Baróti) közkörház, 6. á budapesti Klotild
szerétetház; 7. a kolozsvári jólékony-nöegylet, 8. a
nagypénteki társulat, 9. a békésmegyei Fehérkereszt-
egylet, A játékterv nagyon kedvezö esélyekkel
kecsegtet, a fönyeremény 150.000 korona, az összes
nyeremények áéS.OOO koronára rúgnak. Sorsjegyek
á 2 forintért kaphatók minden só- és adóhivatalnál,
a legtöbb postahivatal és dohánytözsdében. A húzás
folyó évi június hó 30-án történik.

— Llnhart Vilmos festö müintézetét ajánljuk
szinházi diszletek, czimerek, kávéházi és egyéb festések
elkészitésére. Budapest, VIII., Hunyady-utcza 27. Telefon.

Abonyi Lajos meghalt.
Abony, április 28 . Abonyi
La]os ma délután szlvszél-
hüdésben meghalt.

A szivét érte a halál, a szivét, amely
nem öregedett meg akkor, amikor a haja
már deresedni, a lába reszketni kezdett.

A tavasz, amely folyton Ott virult az
öreg ur szivében, egy perez alatt elröppent, de
nem volt levélhullása soha.

Ezért volt szép az Abonyi Lajos pályája.
Mindig poéta maradt, szivében soha sem

hervadt, sóba egy hideg öszi fuvallat nem si-
vitott rajta keresztül.

Poéta volt, a mieink között egyike a leg-
nagyobbaknak, bár nem irt kötött nyelven. Es
magyar vplt minden izébén és ugy ismerte a
magyar néplelket, mint kivüle nagyon kevesen.

A "Betyár kendöje" a legbrüliánsabb nép-
szinmüvek, az "Ördög tehénkéje" a legszebb
elbeszélések egyike, amelyet a magyar littera-
tura felmutathat.

Erös költöi vénája és hangjának közvet-
lensége minden.müvében jelentkezik és szám-
talan lapjukról tiszta derü és csillogó humor
köszönt.

E lapokkal Abonyi Lajos megváltotta ne-
meslevelét a toll mestereinek Pantheonjába,
ahová az ö tiszteletére is mindenkor be fog
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szürödni egy-egy meleg, hálás sugara az em-
lékezésnek.

A régi magyar irói gárda egyik legnépszerübb
alakja, A b o n y i Lajos, családi nevén zsarolyáni
M á r t o n Ferencz, született Kis-Terenyén Nógrád-
varmegyében 1833. január 9-én vagyonos nemes
szülöktöl. Iskoláit a kecskeméti kollégiumban, a
pesti ev. liezeumban és a pesti egyetemen végezte.
Mikor az a nagy vihar felrázta az alv6 nemzetet, mint
15 éves gyermek ö is felcsapott mozgó nemzetörnek
s mikor vége lett a szabadságharcznak, ö is vissza-
vonult apja birtokára, hol egy lengyel menekülttöl a
franczia és angol nyelvet sajátitotta el. Jogi tanulmá-
nyai bevégzése után gazdálkodni kezdett az ösi birto-
kon, de meleg, gyúlékony szive az irodalomhoz von-
zót ta. Nagy Ignácz serkentésére több szépirodalmi lap-
nak dolgozott s mint húsz éves ifjú számot tevö tagja
lett annak az irói csoportnak, mely az ötvenes évek
elején felserdült s melynek sorában ott voltak
V a d n a y Károly, K ö v é r Lajos és B e ö t h y
László. A közbizalom elöszólitotta öt elvonultságából;
Pestvármegye 1861-ben aljegyzöjévé, 1867-ben pedig
járási felügyelövé választotta, mely tisztét 18T2-ig
viselte. Elsö irodalmi munkája a "Nilus forrásai* czimü
forditott beszélye a Hölgyfutárban 18öO-ben jelent
meg. Elsö eredeti beszélye 1851-ben a Korányi-féle
Losonczi-Albummal lefoglaltatott, azonban a .Szen-
vedély vértanuja" czimü beszélye napvilágot látott
Ettöl kezdve szorgalmasan dolgozott a szépirodalmi
lapokban; az "Üstökösének is hosszú idön keresz-
tül munkatársa volt.

Irt több kiváló regényt, számos elbeszélést
és szinmüveket A .Betyár kendöje" czimü szin-
müve egyik mestermüve s remeke a magyar nép-
szinmü-irodalomnak. Az apai birtokról késöbb
Nagy-Abonyba költözött, hol szintén gazdálkodással
foglalkozott, de nem lett hütlen a múzsához sem.
A nép között é l t ; ismerte annak lelkületét, gon-
dolkozásmódját ; szinmüveinek s elbeszéléseinek a
tárgyát is leginkább a népéietböl vette.

Utóbbi idöben betegeskedni kezdett, de
azért folyton dolgozott, l e g u t o l s ó i r o -
d a l m i m u n k á j a a "Görgey korsója*, a z
.Országos Hirlap" h ú s v é t i s z á m á b a n
j e l e n t m e g .

Az abonyi nép rajongásig szerette a jóté-
kony, meleg szivü öreg urat, aki örömmel segitett
a szükölködökön. Házánál sok szegény ember talált
menhelyet és sok könnyet törölt le.

A: elhunyt iró értékesebb irodalmi munkái
a következök -. .Észak csillaga", regény 3 kötetben;
.Regék a kandalló mellett, 2. kötet; "Regék a
pásztortüz mellett" 2 füzet; "Az egyetem pallosa"
regény 3 kötetben; "A mi nótáink' regény 4 kö-
tetben ; "Kenyér és becsület" regény 3 kötetben;
,A fonó krónikája" 3 kötet; "A betyár kendöje"
népszinmü ; "Panna asszony leánya' népszinmü;
aItt a szép alföldön" népies elbeszélés; "A fekete
kutya" elbeszélés; "Magduska öröksége" regény,
melyet népszinmünek is feldolgozott; "Az utolsó
kuruczvilág" regény 3 kötetben, "A pénzes molnár
románcza" regény. Irodalmi müködéséért a Kisfa-
ludy-társaság 1867-ben, a Petöfi-társaság pedig
1876-ban tagjai sorába választotta.

A podesta-választás.
(Távirati tndöatáaj

A fiumei rapprezentanza, m a választott
újból podestát. Mint elörelátható volt, ezúttal
ia Maylánder Mihályt választottak meg. A
rapprezentanza és Maylánder értik egymást.
Ez most is bebizonyult. Ugyanazt a komédiát
játszották el, mint a legutóbbi podesta-válasz-
tásokon. Maylánder ismét kijelentette, hogy az
1898. január elsején életbeléptetett törvénye-
ket nem fogadja ei és csak ha ezeket vissza-
vonják, vállalja el a podesta állását A válasz-
tásról szóló tudósitás a következö :

Fhonft* április 28.
A podesta-választás, iránt amelyet a kor-

mányzó ma délután hat órára tüzött ü , óriási
volt az érdeklödés. A közönség már félhatkor
gyülekezni kezdett, mig a városatyák csak hat elött
érkeztek meg. A karzat zsúfolásig megtelt Túl-
nyomóan magyar közönség volt jelen, közöttük szá-
mos hölgy. • r.

Pontban hat órakor jöttek a városatyák az
ülésterembe. A korelnöki széket gróf D o m i n i
Vincze városatya foglalta el. Néhány szóval felhivta
Koszücs és lovag Thierry városatyákat, hogy vele
együtt menjenek el a municzipium épületében
tartózko^V kormányzóért. Néhány perc* múlva
a küldöttség kiséretében megjelent gróf S z a -
p á r y László fekete diszmagyarban, mellén
több csillogó rendjellel. Elfoglalta az elnöki
széket és olasz nyelven bejelentette, hogy az ülés-
nek a napirendje az uj városatyák eskütétele és a
podestának és két alpolgármesternek a megválasz-
tása. Ezután a titkár felolvasta a városi szabály-
rendeletnek a podesta-választásra vonatkozó ré-
szét. Most az összes városatyák felállottak és az
elnöki emelvény elött összegyülekezve letették az
esküt. Az eskümintát a titkár olasz nyelven olvasta
fel elöttük. A városatyák ama szavakat, amelyek
Fiume város statútumaira vonatkoztak, feltünöen
hangsúlyozták, majdnem kiabálva mondották el.

Az eskületétel után a kormányzó az elnöki
emelvény második lépcsöjére lépett és valamennyi
városatyával férfiasán kezett szoritott. Némelyik
ugyancsak megszoritotta a kezét, ugy, hogy az
aktus végével egészen megveresedett. Mindenik
városatya tisztelettel meghajtotta magát. Ezután
megkezdödött a podesta-választás. A kormányzó
bizalmi férfiakul Dumicich, Prodam, Meynier, Cosu-
lich és dr. Vio Ferencz városatyákat nevezte ki. A sza-
vazó bárczák csakhamar az urnába kerültek. Feltünt,
hogy több városatya félméter hosszú bárczával
szavazott. A választás eredménye ez : M a y l á n -
d e r M i h á l y k a p o t t 44 s z a v a z a t o t ,
lovag Mücenich Péter, a jelenlegi podesta-helyettes.
7 szavazatot; öt szavazó-lap üres volt.

A kormányzó ekkor megkérdezte Maylánder-
töi, hogy hajlandó-e a podestai tisztséget minden
konzekvencziáival együtt és minden feltétel nélkül
elvállalni ? Erra Maylánder felszólalt és kijelentette,
hogy miután ö esküt tett a városi statútumokra, d
podestai állást csak ugy vállalhatja el, ha, az 1898
évi január elsején életbe lépett törvények vissza-
vonatnak, mert ezek ellenkeznek a statútummal;
ha ezt nem tenné, ugy esküszegö lenne.

A közönség Maylandert ugy megválasztáskor,
müit* eme szavai után is perczekig viharos ewiva-
ktáltásokkal üdvözölte és sokáig zajosan tapsolták,
ugy annyira, hogy a kormányzó kénytelen volt két-
szer-háromszor is megrázni az elnöki csengetyüt,
amig végre szóhoz juthatott.

Gróf Szapáry László ezután kijelentette, hogy
alkotmányos podesta az alkotmányos törvényeknek
ellene nem szegülhet és miután Maylánder a. po-
pestai állást csak ugy tarthatja meg, ha feltételeket
nem szab, nyilatkozatait visszautasitásnak tekinti.
Ezért uj választást fog elrendelni. Ezután az ülést
berekesztette.

A városatyák izgatottan távoztak el az ülés-
teremböl.

Az uj választás május harmadikán lesz.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
- * Magyar müvészek Belgrádban. A belgrádi

Nemzeti szinház intendánsa, Nikola P e t r o v i t s
fényes elöadást rendezett tegnap az elsö szerb
árvaház javára. Ebböl az alkalomból három ma-
gyar müvészt is fölkért a közremüködésre:
Á b r á n y i n é asszonyt, az Operaház szubrett
primadonnáját, S z é n d y Árpádot, a kitünö zon-
goramüvészt, és B ü r g e r Zsigmond tanárt, az
Opera elsö gordonkását. A budapesti vendégek
iránt szokatlan érdeklödés mutatkozott és a bel-
grádi, szinház nézötere megtelt fényes közönséggel.
Ott volt az udvar, a minisztérium és a szerb
fövárosnak egész elökelösége. Minden számot
zajosan tapsoltak és a tetszés viharossá vált, ami-
kor Á b r á n y i n é asszony "Carmenéból a "Ha-
banerát* és a J,Bohémek"-b6l Musette keringöjót
elénekelte. S z é n d y Árpád a többek közt egy
magyar rapszódiát is zongorázott. Elöadás közben
6 y o r g y e v i t s szerb miniszterelnök lement pá-
holyából a szinpadra és személyesen mondott kö-
szönetet a magyar müvészeknek azért a készségért,
amelylyel közremüködtek a szerb árvák javára ét
azért az élvezetért, melyben a belgrádi közönséget

részesitették. A magyarok, akiket mindenfelé a leg-
nagyobb szimpátiával fogadtak, ma réggel utaztak
haza, Budapestre.

* Patti Adellna. Az örökké ifjú Adelina, mint
Londonból irják, teljesen fölépült betegségéböl. A
hosszú pihenés alatt hangja ismét megerösödött.
Azóta, hogy férje, Nicolini meghalt, nem énekelt;
májusban azonban ismét föllép egy hangversenyen
a londoni Albert-teremben.

* Táncsicsné a szinházban. A Magyar Szin-
ház igazgatósága Táncsics" Mihály özvegyét meg-
hivta az "Aranylakodalom" holnapi elöadására.,
hogy ö is tanuja legyen annak a jelenetnek, mikor
a föváros lelkes népe kihozza börtönéböl s uji»
jongva veszi körül Táncsics Mihályt, a népszabad-
ság elöharezosát.

* Felhök Ó-Budán. Fiume mellett a tenger
állandóan csöndes, az óbudai Kisfaludy-szinhái
fölött az ég állandóan borús. Ugy látszik, hogy ag
uj direktor feje felett is kezdenek tornyosulni *
felhök. Ma egy kommünikéje hirül adja, hogy a
"Bünhödés" czimü uj népszinmü holnapra hirdetett
elsö elöadása közbejött akadályok miatt elmarad
és hogy h o l n a p e g y á t a l á n n e m l e s z
e l ö a d á s ! Serly igazgatása alatt is sokszor szü-
neteltek az elöadások a Kisfaludy-szinházban és
csak minden negyednap került rá a sor az irodai-
lomra, amelyet az "Ó-budai kékfestök" czimü
darab képviselt. F e h é r Dezsö igazgató sem volna
szerencsésebb? Már ö is kezdi a szüneteket? Mert
az Operában és a Kisfaludy-szinházban tudvalevö*
leg azok az elöadások a legjövedelmezöbbek, ame?
lyekct nem tartanak meg és bizonyos az is, hogy
a történelem valamikor nem Leonidast és Blondint
fogja odaállitani mint a férfiúi bátorság mintaké-
peit, hanem azokat a hösöket, akik századunk al?
konyán Ó-Budán szinjátékokat igazgattak.

* Lole Fuller. A Magyar Szinházban májuf
3-án lesz "Sztrogoff Mihály" czimü látványosság
bemutatóelöadása Loie Fuliernek, az általa hiressé
lett szerpentin-táncz feltalálójának a felléptévé}.
Loie Fuller diadalmas párisi, berlini és bécsi ven*
dégszereplés után érkezik fövárosunkba, ahol elö-
ször lesz alkalma a közönségnek öt látni.

Italia Vitaliani.
A reklám ezúttal megint nem mondott igazat.

Azt mondta, hogy Italia V i f a 1 i a n i van olyas
nagy szinésznö, mint Duse Eleonóra, pedig hát $
"Kameliás hölgy" elsö felvonását Duse nem játsza
utána ennek a másik olasz nönek. Mert hát a rek-
lám is csak olyan gyáva, mint a' vaskalapos kri»
tika. A kritika nem meri majd konstatálni, hogy Italia
Vitaliani, akiröl ném tudni, kicsoda, honnan jött és
mit mondtak róla az intelligens emberek, a leggyöngébb
pillanataiban is van olyan megragadó, mint Duse, az
elözetes reklám meg csak annyit mer konstatálni,
hogy egyenrangú Dúséval, hololt ma este láttuk
Vitalianit "olyan helyzetben, amikor Dúsénál nagyobb
volt. A reklámnak is, csak ugy, mint a birálatnak,
rendszerint inába száll a bátorsága. Mert soha se
tessék hinni, hogy a reklám arczátlan. A reklám
ép oly szelid, jámbor, félénk és megalkuvó, mint a
birálat. Mindig csak akkorát mer hazudni, hogy e i
vagy az a komédiás ép oly nagy, mint Talma vagy
Ristori asszony, de sohasem meri azt mondani,
hogy valaki nagyobb, mint ök. A reklám tehát ép
oly tisztességtudó és udvarias, mint a birálat. A
reklám is meghajlik a tekintélyek elött. Nincs
benne egy garas ára önállóság vagy impertinen*
czia. Nagyon ostoba.

A városligeti arénában ma este kevesen vol-
tak ; bizonyosra veszem, hogy lesz ott még a leg-
közelebbi napokban zsúfolt ház is. Ma egészen
kényelmesen elhelyezkedhettem egy padsorban,
amelyben tölem sem jobbra, sem baba nem ült
senki. Tehát egészen elfogulatlanul hallgathattam
Italia Vitalianit. Azaz mégsem egészen elfogulatla-
nul. Mert Tina di Lorenzo esztendökre kompromit-
tálta az olasz szinésznöket és Duse-epigonokat, és
asszony legyen az, aki a szép Tina. után még be
tud csalni budapesti embert egy olasz elöadásba.

És kijött egy sovány nö, akinek olajszinü
karján lötyög a fehér keztyi\ akinek arczában ninot
drámai él vagy lirai gömbölyüség, szinte kép-
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ttlen minden fiziognomiai akczentusra, és akinek
baja oly fekete, mint százezer olasz asszonyé.
Hangja tompa és nem skálázó. Ha megvillan benn*
tgy fénysugár, ez egészen véletlenül esik, a hang
soha sem tükrözteti magát kaczérul fényében és ke
rül minden melodikus rezgést.

Az elsö felvonás a legtökéletesebb volt, amit
püvésznölöl ebben a szerepben valaha láttunk.
Ilyen pehelyszerü könny üséggel senki sem játszotta
a .Kaméjiáa hölgy"-et. Mily kevés pretenzio a föl-
lépésben és mégis hány sugallat, milyen összhang,
mennyi gördülékenység és báj volt ebben a iöl-
vonásban ? Nem egy aranyvágásu Gauthier Margit,
aki azt mondja: "Én vagyok az a csodála-
tos "Kaméliás hölgy", aki — mint önök
valószinüleg Dumas úrtól tudják — jobb
fagyok a többinél, aki Calman Lévynél, az én pá-
risi kiadómnál, százharminczkét kiadást értem meg
és akinek köhögése önöket végtelen fájdalommal tölti
|L" Nem, a V i t a l i a n i "Kaméliás hölgy "-e nem
egy nagyzási mámorban szenvedö, érdekes »Kaxné-
Jiás hölgy", aki sajátszerü karakteréböl jogczimet
fél meriteni töméntelen szépségflastromra, ideges-
ségre és nagyvilági allure-re. Vitaliani Gaathier
Margitja egy szerény, nagyon szerény nö.

