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Tüzes Gáborok.
Volt Tüzes Gábor több is, neveze-

tes csak kettö. Az egyikre a história
emlékeztet; ö volt az az olasz barát,
aki a klastrom csöndjében valami oltha-
tatlan tüzanyagot talált ki s aztán Buda-
vár megvétele alkalmával egymásután
szórta a csóvákat a törökök közé. Kitünö
szolgálatokat tett a pogányok ellen való
harczokban s a magyar nép hálája el-
keresztelte érte Tüzes Gábornak. Mert
mindig jelzökkel fizetett a nép. A másik
Tüzes Gábor is ugy kapta nevét a nép-
töl, holott egyébként Ugron Gábor volt
az ö neve. Ö is olthatatlan tüzanyaggal
dolgozott és szórta a tüzes csóvákat
szakadatlan. De ugy kell lenni, hogy aki
ezt a tüzet nem az ellenségre, hanem
saját véreire szórja, azt magát perzseli
meg a láng. És méltóztatnak emlékezni,
hogy a rabonbán csakugyan sokszor égette
meg magát. Volt azonban szive, hogy ezt
hamarosan észrevegye s akkor egysze-
rüen félreállott. Talán azt az idöt várja,
amikor igazán ellenségei támadnak ennek
az országnak és az ö csóvái akkor j o b -
ban fognak beválni.

A két nevezetes Tüzes Gábor közül
a másodiknak az esete tanulságosabb.
Még sem akarnak rajta okulni az apró
Tüzes Gáborok, akik most a szélsöbalon
gyártják a csóvákat. Pedig köröskörül
nincs olyan elfogulatlan szem, amelyik
meg nem látná, hogy az ö csóváik nem
az ellenségben tesznek kárt, hanem az
obstrukcziós táborban és azonfelül az
ország ügyében. Csak két nappal ezelött
történt, hogy erösen konferencziáztak és

aztán kidobtak egy értesitést, aminek az
volt a czélja, hogy megállitsa a parla-
menti többség szivverését. Voltaképen
pedig az az értesités egy szempillantás
alatt megperzselte Kossuth Ferenczet s
vele mindazokat, akik a józaneszüket
is magukkal akarták vinni a harczba,
nemcsak a gyülöletüket. A konferenczia
határozata nyomán mindenki sértetlen
maradt, csak azokban esett kár, akik a
konferencziát vezetni akarták. A Tüzes
Gáborok tehát magukat égették meg.

De itt nem állott meg a szélbali
konferenczia. A mai napon egy tüzes
határozati javaslattal tiltakozik ellene,
hogy az elsö roham sikertelenségét vi-
lággá hirdessék. Egyszerüen kikéri ma-
gának, hogy a publikumot felvilágositsák,
milyen kárt tett az elsö csóva Kossuth
Ferenczben és társaiban. S ezért kije-
lenti, hogy ezentul várja meg mindenki
a hivatalos értesitést. Ez pedig egysze-
rüen nevetséges. A szélsöbal ujságjai
diadalmámorba törnének ki, ha például
a szabadelvüpárt határozna el valamikor
ilyesmit. Mert az csak világos, hogy su-
lyos belsö baj van ott, ahol a párt meg-
tiltja a konferencziák lefolyásának ismer-
tetését. S hogy a szélsöbal ujságjai a
hivatalos értesitésekkel érjék be, az kel-
lene még csak! De a szélsöbal azért a
többség sajtójától megköveteli az ilyen
képtelenséget. A határozati javaslat tehát
nevetséges. Ez azonban még csak a
kisebbik baja. A nagyobbik az, hogy
megint csak bajt okozott a kidobott
csóva s megint magában a pártban pusz-
titott. Ki kell ugyanis a határozatból ér-
teni, hogy a konferenczia elitéli a saját

tagjait, akik az elsö értekezletröl tulsá-
gos öszinteséggel informálták az ujsá-
gokat.

Szóval: az elsö csóva, amit kidob-
tak, a saját fejüket égette meg, Kossuth
talán azóta se tesz egyebet, csak rakja
magára a jeges borogatásokat : a máso-
dik csóva viszont megpörkölte a párt
száját, amelyik öszintén mert csacsogni.

Csak épen az ellenséget nem érte
semmi baj. Az vidáman nézi, hogy mi-
ként pusztitja ez a szerencsétlen párt
önmagát és legföljebb azt lesi, hogy med-
dig tarthat el az öngyilkosságnak ez a
proczesszusa. Mert elvégre a feje és a
szája után nincs sok nemes szerve a
szélsöbalnak és a sok visszafelé forduló
csóvát a lábaival se gyözi sokáig. Egy
szép napon megtörténhetik, hogy az egész
konferencziát Polónyi Gézának egymagá-
ban kell megtartania, mert bajtársai már
porrá égtek és ö is csak ugy menekült,
hogy mint a mesében a szalamanderen,
rajta sem fog a tüz. Egy kicsit azonki-
vül el is tudja kerülni a veszedelmes
helyeket.

Ha részvétlenül néznök a szélsöbal
dolgait, sok régi bünnek megtorlását kel-
lene látnunk ebben a szomoru züllésben.
Akkor pecsételte meg a sorsát, amikor
elöször adta a hatalmat a vitarendezö
urak kezébe. Tudnia kellett volna, hogy
annak a sok kis embernek majd nagyon
is meg talál tetszeni a hatalom és nem
adja ki többé a kezéböl. Mert kellemet-
len dolog visszamenni az ismeretlenség
homályába. Igy történt, hogy semmiféle
vezér sem birt többé a párttal és a párt
sem birt többé magával. Csak gurult a

Adalékok
a kor történetéhez.

Négy heti szabadság után haza érkezve,
még mindig gyászban találom jó Budapest vá-
rosát ; fekete zászlai busan lengenek az öszi
szürke ég alatt, látható jelvényei a nagy fáj-
dalomnak, mely senki szivéböl ki nem apad.
Hej ! hej . . . Bizony csak nem nagyon szép
ez a világ. Legjobban érezte ezt az, kit oly
soká gyászolunk, és elköltözése ujabb, rette-
netes bizonyitéka volt érzése igazságának.

A régi világfájdalmat, mely poétikus volt,
fölváltotta a világundor, mely prózai. Ez ki-
séri haldokló századunkat utolsó perczéhez.

És a szemlélö bölcs érdeklödéssel kér-
dezheti, mi lesz a vége a nagy csömörnek,
mely az emberek kedélyét elfogta, amióta
Schoppenhauer a lélek kényelmetlenségeit tu-
dományos rendszerbe fogta? Mi lesz a vége?
Hát el fog mulni. Ez talán kissé ostoba vá-
lasz; de azért mégis a legtalálóbb.

Egyáltalán kár az ostobaságot oly nagyon
lenézni, mint mi szoktuk. Az ostobaság na-
gyon fontos intézménye a világnak. A legszi-
lárdabb intézménye. Söt az egyetlen, mely

tartós. Minden elmulik széles e világon; csak
az ostobaság örökkévaló.

*

Nézzék csak az anarchisták ellen világ-
szerte megindult mozgalmat! Miként folyik a
nagy erélylyel megindult intézkedés ? Összefog-
dossák a terrorizmus embereit és nagy seb-
bel-lobbal kiviszik öket az országokból. Hová ?
Hát — más országokba. A rendörségek hatal-
mukba keritik öket és fedezet alatt elszállitják
öket az ország határára. Hát aztán? Aztán
ott leteszik öket: Fel is u t ; le is ut. Tessék
választahi. De ide, mi hozzánk, az ur többé
be ne tegye a lábát!

A megszabadult rémember aztán veszi
botját és tovább vándorol más vidékre, ahol
szintén vehet élesre hegyezett ráspolyokat,
akár csak Lausanne-ban.

A teljes czimü országok aztán összenéz-
nek. Mi lesz ami buzgalmunkból, kérdik némi
megütközéssel ? Mi kikergetjük a mi gyanusain-
kat más országokba; és ezek bekergetik az
övéiket mi hozzánk. A Svájczból kitiltják
Bosinot és Sousicot Elszászba : ugyanaz napon
Elszászból betiltanak öt embert a Svájczba.

Olaszországból ötven embert exportálnak
Francziaországba; de Francziaország nem
érzéktelen a szeretetreméltóság iránt és szin-
tén ötven világboldogitóval ajándékozza meg
Olaszországot. Amazok most Párisban járják a
cancant: ezek pedig Nápoly korcsmáiban ját-
szanak morá-t, ami szintén kellemes mulatság.

Nem lehet ugyan állitani, hogy ez na-
gyon czélhozvezetö eljárás volna : de némi szo-
cziálisztikus természetü, söt vagyonközösitö ha-
tása mégis lehet.

Igy például, ha valakinek nincs pénze
nyári utazásra, akkor elmegy a rendörséghez
és ott kijelenti, hogy ö svájczi anarchista. A
rendörség azonnal befogja és költségmentesen
elszállitja Chamounix-ba, a Montblanc aljára,
ahol nagyon jó a levegö. És igy a kevésbbé
vagyonosak is eljuthatnak egy kis nyári üdü-
léshez.

*
Persze az ujitás elvi barátai nincsennek

megelégedve a rendörségek eljárásával. Azt
mondják, hogy az uj bajok ellen uj orvos-
ságot kell találni; hogy az oly veszedelmes
körülményekben, amilyenek a mi korunkban
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tömeg lefelé és aki nem gurult vele vagy
idején félre nem állott, azt egyszerüen
eltaposta. Ezt a pártot tehát sajnálni épen
olyan kevésbé lehet, mint megállitani. És
vajmi kevés haszna volna, ha valaki rá
akarná venni a szélsöbal vezéreit, hogy
ök próbáljanak egy kis rendet csinálni.
Lehetetlen. Az utolsó konferenczia iga-
zolta, hogy nekik már senki sem impo-
nál és Kossuth Ferenczet is csak ugy
veszik, mint a régi zászlót, amelyet béke
idején összegöngyölnek, sarokba is tesz-
nek, mert árrá csak veszedelem idején
van szükség. A választásoknál majd ki-
göngyölik megint, akkor jó lesz nekik
Kossuth Ferencz.

A szélsöbal gurul lefelé. És kevesek
Sajnálkozása kiséri a pusztulás utján;
még azok is csak az ideát sajnálják,
melyet ez a párt talán magával eltemet.
Mert csak ez a mai függetlenségi párt
érett meg a halálra és nem az idea,
mely egykor világra hozta. Az az idea
most is nagy, most is drága. És nem
azoknak az apró Tüzes Gáboroknak a
kincse, akik néhány esztendö óta foly-
tonosan koczkára teszik. Ha most a kis
emberek gyarlósága kompromittálta is,
jöhet idö, amelyik ismét megteszi a régi
Szentségnek. Arra az idöre kell gon-
dolni. S ahogy a pusztuló templomból
az Isten képét vitte biztonságba a pap,
mi is a rajongót, az okosat, a bölcset
szeretnök látni, aki a szélsöbal szomoru
összeomlásából menekülve, jobb idökre
magával vinné a sértetlen ideát, a füg-
getlenségi eszmét. És senkit sem látunk.
Kábultan, érzéketlenül gurulnak együtt
valamennyien: az eröszakos kicsinyek
és az erötlen vezérek. Egy gomolyag az
egész párt és nem látni sem a vezért,
sem az ideát.

De talán az az idea már nem is
volt a mai pártban! Talán még a rabon-
bán, az igazi Tüzes Gábor vitte magával,
amikor félreállott! És talán épen azért
züllik olyan rohamosan ez a mai szél-
söbal!

POLITIKAI HlREK.
A közgazdasági bizottságból. A képviselöház

közgazdasági bizottsága ma Andrássy Tivadar gróf
elnöklése alatt ülést tartott. Az ülésen a vám- és
kereskedelmi szövetségröl szóló törvény elöadójául
Rosenberg Gyulát választották meg. Ezután tárgya-
lás alá került ,,A magyar korona országainak s
ö felsége többi királyságainak és országainak kor-
mányai közt a részvénytársaságok,, biztositó társasá-
gok, közkereseti és iparszövetkezetek kölcsönös
biztositása iránt létrejött egyezmény módositásáról"
szóló törvényjavaslatot. Szemere Attila elöadó is-
mertette a javaslatot s azt elfogadásra ajánlotta.
A bizottság Bánffy Dezsö báró miniszterelnök és
Dániel Ernö báró miniszter felszólalásai után álta-
lánosságban és részleteiben is elfogadta a ja-
vaslatot.

Gróf Apponyi Albert beszámolója.. Emlitettük
már, hogy gróf Apponyi Albert, a nemzeti párt
vezéré jövö vasárnap Jászberényben beszámolót
tart. A beszámoló képviselöt, ez alkalommal párt-
jának több tagja —köztük Horánszky Nándor is —
lekiséri és ök is beszédeket mondanak.

Napirend-vita.
(Az országgyülésböl.)

Szavaznak. Már megint szavaznák. De
még mindig csak az alelnökre, akinek az ál-
lása Berzeviczy lemondásával már másodszor
üresedett meg. Azonkivül a bizottságokban is
mindig van egy-két üresedés s ha már alelnö-
köt választanak, egy füst alatt a bizottsági ta-
gokat is megválasztják. Ezekre pedig külön kell
szavazni. Ilyenformán két óra telik el csupa
szavazással.

S a tábort a szavazás alatt alig lehet
együtt tartani. Mindenki haza akar menni

— Hiszen ugy sem lesz napirend-vita !
Hire jár csakugyan, hogy a kormány nem

tesz napirend-javaslatot ma sem s majd csak
az elnök inditványozza, hogy a kvótatargyalá-
sok miatt ne legyen a jövö héten ülés. De a
sereghajtók még sem engednek távozni senkit,
mert hátha mégis lesz valami. Az ellenzék
együtt van s azonfelül az elnöki székben is
Láng Lajos ü l . . . Szóval: a vigyázat nem árt.

S a választások után csakugyan szükség
volt a táborra. Mert alig tette meg Láng La-
jos az inditványát, a szélsöbalról ostromló

kérdések kezdtek zuhogni. Nagyon kiváncsiak
Voltak az urak és Polónyi Géza már Bécset
és a kvótát is belekeverte kérdéseibe. Mikor
pedig Bánffy Dezsö báró azt találta mondani,
hogy kvóta nem elv, hanem számitás kér-
dése és a kvótabizottság b i z o n y o s e m e -
l é s j o g o s u l t s á g á t i s e l i s m e r t e ,
egész vihar tört ki.

— Ahá! — kiáltották a mérsékeltek.
— Gyalázat! Árulás ! — toldották meg

a féktelenek.
Pedig nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök

csak egy faktumot emlitett fel. A vihar nem
is tartott sokáig s miután Bánffy Dezsö báró
sorra megfelelt Kossuth Ferencznek és Ho-
ránszky Nándornak is, a dolog mára el is volt
intézve a miniszterelnöknek igen jelentékeny
sikerével. Mert amikor Horánszky öt bátorta-
lansággal vádolta, a miniszterelnök igazán
lelkes tapsok közt mondta :

— Valóban bátortalan vagyok, mikor a
parlament tekintélye forog koczkán! Nincs
bátorságom, hogy ebben én is segédkezzem
önöknek!

Csak az maradt meg ezután függö kér-
désnek, hogy egész héten át tartson-e a szü-
net, vagy mégis legyen valamelyik napon leg-
alább formális ülés.

Ekkor Hentaller lépett fel közvetitönek.
(Trémázott ebben a neki szokatlan szerepben.)

— Inditványozom, hogy pénteken le-
gyen ülés.

— Nem bánom — hagyta rá a minisz-
terelnök.

S igy elég hosszu lesz a szünet, de a
hét végén ülés is lesz. Csak tárgya nincs
egyéb, mint a késöbbi ülés napirendjének
megállapitása.

A képviselöház ülése.

Az elnöki bejelentések után Dániel Ernö
báró kereskedelemügyi miniszter nyujtotta be a
kereskedelemügyi miniszterium 1897. évi müködé-
séröl szóló jelentését.

A Ház azután a megüresedett alelnöki állásra
Kardos Kálmánt,

a közoktatási bizottságba : Ciocán Jánost,
a pénzügyi bizottságba : Berzeviczy Albertet

választotta meg.

álltak elö, erélyesebb eszközöket kell kita-
lálni a közbátorság helyreállitására ; hogy az
oly rémséget, minöt az anarchisták keltenek,
nem lehet eloszlatni az egyszerü tolonczolás-
sal, mely elvégre is nem más, mint a régi
czopf."

Czopf! Természetes, hogy czopf. De a
czopfot sem helyes ám ugy lenézni, mint ná-
lunk szokták. A czopf, különösen a hivatal-
nokok hite szerint, igen fontos államföntartó
elem ösidök óta. Legfényesebb bizonyitékát
szolgáltattak ennek épen az utóbbi napokban
a czopf ösi hazájában, Kinában, hol a nép
föllázadt az "elfajult" kormány ellen, mert ez
el akarta tiltani a szép hosszu czopf viselését.
És a külföldi sajtóban vannak hangok, melyek
bizonyos mértékben a lázadóknak adnak igazat.
Mi volna a kinai — mondják — az ö fé-
nyes czibak-ja nélkül, melyet munka közben
diszes tekercsben hord fejebubja köré illesztve,
ünnepélyes alkalmakkor pedig hosszan en-
ged alácsügni egész papucsa sarkáig. A
czibak a kinainál a férfiasság elismert
külsö jelvénye. Az asszony felfésülve hordja
haját; a férfi köröskörül leborotválja és
csak a koponyája bubján hagyja megnöni,
hosszan, végtelenül, amint azt az Isten engedi.

De mit mondanának nálunk, ha a magyar
embert eltiltanák a bajusz viselésétöl. Akkor
volna még csak ribillió a három hegység
országában. Azon törvény ellen, mely ezt el-
rendelné, nem kellene az obstrukcziót külön
pártszempontokból elhatározni, mint a közös
vámterület ellen. Meg volna az magától is.
És azt hiszem, hogy még azok is bajuszt nö-
vesztenének, akiknek eddig nem volt.

Különben nekünk magyaroknak még kü-
lön okunk is van arra, hogy a kinaiak föl-
háborodását megértsük; és pedig az, hogy a
mi öseink — mint konzervativ emberek —
nagyon sokáig viselték a czopfot, mint külsö
megjelenésük jellegzetes részét. Nem azt a
szerény varkocsot értjük, mely Bessenyei tar-
kóján kunkorodott fölfelé kaczér feszességgel;
sem azt a czopfot, melylyel 47-es nagy em-
bereinket szerették csufolgatni — hisz ezek a
czopf-ukat belül viselték, a fejükben — ; azt
az ösrégi tatár czibakot értjük, mely elödeink
szintén beretvált fején volt az ázsiai szárma-
zás utolsó jele. Ez még a 16-ik században is
található volt nálunk és Erdélyben ; Horvát-
országban pedig még késöbben is. Wallenstein
táborában még sok volt a czibakos "crovát."

Ne becsméreljük tehát a czopfot mely,

ha nálunk az ósdiság czégére is, másutt a
férfierények jelképe.

X
Az erényekkel pedig épen nem jó ki-

kötni. Azok még az oly sülyedt erkölcsü vi-
lágban is, mint a miénk, megtalálják az ö eré-
lyes védöjüket Itt van mindjárt Mócsy Antal
képviselö uram, kit a bünös látványok meg-
átalkodott pártolói mindenféle levelezölapok-
kal üldöznek, melyen a legszebb ex-herczeg-
nök vannak még az ádámszerünél is évább
jelmezben ábrázolva. Jelmezben! Hisz az még
jó volna. A jelmez legalább mez. De azok a
képek, melyeket ö hozzá küldenek, a ruhának
még nyomát sem mutatják. Ez pedig több a
megengedhetönél.

Teljesen igaza van a tisztelt képviselö
urnak.

Csak,azt szeretnök tudni, hogy tulajdon-
képen kit félt a kitünö erényör e szemérem-
sértö képek káros behatásától ? A posta-ki-
hordót-e, kiben az ilyen meztelen levelezö
lapok kézbesitésénél vétkes gerjedelmek tá-
madhatnak? Vagy pedig önmagát, kiben az
ily képek vételénél fölébredhet a melancholi-
kus tudat, hogy ö is ifju volt valamikor? A
postást talán nem. Mert annak kezén sok száz
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A jövö napirend.
Az elnök inditványozza, hogy a Ház ne

tartson ülést, amig tagjai a kiegyezési kérdésekben
a bizottságokban lesznek elfoglalva. Felhatalmazást
kér az elnök számára, hogy alkalmas idöben a
Házat összehivja. Ezen az ülésen a jövö napiren-
det állapitanak meg.