Csudálatra méltó volt az apával való jelenetben
is. Soha egy görcsös csuklás vagy nyöszörgés, vagy
pathetikus mozdulat, vagy más ilyen lomtárba való
régi szinpadi czókmók. Egész fájdalma az arez szük
perifériájában mozog. Hangja azonban itt megéde-
sül, mintha belsejéböl a lélekharang csendülését
hallanék. A haldoklást jelenet is teljesen elütött
minden sablontól. A Gauthier Margitok itt észbon*
tóbbak, mint az elözö négy felvonásban. Szemük
itt tulvilági fényben reszket és oly mámorosak,
mint egy nászéjszakán. Vitaliani ellenben nagybeteg
(bár nem pathologizál), nincs benne többé egy ele-
ren szikra sem, egy lehelettel el lehet fájni az
egész nöt.

Volt két brUliáns partnere is, a két Dóval:
B e r t i é s D u s e urak; mind a kettö nagy szinész.

Mindezekért pedig, amiket most leirtunk, a
Nemzeti Szinház szöke és barna csudái bizonyán
kikiáltanak hazaárulónak, de azért mégis föntartom
azt, hogy ennek az olasz truppnak az utolsó ko-
mornyikja sem deklamál és kiabál oly fülsértöén,
mint a Nemzeti Szinház elsö szalonhösei. Pedig ex
a kis segédszinész húzhat vagy nyolczvan lirát ha-
vonként Mekkora zavart is csinálna a Nemzeti
Szinháznál, ha egyszer oda vinnének egy ilyen olasz
lakájt 1 Mekkora zavarba jönne ekkor az a sok nagy-
ságos ur és nagyságos asszony, mint ahogy zavarba
jönnek azok a parvenuk, akik urasági házban szol-
gált inast fogadnak és aztán rösteUüc elötte, hogy
nem tudnak bánni villával és késseL M, Q.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* A Vigyázó-pályadif dolgában a Pelöfi-társa-

ság biráló bizottsága (Ábrányi Enni, Tolnay Lajos
és Szabó Endre) ma délután döntött. A hozott ha-
tározat szerint a pályadij kiadandó annak a pálya-
münek, amelynek a jeligéje: pTestvércsxQagok.* A
jeligés levél felbontása után kitünt, hogy a rHugom-
hoz" czimü, pályadijra méltó költemény szerzöje
P a J. a g y i Lajos. A pályadij kiadását mindazon-
áltat ideiglenesen függöben kénytelen tartani a tár-
saság, mert a jeligés levél felbontása után érkezett
Petöfi-társasági tagok informácziói alapján az az
aggodalom merült föi. hogy a pályanyertes költemény
talán már nyomtatásban megjelent. Minthogy a pályá-
zat föltételei világosan körülirják, hogy csakis még
nyüvánosságra nem került mü pályázhat: ennélfogva
a társaság e részben nyilatkozásra hivja fel a szerzöt,
akinek a válaszától függ majd, hogy a pályadij
szabályszerüen kiadassék, A birálö jelentés, ame-
lyet Á b r á n y i Emil készitett, dicsérettel emeli
ki az .Este* és "Dicsérem az erdöt* czhnü költe-
ményeket. Egy és más tekintetben elismerésre mél-
tók a .Hajón*, "As nj Hönek*, .Hangulatot", .Ál-
dozat*, "Romok közt*, "Bélre vágyom* és ,A czi-
gány* ezimüek. — P a 1 á g y i Lajos, a nyertes
pályamü szerzöje felkért bennünket annak kijelen-
tésére, hogy a nyertes költemény még nem jelent

nyomtatásban.

* Lewinszky József jubileum*. A Petöfi-társa-
ság mai ülésén elhatározta, hogy L e w i n s z k y
József kültagját májns 1-én ünneplendö 40 éves
jubileuma alkalmából küldöttségüeg üdvözli. A
társaság koszorúját B a r t ó k Lajos alelnök és
N e u g e b a u e r László fogják átnyújtani.

FÖVÁROS.
(Tanácsülés.) Á fövárosi tanács ma délelött

elhatározta, hogy Köbányán a Gergely-utcza sarkán
alakitandó tér számára a Dréher-féle ingatlant
50,000 forintért kisajátja. A számadásokat fölülvizs-
gáló bizottságba O t t Lajost választották meg. A
krisztinavárosi szinkörben az elöadások tartását a
tanács megengedte. A Posch-féle alapitványt a ta-
nács özvegy T e i 1 e r Antalnénak, özvegy K a r-
c z a g Lászlönénak és özvegy S i m o n y Mihály-
nénak adományozta. Elhatározta a tanács, hogy az
ó-budai temetöt 15,000 forint költséggel kiböviti
Az uj Szt. János-kórház fölszerelésére a tanács ár-
lejtést hirdet, kivéve a posztónemüeket, amelyeket
a gácsi posztógyár szállit. A tanügyi osztály szá-
mára a molnár-uteza 12. számú házában béreltek
helyiséget.

(A képzömüvészeti bizottságból.) A föváros
képzömüvészeti bizottsága ma délelött foglalkozott
a tiz szobor közül kiválasztott négynek az Andrássy-ut
köröndjén való elhelyezésével s csak azt kötné ki,
hogy a szobrok mögé fákat ültessenek. P u c h e r
József. S t r ó b l Alajos és H e u f f e 1 Adolf
középitési igazgató hozzászólása után, azt is javas-
latba hozta a bizottság, hogy a köröndön levö
szökökutakat távolitsák el. A pozsonyi képzömüvé-
szeti-egyesület azt kérte, hogy a föváros engedje
át a pozsonyi mütárlatra a Benczur-féle nagy tör-
téneti festményt. A bizottság éhez n e m j á r u l t
hozzá.

(A földalatti vasút a Duna partján,) A városi
villamos vasut-társaság már esztendök óta tervezi* a
dunaparti villamos vasutat. A rendszerre nézve azon-
ban a különbözö fórumok nem tudtak megállapodni.
Legutóbb az alsó-rakodóparton épitett viadukton
akarta a társaság a vasutat kiépiteni, de a tanács
földalatti vasutat akart s fölhiv!?, a mérnöki hiva-
talt, tegyen javaslatot, nem leL. ine-e a vasut.-il
f ö l d a l a t t é p i t e n i . A mérnöki hivatal azt
jelentette, hogy müszakilag lehet, de ncgy nehézsé-
gekkel jár s a Petöfi-terei elcsúfitja az; alagút nyi-
lasa, a korzó fáit pedig ki kell vágni. A jelentés
alapján a tanács mai ülésén fölhagyott a földalatti
vasút eszméjével.

(A perecze#ek a városligetben.) A föváros a
városligeti helypénzszedés jogára árlejtést hirdetett
A vállalkozó azonban csak ugy akarta elfogadni a
bérletet, ha a tanács kijelenti, hogy a péksütemény-
nyel való házalás tilalma a városligetre nem vo-
natkozik. A tanács kijelentette, hogy a városliget*
ben járva-kelve való árusitás nem házalás.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Följelentés Tarnöczy Gusztáv «ll«n. Érde-

kes följelentés érkezett ma délután a királyi ügyész-
séghez. F e h é r Miklós nemrég elhalt budapesti
gépgyáros örökösei vádolták be T a r n ó c z y
Gusztáv gépgyárost c s a l á s és k ö z o k i r a t -
h a m i s i t á s miatt s ezenfelül még mintha
l o p á s s a l is gyanúsitanák. Tizenöt évvel ezelött
Fehér Miklós és Tarnóczy Gusztáv társak voltak,
de nvüvánosan mint tulajdonos csak Tarnóczy sze-
repelt. Egyszer közel járt a gyár a bukáshoz s Tar-
nóczy és társa fogáshoz nyúltak, hogy a bajból sza-
baduljanak. Tarnóczy eladta a gyárat a titkos üzlet-
társnak 116.000 frton, amelyet ez nagy részben gépek-
kel, különféle járandóságok elengedésével és 52.000
forint készpénzzel tartozott volna megfizetni Ugyan-
az nap, amikor azt a névleges adásvételi szerzö'
dést közjegyzö elött f o r m a l i t e r megkötötték,
Tamöczy levelet irt Fehér Miklósnak, amely sze-
rint "a szerzödés csak ideiglenes, csak arra az
idöre szól, mig az üzleti bonyodalom tart, azután
a dolog marad, amint volt* Tarnóczy Gusz-
táv feje felöl elvonultak az üzleti föllegek —
és Tarnóczy az álszerzödést be akarta vál-
atni. Kétszer is bepörölte Fehér Miklóst a tözs-
debiroság elött, de mind a kétszer elutasitották,
mert a födeknmentum, a Fehérhez intézett levél, ott

k a biróság asztalán. Fehér Miklós idöközben
elmekórházba került s meghalt Tarnöczy újból elö-
vette a közjegyzö elött kötött adás-vételi szerzödést
s négy nappal ezelött lefoglaltatta Fehér Miklós
örököseinek: a gépgyárát, elvitette az üzletben talált
készpénzt, valami 17.000 forint volt s végül 62.00

forintot bekebeleztetett az örökösök ingatlanaira.
Fehérek Hlségbeesetten kapkodtak fühöz-fához,
megnézették a tözsdebiróság levéltárát megvan-e
még az a bizonyos Tarnóczy-fóle* l e v é l s hiába
volt a keresés-kutatás, a kritikus kézirat n e m
k e r ü l t e l ö . Ma följelentették a dolgot a fö-
kapitánynál, ahonnan a csalásra és közokirathami-
sitásra vonatkozó iratokat még ma átküldöitek a
királyi ügyészséghez, a levél-lopás gyanújában ellen-
ben folytatják az elönyomozást. A járásbiróság a
dolgok ily állapota miatt a végrehajtást felfüg-
gesztette.

«« Egy romániai rablógyilkos elltéltetése.
Múlt évi deczemberben történt, hogy A l e x á n
M a k a v e U n g u r á n , egy romániai illetöségü
munkás, a bukovinai határszélen fekvö muncseli
csárdában megölte a két F i s c h e r-testvért A
korcsma tulajdonosai aznap a Gööcz-féle favállalat
munkásaitól 90 frtot vettek be, s minthogy az éj-
jelt a rengeteg erdök magányában nem merték ma-
gukban eltölteni, Makave Unguránt tartották meg
éjen át házukban. Lefekvés elött az öregebbik fiu
magához vette a 90 forintot s ruhástul lefeküdt az
ágyba. Alig aludtak el Fischerék, Ungurán éles
baltával rájuk támadt és bestiális vérengzéssel vég-
zett a szegény fiukkal. A gyilkos, miután a 90
forintot magához vette, még az éj homályában el-
tünt Útját Románia felé vette s illetöségi helyére,
Sara-Nyagrába szökött Vele jött azonban egy
10—12 éves fiu is, akit a határon szintén meg
akart ölni, de minthogy nagy rimánkodással meg-
esküdött, hogy soha árulója nem lesz, hallgatásdij
ezimén 10 forintot kapott Ungurántól. Alig értek
haza, a kis fiu elmondta a borzasztó dolgot roko-
nainak, akik Unguránt feljelentették s igy került a
gyilkos a hatóság kezébe. A legutóbb itélkezett ez
ügyben a bukaresti törvényszék és Unguránt é l e t -
f o g y t i g l a n i f e g y h á z r a itélte.

— Hetvenkilencz vádlott. Nyiregyházáról irja
tudósitónk, hogy az ottani törvényszék ma folytatta
a végtárgyalást K o v á c s József sés társai bün-
perében. A vádlottak egytöl-egyig tagadják a ter-
hükre rótt cselekményt; egyik sem akar tudni
arról, hogy a letartóztatott szocziálistáknak szabad-
lábra való helyezését követelték volna. Holnap
folytatják a vádlottak kihallgatását.

«* Milliós csöd. A u s p i t z Gyula mérnök
csödügyében ma tartották meg a felszámolási tár-
gyalást A csödbiztos szobájában a hitelezök egész
légiója jelent meg. A csödvagyon körülbelül egy
negyedmillió forint, ezzel szemben Auspitz tarto-
zásai meghaladják az egy millió forintot. Egy ber-
lini vállalat 840.000 forintnyi követelést jelentett
be, ezenkivül körülbelül negyven hitelezö van;
többek között a ü'szapolgár-nyiregyházi vasút 195,000
forintnyi követeléssel.

=» Brunkaliné ügya. Most, hogy a törvény-
szék Brunkalánét és társait elutasitotta a perújitás
iránt elöterjesztett kérelemmel, az összes elitéltek-
nek meg kell kezdeniök büntetésüket. A királyi
ügyészség idézést küldött mind a három vádlottnak,
amelyben felhivja öket, hogy k é t n a p o n b e l ü l
j e l e n t k e z z e n e k a f o g h á z f e l ü g y e l ö-
n é 1 büntetésük megkezdése czéljából. A védök
azon fáradoznak, hogy a vádlottak mindaddig sza-
badlábon maradjanak, mig a törvényszék határozata
jogeröre emelkedik. -

Gróf Károlyi Sándor és a föváros.
A budapesti törvényszék polgári osztálya ma

hozott itéletet abban a kisajátitási perben, mely
gróf Károlyi Sándor és a föváros között folyik. A
pör tárgyát az a negyedfél kilométer hossza föld-
sár képezi, amelyre a fövárosnak a k á p o s z t á i -
m e g y e r i T i z m f l létesitésekor volt szüksége!
és amit kisajátitott A kérdéses terület részint Új-
pesten, részint Rákospalota községét érintve, a
váczi-ut és a Dana között húzódik végig.

A föváros és gróf K á r o l y i Sándor békéi
utón nem tudtak megegyezni, mert az utóbbi magas
árt követelt,: közel h a r m a d f é l m i l l i ó f o -
r i n t o t . Az alkudozások hossza ideig folytak, de
eredménytelenül, utoljára 800.000 f o r i n t o t

>*n o t t f e l a i ö v á r o s , ds a gróf ezt az
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ajánlatot sem fogadta el és meginditotta a kisajá-
titási pórt. A pör során nemhogy csökkentek volna,
de végeredményben emelkedtek a fövárossal szem-
ben támasztott igények, mert követeléssel léptek
föi Újpest és Rákospalota községek is.

Gróf K á r o l y i Sándor egy és más czimen
összesen 2,162.118 forint megitélését kérte, a földek
ama részeit, melyek újpesti beltelkek, négyszögoien-
kint tizenkét forintjával számitva. A legolcsóbb
helyek négyszögét 2 forint 30 krajczárra taksálta és
még a következö felszámitásokat tette: A kisajáti-
tott telken volt egy téglaházért 570.000 forintot
kért, azon a czimen, hogy a kisajátitás révén meg-
maradt földjeit is gazdasági hátrányok érték, 176000
forint kára támadt, ami szintén megitélendö és
végül felszámitott a Duna medréért is 200.000
forint. Ez utóbbi igényéhez azon az alapon formált
a gróf jogot, hogy ott, ahol övé a part, ennek hosa-
száig az ö tulajdona törvény szerint a vizmeder is.

E követeléseken kivül, amint emiitettük, be-
avatkoztak a pörbe Újpest és Rákospalota közsé-
gek is, az elöbbi 600.000 forintnak, Rákospalota
tán 60.000 forintnak a megitélését kérve a föváros-
sal szemben. Újpest azzal érvelt, hogy annak ide-
jén gróf K á r o l y i Sándor megengedte a község-
nek a part használását s ha azt most elvonták töle,
megkárosodott. Rákospalota is kikötésre használ-
hatott egy partrészt. A pör, amelynek elöadójául
a törvényszék L a m p e 1 Hugó birót rendelte ki,
képzelhetöén nagy arányokat öltött s a tárgyalások
során a felek több száz ivet irtak tele. Minden ér-
dekelt meghallgatása után a biróság tájékozást akar-
ván szerezni legalább is megközelitöen a valódi
érték felöl, amint az szokásos, szakértöket hallga-
tott meg s nem érdektelen idejegyezni, minö becs-
lések jutottak a törvényszék elö. A kisajátitott in-
gatlanokat :

a gróf szakértöje 1,500.000 forint
a föváros " 350.000 forint és
a biróság " 920.000 forint

értékünek nyilvánitotta.
Ily elözmények után történt, hogy ma dön-

tésre összeült a törvényszék hármas itélótanácsa,
melyben H o r v á t h Ferencz, a budapesti polgári
törvényszék elnöke elnökölt, a szavazóbiró K á l o s y
József volt, elöadó L a m p e 1 Hugó biró. Több
órai tanácskozás után a biróság meghozta itéletét,
még pedig olyköp, hogy a t e l k e k é r t g r ö f
K á r o l y i n a k 464.539 f o r i n t 46 k r a j -
c z á r t i t é l t m e g , a felszámitott feles összeg,
valamint egyéb czimeken támasztott igényeivel el-
utasitotta. Ú j p e s t községét a törvényszék egész
követelésével e l u t a s i t o t t a , Rákospalotának
azonban megitélt 120.000 forintnyi kártalanitást.

SPORT.
-f- Pozsonyi versenyek. Pozsonyban május

4-én és 5-én lesznek versenyek. A föfatam a po-
zsonyi nagy akadályverseny, mely a második napon
kerül dülöre. A nevezések az összes futamokra jól
sikerültek. A versenyintézöség a pozsonyi meetmgn
a következöképen alakult meg: Gróf Eszterhez?
Mihály, Jankovich-Bésán Gyula, Báró Kotz Wenzel
altábornagy, gróf Nádasdy Tamás, gróf WoJkenstein
Oswald igazgatók. Biró: Inkey AntaL Pályafel-
ügyelö : Sendlein János.

-4- Ganache. Gróf Batthyányi Elemér a Király-
dij-gyöztesét, Ganache-t, törölte a SirárfdijboL A
jövö hónap 19-én futandó 100.000 koronás dijban
még a következö lovak birnak indulási jogosult-
sággal:

Biromév&sek:
Áruló 48 kg PHkus 48 kg
Badacsony 48 kg Pressburj 48 kg
Busserl 51i/a kg Syivester 48 kg
Crampon 48 kg Presidait 4S& kg
Dória 48 kg Staonon
Eigentlich 48 kg Tick-Tack 49*/t kg
Esterfi 48 kg Nur Neoné 4&h kg
Gagerl 48 kg lienelik L 48 kf
Kárpát 48 kg Táltos
Komáxnasszony 49tyit kg Vivö
Mindig 51 kg ¥irgon« 46»/s kg
Makó 53 kg

Idösebbek:
Debutante 4é 61V« kg Meridián 5é 59 kg
Inaska 4é 61 kg Or-dur 4é 57 ke
F*ó6 44 61 k<

4 - A Mllne Istállóból. Doria, a Trial-Stakes
levert favoritja, Prásident, Aga és Rahn elhagyták
a Freudenau-t.

-f- A Kincsem-verseny. A vasárnap döntésre
kerülö Kincsem-verseny 17 nevezéssel zárult. A be-
nevezettek között vannak: Tip-Top, Inaska, Kópé,
Buda, Szolgabiró, Vivó, Brigand, Palnatoki és Ki-
lenczes.

-f- A kétévesek. Az idei kétévesek május
1-én lépnek elöször pályára a bécsi tavaszi meeting
utolsó napján. Ekkor futják a Micsoda-versenyt ég
a Lipót-dijat. Elöbbi 27, a Lipót-dij 23 nevezéssel
zárult. Sportkörökben nagy kiváncsisággal várják a
kétévesek elsö szereplését.

A bécsi lóversenyek.
(Küenczedik nap.)

Gyönyörü idöben, kisszámú, de elökelö kö-
zönség elött ért véget a mai bécsi; lóverseny. A
mezönyök meglehetösen kicsinyek voltak, de azért
meglepetésekben nem volt hiány. A meglepetések
sok embernek okoztak kellemetlen perezeket, mert
hát a favoritok vereséget szenvedtek, Különösen ki-
nos feltünést keltett K á r p á t veresége az utolsó
futamban. A Fenék-versenyben P a v o 1 i n lett a
nyertes és ezzel az ujabb gyözelmével is beiga-
zolta, hogy jó klasszisu lö. A versenyt gyönyörüen
megnyerte: a starttól egészen a czélig folyton ve-
zetett és igy gyözött Hebe ellen.

A részletes eredmény a következö:

L Nyeretlenek versenye. Dij 2000 korona, tá-
volság 1100 méter.
1. Báró Springer G. Or-chef 56 kilogramm,

lovagolta Hyams.
2. Gróf Trauttmansdorff N e 1 54Va kilogramm.

lovagolta Prudames,
3. Gróf Festetics T. H é r i t i é r e 54*/a kilogramm,

lovagolta Park,
4. Dreher A. D o m i n a 54Vs kilogramm,

lovagolta Bulford S.
Futottak még: Gróf Esterházy I. Lord of Kil-

dare 56 kilogramm, lovagolta Cleminson. Gróf Hadik
B. B. Áldomás 56 kilogramm, lovagolta Barker. Gróf
Henekel A. S'Azam. 54tys kilogramm, lovagolta Grim-
shaw H. Gróf Kinsky Zd. Cassonade 54*/2 kilogramm,
lovagolta Grimshaw A. Wahrmann R. Sorgenkind 56
kilogramm, lovagolta Adaxns.

Birói itélet: Biztosan V* hoszszal elsö, 1 hosz-
szal harmadik, 3/* hoszszal negyedik. Totalisateur 5:71,
helyre 25 : 85 L, 25:94 IL, 25 : 90 ffl.

Q. Saphlr-Handlcap. Dij 4000 korona, távol-
ság 1600 méter.
i . Gróf Forgách L. F o r g ó s z é l 58 kilogramm,

lovagolta Barker.
2.ritt, Janoff B e r t h a 55Vt kilogramm, '

lovagolta Wilton.
3. Dreher A. Z o t e 591/* kilogramm,

lovagolta Bulford S.
4. Angern-ménes S y i v e s t e r 65 kilogramm.

lovagolta IbbeL
Fütöttek még: Egyedy A. Buda 63V* kilogramm,

lovagolta Griitiths. Szemere H. Kilenczes 63 kilogramm,
lovagolta Cleminson. Wahrmann R. Duna 60*/* kilo-
gramm, lovagolta Adams. Gróf Henckel A. Merész 60Vt
kilogramm, lovagolta Grimshaw. Mr. Newmarket Malte-
ser 57tys kilogramm, lovagolta Slack. Lovag Lederer S.
Terka 57ty» küogramm, lovagolta Peake.

Birói itélet: Biztosan 1V» hoszszal elsö, IVs
noszszal harmadik. Totalisateur: 5 :39, helyre 25 : 62
L, 25 :44 IL, 25 : 97 IIL

HL Fenék verseny. Dij 8000 korona, távolság
2000 méter.
1. Báró Springer G. P a v o l i n 54 kilogramm,

lovagolta Hyams.
2. Schossberger L H e b e 52Va kilogramm,

lovagolta Wilton.
3. Gróf Henckel A. C z i g á n y l e g é n y 68küogramm,

lovagolta Grimshaw.
4. CapL George C o u s i n e 52Vs kilogramm,

lovagolta Gilchrist.
Birói itélet: Biztosan félhoszszal elsö, 2Vs hoszszal

harmsuiik. ToL: 5:13, helyre 25: 29 L, 25:29 IL

IV. Elad* verseny. Dij 2000 korona, távol-
ság 1600 méter.
1. Gróf Trauttmansdorff F u t á r 48 kilogramm,

lovagolta lianb.
2. Wahrmaim R. V o l t i g e u r 67Vi kilogramm,

lovagolta Adams.
3. Krausz L. F u r f a n g 58*/t kflogramm,

lovagolta Hyams.
Futottak még: Mr. Janoff Páratlan 64 kilogramm,

lovagolta Wilton. Báró Lederer S. Szivós 48 küogramm,
lovagolta Slack.

Birói itélet: Igen könnyen 4 hoszszal elsö, 1
l K * i f c Totalisateur 5 : 12, helyre 95 :88

1*25:490 .
V. Eladó gatrarseny. Handicap. Dij 2000 ko-

rona, távolság 2800 méter.
1. Szászbereki ménes J u r a 60 kilogramm,

lovagolta Kapósak,

2. Báró Schossberger N. V a, j j p n ggi/f kilogramjjj,
" " , lovagolta May.
3. Dreher A. B u m d i ö U 60 kilogramm,

lovagolta Wheetau
Futott még: Schwarte-FekeU Fejedelem 60 kio-

graram, lovagolta Buckenham,
Birói itélet: Igen könnyen 3 hosiszal elsö, fdi

hoszszal harmadik. Totalisateur: 5 : 11, helyre 25 : 88
i., 25 ; 37 II.

VI. Áprilisi akadályverseny. Pij 3000 korona,
távolság 4800 méter.
1, Geist G. Ve r b u n g 64 kilogramm,

lovagolta Gsampora*
2, Gróf Kinsky Zd, S1 a v a 60 kilogramm.

lovagolt* May,
Birói Itélet ; Igen könnyen hat hosss?ftl nyerve*

Totalisateur: 5 : 6,

VII. Dupa-verseny. Dij 3000 korona, távolság
1200 méter.
1. Okoliesányi föhadnagy R e g e n t 63 kilogramm,

lovagolta Peake,
2. Báró Üchtritz Zs, K á r p á t 54 kilogramm,

lovagolta Sharpé.
3. Gróf Trauttmansdorff F e 1 d he rr 48V2 kilogramm,

lovagolta Cleminfon,
Birói itélet: Küzdelem után 1V> hoszszal elsö,

rossz harmadik. Totalisateur 5 :20, helyre, 25 ; 27 L
25 ; 26 H.

EGYESÜLETEK,
,% Felolvasás a drótkötél-vssutskról. A magyar

mérnök- és épitész-egyletben ma este 6 és fél ura-
kor felolvasó-ülés volt. K á d á r Gusztáv ült a fel-
olvasó asztalhoz ée a drótkötel-vasutakról általában,
és ezzel kapcsolatban a G e l l é r t * és S z é c h e -
n y i - h e g y k ö z ö t t t e r v e z e t t k á b e l *
v a s ú t b e r e n d e z é s é r ö l értekezett. A fel*
olvasó, aki hosszabb ideig tartózkodott külföldön,
különösen Angolországban, elöször a drótkötél-vas*
utak szerkezetét magyarázta meg, kezdve azok-
nak legprimitivebb formáján, a bányákban hasz-
nálatos szállitóeszközökön. Ez a szállitó eszköz
nem egyéb, mint egy csiga, melyre drótkötél
van csavarva. A kötél mindkét végén kosár van. Á
lefelé való szállitásnál a kosárban levö anyag súlya
teljesen elegendö a szerkezet meginditására és mig
az egyik kosár lefelé megy, addig a másik fel-
jön. Ezek után áttér 4 lift ismertetésére, mely
szintén nem egyéb függélyes drótkötól-palyá-
nál. A hegyi sikló szintén rokona a drótkötél
vasutaknak. Ezek után áttér felolvasásának tulaj-
donképeni tárgyára, a Széchenyi- és Gellérthegy
közt létesitendö kabelvasutra. A kabelvasutak is-
mertetése után, amelyek egyedül alkalma-
sak meredek hegyekre a közlekedést le-
hetövé tenni, elbeszéli a tervet, a mely
már közel 9 év elött került elöször szóba, de csak
most jut a teljesülés stádiumába. Kivánja, hogy a
vasút épitésébe minél elöbb belefogjanak, mert igy
Budának ez a legszebb vidéke lesz a jövö Buda-
pest legnépesebb és legszebben beépitett helye.
Kádár Gusztávot érdekes felolvasása után az
egybegyült közönség zajosan megéljénezte.

A HIVATALOS LAPBÓL
Kinevezések. A p é n z ü g y m i n i s z t e r Fi-

scher Alajos számtanácsost a seúneczbányai magyar
királyi bányaigazgatóság mellé rendelt számvevöséghez
pénzügyi tanácsossá és számvevöségi fönökké, továbbá
Stubenfoli Guidó számvizsgálót a zólyom-brezói magyar
királyi vasgyári hivatal mellé rendelt számvevöséghez
számtanácsossá, mindkettöt végleges minöségben. Bla«
hunka Gyula, Páldi Károly és Pigl Károly számvizsgáló-
kat a miniszteri, Honigberger Mihály számvizsgálót a
brassói, Hallá János számvizsgálót a székesfehérvári,
Kohárits Gyula számvizsgálót a kaposvári, és Teli Vil-
mos számvizsgálót á kassai pénzugyigaagatóság mellé
rendelt számvevöséghez végleges minöségü számtaná-
csosokká. Pintér Károly joggyakornokot a zágrábi.
Argay Géza .közigazgatási gjakoraokot pedig a vukovári
pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minöségü pénzügyi
fogalmazókká, Gaál Zsigmond számgyakornokot a ko-
lozsvári adóhivatalhoz adótisztté ideiglenes minöség-
ben, a sajó szemVpéteri királyi adóhivatalhoz Rosenthat
Gyula sajó^zent-pétexi adóhivatali dijtalan joggyakor*
nokot adótisztté ideiglenes minöségben; a körmöd-
bányai magyar királyi pénzverö hivatal mellé rendelt
számvevöséghez Hrubisko Manó számgyskornokot pénz*
ügyi számtisstté végleges minöségben; a kassai királyi
Itélötábla elnöke uju Baksay József rimaszombati la-
kost dütalan joggyakornokká és az aradi magyar ki-

'gazgatóság Szabó Sándor aradi magyar
jószágigazgatósági dynokot a pankotal

királyi adóhivatalhox segéb/dqas gyakornokká idalgls*
böségben kinevexte.

k. A szegedi
állásra, a zalatnai kincstárilföl

_ gépkezelöi állasra, a nagyajtai járásbii
noki állásra, a pancsovai ioVaubivatamál
állásra, postamesteri állásra Csömörön,
Kiskun
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bányán Zólyom vármegye. Gyömrön, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye, a nagyröczei járásbiróságnál dijnoki
állásra, az egri törvényszéknél szolgai állásra lehet a
folyamodványokat benyújtani.

Árverések a fövárosban. Mezei Antal ingóságai,
József-körüt 14. szám, április 29. Roth Adolf ingóságai
Ujvásártér 9 a. szám, április 29. Somossy Karoly ingó-
ságai, Nagymezö-utcza 17. szám, április 29. Mák
Józsefbe ingóságai, Andrássy ut 100. szám, május 7.
Moskovics Hirsch ingóságai. Kiráiy-utcza 22. szám,
április 30. Geiringer Sándor ingóságai, Teréz-körút 40.
szám, április 29. Horovitz Malvin ingóságai, Lovas-ut
16/a. szám, május 3. Kocsis Mihály ingóságai, Német-
völgy 8104 szám, ápril 29. Müller Ármin ingóságai,
Lehel-utcza 23. szám; április 29. Pécsi Manó ingóságai,
Andrássy.nt 19. szám, április 29.

NYILTTÉR.

jfagy helyiség
J-sö eme.eten, mely egy nagy teremböl és több szo-
bából áll, augusztus 1-ére kiadó. Különösen alkalmas:
irodának, divatszalonnak, mühelynek,
egyleti helyiségnek, vivóteremnek, ma-
gániskolának, vagy nagy lakásnak.

Bövebbet a kiadóhivatal utján tudhatni. M68

ÖSTYÉN
FURDO

Világhirü kénest i s zap-
Urd6k 1898. megnyittat-

tak a Ferencz József-far-
láház, st tisztviselöink.
lodern berendezések az
ijkor minden hyg. vivmá-
nyainak

jt Konyán Söstó-firM
SS •gyedfill, a mely biztosan gyógyitja a köszvéuyt,
(suzos reumatikus bántalmakat. görvélykórt, csontszút,
és zuzódásokat; a legkitünöbb gyógyfürdö, börbajok,
pebó daganatok, mindennemü titkos betegségek, sápkor,
inas betegségek gyógyitására, bérbeadó. Értekezni lenét
Pay Sándor fOrdötulajdonosnál a fürdötelepen. Posta,
fánrda és vasúti állomás Hosszu-Pályi. a&

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Páris, április. 28. (Bankkimutatás) A pénzfor-
galom aránya az érczkészléthez 82.85:100. Kamatok
és leszámitolás jövedelme 436.000 f r t Érczkészlet
(ezüst) — 1.912,000 frk. Váltótárcza + 77.639,000
frank. Államkincstári követ. + 11.643,000 frank.
Magánkövetelések -,- 70.028.000 frank. Érczkész-
let (arany) + 1.575.000 frank. Elölegek arany
rudakra — 6.577.000 frk. Jegyforgalom - f 6.623,000
frank. ,

London, ápr. 28. (Bankkimotmtáa.) összes
tartalék 20.038,000 ( + 1.350,000). Jegyforgalom
27.543,000 ( + 161,000). Bankkészlet 31.781,000
( + 1.511,000). Magánosok letétel 33.935,000
(— 304,000). Kincstári köreteié* 37.437,000
( + 1.336,000). Jegytartalék (— 314,000).
font sterling.

N»w-York, április 28. ( a T. B.)
április 28. ápriKs 27.

cents cents
Búza májusra 121Va 122

, júliusra 102Vs IOIVS
m szeptemberre 39*/* 90

Tengeri májusra 39*/s
Chicago, április 28. ( a T. B.)

április 28.
cents

Bnz& májusra 122Vt
Tengeri májusra 34

A tözsdeadó-ankét
A pénzügyminisztériumban ma kezdödött a

tözsdeadó tárgyában összehivott

április 27.
cents
121V*
33V*

gy y
amelyen L u k á c s László pénzügyminiszter el-
nökölt.

Az ankét tárgyalásainak alapját "az értékpapir-
forgalmi adóról" szóló törvényjavaslat képezi, amely-
Bek föbb rendelkezései a következök:

Az értékpapir-forgalomban felmerülö ügyletek
a jelen törvényben foglalt határozatok értelmében
adókötelesek. A belföldi és külföldi váltók, utalvá-
nyok és chequek, a vert és veretlen nemes fémek
és a külföldi pénznemek, papirpénz és bankjegyek
iránti forgalomban kötött ügyletek az értékpapir-
forgalmi adó alól mentesek.

A megadóztatás érték szerint történik s az
kiszámitásának alapját az ügylet tárgyának

értéke képezi. Ettöl az értéktöl minden kétezer
korona után adó fejében tiz fillér jár.

A kétezer korona egységen alóli érték min-
denkor teljes kétezer koronának vétetik. Az érték
kiszámitásának alapjául a leszámolásra kötött ügy-
leteknél a leszámoló árfolyam, a közvetlen ügyle-
teknél pedig a megállapitott vételi vagy szállitási
ár szolgál. A folyó kamatok, az értékpapirosoktól
el nem választott kamat- és osztalék-szelvények és
a dij- és halasztóügyletek után fizetett dijak az
érték kiszámitásánál figyelmen kivül hagyatnak. Az
adólerovás szempontjából megkülönböztetendök:
a) a leszámolásra kötött ügyletek és b) a közvetlen
ügyletek. A leszámolásra kötött minden ügylet a
budapesti értéktözsdén jelenleg érvényben levö ér-
téküzleti szokások alapján a "Budapesti giro- és
pénztáregylet részvénytársaság" vezetése alatt álló
leszámoló iroda közvetitésével bonyolittatván le, az
ily ügyletek után járó adó pontos lerovásáért a le-
számoló iroda szavatol.