Madarász József nem tartja helyesnek, hogy
a Ház üléseit határozatlan idöre elnapolja. Kéri a
bizottságot, nyilatkozzék határozottsággal, mikor
gyülhet össze ismét a magyar képviselöház.

Bánffy Dezsö báró miniszterelnök: Tisztelt
Ház ! (Halljuk ! Halljuk !) Nem vagyok abban a
helyzetben, hogy egész bizonyossággal megmond-
hassam, — ehhez nincs is jogom — hogy a bi-
zottságok müködésükkel mikor lesznek készen.
Méltóztatnak tudni, hogy igen fontos javaslatok
vannak a bizottságok elött. A közgazdasági bizott-
ság igen fontos kérdésekkel fog foglalkozni már
ma; a pénzügyi bizottság hétfön tart ülést; a köz-
lekedési bizottság pedig a jövö hét keddjén és
ülésezik a kvótabizottság is. Mindezekre való tekin-
tettel a legjobb akaratom mellett sem vagyok ab-
ban a helyzetben, hogy pozitiv napot proponálhas-
sak. Különben, ha a tisztelt képviselö ur vagy a
tisztelt Ház sulyt fektet arra, hogy a jövö hét va-
lamely határozott napján jöjjünk össze és legyen
meghatározva a legközelebbi ülés, ez ellen sincs
kifogásom.

A kiegyezés ügye.

Kossuth Ferencz azt kérdi a miniszterelnök-
töl, micsoda biztositéka van arra, hogy a kiegye-
zési javaslatokhoz az osztrákok változtatás nélkül
hozzájárulnak ?

Bánffy Dezsö báró miniszterelnök: Tisztelt
Ház ! Kossuth Ferencz tisztelt képviselö ur n e m
v e n n é - e r o s s z n é v e n , h a a z
o s z t r á k R e i c h s r a t h a b s z o l u t ga-
r a n c z i á k a t k é r n e a r r a n é z v e ,
h o g y i t t e H á z b a n a j a v a s l a t o k
u g y , a h o g y b e t e r j e s z t e t t e k , e l i s
f o g a d t a t n a k ? Én azt gondolom, tisztelt
Ház, hogy ugy, amint az osztrák Reichsrathnak
megvan a joga a beterjesztett javaslatok felett tár-
gyalni, ugy van meg a joga a magyar országgyü-
lésnek is e javaslatokat tárgyalni, azok felett ha-
tározni.

A kormány abban a nézetben van, hogy a
beterjesztett javaslatok az ország érdekeinek meg-
felelnek s törekedni fog minden erejével, hogy ezen
javaslatok el is fogadtassanak. (Helyeslés jobbról. )
Az osztrák kormánynyal létrejött megállapodás
szerint az osztrák kormány is magáévá tette (Fel-
kiáltások a szélsöbalon: Junktim mellett!) ezen
javaslatokat és minden erejével arra törekszik,
hogy azok az osztrák országgyülésen elfogadtassa-
nak. Ezen megállapodás az egyezség folytán igy

lévén, természetes dolog, hogy — most már az
osztrák parlament meg is kezdvén a tárgyalásokat
és az elsö olvasáson már keresztül is vitetvén a
dolog — szükségesnek tartom, hogy mi is ezen
kérdéssel részletesen és alaposan foglalkozzunk.
Ezen reményemnek és óhajtásomnak adtam kifeje-
zést a szeptember 6-án tartott ülésben. Ezen re-
ményem — ez idö szerint ugy látszik — megvaló-
sul és igy természetes, hogy a bizottságokban való
érdemleges tárgyalásoknak most már meg kell in-
dulniok. Igen óhajtanám, ha a javaslatok a Ház-
ban is mielöbb tárgyalás alá kerülnének. (Helyes-
lés a jobboldalon. )

Kossuth Ferencz ugy véli, hogy a miniszter-
elnök öt félreértette. Ö azt állitja, hogy a bizottsá-
gok csak komoly javaslatokkal foglalkozhatnak,
már pedig a kiegyezési javaslatok nem komoly
jellegüek. A magyar és osztrák kormány közt nincs
megállapodás, mert e javaslatok elfogadását az
osztrák kormány, amint az az osztrák indokolásból
kitetszik, bizonyos feltételekhez kötötte s azonfelül
Kaizl pénzügyminiszter nyilvánosan is proklamálta a
kvótaemelést.

Bánffy Dezsö báró miniszterelnök: Sem az
egyik, sem a másik nem áll!

Polónyi Géza: A kormány nyilatkozzék, mi-
kor véli elérkezettnek az idöt arra, hogy az önálló
rendelkezésröl szóló javaslatokat a Ház elé ter-
jeszsze. Van-e olyan optimisztikus politikus, még
Bánffy bárót se véve ki, aki elhinné, hogy a ki-
egyezést az osztrák Reichsrath változatlanul elfo-
gadja ? Ha van, jelentkezzék, hadd fotografálják le
a késö jövendök számára. Hiszen a jelenlegi mi-
niszter, Dipauli báró a mult héten kijelentelte,
hogy a kiegyezéshez csak módositások árán járul
hozzá. Ez az ur e nyilatkozata után miniszter lett
Nem lehet feltételezni felöle olyan politikai immo-
ralitást, hogy azóta meggyözödését megváltoztatta.
Nyilatkozatot kér a miniszterelnöktöl arra nézve is,
mi az álláspontja a kvótakérdésben. Ha megtagadja
a felvilágositásokat, az ellenzék le fogja vonni a
konzekvencziákat s e politikai rendszer folytatását
minden eszközzel meg fogja akadályozni.

Bánffy Dezsö báró miniszterelnök: Tisztelt
képviselöház! Valóban, gondolkodóba kell esnem
afelett, hogy vajjon azon fenyegetések után, ame-
lyekkel Polónyi Géza képviselö ur beszédét végezte,
én egyáltalában nyilatkozzam-e, vagy sem? (Élénk
helyeslés jobbfelöl. ) De Polónyi Géza képviselö
urtól eltekintve, hogy a félreértések elkerültesse-
nek és azt gondolom, az ellenzéki sorokban ülö
képviselö urakra való tekintettel is tehetem, hogy
egy pár szót szóljak. (Halljuk! Halljuk!)

és ezer ily izgató kép fordulhat meg
a mi bünös világunkban. A postás tehát el
van fásulva az ily benyomások iránt. A képvi-
selö ur tehát csak önmagát féltheti a meg-
tántorodástól. És ebben is igaza lehet.

Ne mondják ennek ellenében, hogy cas-
tis omnia, casta. A legtisztább lelkü ember
is csak ember és mint ilyen alá van vetve
minden emberinek. Nihil humani a se alie-
num putat, amint azt Terentius hires vig-
játékában az okos Chremes oly találóan
mondja. De különben szent Jeromos is szent
volt és nagy kövekkel ütögette mellét; még
sem tudott szabadulni a római czirkuszokban
látott tánczosnök képzeletben visszatérö izgató
képeitöl. Páduai szent Antal pedig nem ke-
vésbbé szent volt és holtig küzködött a kisértö
látományok ellen. Mit csináljon akkor egy
magyar honatya, ki nem is bujhat el a posta-
kihordó elöl a sivatagok sziklaoduiba?

Nagyon helyesen teszi tehát Mócsy An-
tal képviselö ur, midön fölhivja a minisztere-
ket, hogy vigyázzanak az ö erényére.

A miniszterek persze nem vigyáznak.
Mert azok soha sem teszik azt, ami kellene.
Most is inkább a kvótára vigyáznak. Azt mond-
ják, hogy az fontosabb, mint Mócsy Antal

uram erénye. Ahelyett, hogy itt veszélyes le-
velezölapokat fogdosnának, inkább elmennek
Bécsbe tárgyalni a benszülött osztrákokkal.
Látszik, hogy mindig a könnyebb végét fogják.
Mert ténydolog, hogy hamarább tudnak jó utra
tériteni három osztrák minisztert, mint egy
magyar képviselöt, aki az erényért lelkesedö
Mócsy kollégájának egy sikamlós levelezölapot
akar. küldeni.

Dr. Kaizl cseh minisztert már egészen
kapaczitálták is. A jeles államférfiu egy szép
beszédben kimutatta a héten, hogy Magyar-
országot nyuzni ugyan lehet; de nem lehet;
meg nem is illö; és sokkal okosabb igaz-
ságosnak lenni még a magyarokkal szemben
is. És amióta Kaizl miniszter ur ezt nyiltan
kimondta, azóta minden jobban megy Ausz-
triában. Csak a németek lármáznak még nagy
fölháborodással. Azt mondják, hogy Kaizl egy
uj nyelvkérdést teremtett, amennyiben hogy
nem is osztrákul beszélt, hanem magyarul.

Lármájuk azonban hiábavaló. Nem segit-
het rajtuk senki és semmi. Türniök kell a
dolgok uj rendjét.

Ha egyszer a csehek magyarul beszél-
nek, akkor á németek vannak csehül.

És ebben a meglepd tudatban zárom
jelen soraimat Keszler József.

Tisztelt Ház! Röviden csak egyes kijelentések-
hez fogok ragaszkodni. Polónyi Géza képviselö ur
a kvótáról beszél és bizonyos ellentéteket lát a
két kormány álláspontja között. Hát, tisztelt Ház,
Polónyi Gáza képviselö urnak, vagy egyeseknek
álláspontja az, hogy a kvóta egyáltalában ne
emeltessék. A magyar kvótabizottságnak állás-
pontja az, hogy a kvóta emelésének bizonyos le-
hetösége, söt jogosultsága fenforog. (Zajos ellen-
mondások és derültség a bal- és szélsöbalon. Hall-
juk ! Halljuk ! jobbfelöl. ) Méltóztatnak ezt lehetet-
lenségnek tartani ? (Zaj. Elnök csenget. ) Méltóz-
tatnak ezt ujságnak tartani ? Méltóztatnak ezt meg-
lepetésnek tartani ? Hisz talán voltak szivesek
figyelemmel kisérni a kvótabizottságok tárgyalásait
és méltóztatnak emlékezni, hogy az május vagy
juniusban tartott ülésében a kvótának 31. 92
százalékra való felemelését lehetségesnek je-
lezte. Már most, tisztelt Ház, az osztrák kormány-
nak is van álláspontja, amely szerint a kvóta
még nagyobb összegben volna megállapitható.
A kormány részéröl való megállapitásnak ideje
el nem jött. A kvóta-bizottságnak tárgyalásai
folyamatban vannak és épen a törvény szem
elött tartása folytán nem vagyunk azon helyzetben,
hogy a kvótára nézve állást foglaljunk és annál
kevésbbé voltunk abban a helyzetben, hogy az
osztrák kormánynak erre vonatkozólag valamely
igéretet, vagy kötelezettséget lettünk vagy vállal-
tunk volna. (Helyeslés a jobboldalon. ) Különben is,
tisztelt Ház, a kvóta megállapitása nem elvi kér-
dés, ez egy számitási kérdés.

Igy van ez magában a kvótakérdést rendezö
törvényben is megállapitva és számitások alapján
kell, hogy az létrejöjjön. Hogy mennyiben sértem
én, sérti a kormány a parlament méltóságát és
tekintélyét azzal, hogy nem mondom meg, hogy
mikor jön el az idö, igazán nem értem.
Azt hiszem, hogy az 1898. évi I. törvényczikk
3-ik szakaszának harmadik bekezdése értelmében az
egyoldalu és állandó rendezés iránt a javaslato-
k a t . . . (Nagy zaj a szélsöbaloldalon. Felkiáltá-
sok: Az önálló rendelkezés iránt!) Kérem, az 1898.
évi I. törvényczikk 3. szakaszának 3. pontjában
megállapitott értelemben az önálló állandó beren-
dezkedés iránt. Ezt értettem és ezt mondom most
is. (Nagy zaj a szélsö baloldalon. Felkiáltások:
Egyoldalu?) Mindenesetre egyoldalu is. Akkor jön
el ennek az ideje, midön meggyözödöm arról, hogy
Ausztriában — a két kormány közt létrejött meg-
állapodás szerint — nincsen meg a lehetösége
annak, hogy ezen javaslatok változtatás nélkül,
érdemben elfogadtassanak. Ez idö szerint legke-
vésbbé mondhatjuk, hogy eljött ez az idö, mert
az obstrukczió ott megszünt, az elsö olvasásban
letárgyaltatott a törvényjavaslat s most a bizott-
ságban fog tárgyaltatni. Tehát ma legkevésbbé
lehet valamit erröl mondani. Ha azonban rövid idö
alatt, figyelemmel kisérve az ottani tárgyalást,
arról gyözödöm meg, hogy olt az akarat nem ko-
moly, a törekvés nem nyujt biztonságot, igenis,
kötelességemnek fogom t a r t a n i . . . (Nagy zaj a
szélsö baloldalon. Elnök csenget. )

Polónyi Géza: Mikor? (Ellentmondások a
jobboldalon. )

Bánffy Dezsö báró: Addig pedig arra kérem
a tisztelt Házat, méltóztassék lehetövé tenni, hogy
ezen javaslatok a bizottságokban minálunk minél
hamarabb letárgyaltassanak és oda is hatni, hogy
a Házban is nyugodtan letárgyaltassanak. (Helyes-
lés a jobboldalon. )

Horánszky Nándor: Igaz, hogy a kvótabizott-
ság legutóbbi ülésében a kvótának egy minimális
felemelésébe belement, a miniszterelnök azonban
ennek daczára sem beszélhet a kvóta-bizottság
intenczióiról, mert szavaiban b i z t a t ó t e n -
d e n c z i a rejlik. A kérdés az, elfogadja-e a
Reichsrath a kiegyezést, anélkül, hogy a kvótát
emelné. Ha erre nézve nem nyilatkozik, eljárása
tényleg nem egyéb, mint bujkálás. A kormánynak
van néhány tárgyalásra kész javaslata; ha ezek
napirendre tüzését nem proponálja, ez csak amellett
bizonyit, hogy ezt tenni nem merészeli.

Bánffy Dezsö báró miniszterelnök: Tisztelt
Ház! Kétségtelen, midön valakit bátortalansággal.
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vádolnak, az bizonyos határig bántó lehet, hogy
ne mondjam, sértö; de midön az ember érzi, hogy
az ország érdekében jár el, akkor nem engedi
magát elragadtatni ákármiféle provokáczió által.
(Élénk éljenzés és helyeslés a jobboldalon.) Én ugy
tartom tisztelt képviselöház, hogy az az ut, ame-
lyen a kormány megy, az ország érdekeinek meg-
felel és utoljára, tisztelt Ház, ugy, ahogy Ho-
ránszky Nándor képviselö ur felállitja a dolgot;
a bátortalansággal, mit tehetek? Azt tehetem,
hogy tekintettel arra, hogy a legközelebbi na-
pokban bizottsági ülések és fontosak vannak,
mégis javaslatba hozom, hogy azt a néhány
törvényjavaslatot, amely a tisztelt Ház asztalán
fekszik és tárgyalható, napirendre kitüzzék. No
már most Horánszky Nándor képviselö ur kijelen-
tette határozottan, mások talán határozottabban,
hogy ök nem járulnak ahhoz, hogy napirend (Köz-
bekiáltás a szélsöbalon: Munkarend !) megállapit-
tassék és tárgyaljunk mindaddig, mig bizonyos
kivánságoknak elég nem tétetik, amely kivánságok-
nak pedig ugy, ahogy a jelen viszonyok között le-
het, elég lett téve. Tehát most, tisztelt Ház,
javasolja, hogy tárgyaljuk a tárgyalásra kész
ügyeket, ezzel szemben önök méltóztatnak állást
foglalni és három és négy és hat napig esetleg a
fölött tárgyalunk, hogy a legközelebbi hétfön azon
törvényjavaslatot tárgyaljuk-e vagy sem és szer-
dán, csütörtökön vagy pénteken efölött határoz-
nunk. Én ezen eljárással szemben a bátortalan-
ság vádját szivesen veszem magamra csak azért,
hogy a magyar parlament tekintélyét a nagy-
világ, a közvélemény elött megvédjem. (Zajos
helyeslés és éljenzés a jobboldalon.) Az a külö-
nös eljárás, amelyet méltóztatnak követni, az lehet
nekem kellemetlen, de a parlamentárizmusnak
tekintélyt nem ad. Nekem nincs bátorságom, igen-
is nincs, a parlament tekintélyét leszállitani segi-
teni. (Tartós helyeslés és éljenzés a jobboldalon.

Zaj.) Én ez idö szerint, tisztelt Ház, szivesen
eltekintek ettöl, hogy bátornak tartson Horánszky
képviselö ur, de méltóztassék elhinni, hogy ez az
eljárás megfelel a farkas és bárány meséjének,

midön, vádolja a farkas a bárányt, hogy felzavarja
a vizet, pedig a bárány van alul. Ez a mese régi,
de az ország érdekében van, hogy ez idö szerint
önök ezt a mesét érvényre juttassák; én elvise-
lem az ország tekintélye érdekéböl. (Nagy zaj és
mozgás a bal- és szélsö baloldalon.) Erre való
tekintettel igenis bátortalan az eljárásom, de a
parlament reputácziójának érdekében van. (Élénk
helyeslés jobbfelöl.)

Horánszky Nándor szerint nem az alacso-
nyitja le a parlamentet, aki számára a megilletö
jogokat vindikálja, hanem az, aki, mint a miniszter-
elnök, semmibe se veszi a parlamentet s töle a
felvilágositásokat megtagadja.

Hentaller Lajos inditványozza, hogy a leg-
közelebbi ülés pénteken tartassék.

Bánffy Dezsö bárónak nincs kifogása az el-
len, ha ez az ellenzéket megnyugtatja.

A Ház Hentaller Lajos inditványához járul
hozzá.

Kötelezö koronaszámitás.
(Az igazságügyi bizottságból.)

Ma már összejött annyi képviselö az
Igazságügyi bizottságban, hogy tárgyalhattak.
Ez rendkivül örvendetes dolog. Még akkor is
örvendetes, ha az ellenzéki tagok azon a vé-
leményen vannak, hogy ugyis hiábavaló munka
az egész. Mert hátha Ausztria megint kizökken
a munkából?

Mintha akkor forint lenne a koronából ?
Mintha akkor nem lehetne befejezni a meg-
kezdett valutareformot? "Puszta idötöltés" —
riposztozott a pénzügyminiszter nagyon helye-
sen - "minden attól függ, ki milyen komoly-
sággal lát a munkához." Az obstruálóknak
talán csakugyan idötöltés meg mulatság.

A bizottság egyébként, érdekes vita után,
melyröl itt adunk tudósitást, elfogadta a ja-
vaslatot.

(A kötelezö koronaszámitás.)
A képviselöház igazságügyi bizottsága Fabiny
elnöklése alatt tartott mai ülésében tárgya-

lás alá vette a korona értékben való közkötelezö
számitás behozataláról, az általános érmeforgalom
rendezéséröl s a koronaértéknek a jogviszonyokra
való alkalmazásáról szóló törvényjavaslatot, mélyet
Veszter Imre elöadó ajánlott elfogadásra. Az elöadó
utalt arra, hogy a törvényjavaslat egyszerüen csak
gyakorlati alkalmazása a koronaérték behozatalát
elrendelö 1892-ki törvénynek s egyfelöl szigoruan
respektálja a szerzett jogokat, másfelöl semmi
olyat nem tartalmaz, ami a bármely idöben kelet-
kezett kötelezettségek tartalmát alterálhatná.

Hodossy Imre e javaslatban a kiegyezési
elöterjesztések complexumának egyik részét látja
s általánosságban csak annyit jelent ezuttal ki
hogy nézete szerint ezek az elöterjesztések Ma-
gyarország érdekeinek és szükségleteinek n e m
f e l e l n e k m e g , és mivel nem járul hozzá az
elöterjesztések complexumához, azoknak egyik ki-
egészitö részét, a jelen javaslatot sem fogadja el.

Neumann Ármin utal arra, hogy a javaslát
az 1892-i törvény folyománya s nem áll a kiegye-
zési javaslatokkal oly összefüggésben, hogy ettöl
a kapcsolattól teljesen eltekintve, ne lehetne tár-
gyalni.

Barta Ödön a javaslatot junctimban állónak
tartja a többi kiegyezési elöterjesztésekkel. Arra
nézve semmi biztositék nincsen, hogy ezeket az
elöterjesztéseket Ausztriában is el fogják fogadni,
miért is szóló ezt a bizottsági tárgyalást idöelötti-
nek, puszta idötöltés jellegével birónak véli s a
Hodossy által mondottakon kivül már ezért sem
járul hozzá.

(A miniszter nyilatkozatai.)