A közvetlen ügyleteknél és pedig a) az alkuszok
közbenjárásával kötött közvetlen ügyletekröl az al-
kusz két azonos kötjegyet tartozik kiállitani. Minden
egyes kötjegy értékösszege után az adó fele összege
rovandó l e ; b) az értékpapir-forgalmi ügyletekkel
iparszerüen foglalkozó társaságok és egyének (ban-
kok, bank- és váltóházak, bizományosok) az érték-
papir-forgalmi ügyletekröl külön lajstrom, illetöleg
lajstromok vezetésére köteleztetnek. Az adó a laj-
stromokba bevezetett ügyletek alapján az adó lero-
vására elsö sorban kötelezett fél állal teljes összeg-
ben rovandó le. Oly ügyleteknél, amelyek alkusz
közvetitése nélkül jönnek létre és amelyeknél a
szerzödö felek egyike sem foglalkozik iparszerüen
értékpapir-forgalmi ügyletekkel, az eladó a vevönek
számlát köteles kiadni. Itt az adó teljes összegé-
ben rovandó le.

A dijügyletek megadóztatása nem a megkö-
téskor, hanem a lebonyolitás vagy szállitáskor tör-
ténik. Aszerint, amint a lebonyolitás leszámolás
utján vagy közvetlenül történik, az ily ügyletekre
irányadó szabályok nyernek alkalmazást. A kisorsolt
vagy beváltandó értékpapirok beváltása és az
ugyanegy értékpapir czimleteinek kicserélése nem
képez adóköteles ügyletet. Az adólevonás közvetlen
vagy közvetett

Közvetlen adólevonásnak lehet helye a le-
számoló iroda utján lebonyolitott, az alkuszok
utján közvetitett és oly ügyleteknél, amelyeknél a
szerzödö felek egyike, vagy mindkét szerzödö fél
iparszerüen foglalkozik értékpapir-forgalmi ügyle-
tekkel. Minden oly ügylet után, amelynél az adó
lerovása nem közvetlenül történik, az adókötelezett-
ség bélyegjegyek felhasználása utján teljesitendö.

A bélyegjegyek a bélyeg- és illetékek iránti
törvények és szabályokban foglalt rendelkezések
figyelembe vétele mellett azokra az okiratokra ra-
gasztandók, amelyeknek az ügylettel kapcsolatban
való kiállitása a jelen törvény értelmében kötelezö.

A törvény értelmében kötelezöleg kiállitandó
okiratok vagy kötelezöleg vezetendö naplók ös laj-
stromok, valamint a leszámoló irodához benyújtott
leszámoló ivek az ellenörzö közegeknek bármikor
felmutatandók. Megörzésükre az alkuszok, az érték-
papir forgalmi ügyletekkel iparszerüen foglalkozók
és a leszámoló iroda három éven át, minden egyéb
személy egy éven át köteles. Az értékpapir-forgalmi
adó ellenörzése érdekében megejtendö minden el-
járásban a pénzügyminiszter által e czélra külön
megbizandó közegek járnak el. A törvény rendel-
kezéseinek megszegése, amennyiben az adóelvoná-
sának összege megállapitható, az elvont adóösszeg
150-szeresével ismétlés esetén pedig az elvont adó-
összeg 250—500-szorosával mint pénzbirsággal bün-
tettetik. Amennyiben az elvont adóösszeg nagysága
meg nem állapitható, a pénzbirság 300 koronától
tizezer koronáig terjed. A törvény rendelkezéseinek
megszegése abban az esetben, ha adóelvonással
nem áll kapcsolatban, 50 koronától 500 koronáig
terjedö pénzbirsággal büntetteük. .

Mielött a tanácskozás megindult, L u k á c s
László pénzügyminiszter rövid beszédben méltatta
a javaslat indokait:

A törvényhozás a kormányt többször fel-
hivta, hogy az értékpapirforgalomi adó behozatala
iránt törvényjavaslatot terjeszszen elö. A kormány
maga is abban a véleményben van, hogy az érték-
papirforgalomnak megadóztatása az igazságos adóz-
tatás eszméjének egyik követelményeit képezi és
igy követelménye ez a helyes adópolitikának és he-
lyes pénzügyi politikának is.

Mindaddig azonban, amig az értékpapirfor-
galmi adó behozatalának elöfeltétele, a tözsdei

kötések intézményszerü liquidatiójára egy orgánum
létezése, nem forgott fenn, addig ok nélkül való
lett volna ezzel a kérdéssel bövebben foglalkozni
Ez az intézmény most már évek óta létezik és az
akadályok nem forognak fenn és épen azért idö-

szerünek látszott megfontolás tárgyává tenni azokat
a módozatokat, amelyek mellett ez az adó nálunk
behozható volna, elökésziteni a szakkörök hozzájá-
rulásával, véleményének meghallgatásával egy oly
javaslatot, amely annak idején a törvényhozás elé
terjesztessék és midön az alkalmas momentum el-
érkezik, életbe léptethetö is legyen.

Ezután megindult a tárgyalás, amelynek során
ma a 15. szakaszig haladtak. Holnap az ankétet
folytatják.

Mezögazdaság.
A gyapjú értékesitésének elömozditása. A

földmivelésügyi miniszter a külföldön eredményesen
müködö conditionáló intézetekhez hasonlót fog leg-
közelebb felállitani. Amaz intézetek ugyanis majd-
nem kizárólag a textilipar hyroskopikus természetü
anyagaiban, úgymint a selyem, gyapjú és gyapot-
ban foglalt nedvesség, zsir és mesterséges terhelte-
tések pontos meghatározása után ez áru tényleges
haszonértékének kiszámitásával foglalkoznak. Az uj
intézet hivatva lesz a gyapjúnak, mint kereskedelmi
árunak biztosabb értékelését elömozditani, másfelöl
a juhtenyésztés érdekeit is szolgálni. Az uj intézet
tehát nemcsak gyapjufonalat és fésült gyapjút fog
megvizsgálni, hanem feladata lesz a zsirtartalom és
nedvesség meghatározása mellett a bundák osztá-
lyozása és mosása, és végül a gyapjuismeretre vo-
natkozólag felvilágositással fog szolgálni a tenyész-
töknek. A szükséges gépek elkészültével az intézet
azonnal megkezdi müködését.

Ipar és kereskedelem.
A nemzetközi vámpolitika jövöjéröl. A Magyar

Közgazdasági Társaság ma este tartott közgyülésé-
nek elnöki megnyitójául a fenti czimen olvasta fel
Láng Lajos v. b. t. t., a képviselöház alelnöke, nagy-
érdekü értekezését. A statisztika kitünö professzora
ezúttal azt a kérdést tüzte ki czéljául, hogy meg-
állapitsa a vámpolitika irányát. E kérdés megfejté-
sénél alapul vette, miképen fog alakulni a tengerentúli
verseny által eddig legjobban fenyegetett két ország,
Német- és Francziaország vámpolitikája, aztán,
hogy megmarad-e Anglia ezentúl is a szabad ke-
reskedelem mellett. Mivel Anglia vámpolitika] a
oly nagy befolyással van a nyerstermények piaczára,
elsö sorban Angliával foglalkozott elöadó. Kimu-
tatja, hogy Anglia, melyben egy félszázad óta
ugyanazon tényezök vezetik a politikát, azért
tért a szabad kereskedelemre, mert kifejlett
nagy iparát feszélyezte a mezögazdasági védelem s
Angliában ma is a külkereskedelem lévén a leg-
fontosabb politikai érdek, nem képzelhetö, hogy
Anglia valamennyire a védelmi irányra térne, amivel
megdrágitaná a nyerstermékeket. Kifejti továbbá,
miért nem lehetett attól tartani, hogy Anglia a
gyarmatokkal szorosabb vámegyesületbe lépjen.
Francziaországra térve át, részletesen vázolja a
gabonaárak történetét s kimutatja, hogy a mezö-
gazdasági és ipari védelem megvalósitása, melyre
Németország a 70-es évek óta törekszik, ott
a júliusi kormány óta megvolt, ugy, hogy a szabad
kereskedelemre való áttérés III. Napóleon egyéni
politikája volt, ki ezzel olcsóbb kenyeret akart
adni a tömegnek. Napóleon bukása után visszatért
a védelmi politika, kivált a mióta a tengerentúli
verseny a mezögazdaságot is fenyegette. Majd az
irodalom ismertetésével részletezi a franczia állam-
férfiak: Méline, Jules Ferry stb. felfogását, melyböl
kitünik, hogy Francziaország ezután is ragaszkodni
fog a védelemhez, mert a mezögazdaság Franczia-
országban nagy politikai hatalom, lévén a lakosság
40 százaléka mezögazda.. Az uj választások is két-
ségkivül szentesitik az eddigi vámpolitikát.

Végül Németországról szól, mely azelött a
lessez fairé alapján állt. A fordulat 1877-ben állt
be. Bismarck teremtette meg a védelmi irányt hires
mondásával: Deutschland den Deutschen ! Német-
országban a törvényhozás gyakorol most befolyást
az állam ügyeire s nem többé a bürokráczia, a
törvényhozásban szervezett termelö-osztályok mind
öntudatosabban védekeznek. Az uj irány arra vezet-
hetö vissza, hogy a nagy földbirtok, mely azelött
fenyegetve nem volt, a tengerentúli verseny
után a fenyegetett termelö szempontjából nézi a
helyzetet s szövetkezett a védelmet keresö többi osz-
tálylyal. Jövöre nézve hiszi elöadó, hogy az elért
sikerek alapján a védelem is megmarad, mert a
tengerentúli védelem megszünésé nem tapasztal-
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ható. De kifejezi, hogy a két kontinentális vezetö-
hatalom között Németország lesz az elsö, hol a ki-
vitel nagy fejlödése következtében kifejlik az ellen-
tét az ipari érdek és a mezögazdasági védelem
közt. Magyarország vámpolitikáját ahhoz alkalmazza
majd, hogy a kontinentális országokban ezentúl is
a védelem lesz-e az uralkodó irány. Felemliti Le-
vasseur jóslatát. A kontinentális államok vámpoli-
tikáját nem intézi többé egy bürokráczia s ha va-
lahol, ugy a mezögazdasági életben érvényesül a
nemzetek akarata a termelök s nem a fo-
gyasztók felfogásával, mert ezek vannak szer-
vezve. A jövö Magyarország feladata az ipart
kifejleszteni, mert egy, fökép mezögazda-or-
szág sohasem emelkedhetik a lakosság sürüségé-
nek s a gazdagságnak magasabb fokára. A mi tár-
sadalmi és politikai hatalmunk a mezögazdaságban
rejlik s ezt védeni nemcsak magáért kell, de az a
további haladás feltétele. A nagyszámú közönség,
melynek soraiban ott láttuk a közgazdasági élet
számos jelesét, zajos tapssal köszönte meg e nagy-
érdekü elöadást. Ezután még a szükséges választá-
sokat megejtve, véget ért a közgyülés.

A kenyér drágulása Franczlaorszagban. Mint
Parisból jelentik, a gabonaárak emelkedése folytán
a kenyérárak nagymértékben megdrágultak. Egy
font kenyér 30 centimesbe, egy zsák liszt 157 küó
súlyban 73 frankba kerül, holott még két hét elött
65 frank volt az ára. Mindenfelöl sürgetik a gabona-
vámok ideiglenes eltörlését. - *

Köbányai sertésplacz, április 28. Magyar elsö-
rendü : öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli súlyban) 57—58 krajczárig. Közép (páronkint)
300—400 kilogramm súlyban) 56—57 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli súlyban) 61—62 krajczárig. Közép (párott-
kint 251—320 klgrig terjedö súlyban) 59—59Vs kr.
Könnyü (páronk.250 klgrig terjedö súlyban; 581/*—59
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli súlyban
68Vi—59 krajczárig, közép (páronkint 240—260)
kflogramm súlyban) 5&—58*/» krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedd súlyban) 57Vi—58
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. április26. napján
volt készlet 33.601 drb, április 27-én felhajtatott
750 drb, április 27-ön elszáilittatott 216 darab,
április 2S-ára maradt készletben 34.135 darab. A
hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásár, április 28. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertésvásárra 1898. április 27-én érkezett
864 drb. Készlet 240 darab, összes felhajtás 1104
drb. ElszáTIttatott budapesti fogyasztásra 459 drb.
elszállittatlan maradt 645 drb. Napi árak: 120—180
kilós 55—59 kr., 220—280 kilós 57—59 kraj-
czár, 320—380 kilós 57—59 krajczár, öreg nehéz
56—56Vs kr., malacz 38—42 kr. A vásár hangnlaU
élénk volt.

Budapesti gazdasági é s tenyéazmaihatáaár,
április 28. (A budapesti közvágóhid és marhavásár-
igazgatóság jelentése.) Felhajtatott: 192 drb,
úgymint: Jármos ökör közép 5 drb. Fejös tehéit:
tarka 121 drb, bonyhádi 64 drb. Tinó 2 darab
Fejös tehenek nagyobb számban voltak felhajtva
nagyobb verök hiányában darabonkint 10 irttal
hanyatlottak. Az egyes vevök közül emlithetök V
Sckwarcz Samu Czinkota 18 darab fejös tehén.
Következö árak jegyeztettek : Fejös tehe-
nekért és pedig : tarka, kevert származású tekén
70—120 frt, bonyhádi tehén 110—160 frt dara-
bonkint. <•• '

Budapesti szurómarhavásar. április 28. Fel-
hozatott 1102 drb belföldi, 13 darab növendék élö
borjú. 1465 drb élö bárány. A borjú és bárány-
vásár hangulata vontatott. Jegyzett árak: Élö
borjuk belföldi 26—36 forintig, kivételesen 38firtig,
növendék 21—24 frtig. Élö bárány ; 4—7.50 firtig,
ölött bárány 2—6 forintig súlyra.

Budapesti vágómarhavásar, április 28. (A
budapesti közvágóhid- és marhavásár-igazgatóság
jelentése.) Felhajtatott: 2426 darab nagy vágó-
marha, nevezetesen: 1419 drb magyar és tarka ökör,
566 drb magyar ös tarka tehén, 203 darab szer-
biai ökör, 4 drb szerbiai tehén, 175 darab bika és
59 darab bivaly. Minöség szerint 643 darab elsö-
rendü hizott, 1531 drb középminöségü és 2S2 drb ali-
rendelt minöségü hizott ökör. A kisebb felhajtás
következtében az irányzat valamivel szilárdabb volt

az alant jegyzett a múlt hetiekkel egyezö árak,

igukban. Csak egész silány öreg
volt nehéz eladni, ezekért csak múlt heti árakat
lehetett elérni. K ö v e t k e z ö 4 r a k j e g y e z -
t e t t e k . - Hizott magyar és tarka Ökör, jobb nu-
nöséitü 27—82 forintig, hizott magyar és tarka

ökör, középminöségü 24—27 frtig, alárendelt mi-
nöségü magyar és tarka ökör 20—24 forintig,
jobb minöségü magyar és tarka tehén 20—30
frtig, kivételesen tarka tehén 31 Vs frtig, magyar
tehén, középminöségü 20—30 frtig, szerbiai ökör,
jobb minöségü 25—29 frtig, szerbiai középminöségü
22—25 frtig, szerbiai bika 22—30 frtig, szerbiai
bivaly 17—20 frtig, kivételesen 22 frtig, méter-

élösulyban.
Bécs! Juhvásár, április 28. Felhajtatott 1119

darab. A vásár teljesen üzlettelen volt és a felhaj-
tás legnagyobb része a tulajdonosok számlájára
alighanem Parisba lett továbbitva. Kiviteli juh je-
gyez: 20—22 krral.

Bécsi szuromarhavásár, április 28. A mai
vásárra felhoztak 4127 darab borjut, 2137 darab
élö sertést, 1295 darab ölött sertést, 322 darab
ölött juhot, 1844 darab bárányt. A borjuvásáron
a múlt heti árak fentartották magukat, ölött serté-
sekben az üzlet élénk volt és az árak 2 krral emel-
kedtek. Jegyzések: ölött borjú 34—40 kr, prima
42—64 kr, igen finom minöségü 56—60 kr., fiatal
sertés 33—45 kr, ölött nehéz sertés 50—56 kr,
prima süldö 46—54 kr., ölött juh 26—38 kr.
küónkint Bárány 5—11 forint párja.

Közlekedés.
Az államvasutak pénzügyi eredményei. A vég-

leges leszámolás szerint a múlt évben a következök
voltak a bevételek : a személy- és podgyászförga-
lomból 22,581.379 forint, a teheráruforgalomból
65,359.016 forint, különféle bevételek 6.807.666
forint, összesen 94.748.061 forint. Az üzemi és
egyéb kiadások pedig kiteltek 60,691.185 forintot
s igy a tiszta jövedelem 34,056.876 forintot. Az el-
ért bevételek csak 0*7 százalékkal maradtak mö-
götte az elöirányzott bevételeknek és csak 5 száza-
lékkal az áru- és személyforgalom tekintetében
rendkivül kedvezö millennáris év mögött, azonban
körülbelül ugyanannyival nagyobbak, mint a nor-
mális 1895. évben.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, április 28.

Szegény Horovitz! Kétségbeesett tettével vájjon
hány embert mentett meg attól, hogy hasonló el-
szánt lépésre vetemedjék. Mondják a gabonacsar-
nokban, hogy az inszolvens ügynök, ha a ránehezedö
gondok súlyos terhe alatt össze nem rpskadva,
csak egy pár óráig nézi még a fejleményeket, hogy
akkor nemcsak fizetésképtelensége "eloszlik mint a
buborék", hanem ma már ismét polgári vagyon
ura volna. Azt hisszük, hogy nem a helyes utón
Tannak e felfogással. Ennek a katasztrofális
eseménynek be kellett következnie, hogy a
légkör tisztuljon. Ha ez vagy más ilyen ki-
nos inczidens elö nem fordul, talán ma is
virulóban volna az a hajsza, amelyet immár két
hét óta meg-megujuló erövel folytatnak. Hisz odáig
jutottunk, hogy sem a terméskilátások, sem a tény-,
leges (nem a hiresztelt) készleti viszonyok mi be-
förfásssl sem voltak a tendencziákra, mert minden
áron és minden auspicium mellett akadt vevö.

Ma fordult egyet a kerék és eladók is voltak
a piaczon, ha nem is — minden ár mettett. A józa-
nul, higgadtan gondolkodó gazdák egy része kezdi,
belátni, hogy a mintegy tiz és • félforintos búzaár
még sem megvetendö és csakugyan megérdemli,
hogy a termelö azt magának biztositsa. Ma több
nagyföldbirtokos körülbelül ez ár bázisán- elöre
adta el termésének egy hányadát. Megjegyezzük,
hogy nem határidöüzletet kötöttek, hanem tényleg
eladták idei búzájukat, söt még minden minöségi
jótállás nélkül A kereskedö-czégek persze aztán a
határidöpiaczon biztositották maguknak az árakat.

Ma tehát úgynevezett "egészséges áru" volt
a vásáron és ebböl azt következtetjük, hogy a leg-
közelebbi árhullámzások — természetesen elöre
nem látható események kizárásával — öszi búzá-
ban a 10 és 11 forintos kurzusok között fognak
mozogni'

Nagyobb variácziók az idén mindig lesznek,
mert a magas árfolyamok érzékenyek- A hét forin-
tos búzaárak idejében 10—15 krajczárnyi os-
czüláczió már hausse vagy baisse számba ment,
ma, a néhány óra alatt beálló fél forintos árválto-
zás már nem is okoz különös emocziót.

Az effektiv búza különben teljes 70 krajczár-
ral csökkent árában. Ezen nem is csodálkozunk, mert
elvégre két-három forintos áremelkedés után ex
csak természetes reakcziónak volna mondható. Nem
értjük azonban egyáltalában a malmok magatartá-

sát. A 15 forint 70 krajczáros árak mellett egymás
kezéböl kapkodták ki a kinált tételeket, ma meg
egyszerre 14 és fél forinton sem kellett nekik
ugyanaz a búza. Tudtunkkal az angol lisztpiaczo-
kon tartós a lázas kereslet, a Marc Lanen nem
szüntették be a budapesti szerencsétlenül járt
börzeügynök esete folytán a forgalmat; honnan
tehát egyszerre a fagyos tartózkodás ? Lisztgya>
raink viselkedése különben nem keltett semmiféle
szenzácziót.

Hozzá vagyunk szoktatva ez oldalról a gyarló
emberi észszel megfoghatatlannak tünö üzleti poli-
tikához. Láttuk, hogy a malmok márcziusban, amikor
12 Va forintért kinálták nekik a legszebb búzát, hogy
duzzogtak, konferencziáztak és üzembeszüntetéssel
fenyegetöztek. Aránylag csekély lisztkészletük
annyira nyomta akkoriban szivüket, hogy kétszer
háromszor annyit adtak el elöre májusi szállitás-
sal. Nem csalódunk, amidön azt hisszük, hogy
e körülmény nagyban hozzájárult az utolsó napok-
ban tapasztalt mohó vételkedv élesztésóhez.

A határidöforgalom szintén nyugodtabb jel-
leggel bii-t, noha az árvariácziók elég jelentékenyek
voltak, de hát ma már inkább maguk közt voltak
a tözsérek. A látogatókat elsöpörte az elsö vissza-
esés, amint elfujja a szellö a ködöt. Most utólag
azon tanácskoznak, miként lehetne a "telt házakat"
meggátolni és hallomás szerint a belépö dijat fel
akarják emelni 1 forintról 5 forintra. Hát ez csak
a tözsdepénztár jövedelmét gyarapitaná, de a ki-
vánt eredmény kimaradna, mert azokat az urakat,
akik ott a tözsdén akarnak meggazdagodni, azokat«
pár forintnyi kiadás csakugyan nem genirozza. Itt
csak egy hathatós rendszabály képzelhetö;: be kell
szüntetni a "nyilvános elöadásokat,"

Tegnap emlitettük, hogy az ügynöki korlátot
ismét felelevenitették. Ma már el is parentálhatjuk.
Nem lesz ott sohasem rend vagy korlát. Nyugodt
idöben nem szükséges, viharos napokban pedig
a szenvedély áttöri a korlátokat, még ha öntött-
vasból valók is.

A május-juniusi szállitással kötött ügyletek
jegyzékét ma adták be a giro és pénztár egylethez.
Az ez üzletböl eredö differencziákat május máso-
dikán kell kiegyenliteni és értesüléseink szerint a
fizetési nap minden zavar nélkül fog elmúlni. A
következö Ukvidáczionális árfolyamokat állapitot-
tak meg;

Búza 13.82 frt
Rozs 9.32 "
Tengeri 6.08 9 ,
Zab 7.50 "

Megint csak a tegnapi fisetésleéptelensógra
kéil visszatérnünk és mondhatjuk, hogy ha az uteCS*
megvárja a mai délutánt, akkor bizonyára égési
rpáa & képe a leszámoló Viifrflfisftk Hy^wiényfrntlEr

Búza.
Elkelt 10.000 métermázsa búza 50—70 kraj-

czárral olcsóbb árakon. Idegen búza nem volt for-
galomban.

Elöfordult eladások
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800
200
800
100
300
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200
100
100
240
380
40*1
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f i
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76«
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7S»
75
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76
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TG»
**•

átlag

állag

átadási

Badap«rt

8

5TBH15.50
14.50
14.50
14.80
14.S0
14.50
14.—
14.55
14.85
14.75
14.50
14.50
14.40

itt
HMBivatalon Jegyzések búzában.
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76
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74
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14,10 14.80
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14JS
1445
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Raktárállomány búzában és lisztben: A
fövárosi közraktárakban 103.200 métermázsa búza
és 68.400 métermázsa liszt, a nyugotiban 17036
métermázsa búza és 545 métermázsa liszt A Silos-
ban 4000 métermázsa búza.

Határidöüzlet búzában : Májusi búza tar-
tóit, mig öszi búza lanyha irányzata volt, az árak
nagyobb realizácziókra olcsóbbodtak.

Elöfordult határidökötések búzában.

Határ Ida
Dételfitti és déli ttod* Dttaffai ttofe

kezdeti forgalom j zárudjkazdati

Bájos 14.07

i l . —

14.05-13.97-85-91
S0-70-S8

10.99-95-94-90-85
80-78-81-S3-9G-94

frfdat

I3.S2 13-S4I 13JO-75-S2 1 i t . M
8&-90-8&

10.75 j 10.67 10.65-60-65
72-6S-04-CS

10.89

Hivatalos

Határida

aájM

határidojegyzések búzában.
Déli tözsde zárlata

április 28.
péns

13.82
10.78

aru

18.87
10.74

április 27.
j>enz

11.22

aru

14J3
11.24

I M I

Rozs.
Kéazéruüzlet. Elkelt néhány kocairakomány

16 krajczárral olcsóbb árakon.

Elöfordult eladások rozsban.

•Mjwjfalt

SK>
SMO

6

s
származás

peatvidéJd
szokvány

mefj."

-

ÉtadáM

Bpest par.
BudapMt

ir.n^fo

&S2

Kte

•

Hivatalos jegyzések rozsban.
hektoliterenkinti

súly
H!ngn»Tnmbail

daonnda
mésodn&dfl

70—n

100 kilogramm készpénz ára

fittöl

9.60
9.55

Raktárállomány. A közraktárban 20700
saétennázsa; a nyugati pályaudTaron 398 méter-
mázsa.

Határidöüzlet rozsban: Öszi rozs irány-
zata lanyha volt, árak körülbelül 30 krajczárt ve-
•zitettek a tegnapi zárlathoz képest.

Elöfordult határidökötések rozsban.

Batáxid*

majoa

anyt«iaber

Délelötti és déli tözsde
Kezdet

9.S0

forpdom

8.16-16-15
12-10-15

zárlat

8.12

DSatáni tözsde
kezdet { fof^üon

8.15 8.14-12
10

zárlat

8.15

Hivatalos határidöjegyzések rozsban.
DéE tözsde «rt»t»

pétu
ápdBs27-<
pénr f ára

Bájos
8.10 8.15

_ I _ I
&5S [ 8.55 j

•.32

Takarmányfélék.

Készáruüzlet takarmányfélékben. Zab
szilárd, a kinálat gyér. Árpa üzlettelen. Tetigeá
10 krajczárral olcsóbb, a kereslet megcsappant.

Elöfordult eladások takarmányfélékben.

too
100
100
un
100
900
m
100
108

«*!>

irpa

I
I

II

Határidoüzlet. Mivel a búza nagyon lanyha
irányzatot követett, a tengeri ára is 10 krajczárral
olcsóbbodott

Elöfordult határidökötések takarmányfélékben.

tá
S-US
S-—
7£5
T.S5
T.TiHa
TJSB

6.47VI

Hivatalos jegyzések takarmány félékben.

Asa

• • • •

Ö

m

m

1 neuoiiic-

takannátrr
exebávaá
aSrUcdei

»-at

lOOkcktep.

e.75
T.—

7JQ
6uO5

frt*

TS
SL—
6.10
6 —

Raktárállomány takarmányfélékben; A
börraktárakban 14700 métermázsa árpa, 5200 mé-
termázsa zab, 13.800 métermázsa tengeri. A nyu-
gati pályaudvarban 215 métermázsa zab, 16 mé-
termázsa tengeri. A Silosban 4000 métermázsa
tengeri.

l a

Tsagsrf .

•

Z a » . . .
•

Halár-
iát

május

Jnlins

májas
szept.

Délelötti és déli tözsde

kesd.

8.10

6.20

6.0b

forgalom

6.06-04-02
5.99-6.03-05

6.24-TO-15-13
10-14-15

6.02-S-—
5.95-98-98-99

zári.

6.03

6.16

£-

Délutáni tSzsde

kezd.] forgalom

6.05

6.18

6.04

6.03-06-07-09

6.15-17-19-22

6.01

sári.

6.10

6.22

6.03

Hivatalos határidöjegyzések takarmány-
félékben.
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április 27-én

pénz

6.22
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BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, április 28.

A szilárdság az értéktözsdén tartós. Az esti
tözsdék külföldröl mindig magasabb árakat jelente-
nek és ezek alapján a megnyitás nálunk is szilárd.
A mai nap folyamában a berlini hirek csak egyszer
hatoltak gyöngitöleg az üzletre, még pedig délben.
De csakhamar épen Berlinböl indult ki ismét a
kedvezöbb hangulat, söt a berlini tözsde részére
nálunk vásárolták is az értékeket, amely körülmény
újra megerösitette a már elöbb is hangosan nyi-
latkozott véleményt. igy történt, hogy az utótözsdén
az árak ismét tetemesen emelkedtek. A helyi
piaczon ma megint a malmok Toltak elötérben,
bátran mondhatjuk, hogy alig van a hivatalos ér-
téklajstromon malom jegyezve, melynek részvényét
ma nem vásárolták volna nagy készséggel és tete-
mesen magasabb árakon. Világos, hogy az idei ga-
bona állásáról érkezö jobb hirek bátoritanak e
vásárlásokra. Ugyane hireknek köszönhetö a ked-
vezö vélemény, mely az osztrák államvasut és a
magyar hitelbank részvényei iránt nyilvánul. E két
papirban szintén nagy és sürgös volt a kereslet az
egész napon át. Csak a zárlati realizácziók nyom-
ták le árukat a napi avance-ukhoz képest csekély
fél forinttal.

Az elötözsdén : Magyar hitelrészvény 378.50
—379.75, Jelzálogbank 252.25—253.—, Leszámitoló
bank 252.—252.50, Osztrák hitekészvény 354.50
-T-355.10, Osztrák-magyar államvasut 346.50—347.90
Kereskedelmi bank 1400, Közúti vaspálya 389.75—
391.50, Villamos vasút 272.-272.25, Rimamurányi
254.-254.75, Salgótarjáni köszénbánya 618.—.

Délelötti 11 óra 15 perczkor zárulnak:
Osztr. hitekeszT. 354.80, Magyar hitelrészv. 379.25,
Aranyjáradék 120.70, Koronajáradék 99.15, Leszá-
mitoló bank 252.—, Jelzálogbank 252.25, Rima-
murányi 254.75, Osztrák-magyar államvasut 347.90,
Ipar* és kereskedelmi bank 103.75, Déli vasút
73.50, Márka 58.83, Villamos vasút 272.25, Közúti
vasút 391.—.

A déli tözsdén elöfordult kötések:
Iparbank 175.—, Salgótarjáni 616.—617.50, Közúti
Tasut 391.50—338.75, Villamos vasút 276.50—
273.50, Magyar hitelrészvény 3797/«—378, Magyar
ipar- és kereskedelmi bank 103.50, Magyar jelzálog-
bank 253.50—252.75, Magyar leszámitoló bank
252.50—252, Rimamurányi 254.75—254, Osztrák
hitelrészvény 354.90—353.90, Újlaki téglagyár
245—246, 'Osztrák-magyar államvasut 347.90—
346.75, Konkordia-malom 295—305, Budapesti-
malom 705—715.. Erzsébet-malom 301, Lujza-ma-
lom 172—185, Mohiárok és sütök malma 235—
245, Viktória-malom 131, Drasche 900—903, Álta-
lános köszénbánya 109—110, Magyar ezukoripar
155.—.

Dijbiztositások: Osztrák bitebészTényekben
holnapra 2. 2.50 forint, 8 napra 5.50—6.50
forint, május utoljára 10.50—11.60 forint.

Délután lóra 30perczkor zárulnak:
sfd&iSS. áprJQ»27.

Magyar aranyjáradék 120.25 120.25
Magyar koroiurjéxadék 99.— 99.—
Magyar hitekészvény 378.— 375.25
Magyar ipar és keresk. bank 103.25 102.75
Magyar jelzálogbank 253.— 251.—
Magyar leszámitoló bank 252.— 250.50

254.—
353.90

73.—
346.75
388.75
274.—

252.75
353.20

73.—
845.25
280.—
270.—

Rimamurányi vasmü
Osztrák hitelrészvény
Déli vasút
Osztr.-magyar áDamvasut
Közúti vaspálya
Villamos vasút

Az utótözsde magas berlini jegyzésekre
szilárd volt. Osztrák-hitelrészvény 354. 353.80
—356.20, magyar hitelrészvény 378.25—380, leszá-
mitoló bank 252.50—252.25, rimamurányi 254—
254.25. osztrák-magyar államvasut 346.75—348.75.
közúti vásut 389.— forinton köttetett.

Délután 4 órakor zárolnak :

Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelrészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmfl
Közúti vaspálya
Villamos vasút
Ipar és keresk. bank
Déli vasút

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, április 28. Terményekben az irány-

zat szilárd volt, de a forgalom jelentéktelen ma-
radt, mert nem igen volt kinálat.

Hivatalos jegyzések.

április 28.
355.70
379.50
348.50
252.—
253.—
254.—
389.—
273.50
103.25
73.25

április 27.
353.20
376.50
345.25
251.25
250.25
253.50
889.—
269.50
102.50
73.—
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Zsákkal egyttU
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súly helyett
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Határidöre
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Kétz áru
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,64.50

54I50
55.50
60.—

IA.2Ö
15.25
19.5C
13.—
14.50
19.—

1 1 II I
I 1
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19.50
IS.—

— -

4 J . —
29.—
32.—
37.—

Aru
frt

e5.50

5&.50
50.50
6 1 . -

li.Ta
15.73
20.—
13.5.J
15.—
19.50

20.—
1S.50

. _

5 2 . -
3 1 . -
35.—
40.—

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, április 28. A vásári forgalom : Has-

nál & forgalom éfénk, árak emelkedtek. Baromfi-
nál csendes, árak emelkedtek. — Halban lanyha,
árak szilárdak. — Tej- és tejtermékeknél élénk.
— Tojásnál csendes, árak csökkentek, Zöldség-
nél éjénk. — Gyümölcsnél élénk. Füszerek-
nél csendes, idöjárás: derült, meleg. A központi
vásárcsarnokban'nagyban eladott élelmi czikkek
hivatalos árjegyzése a következö: Has. Mar-
hnhvm hátulja I. 50—58 frt II. 44—50 frt.
Birkahús hátulja I. 36—40 frt, II. 28—36
frt. Borjúhús hátulja f. 56—60 frt, II. 45—50 frt.
Sertéshús elsörendü. 65—66 frt, vidéki 53—50 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—80 kr
(kilónkint). Sertészsir hordóval 67.0—67.0 frt (100
kilónkint). —Baromfi (elöl Tyúk Ipar 1.10—1.40
frt Csirke 1 pár 0.60—1.30 frt. Lud hizott kflón-
kint 4d—50 kr. — Különirélék..Tojás 1 láda (1440
drb) 27.75—26. irt. Sárgarépa 100 kötés 3.00—6 00
frt. Petrezselyem 100 kötés 3.00—6.C0 frt. Lencse m.
100 kfló 14—18 frt Bab nagy 100 küó 8—12 frt
Paprika L 100 küó 30—50 frt, IL 10—30 frt. Vaj
közön*, küónkintü-95—1.00 frt Vaj-téa küónkint 1.10
—1.25 frt Burgonya-rózsa 100 kfló 3.00—3.60 frt
Burgonya sárga 100 kfló 3.20—3.60 frt — Halak.
Harcsa (élö) 0.80-^1.— frt 1 küó. Csuka (élö) 0.60—
1.00 frt 1 küó. Ponty dunai 0.40—0.60 frt

Szesz.
Budapest, ápr. 28. Irányzat szilárd. A kon-

tingens nyersszesz ára Budapesten 19.50—19.7o.
Finomitott szesz nagyban 57.75—58.25, Finomi-
tott szesz kicsinyben 58-50—58.75, Élesztö-
szesz nagyban 58—58.25. Élesztö szesa kicsiny-
ben 58.50—58.75, Nyers szesz adózva nagyban
6*.—-4I7.VI, Nyersszesz adózva kicsinyben 57 25—
57.T5, Nyeis szesz adózatlan (exknt) 16.50—16.75,
Denatnrátt szesz nagyban 21.50—21.75 Denaturált
szesz kicsinyben 21.75—22.—. Ax árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasút Budapest
készpénzfizetés mellett értendö.