Lukács László miniszter abban a nézetben
van, hogy noha ezt a javaslatot a többi kiegyezési
javaslattal együtt terjesztették be, voltaképen nincs
közöttük egyéb összefüggés. 1892-ben megalkotta-
tott a törvény a koronaérték behozatalára. Annak
végrehajtásaként ezt a javaslatot már elöbb is be
lehetett volna nyujtani, tekintet nélkül a kiegyezés,
ügyére. Most azonban, amikor a valutareform tovább-
folytatására megtörténnek az elökészületek, még in-
kább idöszerü és sürgös e javaslat. Arra, amit Ho-
dossy mondott, hogy se ez, se a többi kiegyezési
javaslat nem felel meg az ország érdekeinek, nem
reflektál ezuttal, mert Hodossy semmiféle okot
nem hozott fel és igy nincs is módjában a felfo-
gása ellen való érvélés. Ami Barta Ödön felszóla-
lását illeti, kétségtelen, hogy a kiegyezési javasla-
tok egy komplexumot képeznek: hosszu és nehéz
tárgyalások eredményei; amely tárgyalások során
engedmények és ellen-engedmények tétettek, ami
két független állam egyezkedésénél másként nem
is történhetik. De épen a tárgyalás alatt levö ja-
vaslatnál s e m m i f é l e e n g e d m é n y r ö l
n i n c s s z ó s erre nézve junctim s e m m i
i r á n y b a n k i n e m t e r j e d . Nem fogadhatja el
a miniszter azt a felfogást, hogy ez a bizottsági tár-
gyalás puszta idötöltés. Mindenesetre attól függ ez,
hogy ki milyen komolysággal vesz részt a tárgya-
lásban. A mondottakból önként következik, hogy
bármiként alakuljon is a vámszerzödés kérdése, a
valutarendezés az ország érdekében mindenesetre
tovább folytatandó. Ezek alapján kéri szóló a tör-
vényjavaslat elfogadását.

A bizottság v a l a m e n n y i t a g j á n a k
s z a v a z a t á v a l k é t s z a v a z a t e l l e n
e l f o g a d t a általánosságban a törvényjavaslatot.

(A részletek.)
A részletes tárgyalás során Hodossy és

Barta Ödön azt inditványozzák, hogy a negyedik
szakaszból azt az alineát, amely szerint az "osztrák-
magyar bankra vonatkozó rendelkezéseket az
osztrák-magyar bank szabadalmának meghosszab-
bitásáról szóló 1898. évi . . . törvényczikk foglalja
magában",, hagyják ki.

Lukács László miniszter megjegyzi, hogy
ennek a passzusnak bennhagyása semmi esetre
sem foglal magában praejudiciumot. Annak a fel-
tevésében van itt, hogy a bank szabadalmát még
fogják hosszabbitani, de ha ez nem történik meg,
a képviselöházi tárgyalás során természetesen ki
lesz hagyandó, de ezzel a passzussal a bank sorsa
egyáltalán nincs eldöntve.

A bizottság minden változtatás nélkül fo-
gadta el a szakaszt.

A törvényjavaslat többi szakaszait is az
egyes felszólalásokra Bánffy Dezsö báró miniszter-
elnök, Lukács László és Erdély Sándor minisz-
terek és Popovics miniszteri tanácsos által adott
felvilágositások után minden érdemleges módositás
nélkül, egy pár szerkezeti változtatással elfogadták
s ezzel az ülés véget ért.

KÜLFÖLD.
Az uj osztrák titkos tanácsosok. Bécs-

böl mondja tudósitónk telefonon: Kast, Kaizl,
Baernreither és Jedrzejowicz uj titkos tanácso-
sok ma délután tették le az esküt ö felsége
elött, Goluchowski gróf külügyminiszter és
Abensperg-Traun fökamarás közbenjöttével.
Azután Dipauli kereskedelmi miniszter tette le
az esküt, amely alkalommal Thun gróf minisz-
terelnök és Abensperg-Traun fökamarás inter-
veniált. Az eskütétel után Dipauli báró kihall-
gatáson volt ö felségénél. A király utóbb
Kaizl pénzügyminisztert is kihallgatáson fo-
gadta.

Bulgária és Szerbia. Az egymásra haragos
két szomszéd államocska csak mindig hallat va-
lamit magáról, agyarkodván folytonosan egymásra.
Ugy a szerb, mint a bulgár kormány hivatalos,
meg nem hivatalos telegrammokkal iparkodik a vi-
lággal elhitetni, hogy a másik kezdte, az volt a
provokáló fél. A szerb kormány nem fogy ki az
örökös protestálásból. Most protestál a bulgár ka-
tonai attaché kinevezése ellen, majd meg protestál,
hogy a kumanovai község templomát a kilencz-
tized bulgár lakosságu bulgárságnak adták át.
Protestál, hogy a bulgárok az ország határán,
Szerbország felöl manövereznek, de azért ö maga
is a bolgár határon tartja a fegyvergyakorlatait. A
szerbek egyre csak azt hangoztatják, hogy ök a
békét óhajtják és öket egy nagy hatalom (értsd
Ausztria-Magyarországot) megvédi a bulgár táma-
dástól ugyis, de azért ujságjaikban nem mulaszt-
ják el a bolgárokat ingerelni és gunyolni. Viszont
a bolgárok a balkáni uj szláv szövetségben biza-
kodván és hivatkozva a czár támogatására minden,
alkalmat felhasználnak a szerbek boszantására.
Belgrádban a bulgár és montenegrói szökevények
találnak biztos menhelyet, mig a szerb király-
sértök és politikai agitátorok Montenegróba és
Szófiába vonulnak és itt folytatják, röpira-
tokat irva és terjesztve az Obrenovics-
dinasztia ellen. A harczi kedv megvolna tehát
mind a két részröl. De ami a háboruhoz három-
szorosan is szükséges, az mindkét félen egyaránt
gyéren van. A bulgár pénzügyi viszonyok nagyon
silányul állanak, amit leginkább bizonyit a leg-
utóbbi hitelmüvelet szomoru kudarcza. A szerbek-
nél ugyancsak fölötte szomoruak a financziális
állapotok, amelyek ezentul is napról-napra rosz-
szabbodnak. A jó termés daczára a szerb frank
(dinár) most, amikor nagymennyiségü árut szálli-
tanak el, 42—43 krajczár. A katonaság fizetését
sem kapja ki. Igy tehát a folytonos fészkelödéstöl
nincs mit tartani, hacsak valamely külerö és hata-
lom elö nem segiti valamelyik torzsalkodó félt,
veszedelmessé az örökös provokálás nem lesz. Hát
csak folytassák.

A béketárgyalások. Párisból, ahol a
békekötésre kiküldött bizottságok egy hete
tárgyalnak, táviratozzák mai kelettel: A ,,Jour-
nal des Débats" szerint az Egyesült-Államok
Manilának és egész Luzon szigetének átenge-
dését kivánják. A békebizottság spanyol tagjai
állitólag kijelentették, hogy e váratlan követe-
lésekkel szemben uj utasitásokat kell bevár-
niuk Madridból. A ,,Newyork Herald" értesü-
lése szerint az amerikai megbizottak Mac
Kinley elnöktöl felhatalmazást kaptak arra,
hogy s z a k i t s á k m e g a b é k e t á r -
g y a l á s o k a t , ha Spanyolország készsége-
sen el nem fogadná Amerika feltételeit.

Kötelezö koronaszámitás.
(Az igazságügyi bizottságból.)

Ma már összejött annyi képviselö az
igazságügyi bizottságban, hogy tárgyalhattak.
Ez rendkivül örvendetes dolog. Még akkor is
örvendetes, ha az ellenzéki tagok azon a vé-
leményen vannak, hogy ugyis hiábavaló munka
az egész. Mert hátha Ausztria megint kizökken
a munkából?

Mintha akkor forint lenne a koronából ?
Mintha akkor nem lehetne befejezni a meg-
kezdett valutareformot? "Puszta idötöltés" —
riposztozott a pénzügyminiszter nagyon helye-
sen - "minden attól függ, ki milyen komoly-
sággal lát a munkához." Az obstruálóknak
talán csakugyan idötöltés meg mulatság.

A bizottság egyébként, érdekes vita után,
melyröl itt adunk tudósitást, elfogadta a ja-
vaslatot.

(A kötelezö koronaszámitás.)
A képviselöház igazságügyi bizottsága Fabiny

Teofil elnöklése alatt tartott mai ülésében tárgya-
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A Dreyfus-pör reviziója.
Páris, október 8.

A franczia kormány az egész Dreyfus-
ügyet a semmitöszékre bizza, amely ,,felsöbb
befolyás nélkül" fogja meghozni itéletét.
Dönteni fog nemcsak a Dreyfus-perben, hanem
egyuttal azoknak az üldözése ügyében is, aki-
ket a semmitöszék az elötte fekvö iratok alap-
ján gyanusaknak talál.

Hogy ezeknek az iratoknak nagy része
hamisitás, azt ma már senki sem vonja két-
ségbe. Az is bizonyos, hogy Henry nem
maga követte el valamennyi hamisitást.

Ujabban ismét sokat beszélnek a német
császár hamisitott leveleiröl. Ezeket is a sem-
mitöszék fogja megvizsgálni. Katonai körök
ugyan az állitják, hogy ezek a levelek nem
tartoznak a Dreyfus-perre, mer t csak az itélet
meghozatala után kerültek a hadügyminisz-
teriumhoz.

A megszeppent katonák még mindig han-
goztatják, hogy e levelek firtatása háborut
hoz Francziaországra. Csakhogy ma már min-
denki tudja, hogy mennyire ügyetlen beszéd
ez, mert a német sajtó eléggé megczáfolta az
erre vonatkozó hireket. Nyilvánvaló, hogy a
vezérkar ezt csak ürügyül akarja felhasználni
arra, hogy a levelek megvizsgálását meg-
akadályozza.

A kormány szükségesnek találta azt,
hogy ezeket a leveleket a semmitöszékhez át-
tegye, mert azt hiszi, hogy ezek a határozat-
hozatalra döntö befolyással lehetnek. A vezér-
kar azonban még mindig azon erölködik, hogy
e levelek hamisitóját megmentse. De mind-
hiába, mert Brisson ugy a német császár,
mint Münster gróf nagykövet levelének ki-
adatásához ragaszkodik. Utóbbi is hamisitvány.

A német császár hamisitott leveléröl
egyelöre a következöket lehetett meg tudn i :

Ez a levél nem eredeti kézirása a csá-
szárnak, hanem csak fényképezett másolat, de
oly hü, hogy az elsö pillanatra eredetinek
látszik.

A levélpapiron fent ez á l l :

Ö FELSÉGE A NÉMET CSÁSZÁR ÉS POROSZ KIRÁLY
KABINETIRODÁJÁBÓL.

Ezután következik a szöveg.

Páris, október 8.
A "hazafias liga" tegnap Dérouléde elnöklé-

sével ülést tartott, amelyen Dérouléde kifejtette a
liga programmját és egy Brissonhoz intézett leve-
let olvasott föl. Más jelenlevök a köztársasági ál-
lamformához való ragaszkodásuknak és a parla-
mentárizmus iránt való megvetésüknek adtak ki-
fejezést.

Páris, október 8.
A "Petit Journal" hosszabb tudósitást

közöl, amely szerint a kormány állitólag már
azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy Drey-
fust titokban egy kereskedelmi hajóra viteti,
amely öt Bayard várába vinné, hogy azután
onnan a Mont-Valerienen lévö katonai fogházba
szállitsák.

A gyarmatügyi miniszter még ma meg-
czáfolta mind e hireszteléseket.

TÁVIRATOK.
Francziák a pápánál.

Róma, október 8. A pápa ma a vatikáni ba-
zilikában a franczia zarándokokat fogadta és de
Croy kamarással a következö allokucziót olvastatta
fel a társaságnak :

"Rendkivüli alkalom hozott titeket
hozzánk, tudniillik az a szándék, hogy meg-
köszönjétek nekünk azt a legutóbbi tényünket,
amelylyel a pápai szék korábbi nyilatkozatait
a Keleten gyakorolt hagyományos védöjogotok
tárgyában megerösitettük. Ezzel a szándékkal
csatlakoztak a zarándoklathoz: Krisztus vi-

téz munkásai, az Ágoston-rendi atyák, akik
annyi érdemet szereztek a szentföld körül,
ahová évröl-évre számos vezeklöt kisérnek,
akik ott az egyház szükségleteiért és elsza-
kadt testvéreinknek az egyház kebelébe való
visszatéréseért imádkoznak. Több évvel
ezelött ugyane czélból kivántuk, hogy az
ünnepies eucharista-kongresszus egy franczia
bibornok elnöklése alatt Jeruzsálemben tar-
tassék, ahol a nagy szakramentum, a hivek
egységének isteni záloga, alapittatott. Foly-
tassátok zarándokutatokat a szentföldre."

A beszéd további folyamán a társadalmi
kérdésröl is szól a pápa és a következöket
mondja :

"Ha a demokráczia keresztény szel-
lemü lesz, békét, virágzást és boldogságot
fog biztositani hazátoknak a jövöre, de ha
a forradalmi szocziálizmus karjaiba veti ma-
gát, ha balga követelésekért küzd, amelyek
a polgári társadalom alaptörvényeinek le-
rombolására törnek, annak magára a mun-
kásosztályra nézve okvetetlenül szolgaság,
nyomor és pusztulás lesz a következménye."

A beszéd fölolvasása után a pápa, akinek
egészségi állapota kitünö, hangos szóval meg-
áldotta a zarándokokat, azután pedig a zarándokok
hosszu sorain keresztül gyaloghintón kivitette ma-
gát. A fogadás délelölt tiz órától délig tartott.
Hat bibornok, köztük Rampolla biboros államtitkár,
kisérte a pápát, akit a zarándokok több izben
élénken üdvözöltek.

A párisi strikeok.
Páris, október 8. A strikeoló földmunkások

ma reggel tartolt gyülésükön kötelezték magukat,
hogy addig nem állnak ujra munkába, mig teljés
gyözelmet nem aratnak. — Számos strikeoló ma
délután egy órakor, amikor a munkások a déli
szünet után visszatértek munkájukhoz, a Clichy-
negyedben egy fémárugyár elé vonult, ahol kétszáz
munkás dolgozik. A munkások nagy része, jóllehet
egy vértes-szakasz oltalmazta öket, nem tért
nem tért vissza a mühelyekbe. Tiz lakatosmühely-
ben délben szintén beszüntették a munkát.

Páris, október 8. A kömivesmunkák vállal-
kozói felhivást intézlek a kömives-segédekhez,
amelyben azt mondják, hogy a dolgozó munkások
megvédése érdekében a közhatalomhoz fordul-
tak és ennek, ugy látszik, sikere van. Fel-
hivják tehát a munkásokat, hogy hétfön áll-
janak ujra munkába. A mázolok és kömivesek
ma délután több gyülést tartottak, amelyeken el-
határozták, hogy folytatják a strikeol. A strikeoló
mázolók Brisson miniszterelnökhöz feliratot intéz-
tek, amelyben tiltakoznak a rendörség brutalitása
ellen és felhivják a miniszterelnököt, hogy akadá-
lyozza meg a brutalitások ismétlödését, mert kü-
lönben öt fogja terhelni a felelösség a netalán be-
következö eseményekért. A strike következtében
á szomszédos megyékböl katonaságot rendeltek
Párisba.

Európai haderö Kinában.

Frankfurt, október 8. A "Frankfurter Zei-
tung" külön tudósitója tegnapi kelettel táviratozza
lapjának Pekingböl:

Peking kormányzója ma a vasuti pálya-
udvaron fogadta a kinai fövárosba érkezö
európai csapatokat. Érkezett: egy csapat
lovas kozák, egy orosz és egy angol
üteg, továbbá egy nagyobb német csapat. Vala-
mennyi bevonult Pekingbe. Az utczákon kinai
katonaság tartotta fenn a rendet. A nézök
számát, akik az érdekes látványosságra az
egész utvonalon összesereglettek, huszezer
före teszik. A tömeg teljes rendben és csend-
ben nézte végig a felvonulást. Az egyes csa-
patok a maguk követségéhez mentek. A német
követ a német csapatokhoz beszédet intézett

Kedvezmény a sajtónak.

Madrid, október 8. A hivatalos lap közli
a Francziaország és Spanyolország között létre-
jött egyezményt, amely a sajtó táviratainak
dijszabását felényivel leszállitja.

HIREK.
Klamarik János halála.

Negyven évig szolgálta Klamarik János, ál-
lamtitkári czimmel nyugalmazott miniszteri taná-
csos a magyar kulturát, harmadéve visszavonult
pihenni és ma örök pihenöre tért.

Két év óta Beszterczebányán lakott, onnan
érkezett ma délelött a kultuszminiszteriumba a
távirati jelentés, hogy Klamarik meghalt.

1832-hen született Losonczon (amely a Pallas-
lexikon és igy a legtöbb holnapi ujság szerint is
Gömörben, nézetünk szerint azonban Nógrád várme-
gyében fekszik). Egyetemi tanulmányait a pesti és
pécsi egyetemen végezte és 1852-ben már helyettes
tanár lett Félegyházán. Innen a bécsi és bajai, utóbb
a székelyudvarhelyi s végül 1861-ben a beszterczei
bányai fögimnáziumhoz került.

A beszterczebányai gimnázium akkortájt va-
lóságos pánszláv fészek volt és a hazafias érzésü
fiatal professzor teljes erövel látott e veszedelem
kiirtásához. Nagy segitséget talált e törekvése
Grünwald Bélában, a boldog emlékezetü zólyomi
alispánban és Ipolyi Arnoldban, aki akkor besz-
terczebányai püspök volt. Néhány év alatt az is-
kola megtisztult a hazafiatlan elemektöl s a kor-
mány Klamarikot tette meg igazgatónak.

1876-ban a beszterczebányai tan kerület fö-
igazgatója lett s ez állásában müködött 1883-ig,
amikor Trefort kinevezte osztálytanácsosnak a kul-
tuszminisztériumba. Az 1883-iki középiskolai tör-
vényczikk megalkotása után a középiskolai kor-
mányzat a minisztériumból kilépett Szász Károly
kezéböl Klamarik Jánoshoz került, aki Lutter Nán-
dor dr. fövárosi és Say Mór dr. budapest-kerületi
föigazgatóval együtt gyökeresen rendezte a közép-
iskolai oktatást.

A miniszteriumban kiváló tanügypolitikusnak
és adminisztrátornak mutatta magát. A középisko-
lák uj kerületi beosztása, a felekezeti középiskolá-
nál a föfelügyeleti jog gyakorlásának körülirása és
ugyanez iskolák tantervének és fegyelmi szabály-
zatának reviziója, az állami tantervek és a reájuk
vonatkozó utasitások megállapitása, a görög nyelvre
vonatkozó reform, az érettségi vizsgálati eljárás
szabályozása, a felekezeti középiskolák érettségi
vizsgálatára kiküldött kormányképviselök számára
készült utasitás, a középiskolai rendtartás, az is-
kolai orvosi intézmény életbeléptetése, a nem ma-
gyarajku gimnáziumok számára uj tankönyvek ké-
szittetése, a felekezeti tanárok javadalmazásának
emelése és a nem állami tanárok nyugdijazása, a
testi nevelés ügye, egyszóval minden mozzanata,
középiskoláink ujabb történetének össze van fo-
nódva Klamarik nevével.

Hivatalos müködése közben az iskolai iroda-
lom terén is munkálkodott. Irt egy lélek- és gon-
golkodási tant (Lindtner után) és kétkötetes köny-
vet adott ki a magyar középiskolák történetéröl és
szervezéséröl. 1894-ben lelt negyven éve, hogy a
közpályán müködött. Az állami és egyházi közép-
iskolák valamennyien részt vettek jubileumán, söt
a szerb és román felekezeti tanárok is üdvözlö
föliratot intéztek hozzá. Ünneplésére a Vigadó
nagytermében ezer középiskolai ifju monstre-hang-
versenyt rendezett Két évvel késöbb nyugalomba
vonult és azóta Beszterczebányán lakott. Halálát
hosszas betegség elözte meg.

Szabatos és szigoru ember volt; emiatt bizo-
nyos körökben nem örvendett népszerüségnek, de
a nemzeti kultura igaz hivei ugy fognak rá vissza-
emlékezni, mint egy magyar Pestalozzira.

Lapunk mai száma 26 oldal.

— A király a kadétiskolában. Ö felsége —
mint Bécsböl jelentik — ma délben megtekintette
a breitenseei gyalogsági kadetiskola uj épületit
Krieghammer hadügyminiszter, Üxküll-Gillenband
hadtestparancsnok és számos más katonai elökelö-
ség fogadta. Ö felsége elöször a hadügyminisztert
szólitotta meg. azután a hadtestparancsnokkal,
majd a többi tisztek nagy részével váltott néhány
szót. Elsösorban az étkezö-, tanuló- és hálóterme-
ket nézte meg, azután beirta nevét az intézet em-
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lékkönyvéhe, végül megtekintette a növendékek
kaszinóját, a táncz- és a tornatermet. A tiszti-
pavillon és a tiszti étterem megtekintése után a
király, miután megdicsérte az épület szépségét és
czélszerü berendezését, elbucsuzott a jelenlévö
tisztektöl és visszatért a Burgba.