Béc», április 28. Kontingens nyersszesz
Mumah szállitásra 2060 forinton kelt eL Zárlat-
jegyzés 20.—20.50 forint
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Bécs, április 28. Kontigentáit szesz kész
áruban 20.50 frttól 20.70 irtig. Emelkedö.

Prága, április 28. Adózott trippló szesz
nagyban -V>. késöbbi szállitásra 56.25—56.50 fiion
keit el. Adózatlan szesz azcmaaü szállitásra 19.25
forinton jegyeztetett nagyban. Szilárd.

Trieszt, április 28. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90°/o hektoliterenkint nagyban magyar
áru 1350, cseh áru 14.—, román áru 13-—
forinton jegyeztek április-augusztusi szállitásra

Berlin, április 28. Szesz helyben 53.50 márka
— 31.f,i frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
á 10,000 literszázaiéfc Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.tO frt.

Stettln, április 28. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 03. márka = 31.21 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.90 frt.

Boroszló, április v8. Szesz (50-es) pr. áprilisra
71.50 márka = 42.12 frt; szesz (70-es) pr. áprilisra
51.80 márka = 30.51 frt Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.KÖ frt.

Hamburg, április 28. Szesz áprilisra 25.25
márka = 1 4 . 8 7 frt; ápril—májusra 25.25 márka —
14.87 frt ; május—júniusra 25.25 márka — 14.87 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.90 forint

Paris, április 28. Szesz folyó hóra 4S.75 ftk
«= 25.77 frt; májusra 4S.25 frk = 25.52 frt;
májustól 4 hóra 47.75 frk = 25.24 frt; 4 utolsó
hóra 43.25 frk = -22.88 frt. Az# árak 10.000
liter százaiékonkint 1/4% leszámitással értendftk.
Átszámitási árfolyam 100 frk «= 47.70 frt.

Czukor.
Prága, április 28. Nyers czakor 83*/» czukor-

tartalom, franco Aussig. Azonnali szállitásra 12.821/*
frt, okt.—decz. szállitásra 12.871/! forint.

Hamburg, április 28. Nyers czukor L o. b.
Hamburg, azonnali szállitásra 9.47 márka, májusi
Bzállitásra 9.52 márka, júniusi szállitásra 9.60
márka augusztusi szállitásra 9.80 márka. Irányzat
szilárd.

Paris, április 28. Nyers czukor (88 fok) készáru
30.50—31.— frk, fehér czukor áprilisra teAh franl,
májusra 34.25 frk, 4 hóra máj.-tól 34.50, 4 hóra
okt.-tól 31.7a frk. Finomitott készáru 103.50—104
frank.

London, április 28. Jávacznkor ll*/« sMDmg,
szilárd. •._ .

Petroleum.
Hamburg, április 28. Petroleum helyben 5.35

márka =- 3.15 frt. y
Antwerpen, április 28. Petroleum fm. helyben

16.Vs frank = 7.69 frt
Bréma, árpilis 28. Petroleum fin. helybeli 5.45

márka =- 3.21 frt.
Newyork, április 23. Petroleum fin. 70 Ábel l e s t

Newy óikban 5.60 cenis, fin. petróleum. Pbiladelphiá-
ban 5.53 cents; United Rife Line Certificates áp-
rilisra 71.—; nyers petróleum áprilisra 6.25 cents.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, április 28. A mai tözsdén lanyha volt

az irányzat, mivel nagyobb realizácziók fordulták
elö. Az effektiv-piaczon búza 30 krral olcsóbbodott
Köttetett: búza május—júniusra 13.98—13.7I—
13.78 forinton, búza öszre 10.85—10.73—10.78
forinton, rozs tavaszra 10.45—10.35 forinton, rots
öszre 8.30—8.20 forinton, zab tavaszra 7.70—
forinton, zab május-júniusra 7,63—7.64 forinton,
tengeri gmájus~juniusra 6.28—6.26—6.30 forinton,
tengeri juL-augusztusra 6.40—6.38—6.45 forinton,
búza tavaszra 14.80—15 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Búza tavaszra 14-80—15.—, május-Júniusra

13.77—13.79, öszre 10.77—10.79, IOZB tavaszra
10.30—10.40, öszre 8.30—8.S5, tengeri május-
júniusra 6.29—6.31, július—augusztusra 6.42—
G.44, zab tavaszra 7.80—7.85, május—júniusra
7.77—7.80 forinton.

Boroszló, április. 28. Búza helyben 23.10 márka
(— 13.61 frt) sárga. Búza helyben 23.— márka
(— 13.55 frt). Rozs helyben 17.— márka (— 10.01
frt) Zab helyben 16.90 márka (=— 9.96 frt) Tengeri
helyben 13.— márka (= 7.66 frt). Minden 100 Ü6n-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka — 58.90 frt.

Hamburg, április* 28. Búza hobrteni 240—250
márka (=» 14.13—14.72 frt). Rozs naeklettbiB-gi
173—182 márka (=10.19—10.72 frt.) Rozs orosz 133
134 márka (== 7.83—7.89 frt). Minden 100 kÜónkint
Átszámitási árfolyam 100 márka — 58.90 Irt.

Paris, április 28. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
32.50 frank (=15.50 frt). B o a májusra & § 0
frank (=-15.50 frt). Busa jalius-auf.-ra 31.40 frank
i— 14.99 frt). Búza májustól 4 hóra 30.80 frank
(— 14.46 frt). Rozs folyó hóra 21.50 frank (— 1O85
frt). Rozs májusra 21.50 frank (=» 10.S5 irf).
Rozs julius-aug.-ra 20.50 frank (— 9,78 frt). Rozs
májustól 4 hóra 18.60 frank (=8.87 frt). Minden 100
kilónkint Átszámitási árfolyam 100 frank — 47.70
forint

Paris, április 28. (Zárlat.) Búza folyó hóra
32.60 frank ( = 15.55 frt). Búza májusra 32.60
frank ( = 15.55 frt). Búza iulius-augusziusra 31.50
frank i=15.03 frt.) Búza 4 hóra májustól 30.25
frank (=14.43 frt).

London, április 28. Tartott irányzat. Ango
búza 2, liszt elvétve 2, gömbölyü tengeri 1—IVs, ke-
vert amerikai tengeri SA—1, árpa V4—Vi sh.-ge
magasabb. Úszó gabona nyugodt. Hozatalok: búza
21.420, árpa 3190 és zab 34.220 q. Tengeri hely-
ben 23 ~/s shilling.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, április 28. Külföldi magas jegyzésekre

szilárd irányzat mellett fökép török értékek, közle-
kedési és ipari részvények nagy mennyiségben ke-
restettek. Valuta ismét olcsóbb. A déli tözsdén,
berlini kedvezötlen hirekre, az értékek az egész
vonalon gyengültek, mig késöbb ismét a szilárdabb
hangulat jutott érvényre.

Az elötözsdén: Osztrák hitelrészvény 355.—
354.50, Anglo bank 157—157.50, Union-bank 297—
297.50, Magyar hitelrészvény 379 380.25,
Osztrák-magyar államvasut 347.15—348.15, Déli
vasút 73.75—74.15, Tramway 509.50—510.50, Adria
205.50, Alüesi bánya 161.50—163.10, Rimamurányi
254 254.75, Északmagyarországi köszén 195,
Osztrák villamossági 307—308, Török sorsjegy
57.80—58.40, Német márka 58.85.

Délelött 11 órakor zárainak: Osztrák
hitelrészvény 354.75, Magyar hitelrészvény 379.25,
Prágai vasipar 744.—, Tramway 509, Lándeibaiik
230.75, Osztrák-magyar államvasut 347.50, Déli
vasút 73.75, Alpesi bánva 162.60, Rimamurányi
254.—, Májusi járadék 10I 85, Török sorsjegy 58.

A déli tözsdén: Osztrák hitelrészvény 364.62,
Magyar hitelrészvény 379.50, Anglo-bank 157.50,
Bankverein 264.—, Union-bank 296.50, Lánder-
bank 230.75, Osztrák-magyar államvasut 347.50,
Déli vasút 73.75, Elbevölgyi vasút 256.50,
Kszaknvugoti vasút 244.50, Török dohányrészvény
131.—/Rimamurányi 254.—, Alpesi bánya 162.60,
Májusi járadék 101.8P, Magyar koronajáradék 99.16,
Török sorsjegy 58.10, Német márka 58.85.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 120.60. Magyar koronajáradék
98.90. Tiszai kölcsönsorsjegy 139.50. Magyar föld-
tehermentesitési kötv. 97.30. Magyar hitekészvény
377.75. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 160.50.
Kassa-oderbergi vasút 190.—. Magyar kereskedelmi
bank 1395.—. Magyar vasúti kölcsön ezüstben 100.15
Magyar keleti vasúti állami kötvények 121.15. Ma-
gyar leszámitoló és pénzvállóbank 251.50. Rima-
murányi vasrészvénylarsaság 253.75. 4"2°(e papir-
járadék 102.—. 4.2% ezüsijaradék 101.76. Osz-
trák aranyjáradék 121.40. Osztrák koronajáradék
101.60- 1860. sorsjegyek 143.—. 1864. sorsjegyek
195.50. Osztrák bitelsorsjegyek 205.—. Osztrák hitel-
részvény 35I.37. Angol-osztrák bank 157.75. Unio-
bank 295.50, Bécsi Bankverein 264.—. Osztrák
Lánderbank 231.—. Osztrák-magyar bank 915.—.
Osztrák-magyar államvasut 347.25. Déli vasút 73.25.
Elbevölgyi vasút 255.50. Dunagözhajózási részvény
454.—. Alpesi bányarészvény 162.30, Dohányrész-
vény 130.51*, 20 frankos 9.55, Cászári királyi vert
arány 5.70. Londoni váltóár 120.70. Német bank-
váltó 58.82. Az irányzat szilárd.

Bécs, április 28. (Utótözsde.) A déli tözsde
zárlata után jegyeznek: Osztrák hitelrészvéhy 355.75,
Magyar hitelrészvény 379.50, Anglo-bank 158.—,
Bankver. 254.50, Union-bank 295.50, Landerb. 232.85,
Osztrák-magyar államvasut 248.75, Déli vásut 73.50,
Elbevölgyi vasút 256.50, Északnyugoti vasút 245.—,
Török dohányrészvény 130.50, Rimamurányi vasmü
253.50, Alpesi bánya'l65.75, Májusi járadék 102.10,
Magyar koronajáradék 99.—, Török-sorsjegy 58.10,
Német márka azonnali szállitásra 5S.89.

Berlin, április 28. Májusi járadék 101.90, Ezüst-
járadék 101.60, Osztr. aranyjáradék 102.80, Magyar
aranyjáradék 102.50, Magyar koronajáradék 99.40,
Osztrák Mtelrészvény 222.—, Osztr.-magyar állam-
vasut 147.50, Déli vasút 32.—, Északnyúgoti vasút
119.50, Elbevölgyi vasút 113.—, Bustiehrádi vasút
298.50, Osztrák bankjegy 170.—, Rövid lejáratú váltó
Bécsre vagy Budapestre 168.85, Rövid lejáratú
váltó Parkra 81.50, Rövid lejárata váltó Lon-
donra 20.50, Orosz bankjegy 216.50, Olasz jára-
dék 92.—, Laura-kohó 188.10, Harpeni 182.50,
Olasz központi vasút 132.—, Török sorsjegy 112.10.

Az utótözsdén : Osztrák hitelrészfeny 222.60,
Osztrák-magyar államvasut 148.60, Défi vasút

«•*. Magyar aranyjáradék 102.50. Disconto-társa-
ság 194.—. Szflárd Londonra. Osztrák értékek *ú-
lárdak, állitólag a kedvezö aratási kilátásokra való
tekintettel.

, április 28. Uj 3«/é franczia járadék
, 3«/o-os franczia járadék 102.30, 3Vt9/«-oft

fra&cxia aranyjáradék 106.45, Osttr.-magyar áutmr.
745.—, Linderbank 491.—, Osztrák aranyjáradék
102.40, Déli vasút elsöbbség 88&60, Ateeti banya
353.—. Török dohányrészvény 280.50, Török sora- .

jegy 102.—, Olasz járad. 92.07, Spanyol kölcsön
33.62, Meridional 66S.—, Ottomanbank 534.50,
Rio Tinto 682.—. Debeers 639.—, Eastrand 106.50,
Cliartered B2.—, Randfontein 39.—.

Frankfurt, április 28. (Zárlat.) 4.2o o papir-
járadók 86.15 4-2°/o ezüstjáradék 86.15, 4°/e
osztr. aranyjár. 102.85, 4°/o niügy. aranyjáradék
102.25, magyar koronajár. 99.35, os2tr. hilelrészvény
300.25, osztr.-magyar bank 776.—, osztr.-magyar
államvasut 298.25, déli vasul 64.75, elbevölgyi
vasul —.—, bécsi váltóár 169.77, londoni váltóár
20.51, párisi váltóár 81.133, bécsi bankverein
224.—, villamos részvény 138.25, alpesi bnnyarész-
vény 136.70, 3°/o magyar aranykölcsön 89.5*0. Az
irányzat szilárd.

Frankfurt, április 28. (Utótözsde.) Oszlr. hitel-
részvény 301.— , osztrák-magyar államvasut 300.12-,
déli vasút 64.75.

Frankfurt, április 28. (Esti tözsde.) Osztrák
hitelrészv. 300.35, Déli vasút 65.—, Béi:si Bank-
verein 224.37. Az irányzat szilárd.

Hamburg, április "28. (Zárlat.) 4.2°/0 ezüst-
járadék 86.—, osztrák hitelrészvény 3U1.00,
osztrák-magyar államvasut 749.50, déli vasút 152.50,
olasz járadék 92.40, 4°/0 osztr. aranyj. 102.75,
4°/o-os magyar aranyjáradék 102.75. Az irányzat
szilárd.

Hamburg, április 28. (Esti tözsde.) Osztrák
hitelrészv. 801.60. Az irányzat sziláid.

London, április 28. (Zárlat.) Angol consolok
l l l .Vs , déli vasút 7.25, spanyol járadék 34.25,
olasz járadék IÜ.Vs, 4°/0 magy. aranyjáraciék
100.50, 4% rúpia 62.—, Canada paciücvasut 51.Vs,
leszámitolási kamatláb 3 .7B, ezüst 26. Vs. Az
irányzat szilárd.

New-York, április 28. Ezüst 56.75.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati

jelentése 1898. április 28-án reggel 7 órakor.
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Nagy-Szeben . 56-3 - - 14.6
Bécs . . . 4
Salzburg. . . . 54-3 + 9-C
Klagenfurt.

A depresszió Angolországot és Francziaországot boritja,
azonkivül a légnyomás az Alpesek táján is aránylag alacsony. A
maximum a skandináv félszigeteken tartózkodik.

Esö volt leginkább Francziaországban és Angliában, mig
Európa többi területén az idö túlnyomóan száraz.

Hazánkban elvétve esett 1-2 mm.-nyi esöt, csak Késmárk-
ról jelentenek nagyobb esöt (24 mm-t). Egészben tehát a száraz
jelleg van túlsúlyban. A hömérséklet magasabb a normálisnál.

Változóan felhös, igen enyhe idö várható, helyenkint ziva-
taros esökkel.
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A MILLIOMOS.
Angol regény.

I r t a : CROKER M. B.

(8)

— Akkor, azt hittem, csak tréfál.
— Nem, egész komolyan beszéltem. Ak-

kor csak tapogatództam. Igazán nagy hálára
kötelezne, ha néhányszor modellül szolgálna
nekem. Én ugyanis életnagyságban, mint Ro-
wenat, szeretném önt lefesteni, mert ön igazán
ideális Rowena.

— És mikor üljek önnek ?
— Oh, nem rögtön, néhány hónap múlva,

talán ösz felé. De mert épen itt vagyok, meg
akartam tudni a feleletet. Csak arra kérem,
hogy a fej és a kezek számára üljön nekem;
az alakot és a ruhát Londonban is megfest-
hetem. Nos, mit szól hozzá ?

— Oh, Crabbe ur, semmi sincs a vilá-
gon, amit szivesebben tettem volna meg; de
sajnos . . . sajnos . . .

— Azt hiszi talán, hogy édes anyjának
kifogása lesz ellene V

— Nem, nem, nem erröl van szö. Ellen-
kezöleg, ö nagyon örülne ; de én a legköze-
lebbi idöben Indiába utazom.

— Indiába?
— Igen, bácsim és nénim meghivtak kö-

zülünk egyet. A meghivás egészen váratlanul
jött és én fogok annak eleget tenni.

A fiatal festö nagyot nézett azután kel-
letlenül nevetett és igy szólt :

— Nos, Gordon kisasszony, akkor en-
gedje kijelentenem, hogy én azok közé tarto-
zom, akik mélyen fájlalják elutazását. Nekem
kettös okom van erre, mert ilyen Rowenát
nem találok többé.

— Én is roppant sajnálom a dolgot.
Indiában bizonyára senkisem akar lefesteni.
hogy képemet kiállitsa, mondotta Fee és olyan

álmodozó rajongással tekintett a müvészre,
hogy ez elragadtatva felkiálltott:

— Ha úgy lefesthetném önt, amint most
van elöttem, a kép hiressé tenné engem.

— Azaz hogy engem tenne hiressé! —
felelte szemét lesütve Fee. — Igazán, kisér-
tetbe hoz, hogy elpártoljak Indiától és itthon
maradjak.

— Bárcsak megtenné; sokkal finomabb
is ön, semhogy elviselni tudná a tropikus na-
pot. India minden nöi szépség temetöje. De
ha bármilyen okból lemond az utazásról, akkor,
Gordon kisasszony, azonnal adja ezt tudtomra.

— Megteszem, igérem önnek.
Ebben a pillanatban kinyilt az ajtó és

belépett a két növér. Átfáztak és elfáradtak,
teát akartak inni és nem marasztalták a tá-
vozni akaró iiatal embert, aki Feenek kezet
nyújtva, e szavakkal távozott:

Nem kivánok szerencsés utat, hanem azt
mondom: a viszontlátásra! Reménylem, nem
felejti el igéretét.

Fee ez este szokatlanul hallgatag volt.
Gondolatokba volt elmélyedve és szép fehér
homlokára könnyü ránczok vetödtek, miközben
lázas gyorsasággal egy elegáns selyem blúzt
varrt. Bensejében épen ilyen gyorsan az oko-
kat mérlegelte, melyek az utazás mellett és az
utazás ellen szólottak és még éjjel is sok ál-
matlan órát töltött el azzal, hogy nyugtalan
kis fejében ezeket a kérdéseket forgatta.

Nagyon szeretett volna Hoyleból elkerülni,
hogy uj, kellemes viszonyok közé jusson. Nén-
jénél bálokra, mindenféle mulatságokra, sok
zsebpénzre, szép ruhákra és más fényüzésre
volt kilátása. De az érem másik oldalán lelki
szeme hosszú, borzalmas tengeri utat látott,
a láz folyton fenyegetö kisértetét, kolerát,
mérges kigyókat és egyebet. Valószinüleg meg
kellett volna szoknia azt is, hogy vad ponnykon
lovagoljon, amelyek mély szakadások fölött el-
vezetö szük hegyi ösvényeken vágtatnak. És

ugyan ki simogatná öt, a haját, ki fésülné, ki
javitaná ki a keztyüjét? Azonkivül azt mon-
dotta a fiatal müvész, hogy India minden nöi
szépség temetöje. Jaj, ha rúttá lenne ! Dok-
tor Bankó is gyönge egészségét emlegette.
Nem, inkább itthon marad. Egy év múlva
a bácsi és a néni Angolországba jön, akkor
úgyis meglátogathatja öket, anélkül, hogy kocz-
kára tegye egésségét és szépségét. Meg azután
a Rowena nem lenne-e igazi és maradandó
gyözelem ? Eközben elképzelte, hogyan tódul
a közönség a kiállitásra az ö képéhez, képze-
letében már az újságok kritikáit olvasta, a
nagy mükereskedések kirakataiban már látta a
fényképeket és elöre élvezte szépségének hi-
rességét és elismerését. A kilátás nagyon el-
ragadó volt, nagyon csábitó 1 Amikor végre
hajnalhasadtakor elaludt, pompás álmok enye-
legtek vele.

Mihelyt felébredt, még mielött reggelizni
ment, növéreit behivta a szobába.

— Jessie és Honor —kezdette szokatlanul
ünnepélyesen — csak azt akarom nektek mon-
dani, hogy lemondottam az indiai ut tervéröl.

— Mennyire örülök! — kiáltotta Jessie
megkönnyebbülve. — De mondjad csak, hogyan
változtattad meg ilyen hirtelen elhatározásodat ?

— Egész éjjel nem tudtam aludni, mert
mindig a mamára gondoltam — volt a hazug
felelet. — Láttam, hogy sokat búsul, hogy meg-
szakadna a szive, ha el kellene tölem válnia.
Még sem szabad öt elhagynom, még sem sza-
bad Angolországot elhagynom.

— Kár, hogy hamarább nem gondoltál a
mamára, jegyezte meg Jessie, a szobát betöltö
különbözö alakú és nagyságú skatulyákra te-
kintve. — Én nagyon örülök, hogy itt maradsz
nálunk; de mégis kár ezért a sok készülödé-
sért. Ugy-e Honor ?

— Perszel — felelte Fee gúnyolódva. Per-
sze ! És milyen kár, hogy az én sok uj dol-
gomból rátok nem illik semmisem.

(Folytatása következik.)

Szinházi müsorok.

Szombat

Remzefi Szlsház M. Ur.OjeraMz

A hol mulatnak'
!Huszárszerelenr i ms*on

Mozgó fény-
képek

HpSzbtfe

A gyimesi
vadvirág

Sztakb

utazás egy apa
körül

Kisfalad} Szinház

Szegény
Jonathán

Chic a fag ónban, t a
tós és olcsó. Minden
tiszta gyapjúból. Egy
felöltö 9 frt — Egy
öltöny 10 frt. — Egy
gvermek-k o sz tüffl 3
irttól, kerékpardress
8 forint és 50 krtól

feljebb
HP" az "Angol szabónál1 1 ~ ^ | Kohn Heilmann és fiai
Budapest, Karoly-körut 12. — Legnagyobb uri- és gyermek-
ruha raktár. — Alapittatottl848.— Szigorúan szabott árak.

Kérjük czimünket jól figyelembe venni.

HIRDET M B N Y.
0 császári és apostoli királyi Felségének legfelsö elhatározása folytán ezennel megindittaiik

a XX-ik magyar királyi államsorsjáték,
melynek remélhetö tiszta jövedelme akként osztassák fel, hogy abból 1. a vagyontalan áUami
tisztviselök özvegyei és ánrái részére gynjtend5 alap, 2. a czirkveniczai JJSszIö'-fyeraoekj
kórház, 8. a zólyom-lipcsei .Gizella munkáá-árvaház, 4. a Jósznr-egyesület, ». az erdovidéln
(Baröti) közkórház, 6. a budapesti .Klotild" szeretetni*. T. a kolozsvári iótflumv-nSegvlet, 8. a

nagypénteki társulat, 9. a békésmegvei Fesér Kereszt-egylet rtsxesütessik-
£ sorsjáték összes, 7691-ten megállapitott nyereményei az alább kfivetkacö játékterv szerint

365.OOO koronára n p i k , és pedig
10 nrereménT . . . . . . . á 1000 korona
20 . 500 »
50 , , 1 0 0 »

100 , 50 ,
1Ö0O " " 20 "
6500 " . . . . . . . " ' 10 ,.

1 fönyeremény . 150.000 korona
1 , 50.000
1 . 20.000
1 . 10.000
2 nyeremény á 5.000
5 , » 2.000
Az Csszes nyeremények készpénzben fizettetnek In- A hozás'
té 3O-4n Budapesten törtéaik. psjr Egy sora/s*flnr éré St Mtml m, éw wmm AMMS-
úHmmliwm. ~Tm\ Sorsjegyek kaphatók a lottó-igazgatóságnál Budapesten (Pest, fSvamház, fél-
emelet), ahová a megrendelt sorsjegyek ára postautalvány mellett w r e b«kflld«nd6, valamennyi
só- és adóhivatalnál a legtöbb postahivatalnál és mn,*** városban és nevezetesebb helységben
felállitott egyéb sorsjegyáruló közegnél. - ^

Budapesten, isss. április hó. 933 • M. kft. ldtté-lgazgatéság.

Kincsem
szab. készülék a kerékpá-

rozás tanulására.

KAYSER
kerékpárok

valamint elsörendü angol
és amerikai kerékpárok ju-
tánvos árban és elönyös
fizetési feltételek mellett
kaphatók közvetlen a fö-

raktárbanDeményi ál
t. Aodrástj-yi 50.

csakis itt kapható am.kir.
szabadalmazott "Kincsem"
tanuló-készülék és Buda-
pesten csakis ami iskoláink*

ban használtatik.
és pontos

Árjegyzéklngyuésbémtatti.

A t m s d és nyári idöszakra
•aló tekintettél

imbázam oly annyira van felhal*
Hónra cipöárukkal, hogy képei
vagyok e tekintetben
minden kivánalomnak
eleget tenni, árain oly •!-
esók.kofy valóban bámulatos.

F é r f i a k n a k .
C c u g o s cdpf t . e g y d a r a b p i t t ing börbö l . . . . . . . 8.—
Borjubör b e t é t e s cz ipö $&
Borjubör, kcztvObör-szárral, elegáns 8.30
Oiratos barna szánd, bergsteiger czipS 4.—
D i v a t o s b a r n a s z i n i l e z u g o s c z i p ö ". 4 . _
M v a t c s s / i n f l b a r n a b o r j u b O r , e l ö l k a p c s o s c z i p f f . . . . . . 4 . M
D i v a t o s z ö l d s z i a u e l ö l k a p c s o s c z i p ö . . . . . . . . . . . . . 4 M
D i v a t o s Bzinfi b a r n a f é l e z i p ö I . 5 I
BwMwIik cz ipö, világoibOr vagy keztvflbfir szárral . . . . . . 4.90

Böl
Nöi laazün ezugos czipö, IS ezra. magas selyem cnig . . . . 2JM
Cergebör ezugos' czipö 8.-!-
Divatos szina barna fflzös angol czipö . . . aü t
Divatos szinti barna gombos angol ceipö . . . . . . . . . . . 8.4s
Divatos zdld scinfi elölfttztts czipö 8.40
Höizergebör gombos czipölO—12gombmagas 4. - frt szalon-lakból 4—
Divatos szinu barna félezipö 2.40
Cergebör regatta-czipö, kötni való 8.40
LIPIHII regatta-czi^ö. kötni való £.30
Óriási választék mindennemü divatos barna és zCldscinfl, valamint
fekete bör gyermek-, gombos- és fOzös-czipökben. - Vidéki rsadelé-
Hk pontosan eszközöltetnek több száz divatos ábrákkal ellátott

árjegyzékem ingyen és bérmenlvc. Tisztelettel 628

E D E Budapest, Ensébet-körut 6.
a New-York paloUval

1654—T. szám.

vasút.
Az idei ffDrdSévad tartama alatt, azaz f. évi

május bó 1-töl fogva szeptember hó végéig, Budapest
déli vasútról, Budapest keleti pályaudvarról, Budapest-
Kelénföldröl, Székesfehérvárról és Nagy-Kanizsáról rend-
kivül mérsékelt áru L, II. és ÜL osztályú az égés?
évadra, azaz 1 évi szeptember hó 30-ig érvényes menet*
t é r t y e u r e k adatnak ki Siófokra, Szántódra, Balaton-
Földvár rn.-h.-re, Szárszó m.-ht-re, Szemesre, Boglárra,
Fonyód-Fürdötelepre, Mária-telepre és Balaton-Szt,
Györgyre, továbbá (Siófokon át) Balaton-Füredre, Almá-
diba, Kéneséré és .{Bogláron ül. Fonyód-fürdötelepen át)
Badacsonyra, Révfülöpre és vissza. Ezen menettértijegyek
alapján az utipodgyásza fentriévézétt vasúti és gözhajó*
zaa állomásokra és viszont közvetlenül továbbittatik.
• Ezenkivül afOrdöévad tartama alatt Budapest

déli-varat ' és . Siófok közti forgalomban idfi lege*
Jagyvk is adatnak ki, melyek ára a következö:

< 1 hóra 1 osztály 104 korona, II. osztály 76 korona.
A? egéu fürdöévadra: I. osztály256koroua, H. osztály
188'koroiUL 979
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SZINHÁZAK.
Budapest, péntek. 1898. április 29-én.

NEMZETI SZINHÁZ.

ÉTI bériét 95. Havi bedet 23.

Folt, a mely tisztit.
Dráma. •* felvonásban. — Irta:
Echefaraf J. Spanyol erede-
Ubél fsrditotta: Pat&y Károly.

Személyek.
Matiide
tarifjueta
iOunna Coacepcion
Dotores
Feraando
Dt>n Justo
Don Lorenzo

P. Márkus
Maróthy 31.
Hcivey L.
Keczeri I.
Miháiyfi
Bercsényi
Császár

Kezdete 7 árakor.

MAQY. KIR. OPERAHÁZ

Évi bériét 71. Hari bérlet 17.

A troubadour.
Opera 4 felvonásban. Zenéjét
szerzetté: Verdi. Szövegét irta:
Cammerano Saivator. Olaszból

forditotta: Nádaskay L.

Személyek:
Lnna gróf Varady
Leonóra F. Pewny L
Axucena, czigánynö Hilgennann
Manrico Perotti
Femanda Szeadrfii
Jnes Berta M.
Buiz Dalnoki

Utána:

A babatündér.
Látványos ballet 1 felvonásban.
Szerzettek Hassreiter és GauL

Zenéjét irta Bayer.

Kezdete 7 órakor.

NÉPSZINHÁZ.

A baba.
Látványos operetté 4 szakaszban.
Irta: Ordonneau Mamiee. For-
tóotta; Reuter Ferencz. Zenéjét

- — e t t e : Audr&n £dmon<L

Lancelot
M

Személyek:

HQarius mester
HQarinsné
Aiésia, leányuk
La CnantereUe
Lorémois gr&f
Balthasax
Josse
Egy jegyzö

F. Hegyi A.
Vidor
Németh
M. Csatái
KflryK.
Sotyraosi
Toliari
Horváth
Tallián L
üjvári

Kezdete 7 és fél órakor.

KfSFALUOY-SZINHAZ

Ó-BUDAN.

Igazgató: Fejér DexaA.

MAGYAR SZINHÁZ.

Aranylakodalom.
1848—1898.

Látványos alkalmi játék nyeiez
képbea, aktokkal és táae*«L
irtak: Befithy Lászlö és Bakosi
Tiktor. Zenéjét S s s i l l á t t

Fekete 3.

Személyek :
Koltay Jenft
Katalui
Bélrn
Nyárády
Tarnay Ákos
Emeresczia
Bem tábornok
Petöü százados
Mikuiák Janó
Krauszbácsi
Táncsics
A kormányzó
Kurucz feltaláld
Pista, völegény
Boriska
Nikola|evics Iván
Szergejevics

Molnár L.
HettT«r A.

Sze&taükl&ssf
KSosjei
Lács

&^y
ivártyi

Kovács K.
Székely S.
HiáasiK.
OdryZ.
CsikL
SzékelT S.

S t f c t A

Kezdete 7 és fel énkor.

VÁROSUGETI SZINKÖR
Igazgató: F'eld Zsigmond.

Italia Vitaliaai tiasi _ - _ —
és társulata 2-ik TendégfcBéBt*:

Magda.
Dráma in 4 átti d« B. Swtar-

Személyek:
Magda liaiia Vitaliaai
Mária
Signora Selke
Francesca
Sign. di Kiében
Sigo. Turnam
Sign. EloSt
Teresa
Selke
Pastore
Barone Keüer
Generálé
Max
Bekmann

G. Farina
Romagnaü
CDIIS0
T. Öcsé
E. Satdpofi
M. Alberti

Si
L D o e
E. Betti
G. Braeei
6. Zsmfini
iLTofasBÜno
S-Bracá

Kezdete Torakor.

VIGSZINHÁZ.

674. nám.
Elöször:

Mozgó fény-
képek.

Bohózat S ferronás&sa, irták r
Blnmenthal Oszkár és KK4B1-
bnrg Gusztáv. MagrarcKtotta:

HettaátoL
Személyek:

Kapor Kálmán Tapoiczii
Mariska Deffi E.
Göncs Bálint Hegedte
Róza SQUL.
Kazár VQma yniwt^y p
Kaján Tóbiás Gál
Menssky Boris Gé&
Ladányi Alajost SsaóBT
Gombos Ss&i
JnKs

Szlnháxt müsorok a

BÚTOROK
legjütányosabb irta

EhrentreüésFnchs
testvéreknél

Budapest, Teréz-k5rut 8.

Egy találmány, a s i f
és fáradságok cssdBé&y«
kagy az emberi tsst imM

é» egÖj m ^ """"**

uj, eddig nem élvezett kedvezményekkel.

Bármikor felbontható!
Mindazok, kik elegáns és fashionable angol ruhákat szeretnek viselni,

bizonyára örömmel fogják üdvözölni

mely a legszolidabb elveken épül, hogy a t. megrendelö urak megelége-
dése és ajánlása folytán mindig szélesebb és szélesebb körökben verhessen
gyökeret

Minden további magasztalás helyett itt az egyes föbb föltételek, vala-
mint az általam összeállitott 10 ruhacsoport kivonatának közlésére szo-
ritkozom :

A rahabérlet két évi idötartamra terjed; bármikor megkezdhetö és

bármikor és bármily oknál fogva felbontható!
A megrendelö a ruhákhoz való anyagot az összes, raktáron levö dus

választékú legfinomabb angol divatkelmékböl izlésének megfelelöleg, szabadon
választhatja.

A megrendelö azon kedvezményben részesül, hogy a bérlet tartama alatt
a szállitandó ruhanemüeket nemcsak saját, hanem családja tagjai részére
is megrendelheti.