— A braunschweigi régens-herczeg gyásza.
Albrecht braunschweigi régens-herczeg neje ma
délután két órakor a kamenzi kastélyban meghalt.
Vasárnap óta a herczegasszony gyöngélkedett. Teg-
nap állapota annyira rosszra fordult, hogy Borosz-
lóból Buchwald tanárt hivták a beteghez. Minden
fáradozás hasztalan volt, a betegség tünetei, ame-
lyek, a sziv gyöngeségéböl eredtek, tegnap délután
egyre erösebben nyilvánultak. A herczegasszony
éjfélkor elvesztette eszméletét és ma délután két
órakor kiszenvedett.

— Miklós czár Dániában. Kopenhágából táv-
iratozzák, hogy Miklós czár ma a "Sarkcsillag"
yachton a Klampenborg mellett levö Bellevue kas-
télyba érkezett. Ott Keresztély király, az özvegy
czárné, a görög király és királyné és a többi feje-
delmi vendég fogadta.

— A román királyné Hubay Jenönek. Erzsé-
bet román királyné egyszer vendégül látta Sinaiá-
ban Hubay Jenöt s most értékes, kedves ajándék-
kai lepte meg a müvészt. Egy naptárt küldött neki
tele müvészi képekkel, amelyeket a királyné maga
festett. Az egyik lapra költeményt is irt s az
ajándékot meleghangu levél kiséretében küldötte el
a müvésznek.

— Mily boldog lennék — mondja a levél a
többek között — ha az ön ujabb müveit láthatnám
ég hallhatnám. El voltam ragadtatva a pompás
gondolat által, hogy a "Cremonai hegedüst" operá-
nak dolgozta fel. Bizonyára gyönyörü! Bárcsak
láthattam volna Budapesten létemkor. Remélem a
kivánságom teljesülni fog. Nem adom fel a reményt,
önt kedves feleségével együtt, mielöbb láthatni.

— Csaba város kérelme a királyhoz. Csaba
város közönsége azzal a kéréssel járul a király
szine elé, hogy engedje meg, miszerint a "Jamina"
nevü városrészt a megboldogult királyné emlékére,
,, Erzsébet" városnak nevezhessék el.

— Egy nagyváradi jogtanár karriere-je. Az
Ausztria és Magyarország között folyó kvóta-hábo-
ruban, sürün találkozunk a Beer Adolf udvari ta-
nácsos nevével, ki az osztrák kvótabizottság elö-
adója. Az öreg Hofrath, ki 1857-ben, a Bach-kor-
szakban, a nagyváradi jogakadémián az osztrák
történelem tanára volt, most lelkes hive a kvóta
emelésének. A, derék prossniczi morvára még sokan
emlékeznek Nagyváradon és egykori tanitványai jó
emlékekkel vannak eltelve iránta; söt a nagyváradi
öregasszonyok is sóhajtozva emlegetik a fesch Beer
Dolfit, ki néha-néha nekibokrosodva és ezelött
negyven esztendövel széles jó kedvében a "Fekete
Sas" nagytermében, vigan járta a csárdást; de
még a "magyar világ" be sem következett, a pro-
fesszor urat visszahivták a hazájába és kinevezték
a bécsi kereskedelmi akadémia tanárává. Ettöl
kezdve azután a dreischrittet tánczolta és osztrák
nótákat fujt, de azért a magyarok iránt való rokon-
szenv bizonyos foka megmaradt a szivében és
sokszor visszaemlékezett a Nagyváradon eltöltött
vidám napokra.

— A földmivelési miniszter népkönyvtára.
Darányi Ignácz földmivelési miniszter Ajak, sza-
bolcsmegyei községnek kétszázötven forintot ado-
mányozott népkönyvtárra. A község lakói a mult
télen, még nagy földosztók voltak, azóta azonban
rendes utra t é r t e k . . .

—Nem "mehet!" Aki utazott már éjszaka
idején vasuton — és ki nem utazott volna ? —
az tapasztalta, hogy mennyire zavarják az utasok
nyugalmát a vonat elinditására vonatkozó hangos
intézkedések. Egy-egy harsány "mehet !" kiáltás
száz embert riaszt föl félálmából, mert tökéletes
alvásról egyéb okokból sem lehet szó. Az osztrák
vasutügyi miniszter segiteni akar ezen a kellemet-
len helyzeten és elrendelte, hogy az álomkergetö
"mehet!" kiáltást november elsejétöl fogva jelek-
kel helyettesitsék. Ezt a kétségkivül okos intézke-
dést a magyar kereskedelmi miniszter is megtette.

Ezután hát kiabálni sem fognak éjszaka. A csön-
getést tudvalevöleg már régebben megszüntették.

Az utazó közönség pedig éjszaka utazván Váczról
Pozsonyba, roppantul örül és boldog lesz, hogy
nem a "Mehet!"-tel keltik föl a kalauzok, hanem
azzal a kiáltással, hogy: "Komárom, öt percz!

— Girardi esküvöje. Hétfön délelött lesz
Budapesten Girardinak, az ismert bécsi szinésznek
esküvöje Latinovics Leontinnal, Bösendorfer bécsi
zongoragyáros mostohaleányával. Délelött tiz óra-
kor lesz a polgári házasságkötés s egy félórával
késöbb egyik protestáns templomban fog egyházi
áldást kérni második "örök frigyére" Girardi Sán-
dor, a bécsiek kedvelt komikusa.

— Gyilkosság Mac Kinley családjában.
Cantonból jelenti egy távirat, hogy Sacton
Györgyöt, Mac Kinley elnök nejének testvérét,
tegnap este az utczán agyonlötték. Egy asz-

szonyt, akit a tett elkövetésével gyanusitanak,
letartóztatták.

— Égö vasuti kocsi. A budapest-bécsi vona-
lon tegnapelött délután a bécsi Nordbahnhofból
elindult gyorsvonat egyik kocsiján a tengely ki-
gyulladt, A kocsi telve volt utasokkal, akik rémülve
vették észre, hogy a tengely ég. Azonnal meghuz-
ták a vészjelzöt, mire a vonat megállt. A tüzet
hamarosan eloltották és a vonat további baleset
nélkül folytathatta utját.

— A mi királynénk. Böngérfi János, az ismert
ifjusági iró könyvet irt Erzsébet királynéról, a nép
és az ifjuság számára. Leginkább a királyné éle-
téböl vett kedves epizódok vannak a füzetben fel-
sorolva, egyszerü, jó magyar népies nyelven. A
könyv czime "A mi királynénk" s 20 krajczár az
ára. Minden eladott példány árából két krajczárt
a királyné szobrára adnak.

— Szarvas helyett embert lött. Néhány nap-
pal ezelött Festetich Pál gróf Fehérmegyé-
ben, a böhönyei erdöben szarvasra cserkészett és
egy hatalmas agancsost meg is sebesitett. A gróf
meghagyta az erdésznek, hogy az elmenekült álla-
tot nyomozzák és ha lehet, ejtsék teritékre. Égy
Jakab Ádám nevü erdöör rá is akadt a szarvasra
és rálött. A következö pillanatban társa, Tóth Jó-
zsef, egy velötrázó kiáltással halva rogyott a földre.
Az erdövéd maga jelentkezett a biróságnál.

— Kézfogók. Löwy Jakab divatáru-kereskedö
Nagy-Szécsényben eljegyezte Rosenzweig Salamon
zsolnai kereskedö leányát Rezsint. — Ifj. Deutsch
Adolf Gyöngyösröl eljegyezte Emmy kisasszonyt,
Weisz Adolf leányát Budapeströl — Pollák Vilmos
Nagyváradról eljegyezte Schiller Rezsint, Schiller
Lipót kereskedö növérét.

— Rejtélyes öngyilkosság. Tegnap este hét
órakor egy elegánsan öltözött, fiatal ember
Pozsonyban bérkocsit fogadott amely öt Orosz-
várra vigye. Körülbelül a fele uton a bérkocsis
egyszerre tompa durranást hallott, megállitotta
lovait s a fiatal embert benn a kocsiban vértócsá-
ban találta. A kocsis erre vágtatva igyekezett Orosz-
várra, ahol Veller dr. körorvos azonban már csak
a halált konstatálhatta. Az öngyilkosnál egy leve-
let találtak, melyböl kiderült, hogy Kniepeisz Fe-
rencznek hivják s hogy anyja, Berg báró kapuvári
kastélyában lakik. Az öngyilkosság okát a megin-
ditott vizsgálat van hivatva kideriteni.

— Az orosházi " Végitélet" Budapesten.
Söpkéz orosházi festö egy óriás vászondarabra,
ahhoz való olajfestékkel, megpingálta a "Végitélet
borzalmait, tüzesöt, sustorgó villámot, földnek fel-
fordulását, világ pusztulását. Mint tudósitónk irja,
Aczél Endre, a Plastikon igazgatója szerzödést kö-
tött Söpkézzel és a képét nemsokára Budapestre
hozzák s itt mutogatják.

— Örült a vonaton. Tegnap éjjel a nagy-
váradi állomáson egy kicsi ösz ember kapaszko-
dott fel, futva, lihegve, az étkezö kocsi lépcsöjére.
Bent asztalhoz ült és izgatottan lapozgatott egy
német könyvben, aztán föl-le járt a kupéban. Már
közel járt a vonat. Saáphoz, midön a kis öreg em-
ber kiült a folyosón a fékezö fülkéje elé s hango-
san énekelt. A szokatlan zajra kitódultak az álmok-
ból fölriadt utasok s csöndre intették az öreg urat,
aki erre hirtelen vadul toporzékolni kezdett. Hara-
gosan kiabált:

— Menjetek az ördögbe! Mit akartok velem?
Az osztrák császárral van dolgotok!

Aztán rekedten kaczagott a sok rémült, sá-
padtra vált arcz láttán és csókra nyujtogatta re-
megö kezét.

Az utasok ijedten hivták a vonatvezetöt, aki
nehezen tudta csak betuszkolni a szerencsétlen
öreg urat egy másod osztályu fülkébe, ahol csön-
desen elszunnyadott. Találtak az irásai közt több
látogató jegyet ezzel a fölirással: Isak Ferch Ge-
treide Agent Baden.

A boldogtalant a budapesti központi pálya-
udvaron átadták az ügyeletes rendörtisztviselönek.

— Dumas az irói pályáról. Egy tizenhét éves
fiatal ember, telve világot meghóditó ábrándjaival,
az ifjabb Alexandre Dumashoz fordult és töle kért
tanácsot,, hogy mitévö legyen, ha iró akar lenni.
Mostanában került napszinre Dumas válasza. Sze-
retettel, nyájasan felelt a már akkor nagyhirü iró
az ismeretlen fiatal embernek és szivhezszóló
öszinteséggel, éles megfigyeléssel jellemezte elötte
az irói hivatást.

Azt hiszi ön — irja Dumas, hogy iró
lehet. Tud irni és olvasni, nem csinál ortográfiai
hibákat és jö lábon áll a franczia syntaxissal is.
Ön nagyon boldog, eszméket érez magában,
amelyeket eddig senkisem hangoztatott és kell-e
több, mult papiros és tinta, hogy ezeket leirja ?
Nagyon szép. Páris irodalma ellátja az egész világot,
az egyéniségek ezrei fözik ezt a nagy mindennapi
levest és ezeknek mindegyike ugyanazokkal az
illuziókkal jött Párisba, mint ön. Az utolsó har-
mincz évben a nagy irodalmi forradalom óta, hány
emelkedett magasra ? És hányat ragadott el a czél
elöl a nyomor, a kórház, a bátortalanság, a kicsa-
pongó az örület és az öngyilkosság ? Hogy pedig az
elöbbiekhez tartozhasson, ahhoz egy dolog kell feltét-
lenül; a lángész. Figyelmeztetem önt, nem mindenki-
nek tulajdona ez és nem is teszi gazdaggá az embert,
Bérangernek haláláig évi 1800 frankból kellett
megélnie; Lamartine hazájától kért alamizsnát és
ezt megtagadták töle; Musset ha nem könyv-
táros egyuttal, éhen halt volna meg; Balzac
megnösült, hogy kifizethesse az adósságait;
Alexandre Dumas egész nap, Madame Sand egész
éjjel dolgozik. Kárpótolja öket a dicsöség, —
mondja ön. Nézze meg akármelyik ujságot és meg-
látja, hogy bánnak velük. — De talán ujságiró
akar lenni? Akkor ne kérjen tölem tanácsot. Ehhez
én nem értek. — Mit tegyen tehát ? Maradjon még
egy-két évig otthon. Tanulmányozza a természetet,
hogy megszeresse, hogy a természet vigasztalója
legyen egykor, ha megismeri az emberi természe-
tet, hogy védöje legyen, ha az embereket meg-
utálja. "

— Száztizezer forintos sikkasztás. Mint egy
prágai távirat jelenti, a jungbunzlaui takarékpénz-
tárat óriási veszteség érte, amelyet évtizedeken át
sem fog kiheverni. Wild nevü pénztárosa ugyanis
száztizezer forintot elsikkasztott s a pénzzel Ame-
rikába szökött.

— Halálozás. Pozsonyban tegnap éjjel meg-
halt Laurenthy János, vármegyei fölevéltáros, ki
ezt a tisztét negyvenhat évig közmegelégedésre vi-
selte. Az elhunyt a szabadságharczot, mint tiszt
küzdötte át s több ütközetben ki is tüntette magát.

— Megszökött huszárönkéntes. A nagyváradi
7-ik számu huszárezred egyik önkéntese, Peregrin
Volf, megbukott a tiszti-vizsgán és emiatt a má-
sodik esztendöre is benmarasztották, hozzá még a
bakákhoz osztották be. Erre a lesujtó hirre a fiatal
katona elszomorodott és beteget jelentve, a katona-
kórházba került, honnan tegnap éjjel megszökött. A
katonai parancsnokság most körözteti az alsó-
ausztriai illetöségü katonaszökevényt.

— Gyilkos parasztgazda. Tegnap este borza-
dalmas gyilkosság történt Ráczkevén. Gyöngyössy
József jómódu gazda egy birtokeladás után pörbe
keveredett Rácz Ferencz gazdával. A biróság ité-
lete Rácz Ferencznek kedvezett. Gyöngyössy József
nem nyugodott meg az itéletben és tegnap elment
Ráczhoz kérni öt, mondjon le a kártéritési összeg-
röl és a perköltséget pedig fizessék együtt. Rácz az
ajánlatot nem fogadta el és kijelentette, hogy ö a bi-
róság itéletétöl nem tágit. Gyöngyössy még egyszer
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megkérdezte Ráczot, hogy: akar-e kiegyezni békes-
séges uton vagy nem ? Amikor Rácz nemmel vá-
laszolt, zsebéböl elörántotta revolverét és sziven
lötte Ráczot. A csendörség elfogta a merénylöt és
ma bevitték a pestvidéki törvényszék fogházába.

— Ötvenéves papi jubileum. Tokaji János
marosbogási evangelikus református pap a napok-
ben ünnepelte pappá avattatásánák félszázados
évfordulóját. Szász Domonkos püspök meleghangu
levélben üdvözölte, a kisküküllömegyei egyház
papjai pedig aranyba foglalt bibliával lepték még.

— Életunt honvéd. Tegnap este a lánczhid
alatt egy honvédgyalogsági sapkát, meg egy
nyakravalót találtak. A sapka mellett czédula volt
a következö szavakkal: "Meguntam az életemet, a
Dunába ugrom. Trogg Ferdinand. " Valószinü, hogy
az illetö az este valóban a Dunába ugrott.

— Léprekerült szédelgök. Ma délután Fa-
fanrád czipészsegéd és Jancsák József asztalos
feljelentést tettek a rendörségnél, hogy valami
ügynöki iroda alkalmazottjai azzal a biztatással,
hogy pénzbeszedöi állást szereznek nekik egy jó
hirnevü czégnél, kétszáz-kétszáz forintot csaltak el
tölük. Aztán elvezették öket egy boltba, ahol
azonban se áru nem volt, se beszedni való köve-
telés nem volt, hanem egész nap dolog nélkül ül-
tek az üres boltban. Mikor aztán a fize-
tés ideje eljött, nem kaptak fizetést sem.
A rendörség a feljelentés alapján meginditotta
a vizsgálatot, melynek az volt az eredménye, hogy
ma este egy ö t t a g b ó l á l l ó szédelgö bandát
letartóztatott. Scholcz Ede a banda fö tagja. A
Rákos-utcza nyolczadik szám alatt van az "iro-
dája". Nagyhangu táblák hirdetik, hogy:

"Itt mindenféle házak, birtokok és üzletek
eladásával, valamint mindenféle állások közvetité-
sével foglalkoznak szerény honorárium mellett".

Az ügynöki irodának Kónya Zsigmond és
Mihalik János is tagja. Ezek az emberek össze-
játszva ifj. Nagy Károly és Werner Frigyes festék-
kereskedökkel, különbözö állásokra embereket
küldtek hozzájuk, akik biztositékul jókora kaucziót
tettek le. Igy az üzletben egy pénztárnok, köny-
velö, vagy öt pénzbeszedö volt alkalmazva, mind-
egyik nagy kauczió mellett.

A pénzt a festékkereskedök az ügynökökkel
megosztották. A rászedett emberek pedig dolog
nélkül ültek az üzletben és várták az else-
jét, hogy vajjon kikapják-e a fizetésüket.
A festékkereskedök halogatták a fizetést tegnapig,
amikor végre kijelentették, hogy nem tudnak fizetni.
Erre az alkalmazottak közül kellö följelentette a
csaló kompániát, a rendörség pedig, miután ifju
Nagy Károly beismerö vallomást tett, letartóztatta
az egész társaságot. Érdekes megemlitenünk, hogy
özvegy Nagy Ferencznének, a csak nemrégiben le-
tartóztatott "sport-özvegynek" is ezek az emberek
"szállitották" a kauczióval rendelkezö házmeste-
reket.

— Elökelö látogatói voltak a napokban a
"Hódoló diszfelvonulás" körképnek. Többek között
künn jártak Boris és Vladimir orosz nagyhercze-
gekkel Koburg herczeg, Lukács László pénzügy-
miniszter, Apponyi Albert gróf és neje, gróf Hu-
nyady Lászlóné, gróf Eszterházy Mihályné, Hoyos
gróf, Orsini-Rosenberg gróf, Kétly tanár, a külföldi
látogatók közül felemlitendönek tartjuk Ferraris
herczegnöt, Sotiriades Györgyöt, a görög király
kincstárnokát, Augusto Giacosát stb.

== A csuzos és köszvényes betegek ne mu-
lasszák el a hirneves Johnsen-kenöcsöt használni,
mert ez még oly betegeknél is, kik évek óta szenvednek,
pár nap alatt tökéletes gyógyulást idéz elö. Kizárólag
Zoltán Béla udvari szállitó gyógyszertárában kapható,
üvegenkint 1 forintért, Budapest V., Széchenyi-tér és
Nagykorona-utcza sarkán.

==Szenzáczionális.,, Créme de Fanchon" rögtön-
finomitó és szépitö arczcréme. Zsirtalan! Ártalmatlan!
1 tégely 2 korona. Kapható mindenhol. Föraktár:
,, Ursits" gyógyszertár, Budapest, Rákóczy-tér.

== Olcsó ruha beszerzése. Hogy a legkényelme-
sebb és legolcsóbb módon fedezhessük ruházati szük-
ségletünket, a legczélszerübb az öskereskedelemben di-
vott szokást, a cserét alkalmaznunk. Ezt a módszert
most Grossmann S. jólismert szolid czég a Bécsi és
Deák Ferencz-utcza sarkán vezette be. A viseltes ruhát
az emlitett czég átveszi, lelkiismeretesen megbecsüli és
a lehetö legcsekélyebb ráfizetés mellett divatos és jó és
mindig idényszerü ruhát kapunk. Ebben az áruházban
a szerény igényüek is fedezhetik szükségletüket az el-
képzelhetö legolcsóbb árakon.

Napirend.

Naptár: Vasárnap, október 9. — Római katho-
likus: A. Dénes. — Protestáns: Dénes. — Görög-
orosz: (szeptember 27. ) Kallist. — Zsidó: Tischri
23. — Nap kél 5 óra 55 perczkor reggel, nyugszik:
5 óra 06 perczkor délután. — Hold kél: 12 óra 0
perczkor éjjel, nyugszik 2 óra 17 perczkor délután.

A miniszterek nem fogadnak.
Nemzeti muzeum: természetrajzi tára, nyitva d.

e. 9—l-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
(csillag-utcza 15. sz. ) 50 krajczár belépödij mellett
tekinthetök meg.

Technologiai iparmuzeum nyitva 9—l-ig és
délután 3—5-ig.

A,, Hódoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz
óriási körképe Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 6Va óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

Kártya-codex.
Szomaházy István, a szellemdus iró, ez alatt

a czim alatt egy diszes kis könyvet szerkesztett
hasznos okulásul a kártyajátékosoknak s élvezetes
olvasmányul a nem játszó, laikus elemeknek. A
könyvbe Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Rákosi Jenö,
Herczeg Ferencz, Bródy Sándor, Ambrus Zoltán és
Rákosi Viktor irtak a különbözö kártyajátékokról, a
szerkesztö maga meg mintegy harmincz különbözö
játék szabályait irta meg, megtoldván ezt a gibicz-
röl szóló tréfás husz paragrafussal, a kártyababo-
nák hiteles följegyzésével és a kártya-nyelvjárás
külön szótárával.

Az egész könyv kimeritö monografia is, meg
szépirodalmi almanach is, mely igy kettös publi-
kumra számit s különösen mint szakmunka párat-
lan lesz ebben a tekintetben kissé szegény irodal-
munkban. Az emberi ismereteknek az az ága
ugyanis, amelyet Szomaházy ebben a könyvben a
szépiró behizelgö és gracilis módjával, de amellett
a buvár alaposságával tárgyal, az emberi ismere-
teknek ez az ága legelterjedtebb trivium és quad-
rivium, melyben mindnyájan, korra és nemre való
különbség nélkül legalább is az elemi disciplinák-
kal tisztában vagyunk.

Ennek a könyvnek hát valóban nagy lesz a
közönsége. Hát még ha a penna legkiválóbb for-
gatói állnak be kommentátoroknak és tanitómes-
tereknek ? ! . . . A kártya-codex az Atheneaum
kiadásában jelent meg s 1 forint 20 krajczárért
kapható mindaddig, amig el nem fogy. Alább ad-
juk belöle Mikszáth Kálmánnak "Skiz, XXI. és I. "
czimü régibb tarokk-rajzát.

Skiz, XXI. és I.
Irta: M i k s z á t h Ká lmán .

Ezerszer leirtam már a Házat, de egyetlen
egyszer sem a klubot. Igaz, hogy ez a házi szen-
tély, melynek titkait szellöztetni illetlen.

No, de nem is kivánok a kulisszák mögé pil-
lantani, nem kukucskálok be a Deák-szoba kulcs-
lyukán, nem vetek bepillantást abba a mozsárba,
amelyben tömörré kögittetik a párt tagjainak vé-
leménye.

Nem festem le az egyes minisztereket házi
körükben s az egyes képviselöket otthon. Nem fe-
csegek el konferencziába titkokat, még pedig abból
az egyszerü okból, mert semmi titkot sem tudok.

A klubban hiába képzelne az ember vala-
mely forrongó életet csapkodó hullámokkal, ami-
ket fáradságba kerül a medrükben tartani.

Egészen csendes világ van ott.
Egyetlen egyszer voltam kiváncsi, miként vé-

lekednek a klubban, amikor a Komjáthy-affaire
történt az intendás itélöszéke elött. Fel is mentem
tudakozódni.

— Milyen a hangulat itten ?
— Semilyen. Tisza nem volt ma bent. — Ez

volt a felelet.
Azóta ebben az irányban nem is kérdezös-

ködöm senkitöl. Söt az observálást is abban hagy-
tam, hanem teljes erövel a tarokk tanulmányozá-
sára vetettem magamat Láttam, hogy minden tu-
domány közül ennek veszi az ember a politikai
pályán a legtöbb hasznát.

Sajnos, hogy nincs hozzá valami különös ta-
lentumom, mert minden elvesztett parthiet nekem tu-
lajdonitanak a partnereim, itt hibáztam el, ott hibáz-
tam el, egyszer azért szidnak össze, hogy minek jöt-
tem ki királylyal, máskor azért szidnak össze,
hogy miért nem jöttem ki királylyal, majd azért

förmednek rám, hogy minek tarokkal. Végre is be-
láttam, hogy magamnak kell bejárni.

Akkor meg azért mordultak ellenem, hogy
minek ugrálok be minden ostobaságra és rontom
játékukat.

No hát nem járok be ezentul csak tiz ta-
rokkra négy primeurrel.

— Nem vagy te zempléni ember ? — kérdik
gunyosan.

— Hát olyan szégyen zempléni embernek
lenni? — tudakolám naivul.

— A tarokkban bizony nem nagy dicsöség.
Mert a zempléni ember csak biztosra utazik.

Egy öreg képviseld félre kitt egy szögletbe
a mint a hogy a,, balekot" szokás, elkezdeti
oktatni:

— Igen, a zempléniektöl jó óvakodni a
tarokkban, de még jobban örizkedj, édes fiam,
a sárosiaktól, kiváltképen arra ügyelj, hogy egy
sárosinál több sose legyen a kompániában; mert
ha kettö van, kritikus kihivásoknál mindig tótra
forditják egymás közt a beszédet.

Jókai Mór is ott terem valahonnan. Neki is
vannak jó tanácsai.

— Nem poétának való játék az. Különösen
le ne ülj az abaujiakkal, mert soha ezeknél rava-
szabbakat nem találsz. Közbül ültem kettönek a
minap. Épen egy kettest mondtam, játszom nagy
passzióval, hát egyszer csak a vége felé
elkezdi olvasni az ütéseket az egyik hango-
san, mire félhangosan azt sugja neki a má-
sik: "Ne olvasd hangosan, mert még észreveszi és
el találja dobni a XXI-est". Nosza, én se voltam
rest, oda csapom önként a skiz torkába a huszon-
e g y e s t . . . a két kozák összemosolygott . . . épen
azzal lettem harminczhárom.

— Ez még mind semmi — kezdé mesélni a
klub legkitünöbb játékosa — a te eseted csak apró
malheur a szegény Móricz Pál hajdani esetéhez
képest.

— Mi történt vele ?
— Oh, az örökemlékezetü marad a tarokk

történetében. Mióta ez a klub áll, azóta se volt
párja.

— Halljuk már!
— Móricz Pál a dunántuliakkal ült le ját-

szani s az mindig valami szerencsétlenséget hoz
az emberre, mint a pénteki nap. Kiosztják neki a
kártyát, elsö volt, megolvassa, hát látja, hogy csak
tizenegy, még egyszer elolvassa, biz az csak tizen-
egy; rosszul van elosztva. No, gondolta magában-
csinálok most veletek egy jó tréfát s noha csak
hat közepes tarokkja van skiz, pagát nélkül, el-
kiáltja magát nagykomolyan:

— Solo, tous les trois, pagat ultimo !" (Ennél
többet már egy miniszter se mondhat tizenegy
kártyából. )

Az, akinél a skiz volt, fölsziszszen s mohón
kiáltja vissza:

— Kontra a tous les trois-nak !"
Az, akinél a pagát volt vagy kilencz tarokkal,

stentori hangon ordit fel:
— Kontra az ultiménak, kontra a játéknak,

kontra mindennek!"
Ez a szörnyü hadizenet ugy hangzik mindig

a klub nagytermében, mint valami siri szózat.
Meghallják mindenfelöl és gyülekezni kezdettek
az összes asztalok gibiczei az idegrázó küzdelem
szinteréhez.

Móricz Pál kedélyesen mosolygott: No, csak
örüljetek jó emberek, egy darabig, majd mindjárt
kisül az én tréfám és visszamennydörgi a,, re-
kontrát".

A mint azonban játszani kezdenek és amint
már épen fel akarja deriteni Móricz Pál a titkot,
hogy rosszul van a kártya elosztva (amely esetben
a játék nem érvényes), addig-addig tapogatja a
nagy kövér ujjaival a kártyákat hogy egyszerre
csak kimorzsolja — a tizenkettediket Ott volt el-
bujva valahol a vörös dáma mögött.

De már késö volt.
Hiába szabadkozott azaz nem is szabadko-

zott, hanem egyszerüen kifizette a szörnyü bukást.
Azért nem jó a dunántuliakkal játszani és

azért nem való a tarokkal tréfálni.
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SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Operaház. Bellincioni "Mignon"-jának igé-

zete alatt állott ma este a zsufolásig telt nézötér.
Legutóbb az Arnoldson Mignonját láttuk. A svéd
csalogánynál finomabban senkisem csiszolja ki
énekét, nála minden figura és minden kontur mü-
vészileg tökéletes. Ami azonban alakitásának drá-
mai magaslatát illeti, távolról sem éri el Bellin-
cioni Mignonját, aminthogy ennek az olasz
asszonynak a mélységét és erejét ma nem kö-
zeliti meg az operai szinpadon senkisem. A
Mignonok rendszerint a románczczal lépnek
be a tulajdonképeni cselekménybe. Bellincioni már
a románcz elött végtelenül meginditó. Amint vona-
kodik eljárni a tojáslánczot, minden arczizma csupa
fájdalomról és keserüségröl beszél. A megalázott
nöi lélek jajveszéklö elégiája ez. Ki tolmácsolta
nekünk ezt a kis elöjátékot oly megrázó módon,
mint Bellincioni ? És hogy átszellemitette a ro-
mánczot és mennyi behizelgö édességgel tett bu-
csut a fecskéktöl! A második felvonásban a
tükör elötti jelenetet és a styriennet elraga-

között, melyeket Echegaray az emberiség közös
szolgálatában óhajt látni, szerinte a legfontosabb,
mert egykor a könyvnyomtatást fogja pótolni.
Utódaink — ugymond — egyáltalán nem fognak
többé olvasni, hanem csak — hallgatni.
Mint látjuk, Echegaray bizonyos merészséggel
jósol és következtet — mert költö és drámairó.

* Hauptmann Gerhardt uj darabja. A "Taká-
csok" és a,, Hannele" szerzöje uj darabot fejezett
be, melynek "A fuvaros" lesz a czime. A modern
tárgyu szinmünek öt felvonása van és egy szibériai
tároskában" játszik. A darab novemberben kerül
elöször szinre a berlini Deutsches Theaterben.

* K. Kopácsi Juliska. K. Kopácsi Juliska
asszony a jövö hét folyamán még háromszor lép
föl Varney operettejében a "Komédiások"-ban hét-
fön, szerdán és pénteken. Azután Drezdába utazik
vendégszerepelni. A népszinház igazgatójátal ugy
állapodott meg, hogy amennyiben külföldi szerzöd-
tetései arra idöt fognak engedni, a szezon folya-
mán még vendégszerepelni fog Budapesten.

* Városligeti szinkör. A városligeti szinkör-
ben holnap, vasárnap két elöadás lesz. Délután
negyedfél órakor félhelyárakkal a "Hamupipöke"
czimü varázsrege kerül szinre a szerepekben fel-
nöttekkel és gyermekekkel. Este hét órakor szin-
tén félhelyárakkal a "Nárczisz" czimü drámát ad-
ják elö a föszerepben Feld Zsigmond igazgatóval.

* Hirek a Vigszinházból. Echegaray drámája,
az "Örült vagy szent ?", amelynek bemutatóját ked-
den tartják meg, a jövö héten négyszer, kedden,
szerdán, csütörtökön és szombaton van müsorra
tüzte. — Beregi Oszkár, a Vigszinház tagja, aki
most szolgálta le önkéntesi étét, visszatért a Vig-
szinház kötelékébe, és az "Örült vagy szent ?"-ben
fog elöször fellépni Eduardo herczeg szerepében.
A Vigszinház legközelebbi bohózat-ujdonsága. Ar-
thur Pinero angol drámairónak "The Magistrate"
czimü bohózata lesz, amelyböl tegnap tartották meg
az olvasópróbát. — "A Végrehajtó"-t, Sylvane és
Artus nagysikerü bohózatát, amelyet folyton telt
házak mellett adnak, az "Örült vagy szent?" mel-
lett is müsoron tartják.

* Hirek a Magyar Szinházból. A téli sze-
zonnak egyik érdekessége lesz a "Tosca" elöadása.
Sardou drámáját megvette a Magyar Szinház és
Hegyi Arankával a czimszerepben hozza szinre. —
A "Garasos kisasszony" premierjén lesz elsö fel-
lépése nemcsak Hegyi Arankának, hanem a Ma-
gyar Szinház másik primadonnájának, Komáromy
Mariskának is. A müvésznö már tanulja szerepét
Abbaziában, ahol üdül és e hét folyamán már ö
is részt vesz a próbákon. A Magyar Szinház szer-
zödtette Miklóssy Gyula fiatal vidéki szinészt a
komikusi szerepkörre. A szinháznak ez az uj tagja
holnap lép föl elöször.

* A Kisfaludy-szinház megnyitása. Az ó-budai
szinház október 15-én nyilik meg ismét hosszabb
szünet után. Kövesi Albert ismert bohózatiró, volt
jónevü vidéki szinigazgató jól szervezett társulata
vonul most be az elhagyatott muzsahajlékba.

* Filharmoniai hangversenyek. Az ez idei
nyolcz filharmoniai hangversenyt Erkel Sándor és
Richter János vezénylik. Közremüködnek: Milden-
burg Anna, Rothauser Teréz, Schmedes Erik, Witek
Antal, Bauer Harald, Dohnányi Ernö és Risler
Ede. A müsoron a következö számok szerepelnek:

L Magyar zeneszerzöktöl: a) ujdonságok:
Bloch: "Magyar nyitány"; Buttykay: "Scherzo";
Dohnányi: Zongoraverseny; Major J. Gyula: "Suite
romantique"; b) régibb müvek: Goldmark: II. szim-
fónia; Liszt: Zongoraverseny; Mihalovich: II. szim-
fónia.

II. Idegen szerzöktöl: a) ujdonságok: Bruck-
ner: "Romantikus szimfónia"; Chabrier: "Japana";
Dvorák: "Változatok"; Smetana: "Sárka"; Strauss
Rikárd: "Don Juan"; Svendsen: "Zorahaida";
Tschajkowszky: III. Suite; b) régibb müvek: Beet-
hoven: "Coriolan" nyitány; I. és II. (Pastoral)
szimfónia; Berlioz: "Benvenuto Cellini"; Brahms:

III. szimfónia: Handel: "Concerto" (D-moll): Mo-
zart-Szimfónia (esz-dur); Mendelssohn: "Nyáréji
álom"; hegedüverseny; Schubert "Vándor" fan-
tázia; Shumann: "Genofeva" nyitány; Spohr:
"Jessonda" nyitány; Volkmann: I. szimfónia;
Weber: "Rübezahl"; Wagner: "Goal-elbeszélés" a
"Lohengrin"-böl; végsö jelenet az "Istenek alko-
nyá"-ból.

A hálál statisztikája.
A belügyminiszter rendes évi jelentésében,

mely az ország egészségügyéröl szól, s melyet mai
Számunkban már méltattunk, hátul, a kötet végén
tan egy szomoru kimutatás. Igazán megérdemli a
fekete nyomdafestéket ez a kimutatás; még viola-
szinü tintával sem lehetne irni róla. A pömpes
funébres hivatalos czimerszine való hozzá: fekete,
fehér. A halál statisztikája ez, Magyarország
453. 715 halottjáról szóló, az emberevö, éhes föld-
nek egy évi lakomájáról való, a 453, 715 tetemröl.
Ennyi ember hal meg egy évben Magyarországon
s ebböl a majdnem fél millióból 254, 147, vagyis
egy negyed milliónál több, h é t é v e n a l u l i
g y e r m e k !

Az ember felsóhajt s azt kérdi, miért van-
nak ilyen sokan? Miért hal meg minden évben
minden harminczharmadik ember ? Nincs lassabb
tempója a halálnak ? A halál statisztikája legelöbb
ezekre a kérdésekre adja meg a feleletet a követ-
kezöképen:

orvos által megállapitott halálokok: 229, 334
nem o r v o s által megállapitott halálokok: 224, 381

Vagyis Magyarországon évenkint kétszáz-
huszonnégyezer ember ugy hal meg, hogy még a
halál okának megállapitására sem kerül orvos, ha-
nem csak afféle borbélyból lett halottkém. Milyen
szomoru lehet ilyenkor a betegség lefolyása!...
De vissza a statisztikához.

Hogy miben hal meg annyi ember Magyar-
országon, azt is pontos százalékokban kiszámitja
a statisztika. Természetesen hitelesnek csak azok
a számok mondhatók, amelyek az orvos által meg-
állapittatott 229, 334 halálesetröl szólnak. Ezek sze-
rint a numerusok szerint a következö, "rangsoro-
zatát" kapjuk a betegségeknek, a hatalmas gyilkos
géniuszoknak a következö ranglétra kováczolható
össze.

Mindenféle tuberculosisban meghalt 15 százalék
Veleszületett gyöngeségben 9. 06 ,,
Tüdögyuladásban 8. 44 ,,
Aggkori végkimerülésben 8. 09 ,,
Görcsökben, rángásokban 6. 64 ,,
Bélhurutban 6. 24 "
Difteritiszben 2. 88 ,,
Hörggyuladásban 2. 36 ,,
Vörhenyben 2— ,,

A többi halálokok két százalékon alul ma-
radnak. A nem orvos által megállapitott esetek
statisztikájából csak egyet teszünk ehhez: a bor-
bélyhalottkém szerint 11. 57 százalék halt meg vég-
elgyengülésben. A borbély tehát negyedik helyröl
második helyre lépteti elö a végelgyengülést, meg-
közelitvén a közegészség ügyének azt az eszményi
állapotát, midön a végelgyengülés elsö helyen áll
a rangfokozatban, mint egy kopasz, vén hófrát. Ez
a halál statisztikája Magyarországon. Igen gonosz
egy statisztika. A vén hófrátot mindenképen visz-
szaszoritja öt meg nem illetö helyre s protegálja a
romboló ifjakat: a tuberculosist, a veleszületett
gyöngeséget, a tüdök gyuladását. Olvastára össze-
borzongunk e borus öszi idöben és sok, sok or-
vost, sok, sok patikát kivánunk Magyarországnak.

dóbb pikantériával, ennyi ötlettel és bajjal
nem adja elö sem Judic, sem Réjane, Itt hir-
telen átalakult szubretté: a nagy szubretteknél
nagyobbá. Mignonját is á modern szinjátszás egyik
fenomenjének tekintjük. Ugy, hogy az, aki Bellin-
cionit látja, oly mélyreható müvészi fogalmakat és
egyéni hangulatokat szerez, amelyeket a nézötéren
eltöltött három óra korántsem merit ki. Arányi
(Melster) tenorja igen szépen csengett. Beck hangu-
latos Lothario, Kaczér Margit szemrevaló Fridrik,
és Blatterhauer Gizella Philinejét is el lehetett fo-
gadni. m. g.

* Azok a juryk! Ily czimü mai közlemé-
nyünkre vonatkozólag F e s z t y Árpád ur a követ-
kezö sorokat intézte lapunk föszerkesztöjéhez:

Kedves Barátom !

Lapodnak mai számában egy közlemény az
Andrássy-szobor juryjét furcsa szinben tünteti fel.
Engedd meg, hogy én, mint a jurynak egyik tagja,
valódi értékére szállitsam le az abban foglaltakat.
A tény az — hogy: A jury végleges szavazás
elött próbaszavazást csinált. A próbaszavazásnál
Zala György szobormintájára esett a tulnyomó
többség. Ugy emlékezem, hogy csak egy
szavazat esett ö ellenében Eberleinre — (akinek
beküldött tervezete, mellesleg legyen mondta,
annyira germán tolt — és annyira nem volt semmi
köze Andrássy Gyulához — hogy azt felállittatni
merö képtelenség lelt tolna) a döntö szavazásnál
pedig az egész jury e g y h a n g u l a g Zala
Györgynek itélte a dijat.

Ami a tatai kirándulást illeti — az igaz,
hogy meg volt — de pro primo — nem Eszter-
házyhoz rándult ki a jury — hanem én vittem ki
a két németet (tudniillik Zumbust és Millert) égy
kis halászlére; — pro secundo — nem a szavazás
e l ö t t , hanem a szavazás u t á n , amikor is egye-
nesen utaztak vissza hazájukba, olyan illuminált
állapotban, hogy már azután semmiféle szoborra
sem tudtak tolna szavazni. Ez a tiszta igazság. —
Kérlek, légy szives ezt becses lapodban közzétenni.

F e s z t y Á r p á d .