A ruhabérleti összeg negyed- vagy félévi részletekben törlesztendö.
A bérlet tartama alatt nálam készült ruhák tizenkétszer dijtalanul M-

vaslatatnak és Mtisztittatnak.
A két évi bérleti tartamra a következö ruhanemüeket szállitom :

I. Gsoporh
1 2 S fi^tos évi bérletösszegnél,
1 télikvbát 1 nyári öltöny
1 felöltö 1 tavaszi öltöny
1 jaquet-öltöny 1 öszi öltöny

VI. Csoport.
f p t o s évi bérietösszegnél

1 téli kabát X tavaszi öUöny
1 átmeneti kabát 2 nyári öltöny
1 felölte 1 öszi öltöny
isakmöUönyvagy 2 sport-öltöny
1 frakh-öUöny 1 finom téU nadrág

jaquet-öltöny 1 fimom nyári nadrág

IV. Csoport.
2OO fiptos évi bérletösszegnéL
1 téli kabát 2 tavaszi öltöny
Isalonöltönyvaoy 2 nyári öltöny
1 frakköUöny 1 öszi öltöny
1 felöltö 1 finom télinadrág
1 Jaquet-öltöny

VIII. Csoport.
3 O O firfcos évi bérletösszegHél.
1 városi bunda 2 jaquet-öltöny
1 téli kabát vagy 1 tavaszi öltöny
1 átmeneti kabát 2 nyári öltöny
1 felöltö * 1 öszi öltöny
1 salon-öltöny 1 sport-öltöny
1 frakk-öUöny 1 finom télinadrág*

prospectosokkal készséggel

Bcutschf. Károly
Coapetethre English T&iloring

ANDRÁSSYBUDAPEST
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körut 65. szám.
H . s tinfetó

Minden szó 2 krajczar, vastagabb betükböl szedve 4 krsjozar. Kiadóhivatal:

^^t^skké^pénz^ievéiwi^i^ , VU1. ker., József-körut 65. szám.

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELÖFIZETÉSEK

az

Dévai Józsefit*,
dohánytözsde

és ujságárada.

ORSZÁGOS HIRLAP
részére felvétetnek kiadóhivatalunkon klvüf (Vili. ken,

József-körut 65.) a következö üzletekben:

I. ker., Tárnok-utcza 22.ösv muSg&Jg**9a*
D. " f.5-ukza 7. sz. alatt " S

IV. " Xecskeméti-utcza 14. sz.
IV. " IJarisch-bazár
17. " Petöfi-tér 3. szám
V. " ffagykorona-utcza 20.:
V. " Sorotfya-utcza 13. sz.
V. " Váczi-korut 6. szám
V. " lipót-korut 22. szám

?I . " Teréz-korut 54. szám
VI. " jfadrássy-ut 48. szám
TO. " £rzsébet-körut 50. szám •SS3S2ST-
VII. " Erzsébet-komi 7. szám
VIII. ker., a Jfemzeti szinház bérfa.

CTeil s
doiiánytözsda

Koreno Janka,
dohánytSzsde

Wollák Zsfgm
dobánytössde

s ugyané helyeken mindennemü felvilágositások kesz-
séges9n megadatnak.

LEVELEZÉS.
$AIRAIiy ? ^ ^ könyveket a mai postával küldöm, réméire,
«)UU1VIJJ £ J . hOgy tetszését megnyerik.I. . . sczimére. Nagyon
kérem ne hagjyou sokáig a válaszra váxui. Tisztelettel Viktória.

3S4B—1
V j ü i t t a I ^ e m hittem volna, hogy Miklós nélkülözése oiy szir-
fCyillú . beii felháborodást fog nálad elöidézni. Minden igyeke-
zetem • oda fog irányulni, hogy összehozzalak vele, jö lesz? No de
rnoet már ne szomorkodj és ne vágj oly savanyú arezot, mintha nem
is tudom mit ettél volna, Csókot küld "Sanzsan 18" 3»©—1

ÁLLAST KERES.
* * SO **•» korától gazdaságban müködik je •»•

0011411521. térrel, s 20 évi tapasztalattal, • nagyobb gazdasá-
gokat önállóan kezeit, ily minöségben alkalmazást keres azonnali
belépésre. Szives megkeresése k keretnek Mohóra .Jó siker* czimen.

8912-3

fcflY
bán?

dóhivatalban.

gyennekkertésznö ajánlkozik elökelö családhoz
4—5 éves gyermekekhez. Czim a kiadohivatal-

* 8696-8
nös, gyermektelen kovács, házmesleri állast keres
szerény feltételek mellett, május l-ére. Czim a kia-

12U-3
ifttn f 5zÖ3°» ki a háztartás minden ágában jártas, a falusi
iiUV kalgazdaságot tökéletesen érti, mint szakácsnö, nagyobb

arasáji házaknál müködött, jó modorú és takarékos gazdasszonyi
állást keres. Oimem "R J ." betük alatt a kiadóhivatalban meg-
tudható. 1200—3

OKTATÁS.
£gy okleveles zeratárnö,
hivatalban megtudható, 8638—5

Két hónap alattbárkit is megtanitok az általam
feltalált legújabb és legkönnyebb magyar

rendszer (methodus) szerint, háznál és házon kivill, úgyszintén
vidékre is tanitok pontos és kimeritö magyarázat utján (posta fordul-
távalj. Czim a kiadóhivatalban. 2650—5
€<*«1|4 w^Mi^ti és nöi ruha varrásban alapos oktatást kaphatnak
JiüQaSiAiQdU |Ó családból száimazó intelligens hölgyek. Hol
megmondja a kiadóhivatal. 8674—5

BIRTOK VÉTEL ÉS ELADÁS.
160—250 holdnyi 5SSSIIS3I1T OSh
Ajánlatok .Tétel' czim alatt

8886-6

HÁZ- ÉS TELEK-ELADÁS.
6, CBCteiCS
a. kjadéhiratalban.

* Krisztina-körüt legszebb pontján, 18 la-
kassal és egy mühely bolttal eladó. Grim

8<14—7
£ ? « r £ r o 4 r « e l i * n egy lendkivuli szép és elegáns beosltásv
P CereZTarOSOdlI egyemeletes ház gyönyörü kerttel eladó.
Czim a kiadóMTatalhan. 8724—7

két, háromemeletes bérház 15 éri adó-
J l A l lSZl l l IaVarOSOai l mentességgel villamos mentén elö-
nyös töriesztéseákölcsön és fizetési feltetelekkel eladó. Czim a kia-
dóMvataliian. 8tf*2—7

miatt óhajtom eladni újpesti házamat, mely a be-
fekteteU töke lWo-át hozza. Közvetlen a villamos

megállóhely mellett a le-szebb helyen épült. Czim a kiadóban. 8734—7

ELADÁS.
fUtm&ftievK %tül» ás osákó, majdnemnj, olcsón «lad6.
l/«OTeOllSZll ErdeklMÖ k irjaamk a kiadóhivatalba
3V jUff« J t t oof lJ °8964—8

t\mhk 8 kétajtós fényezett szekrény, 2 fényezett ágy, 2 szalmazsák.
CiflOO 80 trtért. Cxim a kiadóban. ^ " ' 3396—á
i*vi«tk«lMtn pedalos (WorvuUi léié) tituuö hangú, (nÓ2\- hÓDapos)
V»ZiniOilOUl| U ép kiállitású, 60 frtért eladó. Czim a kiadóhiva-
talban, 1207—8

KIADÓ SZOBÁK.
•C fi9rilCC.1l.tr79 közelében, a Szigetvári-utczában. Uülr.n álló
/ l P » l • * * M IWA<1 kis gargonlakás, amely egy kótablakos csi-

Eobából, elöszobából áll, külön kapukulcscsal, bútorral, vagynos "szobából, . r , _
bútor nélkül azonnal kiadó .Czim a kiadóhivatalban.

•ST
8I32—10

KIADÓ LAKÁSOK.
HüflV fiolvic^ff 1 ' s ö e rne '--. t en. melV egynagyteremböl és több
I* 9 / HtljIdvM szobából áll. augusztus 1-óre, kiaió Különösou
alkalmas irodának, divatszalonnak, [mühelynek, egyieti helyi-
tégnek, vivóteremnele, magániskoláknak, vagy nagy lakásnak.
Bövebbet e kiadóhivatal utján megtudhatni. 3üti:i—13

Olcsó lakás a £ipót-városban. . M S K ^ J S K
és konyhából álló lakás május l-ére kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

38^2-13

czimen.

KÖNYVEK.
könyveket, világhirü irók müveit, olcsón. Czim a kiadóhi-
vatalban. 1772-15

•ml A C f v j e m ü v e i t kiváaom megvenni jutányos ár mellett.
OI Ud«£Cd Aiánlatokat a kötés minöségének kitételével

.Könyv 12* czimen a kiadóhivatal továbbit. 3712—15

jókarban levö elsörendü irók müveit, jutányos árban.
Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek "Készpénz fizetés"

3938—15

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
mühelynek, divatszalonnak, egyleti helyiségnek,
vivóteremnek, magániskoláknak vagy nagy lakás-

nak aikalmas nagy helyiség 1-sö emeleten augusztus l-ére kiadó.
Czim a kiadóhivatalban. 3662—17

II sajt és vajkereskedés a föváros legélénkebb
_ » helyén családi körülmények miatt olcsón

eladó. Levelek a kiadóhivatalba "Kitünö forgalmú" jelige alatt
kéretnek. . 3568—17

"*** KÜLÖNFÉLE.
és olcsón lehet étkezni egy Bzállodás özvegynél. Czim
a kiadóhivatalban. 3454-18

nöi ruhákat készit jutányos árban egy kitünö varrónö.
Czim a kiadóhivatalbáu. - 833tf— is

Jt iflftiAfiti magyar élczlan az "Üstökös". Most sorra közli pora-
1* K^JOUD pás karrikaturákban a navezetesebb irókat és mUvé-
ueket. • - . -

bulor .beeresztésekre ajánlkozik uri liázakhoz asz-
talos. Pék János István-ut 13/B, ,11. etn. ajtó 1(3.

' 6/61—18
Ét f * 4 i f T készit elegáns iitczai nöi-ruhákat egy igen ügyes szabó-
9 lTIClI nö. Házhoz is eljár napi 1.frt 50 krajezárért. Czime a
kiadóban. " • 8658—18

Antisepticus és hygientcus

Teijes biztos hatással, használatban kiméletes és nem
kellenek többé semminemü gvöngédteien és ártalmas
gummi vagy spongya-czikkek. 1* doboz, (12 drb} ára 1 frt
50 kr. pontos használati utasitással, l frt 75 kr. el&eges
beküldése után bénnentre. Kapható a feltalálónál:

László József gyógyszerésznél,
Maxca-TTjvar {Erdély). (189

Budapesti föraktár: KerpeL. Fehér sas gyöwf-
szertáxa., V., Zapót-&örnt 28-

Telefon: 2317. Gyors és dissxét

bemutatot t a^ám^-aitrwt TnogbbibMtÁ
biteles köszönetirat folytán ezea negyed-
század óto feoállö roedelö-imtéaet e lagsiels:

bb aiönXnatö.

hagyttsöfolyá
tés utóbajalt,

'ásókat ös Kobakot,
a.

ax5afort&*to-

I*, vatm-
_ _ wmfymkmok

a msgtalanság ogyik fSokoxóJa é» borhotog-
mmgokot gyógyit aj gyógymód axorint,

' ->Maata9an

msgtalanság egyfk föokoxója
fokot gyógyit t*J gyógymód a

alkorfol, gyorsan ö*t ah

Dr. GARAI ANTAL
orvos-, sebész-, szemész- és szülésztudor, v. ca. kir. oszt.-f5orvos
Budapest, belváros, IV. ker., Kigyó-utcza 1. szám.

il. emelet. Bejárat a lépcsönóL
Rendel naponta délelött 10 órától egé^z délután 4 éráig, este

7 órától S óráig.
Dijazott levelekre legnagyobb ficyeleiiiinel válaszoltaüt és gyegy-

szerekröl is £audusküdra lesz.
riT Koknak külön várúiopam. ^=—

Ugyanott ineaeient és a szerzonét Dr. UARAi ANTAL-nál
nicgrcmielhctö:

NÉPSZERÜ ÚTMUTATÓ. - = • —
(már a 12-ik kiadásban raosjaJent) a nemi bete^égok és ezek
észszerü gyógykezelüséh-iz czi:nü tanyv, volt ára ± frt 50kr., a o s t
esak 9O kr." A könyv jui bttsoma^óiva iesz eiküidve, 1 frt "be-

küldése mellett üérmentvü. vagy 90 kr. utáavét mellett.
A könyv tar ta lma : 1. Ai iv-arssérvpk Ieirása. II. A nemi élet

a » c w u i ; u . , •-. »••_;• , . t _ . ~ .*— a a g t a I a c s á g . I

aviizervek megbetegedésének, fatéayesöje : a prtfsUintié.

Ad 32491/98. szám. l á g y , k ir . állannrasirtak.

(A tennes gözhajók 1898. évi nyári menetrendje Fiume,
Yelencze és Fiume-Ancona között.)

Fiume ésYelencze között az elegáns "Dániel Ernö",
Fiume-Ancona között pedig a legnagyobb kényelemmel
berendezett .Villám" nevü gözhajó közlekedik.'

Ezen gözhajók az L helyen kivül még külön luxus-
osztálylyal birnak. melyek különteremmel, kitünö ágyakat
tartalmazó kabinokkal, dohányzóteremmel és vülamos-
világitással vannak ellátva. ^

A "Yinám" nevü gözhajó a termen kivül még egy
kisebb 4 Mlóhelylyel ellátott családi teremmel (sálon
privé) is bir, mely külön is megrendelhetö.

Ezen termeshajók menetrendje folyó évi április
hó 1 töi október 31-ig a következö:

Fiaméból indul Yelenczébe minden kedden és
szombaton 8 órakor este, csatlakozásban a Budapeströl
este 7 óra 40 perczkor érkezö gyorsvonathoz, érkezés
Yelenczébe másnap reggel 7 órakor.

Velenczéböl indal Fiúméba minden hétfön és
csütörtökön este 7 óra 30 perczkor a szt.-Márk térröl,
érkezik Fiúméba másnap reggel 6 óra 30 perczkor,
csatlakozásban a Budapestre 7 óra 25 perczkor reggel
induló gyorsvonathoz. •.

Fiaméból indal Anconába, minden hétfön és
csütörtökön este 8 órakor, csatlakozásban a Budapest-
röl este 7 óra. 40 perczkor érkezö gyorsvonathoz, érke-
zés Anconába másnap reggel 6 órakor, csatlakozásban
a Rómába induló gyorsvonathoz.

Anconából indul Fiúméba, minden szerdán és
szombaton este 3 óra 30 perczkor, csatlakozásban a
római, nápolyi és bolognai gyorsvonatokkal, érkezés

Fiúméba másnap reggel 6 óra 30 perczkor, csatlakozás-
ban a Budapestre reggel 7 óra 25 perczkor induló
gyorsvonathoz.

A tengeren való hajó átkelés 10 órát vesz igénybe.
Búdapest-Fiume között gyorsvonaton, onnan

Anconáig vagy Velenczéig gözhajón együtt fizetendö :
A gyorsvonat I. osztályáért és a gözhajon a luxusosz-

tályért ágygyal együtt 20 frt

a gyorsvonat I osztályáért és a gözhajón az I. helyért
ágygyal együtt 18 frt

csak a gözhajón a luxusosztályban ágygyal együtt 8 frt
csak a gözhajón az I. helyen ágygyal együtt . . 6 frt

A fentebii útirányon át közvetlen menetjegyek
adatnak ki következö árakon a gyorsvonaton:

Budapest-Fiume között 1-sö osztály 12 frt, 2-ik
osztály 8 forint

Budapest Firenze, Fiume-Velenczén át 1-sö osztály
75.80 fre, 2-ik osztály55.45 frc. 3ik osztály 30.10 frc.

Budapest-Geuua, Fiume-Veienczén át 1-sö osztály
92.50 frc, 2-ik osztály 67.25 fre, 3-ik osztály 36.55 frc.

Budapest-Milano, Fiume-Velenczén át 1-sö osztály
71.95 fre, 2-ik osztály 52.85 frc, 3-ik osztály 28.70 frc.

Budapest-Turin, Fiume-Velenczén át 1-sö osztály
92.25 fre, 2-ik osztály 67.10 frc, 3-ik osztály 36.45 frc.

Budapest-Nápoly, Fiume-Anconán át, 1-sö osztály
104.45 frc, 2-ik osztály 75.55 frc, 3-ik osztály 41.05 frc.

Budapest-Róma, Fiume-Anconán át, 1-sö osztály
76.05 frc, 2-ik osztály 55.65 frc 3-ik osztály 30.30 frc.

Ezen jegyeken kivül Budapeströl, Bari, Bettaglia,
Bologna, Livorno, Paduá, Pisa, Verona állomásokra is
adatnak ki közvetlen menetjegyek.

Bövebb értesités nyerhetö a magy. kir. állam-
vasutak városi menetjegy-irodáiban és a Cook-féle
utazási irodában. Az igazgatóság.

Spárga
naponkint frissen vágott

kilója 70 kr.
5 kilós kosárral bérmentye

3 frt 75 kr.
3 kilós kosárral bérmentve

2 frt 35 kr.

ügoikáBak kilója 8 0 kr .
formásak kilója, félkilós

szálakban . . . 3 0 kr .

IMmexao. á l

"VeriWell"
kerékpármuYek

csakis alaö oaskályu" kerékpárokm
gyárfásak a iMrtaft* anyagból. Bixtos

jttáUAs. Raktár Budapesten:

BIau József, Teréz-korut 23. sz.
Bécsben:

L BiUiiin, VI/2. Mildrgasse e/F.
é tngjm te Mnowatv*. — •

Hirdetések
felvétetnek lapunk kiadóhivatalában

Vlil., József-körut 65. szám.

A Magyar

Budapest, Andrissy-ut 30. tz

elvállalja jótállás mellett, leg-
olcsóbban 040

Aszfalt-
burkolatok

fektetését és nedves lakások,
pinezék «tb. gyökeres szárazzá

tételét.

tmr TELMFOM. ~m

Nyomatott «z "ORSZÁGOS HIRLAP" köriorgóaépén, Budapest. Vili., JoiMf-kerut 06 .