* Hegyi Aranka bucsuja. Hegyi Aranka asszony
utolsó fellépése a Népszinházban 11-ikén, kedden
lesz, midön is Offenbach operettjében, a "Hoffmann
méséi"-ben a három fö nöi szerepét fogja játszani.
Ezt a szerepet ö kreálta és évek óta nem játszotta.
Hegyi Aranka szerdán, 12-én délelött jelenik meg
elöször a Magyar Szinházban, hogy Planquette
operette-jének a "Garasos kisasszony"-nak elsö
szinpadi próbáján részt vegyen. A szinház müvészi
személyzete ünnepi módon készül fogadni a prima-
donnát, akinek elsö föllépésére már most is töme-
ges elöjegyzések történtek.

* Feszty Árpád kiállitása. A városligeti mü-
csarnokban a képzömüvészeti társulat téli kiállitása
elött még egy másik érdekes külön kiállitás lesz
látható. E hónap 20-ától a jövö hónap közepéig
ugyanis Feszty Árpád fogja bemutatni két millenná-
ris festményét, a "Bánhidai csatá"-t és a "Zsolt
vezér eljegyzésé"-t, amelyeket Komárom-, illetve
Biharmegye rendelt meg a müvésznél. A nagy fest-
ményeken kivül a müvész a két képhez készitett
vázlataiból és tanulmányaiból is kiállit egy gyüj-
teményt.

* José Echegarayról. A hirneves spanyol
drámairó, akinek termékenysége a csodával határos,
tehetségét most más irányban akarja érvényesiteni.
Eddig több mint háromszáz drámát irt. "Szent-e
vagy örült?" czimü müvét épen kedden mutatják
be a Vigszinházban. Óriási termékenysége az oka,
hogy a szinmüirói pálya ujabban több tövist, mint
babért (és aranyat) termett számára. Most hátat
fordit a drámairásnak, és — mint mondja — hasz-
nosabb dolgokkal fogja tölteni idejét. Az a
csapás, melyet szerencsétlen hazája legutóbb
szenvedett, az ö szivét is mélyen érintette;
a nemzeti csapást, véleménye szerint, már csak a
tudomány és ipar segélyével lehet kiheverni. Ezt
fejtegeti a "Galeotto" szerzöje legközelebb meg-
jelenö könyvében, melyben a század nagy talál-
mányait, mint a távirót, fényképezést, a vasutat, a
villamos világitást, telefont és mindenek fölött a
fonográfot dicsöiti. Ez utóbbi találmány mindazok



Vasárnap, október 9. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1898. — 9. oldal.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* Mikszáth Németországban. A legna-

gyobb lipcsei kiadók egyikétöl, Georg Heinrich
Meyertöl ma mutatóban egy ivformátumban
kiállitott izléses prospektust kaptunk, mely
M i k s z á t h K á 1 m á n ö s s z e s m u n -
k á i n a k m e g r e n d e l é s é r e szólitja
fel á negyven milliónyi német olvasó közön-
séget. Georg Heinrich Meyernek S p ó n e r
Andor és dr. gróf Z a m o y s k i József for-
ditja németre Mikszáthot (akit a prospektus a
m a g y a r D i c k e n s - n e k nevez) s a kiadó
ezt a nagy munkát elsö cyklusában hat fényes
kötetben bocsátja a német könyvpiaczra, Mik-
száthra és a magyar irodalomra nézve rend-
kivül elismerö vállalkozását á következökép
okolván meg:

"Mikszáth Kálmán ma talán a világiroda-
lom legnagyobb humoristája. Valamint otthon a
legkedveltebb és legnépszerübb prózairó. Ugy
nálunk is bizonyosan gyorsan fog szerezni szá-
mos tisztelöket. Csak a kiadásunkban tavaly
megjelent kötetét emlitjük, melyröl Carl von
Thaler ezeket irta a "Neue Freie Presse"-ben: —
Eddig még semmit sem olvastam Mikszáthtól, de
mindjárt az elsö lapok olvasása után tudtam,
hogy nagy iróval van dolgom, aki mintegy fák-
lyával világit belé a mélységes emberi szivbe. E
látszólag néha futólag odavetett elbeszélések né-
melyike, hol minden szó is gondosan meg van
válogatva, hosszuságára nézve csak tárczányi,
de valóságban köteteket ér. Mikszáth gourman-

dok számára ir s bizonyosan hálás közönségre
számithat Németországban is. "

A kiadó ezután közli, hogy elöször a
l u b l ó i k i s é r t e t fog megjelenni, azután
a G a v a l l é r o k és ez évi deczember 1-éig
meglesz mind a hat kötet, vagyis az elsö
cyklus. A magyar irodalom történetében ez
az elsö eset, hogy egy magyar irót a kül-
földön ily teljes gyüjteményes kiadásban
ismertetnek.

* Móricz Pál összes müveinek hetedik és
utolsó kötete jelent még. Részint politikai; részint
magáneseményekröl szól a kis kötet, melynek tar-
talmáról bövebben csak azért nem irunk, mert a
szerzö müve czimlapjára azt nyomatta oda, hogy
"kézirat", amit respektálni tartozunk.

* Sok mindenröl. Ábrányiné-Katona Klemen-
tin tollából érdekes könyv van sajtó alatt. Czime:
"Sok mindenröl" és közel negyven különféle feje-
zetet fog tartalmazni a társadalom, irodalom és
müvészet köréböl. A diszes kiállitásu mü czimlap-
ját Lotz Károly nagynevü festömüvészünk allegori-
kus rajzai fogják disziteni.

FÖVÁROS.

részben készen van. Hogy a munka mért szünetel,
nem tudják s a kerület római katholikus lakossága
hétröl-hétre fokozódó visszatetszéssel konstatálja,
hogy a templomon egyetlen munkáskéz sem fogla-
latoskodik. Hir szerint a jövö hét közepén ujra
hozzálátnak a dologhoz, a félbenmaradt belsö
munkákhoz, de ebben nem igen bizhatni, mert
néhányszor már kilátásba volt helyezve az épitke-
zés folytatása és sohasem volt egyéb puszta igé-
retnél. Szerdán a föváros köztörvényhatósági bi-
zottsága közgyülést tart s itt a munka félbenmara-
dása interpelláczió tárgya lesz.

(A tanács mulat. ) A székes föváros tanácsára
néha-napján ráfogják, hogy komoly, hogy bölcs.
Legalább a tengernyi sok folyamodvány, leirat, fel-
irat, átirat, elöterjesztés, javaslat mind-mind bölcs-
nek hivja, holott a tekintetes székes fövárosi tanács
valójában nem annyira komoly és bölcs, mint in-
kább gyermekes és bohó. Ezt végtére nem is kel-
lene kifogásolni, hisz olyan szép dolog az ártatlan
rakonczátlankodás. Ma is a következö kedves mulat-
ságot követte el: A közgyülés annak idején azt
határozta, hogy mielött a káposztásmegyeri viz-
müvek végleges kiépitésébe belekezdet, kül-
földi szakértökkel mondat véleményt: vertiká-
lis vagy horizontális rendszerben csináltassa-e
a kutakat. A szaktudósok Budapestre hozatala,
honorálása negyven-ötvenezer forintba kerül s a
pénznek egyrészét már el is küldözték talán elö-
leg fejében. A tekintetes tanács pedig ma egysze-
rüen kimondja: nem várunk senkit, csináltatjuk a
vizmüveket ugy, ahogy mi akarjuk. A többi a köz-
gyülés dolga s ha a szakértök a mostani munkára
is azt mondják, hogy rossz, gondoskodjék valami
uj tervröl. Negyven-ötvenezer forint tiszteletdij és
két-háromszázezer forint munkadij vész csak el
hiába. Mi ez, mikor a tekintetes, a komoly, a bölcs
tanács mulat.

(Az erzsébetvárosi templom épitése. ) Az uj
erzsébetvárosi templom épitése megakadt. Hetek
óta nem dolgozik az épületen senki, pedig csak
a belsö berendezés hiányzik már, a többi nagy-

Furcsaságok.
A törvényhatósági bizottság legközelebbi köz-

gyülésén a nemes városatyák egy érdekes dolgot
fognak tárgyalni, amelyröl nem lesz kár néhány
szót ejteni.

A régi idökben a községi iskolákban a hitok-
tatást a segédlelkészek látták el. Az iskolák sza-
porodtával azonban a hitoktatási órák száma any-
nyira emelkedett, hogy a káplánok már nem gyöz-
ték a munkát, ugy, hogy az akkori föesperes ja-
vaslatára elrendelte a közgyülés, hogy 1884-töl
kezdödöleg külön hitoktatók alkalmaztassanak, a
kiknek fizetésére egyuttal évi huszonháromezer
forint segélyt szavazlak még az egyházi hatóság
számára.

Ez e segély azonban csak egy-két éven át
volt elég, mert a föváros rohamos fejlödése követ-
keztében óriás mértékben szaporodtak az iskolák s
egyidejüleg az osztályok s igy a hittani órák száma
is. — Évröl-évre több hitoktató alkalmazása lett
szükségessé. A hitoktatási segélyt 1889-beli 31. 000
forintra, majd 35 ezerre kellett emelni, az elmult
évben pedig már 42. 000 forint volt a szükséglet.

Az elmult évben az osztályok száma ismét
szaporodván, a tanügyi osztály ujból elöterjesztést
tett a hitoktatási segélynek négyezer forinttal való
fölemelése iránt. A tanács megsokallva a dolgot,
kijelentette, hogy n e m h a j l a n d ó a segélyt
emelni s fölhivta a tanügyi osztályt, hogy a hit-
oktatás ügyének végleges rendezése iránt tegyen
konkrét javaslatot.

A tanügyi osztály, az adott utasitásnak meg-
felelöleg, javaslatot dolgozott ki, részletesen ki-
fejtve abban, hogy a hitoktatásról való gondos-
kodás a föváros t ö r v é n y s z e r ü k ö t e l e s -
s é g e , miért is az e czélra szükséges költségeket
nem s e g é l y k é p e n kellene engedélyezni, ha-
nem a r e n d e s k i a d á s o k sorában fölvenni,
még pedig oly mérvben, mely a fönnálló szükség-
letnek teljes mértékben megfelel. Javasolta továbbá
a tanügyi osztály, hogy a segély ezentul ne az
egyházmegyei hatóság kezeihez utalványoztassék,
hanem a hitoktatókat m a g a a f ö v á r o s a
k ö z p o n t i p é n z t á r b ó l fizesse.

Indokolta pedig ebbeli javaslatát az ügyosz-
tály egyrészt azzal, hogy á népiskolai törvény ér-
telmében a hitoktatásról magok az egyházfele-
kezetek tartoznak gondoskodni. Budapesten tehát
maga a városi hatóság, mely mint kegyur az egy-
házfelekezetet képviseli, másrészt azzal, hogy a
kánonjog értelmében a hitoktatásról a plébánosok
és segédlelkészek tartoznak gondoskodni, kiknek
ellátásáról viszont a kegyur, Budapesten tehát
maga a föváros közönsége tartozik gondoskodni.
Nem hagyta figyelmen kivül az ügyosztály azt sem,
hogy amennyiben a törvényszerü kötelezettség minden
kétséget kizárólag megállapitható nem is volna, elöáll
az e r k ö l c s i k ö t e l e z e t t s é g , melynek
alapján mulhatatlanul a hatóságnak kell a terhet vi-
selnie, annyival is inkább, mert a római katholikus
egyháznak mint községi felekezetnek vagyona nincs
s igy ha akarná, sem tudná miböl fedezni a közel
ötvenezer forintra rugó kiadást.

A tanügyi osztály javaslata elsö sorban a
pénzügyi bizottságban fordult meg. A bizottság,
melynek csak a financziális kérdések megvitatása
volna hivatása, persze belement a j o g i kérdés
tanulmányozásába és nagybölcsen kijelentve,
hogy bizony kár volt a tanügyi osztálynak ezt a
kérdést megbontani s még nagyobb kár volna a
kötelezettséget kimondani akkor, mikor erre senki
sem szorit.

Meghallgatták azután a tiszti ügyészséget is,
mely nagyrészt elismerte a tanügyi osztály álláspont-
jának helyességét, kijelentette azonban, hogy maga
sem tartja a törvényszerü kötelezettséget minden
kétségen kivül megállapitottnak s igy legczélsze-
rübbnek véli, h a a d o l g o t n e m boly-
g a t j á k .

Hasonlókép nyilatkozott a jogügyi bizottság
meg a tanács is, minélfogva most azt a javaslatot
fogják a tanácsnak tenni, hogy m a r a d j o n
minden a régiben. .

Hát biz ez elég furcsa !
Az ország elsö törvényhatóságának nem volna

szabad ilyen kényelmes és a mellett helytelen el-
intézési módot választania. Végre-valahára már
tisztázni kellene a dolgot s el kellene dönteni,
vajjon tényleg köleles-e a város a terhet viselni,
avagy csak jótékonyságot gyakorol, amikor erre a
czélra az egyháznak segélyt ad.

Ha kötelesség ez a teherviselés, ugy nem
tartjuk a föváros méltóságával összeegyeztethetö-
nek ugy elintéztetni a dolgot, mintha csupán ke-
gyet gyakorolna, ha pedig nem kötelesség: akkor
meg tegyenek kisérletet, mi uton-módon lehetne
azt legalább részben arra háritani, akinek tényleg
kötelessége, vagy ha ezt nem akarják, igyekezze-
nek legalább a segély fejében t ö b b befo-
1 y á s t biztositani a hitoktatás vezetésében.

Persze a nemes városatyák meg a nemes
tanács is máskép gondolkoznak; ugy vélik, hogy
a többi között elfér ez a furcsaság is !

VIDÉK.
* (Pestmegye közgyülése. ) Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegye törvényhatósági bizottsága októ-
ber tizedikén tartja rendes évnegyedes közgyülését;
A föbb tárgyak: az alispán évnegyedes jelentése,
Trencsén vármegye átirata a mezögazdasági tör-
vény némely intézkedéseinek megváltoztatása iránt,
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye átirata az 1848—
49-iki szabadságharczban küzdött honvédeink dicsö
tetteinek törvényben való elismerése tárgyában.
Liptó vármegye átirata a Kossuth Lajos emléké-
nek megtámadásával szemben való állásfoglalás
ügyében stb. Félegyháza város mérnökválasztása.

* (Az aradi sikkasztás tanuságai. ) Solymossy
Lajos báró az aradmegyei közgyüléshez inditványt
adott be, hogy a köztörvényhatóság Krivány sik-
kasztásán okulva, a gyámpénztári és az ellenöri
tisztséget szüntesse meg, a gyámpénztár kezelését
vegye át a föpénztár, a letéteket helyezzék taka-
rékpénztárba. Ehhez képest a szabályrendeletet is
ál kell alakitani. Az inditványt hétfön tárgyal-
ják. A sikkasztás miatt felfüggesztett tisztviselök,
az alispán kivételével, azzal a kérelemmel fordul-
tak a megyéhez, hogy ellátási illetményeiket emelje
fel, mert nem tudnak megélni.

* (Népgyülés Szegeden. ) Az önálló vámterü-
let és nemzeti bank érdekében Szegeden tartandó
népgyülés elökészitö bizottsága a "Hét választó"
fogadóban ma elöértekezletre gyült össze, melyen
végérvényesen elhatározták, hogy a népgyülést ok-
tóber 23-án délelött tiz órakor tartják meg a
Klauzál-téren. A népgyülésre megjelenésüket meg-
igérték: Kossuth Ferencz, Illyés Bálint, Szinay
Gyula, Rátkay László, Lakatos Miklós, Brázay Kál-
mán, Hentaller Lajos, Papp Elek s a város kép-
viselöje, Polczner Jenö.

* (Sándor János diszpolgársága. ) Erzsébet-
város legutóbbi rendes közgyülésén Sándor Jánost,
Kisküküllö vármegye föispánját, egyhangu lelkese-
déssel a város diszpolgárává választották meg.
Sándor János föispánságának ideje alatt ugyanis
megtett minden lehetöt a város felvirágoztatásának
érdekében. A diszpolgári oklevelet — a közgyülés
határozata értelmében — Trajanovits János pol-
gármester vezetése alatt nagyszámu küldöttség
nyujtja át az érdemes föispánnak.

* (Az árvák pénze. ) Évekkel ezelött történt,
hogy Sárkány Mór, karczagi közgyám, nagyobb
összeget sikkasztott el a rábizott pénzböl. A fe-
gyelmi eljárás során Nagy Károly árvaszéki elnö-
köt hivatalvesztésre, a hivatalban levö tisztviselö-
ket pedig a kár egyetemleges megtéritésére itélték
el. Hosszu huzavona után a tisztviselök most meg-
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állapodásra léptek a városi tanácscsal, hogy milyen
arányban járuljanak hozzá az elsikkasztott pénz
visszafizetéséhez. A hiányzó összeget a város
p ó t a d ó utján fogja beszerezni. A képviselö-
testület ilyen értelmü határozatát bejelentették a
belügyminiszternek is.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Hivatalvesztésre itélt biró. A királyi kuria,

mint legföbb fegyelmi biróság ma délelött hivatal-
vesztéssel sujtotta Szopó János tokaji járásbirósági
albirói. Az volt ellene a vád, hogy tavaly nyáron,
amikor a szabadságideje lejárt, felsöbb hatóságá-
nak egyszerüen azt irta, hogy beteg, a hatósági
orvos vizsgálatának pedig nem akarta magát alá-
vetni. A többi tizenkét fegyelmi deliktum csak-
nem valamennyi egy kaptafára megy. Az albiró
ugyanis, valahányszor büntetö feljelentést tett nála
a csendörség, az ügyeket, ahelyett, hogy az ügyész-
séghez tette volna át, önjogulag az irattárba he-
lyezte. A kassai itélötábla a fegyelmileg már
többször büntetett albirót hivatalvesztésre itélte. A
kuria fegyelmi tanácsa Czorda Bódog elnöklésével
és Németh Lajos elöadása mellett ma délelött fog-
lalkozott ez ügygyel s miután meghallgatta Ham-
mersberg Jenö föügyész vádbeszédét s a szemé-
lyesén megjelent albiró védekezését, megokolásánál
fogva helybenhagyta a kassai itélötáblának hivatal-
vesztésre szóló itéletét. Az állását vesztett albiró,
aki immár huszonkét év óta állott az igazságügy
szolgálatában, kétségbeesetten távozott a kuria pa-
lotájából.

= Egy házaspár üzletel. Temesvárról jelenti
levelezönk: Több hónap óta folytatott vizsgálat
után, mely az ország tizenkilencz városára és
helységére kiterjedt, a temesvári törvényszék ma
végre vád alá helyezte Hegyi Károlyt, a sikkasztás
miatt elfogott adóhivatali tisztet. A vádhatározat
szerint Hegyit 113 rendbeli okirathamisitás és 23
rendbeli csalás büne terheli, de a vád kiterjed
Hegyi fiatal feleségére, született Heidrich Szidó-
niára is, akire 101 esetben bizonyult rá a bün-
részesség. Hegyi, akiröl kiirtuk annak idején, hogy
fényüzö életmódot élt s mindenféle sportszenve-
délynek hódolt — a lopásnak külön speczialitását
üzte, hogy passzióihoz a pénzt megszerezze. Az
elavult törvényszéki letétek lajstromából kikereste
azokat a tételeket, melyekre vidéken lakó feleknek
lehetne igényük, azután hamisitott birói utalvá-
nyozó végzéseket csempészett be a hivatalba, me-
lyek alapján a pénzeket kiutalványozták s az illetö
czimére postán elküldötték. Ilyenkor lépett aztán
akczióba Hegyiné. Pár nappal elöbb rendszerint
elutazott az illetö helyre, [ahol szintén hamisitott
másolati végzés alapján kikapta a pénzt. Mindig
asszonyok nevére szóltak a küldemények. Hegyiné
igy megfordult többek közt Aradon, Verseczen,
Lugoson, Szegeden, H. -M. -Vásárhelyen, Karánse-
besen, Zomborban, Szabadkán, Orsován, Bogsán-
ban, Nagyváradon. A csalással szerzett összegek
nyolczezer forintra rugnak. Hegyiné ez idö szerint
még szabadlábon van.

= A kötéltánczos szerelme. Lödi János ko-
médiás-társulatával csavargott Angyal Károly kö-
téltánczos. Szerelmes volt a legény az igazgató
leányába, a szép Lödi Vilmába és ez tartotta hosszu
ideig a társulatnál. A leány azonban tudni sem
akart a kötéltánczos érzelmeiröl és ezt többször
tudtára is adta. Utoljára Török-Szent-Miklóson
szólalkoztak emiatt össze. A szerelmes komédiás
ekkor revolvert rántott elö és agyonlötte a leányt,
aki nem akarta meghallgatni. Ma öt ezért 12 évi
fegyházra itélte a szolnoki bünfenyitö törvényszék.

= Felmentett földbirtokos. Tavaly történt,
hogy egy hajtóvadászaton Sármezey Endre aradi
földbirtokos véletlenül meglött egy Nagy János
nevü hajtót, kinek a testéböl 73 szem sörétet vet-
tek ki, de sebeibe, a sulyos sérülés daczára sem
halt bele. A gyulai törvényszék, nagy érdeklödés
mellett, ma tárgyalta ezt az ügyet s a vádlottat
felmentette, mert a tárgyalás során bebizonyult,
hogy a hajtó, a tilalom daczára, elhagyta a helyét
és ezért történt a szerencsétlenség.

SPORT.
+ Ignácz. A földmivelési miniszterium dijá-

nak mai gyöztesét, Ignáczot, Darányi Ignácz föld-
mivelési miniszter, aki jelen volt a futásánál, a dij
feltételei értelmében tenyésztési czélokra megvásá-
rolta tizezer koronáért. A gyöztes ló az utolsó Don-
caster-ivadék, mely pályáinkon szerepel. A leg-
szebb diadalát a Szt. István-dijban aratta, amely-
ben istállótársát, a hires Tokiót hagyta maga mö-
gött. A Doncaster-vér a kisbéri ménesben közvet-
lenül még Primás II-vel van méltóan képviselve. A
földmivelési kormány a hü Ignáczban feltétlenül jó
anyagot szerzett az állami tenyésztésnek.

+ Frank Hesp. A Kincsem trainer fia, Frank
Hesp, a pardubitzi meetingen Auersperg herczeg
lovait fogja lovagolni ugy a sik-, mint a
gátversenyekben.

+ Athleták viadala. A Magyar Athletikai Club
holnap délután két órakor rendezi öszi viadalát az
országuti versenypályán. A mérközésre nagy szám-
mal érkeztek be a nevezések. Bécsböl a "Wiener
Athletik sport Club" és az "Athletic Club Vikto-
ria", Prágából az,, Athléták Club Sparta" képvisel-
tetik magukat. A vidékröl Pécs, Hódmezövásárhely
és Szabadka neveztek. Ezekhez járulnak a fövá-
rosi egyesületek s a rendezö klub nevezései. Az
érdekes viadalokra belépö dij nincs. Bejárat az
Orczy-utról.

+ Kerékpárversenyek. Holnap hat helyen
lesznek kerékpárversenyek. A Magyar testgyakorlók
köre a millennáris versenypályán, a Magyar Athle-
tikai Klub az Orczy-kerti uj versenypályán, a Bu-
dapesti torna-klub Gögöllöre rendez versenyt, a vi-
déken pedig Györött, Verseczen és Temesvárt lesz-
nek kerékpármérközések.

Öszi lóversenyek.
(Nyolczadik nap. )

A kis Ignácz gyözelme a német Geranium fölött
a földmivelési miniszterium dijában volt a mai nap
szenzácziója. Statesman-nak, a favoritnak csuf
veresége mindenkit meglepett, de még inkább
Ignácz gyözelme. Az Üchtritz lóról tendencziózu-
san azt a hirt terjesztették, hogy sánta. Ez termé-
szetesen még azokat is visszariasztottta a fogadás-
tól, akik némileg biztak benne.

A verseny maga gyönyörü látványt nyujtott.
Mikor a fehér zászlót lebocsátották Szolgabiró
ugrott el a vezetéssel, mögötte Bátor és Geranium
galoppoztak. Hátrább Or-dur, utolsónak pedig
Ignácz. A tribünökkel szemben a német ló a máso-
dik helyre huzódott Szolgabiró mögé s ezt a po-
ziczióját a távoszlopig meg is tartotta, ahol könnyü
gyöztesnek látszott. Mindenki a Geranium nevét
kiáltotta. A szép dijat már Németországban kép-
zeltük, egyszerre csak a hátvédböl a kis sunyi
Ignácz mint egy nyul szökik az élre és a közön-
ség éljenzése közepette könnyen elsönek halad el
a czél elött. Statesman, mely egy pillanatig sem
volt versenyben, utolsó volt. A mai verseny Sta-
tesman-ra nézve nem lehetett reális, mert Szolga-
biró, melylyel a multkor oly könnyen elbánt, is
elötte érkezett a czélhoz. Statesman-on sok pénz
veszett el; de Ignácz gyözelme a legszenvedélye-
sebb fogadókat is megnyugtatta annyiban, hogy leg-
alább a német ló, mely ugy külsejénél fogva, mint
versenyközben az utolsó perczig veszedelmes
ellenfélnek látszott, nem vitte el a harminczezer
koronát.

Érdekes volt még a Kladrubi-dij, melyben
kétéveseink legjobbjai, Ronny, Anuska, Cid, Hor-
tobágy, Csillám mérték össze erejöket s ezek közül
Anuska bizonyult a legjobbnak. Cid ez eredmény
szerint csak három fonttal lehet rosszabb Anuská-
nál. Bámulatosan jól futott Hortobágy, mely
futás szerint csak két fonttal volna rosszabb
Cidnél, ellenben a favorit Ronny csuf veresége be-
igazolta, hogy a Criteriumban véletlenül jutott az
elsöséghez.

Az öszi kanczadij-ban, amint elörelátható
volt, Hebe szaporitotta diadalait a nagyon megja-

vult Feé-vel és Primulával szemben aratott könnyü
gyözelmével.

A részletes eredmény a következö:
I. Köbányai-dij. Dij 3000 korona. Távolság

1400 méter.
1. Gr. Károlyi L P l i k u s 61 kilogramm,

lovagolta Gilchrist.
2. Gr. Orssich P. J u d i c a 63 kilogramm,

lovagolta Wilton.
3. Dreher A. Hang 'd i ' an 54 kilogramm,

lovagolta Bulford S.
Futottak még: Gr. Hunyady I. Fille 63 kilo-

gramm, lovagolta Poole. Gr. Festetics T. Balaton 51. 5
kilogramm, lovagolta Sharpe. Jankovics-Bésán Gy. Mari
Agnes 53. 5 kilogramm, lovagolta Adams.

Birói itélet: Félhoszszal biztosan nyerve, két-
hoszszal harmadik.

Idö 1 percz 35 másodpercz.
Totalisateur: 5 : 38. — 1 forintos helyen 5: 45.

— 30 krajczáros helyen 5 : 37. — Helyrefogadások:
I. 2 5 : 92. II. 2 5 : 66.

A többi ló quotája gyözelem esetén: 5: 18
Füle, 5 : 19 Hang' di' an, 5 : 24 Judica, 5 : 26 Mari
Agnes, 5 : 51 Balaton.

Könyvfogadások: 31/2 Hang' di' an, 4 Fille,
Judica és Mari Agnes, 5 Plikus, 8 Balaton.

Versenyérték: 2970 korona, 680 korona a máso-
diknak.

II. Eladóverseny. Dij 2000 korona. Távolság
2000 méter.
1. Gróf Degenfeld L. J a s m i n 61 kilogramm,

lovagolta Barker H.
2. Wahrmann R. T r i p o t e u s e 61 kilogramm,

lovagolta Adams.
3. Gróf Orssich P. F u t á r 58. 5 kilogramm,

lovagolta Wilton.
Birói itélet: Egy hoszszal könnyen nyerve, fej-

hoszszal harmadik.
Idö 2 percz 18 másodpercz.
Totalisateur: 5 : 11. —1 forintos helyen 5: 12.

30 krajczáros helyen 5: 12.
A többi ló quotája gyözelem esetén: 5: 11

Futár, 5 : 17 Tripoteuse.
Könyvfogadások: 11/4 Futár és Jasmin, 4 Tri-

poteuse.
Versenyérték: 1970 korona, 80 korona a má-

sodiknak.

III. Földmivelési miniszterium dija. Dij 30000
korona. Táv. 2400 méter.
1. Báró Üchtritz Zs. I g n á c z 55 kilogramm,

lovagolta Sharpe.
2. May V. G e r a n i u m 60 kilogramm,

lovagolta Smith
3. Geist G. S z o l g a b i r ó 58 kilogramm,

lovagolta Barker H
Futottak még: Wahrmann R. Statesman 60 kilo-

gramm, lovagolta Adams. Dr. Russo E. Bátor 56. 1
kilogramm, lovagolta Gilchrist. Br. Springer G. Or-dur
55 kilogramm, lovagolta Peake.

Birói itélet: Négy hoszszal könnyen nyerve, ö
Idö 2 percz 45 másodpercz.
Totalisateur: 5 : 25. — 1 forintos helyen 5 : 20,

30 krajczáros helyen 5 : 19. — Helyrefogadások: I.
2 5 : 49. II. 2 5 : 53.

A többi ló quotája gyözelem esetén: 5: 11
Statesman, 5 : 25 Geranium, 5: 37 Bátor, 5 : 42 Or-
dur, 5 : 96 Szolgabiró.

Könyvfogadások: 1. 5 Statesman, 4 Geranium és
Ignácz, 7 Or-dur, 10 Bátor és Szolgabiró.

Versenyérték: 30. 000 korona, 7000 korona a má-
sodiknak, 3000 korona a harmadiknak, 1300 korona az
egyleti pénztárnak.

A gyöztes a m. kir. földmivelésügyi miniszterium
által követeltetett.

IV. Öszi kancza-dij. Dij 5000 korona. Tá-
volság 2400 méter.
1. Schossberger L. H e b e 60 kilogramm,

lovagolta Wilton.
2. Gr. Pejacsevich A. Fee 58 kilogramm,

lovagolta Cleminson.
3. Mr. Silton P r i m u l a 58 kilogramm,

lovagolta Sharpe.
Birói itélet: Egy hoszszal könnyen nyerve, tiz

hosszal harmadik.

Totalisateur: 5 : 7. — 1 forintos helyen 5 : 7.
30 krajczáros helyen 5 : 8.

A többi ló quotája gyözelem esetén: 5 : 17
Primula, 5 : 23 Fée.

Könyvfogadások: 2 reá Hebe, 3 Primula, 5 Fée,
Versenyérték: 5000 korona, 800 korona a má-

sodiknak.

V. Kladrubi-dij. Dij 4000 korona. Távolság
1200 méter.
+ Gr, Festetics T. H o r t o b á g y 62 kilogramm,

lovagolta Marsh.
+ Jankovich-Bésán Gy. A n u s k a 53 kilogramm,

lovagolta Adams.
3. Gr. Andrássy T. C i d 56 kilogramm,

lovagolta Gilchrist.
Futottak még: Mr. Dorryt Ronny 56 kilo-

gramm, lovagolta Sharpe. Gr. Wenckheim D. Csillám
54. 5 kilogramm, lovagolta Barker H. Gr. Festetics P.
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Tanagra 50. 5 kilogramm, lovagolta Cleminson. Br.
Springer G. Angely 56 kilogramm, lovagolta Peake.

Birói itélet: Holtverseny, háromhoszszal har-
madik, holtverseny a negyedik helyre.

Idö: 1 percz 17 másodpercz.
Totalisateur: 5 : 40 Hortobágy, 5 : 9 Anuska.

— 1 forintos helyen 5 : 30 Hortobágy, 5 : 9 Anuska.
— 30 krajczáros helyen 5 : 23 Hortobágy, 5 : 9
Anuska. — Helyrefogadások: I. 2 5 : 60 Hortobágy,
2 5 : 41 Anuska, III. 2 5 : 51.

A többi ló quotája gyözelem esetén: 5 : 13
Ronny, 5 : 27 Csillám, 5 : 30 Cid, 5 : 72 Angeli, 5 : 144
Tanagra.

Könyvfogadások: 2 Ronny, 3 Anuska, 4 Cid, 5
Csillám, 10 Angely, 16 Hortobágy, 20 Tanagra.

Versenyérték; 2200 és 200 korona a gyöztesek
mindegyikének.

VI. Handicap. Dij 3000 korona. Távolság
1000 méter.
1. Mr. Newmarket L e x l 51. 5 kilogramm,

lovagolta Peake.
2. Szászbereki ménes T a r n a 58. 5 kilogramm,

lovagolta Hesp.
3. Dreher A. W e y e r 53. 5 kilogramm,

lovagolta Bulford S.
Futottak még: Szemere M. Loindelle 52 kilo-

gramm, lovagolta Cleminson. Gr. Pejacsevich A. Dolly
565 kilogramm, lovagolta Poole. Gr. Andrássy T. Be-
cses 51. 5 kilogramm, lovagolta Gilchrist. Mr, Dorryt
Plaisirchen 52. 5 kilogramm, lovagolta Sharpe. Egyedi
A. Rangos 50 kilogramm, lovagolta Wilton. Rohonczy
G. Arkangyalát 48. 6 kilogramm, lovagolta Sydenham.

Birói itélet: Másfél hoszszal könynyen nyerve,
két hoszszal harmadik, fejhosszal negyedik.

Idö: 1 perc 17 másodpercz.
Totalisateur; 5 : 18. — 1 forintos helyen 5 : 16.

— 80 krajczáros helyen 5 : 15. — Helyrefogadások:
I. 2 5 : 36. II. 2 5 : 69. III. 2 5 : 53.

A többi ló quotája gyözelem esetén: 5 : 23
Loindelle, 5 : 28 Plaisirchen, 5 : 38 Rangos, 5 : 40
Weyer, 5 : 63 Tarna, 5 : 84 Arkangyalát, 5 : 93 Be-
cses, 5 : 161 Dolly.

Könyvfogadások: 2 Lexl, 3 Loindelle, 5 Weyer,
6 Plaisirchen, 10 Becses és Rangos, 12 Tarna, 14 Ar-
kangyalát, 16 Dolly.

Versenyérték: 2960 korona, 720 korona a má-
sodiknak, 180 korona az egyleti pénztárnak.

(Kilenczedik nap. )
A holnapi nap chief event-je a totalisateur-

handicap, melyben minden forma szerint Komám-
asszonynak van legtöbb esélye. A Königswarter-ló
a jubileum-dijban csak fejhoszszal volt Hebe mö-
gött, a St. Leger-ben pedig nagyon közel volt
Árulóhoz, Igaz, hogy Áruló késöbb a lovaregyleti
dijban Rose of Kildaret sem birta megverni; de
nem szabad elfeledni, hogy a lovaregyleti dijban
Áruló nagy sulyával nem birta ki az erös iramot
és a nagy távolságot. Komámasszony mindig ki-
tartó volt és a holnapi kétezerhatszáz méteres
versenyben normális sulyával könnyen bevezethet.
Egy ló van, mely sulyban annyira ki van eresztve,
hogy a kancza veszedelmes ellenfeléül kell tekin-
tenünk és e z : E r b p r i n z . A Stronzián-mén
rendkivül kitartó, pehely sulyával könnyen meglepe-
tést okozhat.

A futamokra tipjeink ezek:
I. Nebáncs

II. Wilful—Katinka
III. Komámasszony—Erbprinz
IV. Prosa—Katinka
V. Simbach—Remény

VI. Malmaison—Györgyike

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A v a 1 1 á s - és k ö z o k t a t á s -

ü g y i m i n i s z t e r a szerzöi jogról szóló 1884. évi
XVI. törvényczikk 31. §-a értelmében Budapesten ala-
kitott állandó szakértö bizottság elnökévé Szily Kálmán
miniszteri tanácsost, a magyar tudományos akadémia
fötitkárát, alelnökévé pedig Végh János kuriai birót
nevezte ki, a bizottság hat éves megbizatásának lejár-
táig terjedd idöre, Kelemen Ödön és Pavel Lázár
okleveles tanitókat a krizsai állami elemi népiskolához
rendes tanitókká, Horváth Sándort a. sümegi állami
reáliskolához rendes iskolaszolgává kinevezte. A b u d a -
p e s t i i t é l ö t á b l a e l n ö k e Bálint Ármin Andor
jogszigorlót a budapesti itélötábla kerületére dijas
joggyakornokká, Zitkovszky Béla és Aczél Miksa vég-
zett joghallgatókat a budapesti itélötábla kerületére
ideiglenes minöségü dijas joggyakornokokká nevezte ki.

Pályazatok. Az oklándi (Székely-Udvarhely) já-
rásbiróságnál aljegyzöi állásra, a nagy-kaposi (Ungvár)
adóhivatalnál gyakornoki állásra, a sepsi-szent-györgyi
és kézdivásárhelyi adóhivataloknál gyakornoki állá-
sokra, az ujvidéki adóhivatalnál adótiszti állásra, a
pécskai (Arad) járásbiróságnál telekkönyvi átalakitó
dijnoki állásra, a bozovicsi (Karánsebes) járásbiróság-
nál telekkönyvvezetöi állásra, a körmendi (Szombat-
hely) járásbiróságnál telekkönyvi átalakitó dijnoki ál-
lásra, a nyitrai törvényszéknél birói állásra, a nagy-
bereznai (Beregszász) járásbiróságnál aljegyzöi állásra
lehet a folyamodványokat benyujtani.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
G. Lajosné, Erzsébetváros. Nem szükséges,

hogy tanácsot adjunk a kérdéses dologban. A modern
orvosi tudomány kifürkészte már, hogy a czukorne-
müeknek a fogakra gyakorolt rossz hatásáról szóló
hagyomány jámbor mese. Még eddig nem volt rá eset,
hogy valakinek a fogai czukortól megromlottak volna.
Azt mondják, hogy olyan egyének, különösen gyer-
mekek, akik sok czukrot élveznek, rendszerint
rossz foguak. Ez tévedés. Akik ezt állitják, azok
elcserélik az okozatot az okkal, mert a dolog
épen megforditva áll. Nem azért romlottak el az
illetö fogai, mert sok czukrot élvezett, hanem
ellenkezöleg: fogainak esetleg veleszületett gyöngesége
miatt fogyaszt sok czukrot, amely táplál, anélkül, hogy
tulságosan igénybe venné a fogakat. Ha a czukornak
valóban olyan rossz hatása volna a fogakra, akkor a
négereknek nem lennének olyan szép, erös és tartós
fogaik, mert hiszen azok rengeteg sok czukortartalmu
anyagot fogyasztanak. Ami azonban a czukorról áll, az
nem áll az édességekröl általában. Bonbonok, limoná-
dék és mindazok a nyalánkságok, amelyekben n ö v é n y -
s a v a k vannak, megtámadják a fogak zománczát és
ezen a módon valóban ártalmasak is. De nem a czuk-
rok mind.

E. és S. Csongrád. Az Equitable lebolonyitja
üzleteit. Sem nem bukott meg, sem nem lett fizetés-
képtelen Ausztriában feladta az üzletet.

D. Antónia, Szászváros. Czikke igen szépen
van megirva, terjedelmessége mellett is érdekes és
egy finom nöi lélek részvétének nagyon nemes
megnyilvánulása. Mindazonáltal sajnálatunkra nem
közölhetjük, mert ma már nem irhatunk a csatát-
vesztett spanyolok keserüségeiröl. Viszonzásul
szép czikkeért közöljük önnel egy madridi lap ke-
serves élczét a helyzetröl. Két spanyol beszélget
egymással:

— Gondolod — kérdezte az egyik, — hogy
marad valami a világon, ami a haditengerésze-
tünkre emlékeztesse az utókort ?

— Mindenesetre ! — felelte amaz. — Az
óczeán.

Körmendi elöfizetö. Olyan rendeletröl nincsen
tudomásunk. Valószinüleg német és magyar nyelven
lesz a fuvarlevél kiállitva.

Csendörörs, Ercsi. A vasárnapi szünet meg-
szegéséhez a pénzügyörségnek, nem tudjuk mi köze
lehet. A dolog az iparhatóság ügykörébe tartozik. A
kereskedö helytelenül cselekedett, mert egyszerü kére-
lemre nem kellett kinyitnia üzletét.

St., Budapest. Az államháztartás fölöslegei a
pénztári készletekben foglaltatnak.

M. S. Budapest. Beer udvari tanácsos, az
osztrák kvótabizottság elöadója nem zsidó. Meyerbeer
Jakab azonban zsidó volt és Budapesten több ro-
kona él.

Kelemen. Budapest. Az utóbbi évtizedek
legnevezetesebb bikaviadalát mult szombaton vivta
Reverta toreador a bordeauxi arénában. Reverta
kilencz bikát végzett ki a legnagyobb ügyességgel
és lelki nyugalommal. Mellékesen megjegyezzük,
hogy a publikum örjöngött a lelkedéstöl s a fran-
czia lapok himnuszokat zengenek a czirkuszi mé-
szároshoz.

Diana, Lugos. Hogy szabad-e szivbajosoknak
megházasodni, a felöl igen eltérök az orvosok
véleményei. Egy lembergi orvos, kitünö belgyógyász,
nemrégiben felolvasást tartott erröl a tárgyról
Bécsben. Fejtegetéseinek eredménye a következö:
A szivbajos leánynak egyáltalában n e m s z a b a d
férjhez menni. Ami a férfiakat illeti, náluk a tár-
sadalmi állást, a kort és a betegség mértékét te-
kintetbe kell venni és ha a baj nem nagy, meg
lehet nekik engedni a nösülést. Hogy miért nem
szabad a nönek s a férfinak miért igen? Annak
az az egyszerü oka, hogy a nönél a szivbaj is,
mint a tuberkulózis, veszedelmesebbé válik a há-
zasság után. Hogy a szivbajt valóban lehet-e örö-
kölni, vagy nem, azt mindezideig nem tudták ha-
tározottan megállapitani.

Kr. D. Dráva-Szabolcs. A Jósziv-sorsjegyek
1888. óta vannak forgalomban. Huzása ezentul február
15-én és november 15-én lesz évente.

K. Gy. Sorjegyei közül a 3147. sor. 33. sz. szerb
10 frankos sorsjegye 12 és fél forintot nyert a törlesz-
tési huzásban.

K. J . Bük. — Cs. J , Maros-Ilye. — K. M.
Kaba. — B. J . Maros-Ujvár. — K. Nagy-Léta. —
D. Genoste. — 13521. sz. Ta. -Bura, — K. Cséklye.
— K. E. Poprád. — Z. C. -né Budapest. — W. Zs.
K. -Sz t . Miklós. — Sz. E. A. -Bereczki. — Sch. M.
Nagy-Báród. — F. 8. Bát, — S. M. B. -Feketebegy.
Sorsjegyeik sincsenek kisorsolva.

NYILT-TÉR.
A legnagyobb gavallérok

is viselhetnek feltünt olcsó árért
készen kapható uri ruhákat, ha szükség-
leteiket nálunk szerzik be. A m e s t e r i
s z a b á s t czégünk elökelö hirneve biz-
tositja, a munka kivitelét pedig az üzlet
képe elárulja. Méret utáni megren-
d e l é s e k r e külön s z ö v e t r a k t á -
runk van , k izárólag t i s z t a gyapju- s
valóban gyönyörü mintáju kelmékböl.

Karácsonyi és Társa
férfi-szabók

IV. ker., Muzeum-körut 39.

Téli kura
Szt. -Lukácsfürdöben

Budapest

Rheumatikus bajok, kösz-
vény, neuralgiák, ischias
stb. ellen. Nagy kénes iszap-
fürdö, külön fürdök, massage,
gépgyógyászat. Lakás és teljes
ellátás (közepes ár 25 frt he-
tenkint), Lift. Meghülés kizárva.
Prospektust ingyen küld az

igazgatóság.

Buza szeptemberre
,, májusra
,, deczemberre

Tengeri deczemberre

Chicago, október 8.

Buza deczemberre
Tengeri deczemberre

okt 8. okt 7.
cents cents.

691/8

695/8

347/8

okt 8.
cents

626/8

295/8

69
687/8

35

okt 7.
cents

63
296/8

A tözsde hete.
Hogy oly mozgalmas politikai idöben;

mint a jelenlegi, a tözsde kizárólag a politikai
események behatása alatt áll, azon senki sem
fog csodálkozni. Tényleg azt tapasztaltuk a
héten, hogy még oly fontos körülmény is, mint
a pénz megdrágulása, csak futólagos hatással
Tolt az üzletre és abban a perczben, hogy Bécs-
ben némi kilátás nyilt az osztrák-magyar egyez-
ség parlamentáris elintézésére, a forgalom meg-
élénkült és az árak emelkedni kezdtek.

Igaz, hogy a forgalom nem fejlödött ki
oly mértékben, mint rendes körülmények kö-
zött szokott valamely nagy jelentöségü ese-
mény hirére: sem az árak nem emelkedtek
annyival, hogy változásokból a helyzet javu-
lására lehetne következtetni: de azon szerény
mértéknek okát, melyben a tapasztalt változás
megtörtént, ismét csak abban találhatjuk meg,
hogy a politika jobbra fordultába vetett biza-
lom nem erösödhetett meg a lelkekben.

Két napi bátrabb reménykedés után is-
mét csak a józanabb fontolgatásra tértek át
az üzlet emberei és mindent összevetve, azt
találták, hogy semmi sem bizonyos abból, amit
a bécsi parlament rendesebb munkálkodása
igérni látszott.

Egyáltalán nem bizonyos, hogy a béke
az osztrák parlament pártjai között elég tartós
lesz arra, hogy az elöttük fekvö fontos javas-
latokat végig letárgyalják.

MIKSZÁTH KÁLMÁN

1899-re,
melyet az ORSZÁGOS HIRLAP elö-

fizetöi ingyen fognak megkapni

hirdetések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetéseket elfogad:

az Országos Hirlap kiadóhivatala

VIII. ker., József-körut 65. szám.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági távirat

New-York, október 8.
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És ha ez mégis megtörténnék, nem bi-
zonyos, hogy az egyezségi javaslatokat válto-
zatlanul elfogadják. Már pedig ha változtatnak
rajtuk, ujabb komplikácziók merülhetnek föl az
osztrák és a magyar kormány között, mint-
hogy e kettö megegyezésének föltétele épen
az elöterjesztések változatlan keresztülvi-
tele volt.

És ha föltesszük, hogy a parlamentek
változatlanul szavazzák meg a kormányok
elöterjesztéseit, még az is kétséges, hogy kellö
idöben történik-e ez meg és hogy az elintézés
hosszas késése — amelyre pedig osztrák rész-
röl már elökészitö hirek is érkeztek — nem
fog-e a magyar parlamentben oly nehézsége-
ket okozni, melyek az egész vivmányt ismét
kérdésessé teszik?

Mind eme fontolgatások, mind eme ta-
lálgatások ismét elövigyázatra intették a spe-
kulácziót és igy a tapasztalt fölbuzdulás rövi-
deden véget ért. Föltünt az is, hogy sem
a bankok, sem a nagyobb üzérek az
osztrák parlamentnek rendesebb munkára
való áttérését számba nem vették és meg-
maradtak a mogorva tartózkodásban, melybe
már régebb idö elött helyezkedtek. Az egész
munkát az ugynevezett napi spekuláczió vé-
gezte; ez eszközölt némi fedezéseket és a
véleményvásárlások, melyek különösen egyes
helyi értékekben történtek, nagyobbrészt szin-
tén csak a kisebb emberek akcziójára volt
visszavezethetö. Ez pedig sohasem volt elég
arra, hogy valamely megindult mozgalomban
megtartsa az erélyt.

Ily hangulatban megyünk át a jövö hétbe,
melyben még a pénz drágulása is ujabb nyo-
masztó hatást gyakorolhat az üzletre. Mert
ha a pénz drágulását könnyebben viselték is
el az oly perczben, mikor a politika jobbra
fordulta vérmesebb reményekkel kecsegtetett:
nem fogják azt oly egykedvüen tekinteni ak-
kor, midön ama reményeket a bekövet-
kezö tények igazabb mértékre fogják
álászállitani. Már pedig Berlinben ko-
molyan foglalkoznak a bank-kamatláb föl-
emelésével és hétföre már be is hivták a
tanácsosokat, kik efölött dönteni fognak. Ha
pedig Berlinben a kamatlábot fölemelik, az
osztrák-magyar bank sem fog igen soká kés-
hetni a hasonló rendelkezéssel, bármennyire
is óvakodott töle eddig és bármennyire is
megtett eddig mindent arra nézve, hogy a
pénz olcsóságát nálunk föntartsa.

Hasonló körülmények között tehát csak
kevés kilátás lehet arra, hogy rövid idön be-
lül, megváltozzanak a nyomasztó viszonyok,
melyek között a tözsde utóbbi idöben tengö-
dött. Az árak még nagyobb hanyatlására nézve
ugyan nincsenek fenyegetö jelek; de tetemes
emelkedésüket sem jósolhatja senki sem a
jelen tényekböl, sem a jövöben igérkezökböl.

Csak a politikai viszonyok gyökeres vál-
tozása javithatná meg alaposan a tözsde hely-
zetét. Erre pedig jelenleg még nincs biztos
kilátás.

Mezögazdaság.
A gyümölcs értékesitése. A budapesti öszi

gyümölcskiállitás az országos gyász miatt jövö
évre halasztatván, az ezzel kapcsolatban tervezett
gyümölcsvásár is elmaradt. Tekintettel mégis arra,
hogy az ország keleti és északi részeiben — da-
czára az évközben beérkezett kedvezötlen jelenté-
seknek — nagy gyümölcstermés van és ennek érté-
kesitése meglehetösen nehezen megy, a földmivelés-
ügyi miniszter intézkedett, hogy a miniszteriumban
székelö gyümölcsészeti miniszteri biztosság a ter-
melök által hozzá bejelentett eladási készletet
nyilvántartsa és ugy a külföldi, valamint a hazai
vásárló, illetve fogyasztó közönséggel az eladási
forrásokat közölje. Saját érdekükben járnak el
tehát ugy a termelök, ha eladásra alkalmas és
egyenlö minöségü gyümölcskészletüket fajta szerint.
E miniszteri biztosnál bejelentik, valamint a fo-
gyasztók és kereskedök is, ha szükségleteiket a
biztosság által adott forrásokból szerzik be. Külö-
nösen a fövárosi fogyasztó közönségnek nyilik ezen
intézkedés által alkalma igen jutányos áron fino-
mabb téli gyümölcsre szert tenni. Ez a közvetités
teljesen ingyenes és csak a közönség érdekeinek
elömozditása végett történik.

A makói állatzárlat A képviselöház mai ülése
alatt Széll György makói polgármester vezetése
alatt küldöttség tisztelgett Darányi Ignácz föld-
mivelésügyi miniszternél a miniszteri szobában. A
polgármester elöadta, hogy Makó város 47 ezer
holdból álló határában a lóállományon jelentkezett
takonykór miatt elrendelt általános zárlat a város
iparát, kereskedelmét és földmivelését teljesen
megakadályozta és ezért arra kéri a minisztert,
hogy ezt a zárlatot oldja fel, annál is inkább, mert
a részleges zárlat is elég óvó-intézkedésnek bizo-
nyult. Darányi miniszter a küldöttséget a legna-
gyobb elözékenységgel fogadta és megigérte, hogy
az általános zárlat feloldása iránt a szükséges
intézkedéseket meg fogja tenni.

A nyitramegyei szövetkezetek. A Nyitrame-
gyei gazdasági egyesület igazgatóválasztmánya el-
határozta, hogy a megalakitandó országos hitel-
szövetkezeti központ javára egy darab alapitványi
üzletrészt jegyez. Tárgyalták továbbá a vármegyei
központi hitelszövetkezetre vonatkozó alapszabály-
tervezetet is. Egy üzletrész 100 korona s ez öt év
alatt fizetendö be. A vármegyei központ megalakit-
tatik, ha 30. 000 korona alapitványi üzletrész je-
gyezve van. A jegyzések nyomban megindultak s
jegyeztek eddig: a Nyitramegyei gazdasági egye-
sület 20. 000 koronát, Emödy József 1000 koronát,
Szandtner Ernö 1000 koronát, Freund Gyula 1000
koronát Langfelder Ede 500 koronát, Mérey Lajos
500 koronát, Kubinyi Endre 500 koronát, Karsay
Lajos 200 koronát, Vargha János 100 koronát.

Ipar- és kereskedelem.
Bányatársaságok fuziója. A Magyar általános

köszénbánya-részvény-társaságnak a salgó-tarjáni
köszénbánya-részvény-társulatba való beolvadásá-
nak hónapok óta rebesgetett hire pozitiv alakot
kezd ölteni. Mint ugyanis biztos forrásból értesü-
lünk, a szóban forgó két köszénbánya-részvény-
társaság intézö férfiai a Pesti magyar kereskedelmi
bank helyiségében ismételve találkoztak egymással
és értekeztek a nevezett bankkal, valamint a
Wiener Bank-Verein két nap óta Budapesten idözö
igazgatósági tagjaival. A társaságok a beható
értekezleteken az ügylet megkötésére alapot keres-
tek és ámbár meg nem egyeztek és a tárgyalások
egyelöre abbanhagyattak, tekintettel arra, hogy a
kezdetben eltérö nézetek között közeledés történt,
abban állapodtak meg, hogy az abbanhagyott ér-
tekezletek folyamát a jövö hét valamely napján
Budapesten ujból fel fogják venni.

Az iparegyesület munkaprogrammja. Az Or-
szágos Iparegyesület véglegesen megállapitotta téli
munkaprogrammját, melynek föbb pontjai a követ-
kezök:

A már megkezdett akczió folytatásaképen
napirendre kerülnek a szakelöadók javaslatai, az
uj szabadalmak folytatólagos ismertetése, a magyar
ipar pártolásának biztositása a hazai épitkezések-
nél s általában a hazai ipar védelmének követke-
zetes érvényesitése; az ismeretterjesztö szak-
felolvasások cziklusszerü folytatása, az ülö-
munka szabályozása s a munkaközvetités or-
szágos szervezése; a magyar müipar izlésfej-
lesztése. Részben uj s részben kiegészitö intéz-
kedések, esetleg állandó tevékenység szükséges
a következö kérdésekben: a kisiparosok versenyé-
nek biztositása az állami vállalkozásokban s egyéb
közmunkákban; az ezredéves kiállitás föjelentésé-
ben foglalt javaslatok tárgyalása és lehetöleg foko-
zatos érvényesitése s elsösorban az egyes iparágak
szerinti szakelöadók kijelölése; az uj iparágak
meghonositása, illetve a nálunk hiányzó iparágak
statisztikájának megállapitása érdekében megkez-
dett akczió rendszeres továbbfejlesztése; az auto-
nom vámtarifa tárgyában kidolgozott emlékiratban
foglalt javaslatok értékesitése. Sorra kerül legközelebb
a szakosztályok ujjászervezése ésa szükséghez képest
uj szakosztályok létesitése. Az iparpártolási moz-
galom ellenörzésére az egyesület lapjában állandó
rovatot nyit, melyben a hazai ipar ok nélkül való
mellözésére vonatkozó panaszoknak helyt ad. Az uj
iparágak meghonositására vonatkozó munkálkodás-
ról szóló jelentés a kereskedelmi miniszternek föl-
terjesztetvén, a miniszter leiratilag tudatta az
egyesülettel, hogy e jelentést megelégedéssel vette
tudomásul és intézkedett az iránt, hogy az abban
foglalt adatok konkrét tárgyalások alkalmával
figyelembe vétessenek. A kilátásba helyezett
végjelentést s az egyesület esetleges javaslatait
pedig érdeklödéssel várja a miniszter. Ez akczió-
ból különben a külföldi sajtó számára is készült
megfelelö tájékoztató s ennek nyomán a külföldröl
számos rokonszenves tudakozódás érkezett be. Be-
jelentette az igazgató, hogy mindazok a czégek, a
melyek a bizottság jelentésében mint egyes ipar-
czikkek készitésének meghonositására alkalmasak

voltak megemlitve, a hozzájuk küldött felhivásra
terjedelmes memorandumokban feleltek, amelyek
igen sok becses anyagot szolgáltatnak a további
munkálkodásra, melyre nézve idöpontul folyó évi
november elejét tüzi ki az elnökség.

Köbányai sertéspiacz, okt 8. Magyar elsö-
rendü: Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) — krajczárig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) — krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 50. 5—51. 5 krig. Közép (páronkint 251
—320 klgrig terjedö sulyban) 511/2—52 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 52—53
kr. Szerbiai: Nebéz(páronkint 260 klgr. felüli sulyban
50—51 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 50—501/2 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 47—50. —
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. okt. 6. napján
volt készlet 46377 darab, okt. 7-én felhajtatott
763 db, október 7-én elszállittatott 1001 darab,
október 8-ára maradt készletben 46139 darab.
A bizott sertés üzletirányzata csendes.

Budapesti konzum-sertésvásár, okt. 8. A
ferenczvárosi petroleum raktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertésvásárra 1898. okt. 7-én érkezett
551 drb. Készlet 319 darab, összes felhajtás 870
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 648 drb,
elszállittatlan maradt 222 drb. Napi árak: 120—180
kilós 53—55 kr, 220—280 kilós 53—55 kraj-
czár, 320—380 kilós 55—55 kr, öreg nehéz 47—50
krajczár, malacz 44. — krajczár. A vásár han-
gulata élénk volt.

Bécsi vesztegzári marhavásár. Október 8. A
mai vásárra felhajtottak 146 darab vágómarhát, e
között 113 darab hizómarhát. Az üzleti forgalom
csekély volt. Jegyzések: Magyar hizóökör 27—
35 forint, prima 38 forint, német hizóökör 29—37
forint, prima 40 forint, alárendelt minöségüek
21—26 forint, bika 23—24 forint.

Közlekedés.
Budapesti villamos városi vasut. A budapesti

villamos városi vasut részvénytársaság Baross-utczai
vonalán a második vágánynak megépitésére a ke-
reskedelemügyi magyar királyi miniszter az elvi en-
gedélyt már megadta s egyben utasitotta a rész-
vénytársaságot, hogy a helyhatósági épitési enge-
délyt is megszerezve, ennek keltétöl számitott há-
rom hónap alatt az épitési munkálatokat befejezze
s a vágányt a forgalomnak átadja.

Sorsolás.
Ujságirók sorsjátéka. Hogy a posta mily

óriási feladat megoldására képes, az kitünik, ha
rövid figyelemre méltatjuk azokat a hivatalos jegy-
zékeket, amelyekkel a Budapesti Ujságirók Egye-
sületének sorsjátékkezelösége a sorsjegyeket az
országban szétküldte. Ezekböl kitünik, hogy folyó
hónap negyedikén 4680, ötödikén 2640, hatodikán
4320, tehát három nap alatt 11. 640 ajánlott leve-
let adlak fel a budapesti föpostahivatalnál, mely
leveleket még aznap továbbitották. Ezek az aján-
lott levelek ujságiró sorsjegyeket tartalmaztak,
amelyeket megrendelés folytán küldött a kezelöség
az egyes helységekbe. Hogy mily óriási érdeklö-
dést tanusit a közönség az ujságirók sorsjátéka
iránt, az ebböl is fényesen kiviláglik.

Ez jelképezi leghivebben a gabonaüzlet mai
szituáczióját. Bizonytalan, zavaros a helyzet, ki-
számithatatlanok az esélyek.

Hiszen ha csak természetes tényezökkel kellene
számolnunk, vagyis csak azt kellene mérlegelnünk,
a legközelebbi hetekben vajjon mi juthat nálunk
tulsulyra, a kinálat-e, vagy a kereslet; ha bizo-
nyosak volnánk afelöl, hogy az áralakulás mér-
czéjét ezentul is kizárólag észszerü motivumok
mozgatják majd, nem pedig holmi spekuláczioná-
lis eröszakoskodások: hamarosan egybevethetnök
a kalkuláczióba vonandó tényezöket és megalkothat-
nók itéletünket.

Mondanunk sem kell, hogy e nézetünk, amely
emigyen leszürödnék az árképzödésre befolyással
lehetö körülmények latolgatásából, hogy e vélemé-
nyünk alig lehetne más, mint bizalomteljes, nem
lehetne más, mint — börzejargonban szólva —
,, sziklaszilárd. "

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, október 8.
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Minden valószinüség szerint tehát továbbra
is szilárd marad a hangulat. Hogy ennek daczára
nem tartjuk kizártnak az esetleg csak muló ter-
mészetü üzleti kriziseket, hogy még sem nézhe-
tünk feltétlen bizalommal a jövö elé, ezt ama
nagyüzérkedési mozzanatnak tudjuk be, amely
Damokles kardjaként már huzamosabb idö óta
fenyegetöleg függ a budapesti piacz felett.

Értjük a szeptemberi határidö alatt nagy
erömegfeszitéssel szállitott és kénytelenül-kelletle-
nül átvett, illetve egy kézben központositott száz-
ezer métermázsát tulhaladó s z e r b b u z á t .

Ez amaz ujkori sphinx, amely megoldatlan
rejtélyt képez a tözsdére nézve, és amelyben meg
is van minden talentum ahhoz, hogy a forgalmat
minduntalan kizökkentse rendes kerékvágásából.

Mi lesz a sorsa ez árumaszzának, amely
hátgerinczét képezi a kimutatott helybeli raktár-
állománynak és amely ugy nagy mennyiségénél,
mint sajátságos kvalitásbeli strukturájánál fogva
nem értékesithetö ugy szonika a készáruüzletben ?
Mi czélja van ezzel a matériával annak a hatal-
mas konzorcziumnak, amely roppant áldozatok
árán magához váltotta ?E problémákon töri a fejét
a börze.

És nem minden ok nélkül.
Mert veszélyes fegyver ám e tizedmillió mé-

termázsa idegen származék egy spekuláczionális
csoportnak a kezében, amelynek kis ujjában Van
a börzetechnika minden csalafintája, amely ismeri
a tözsdeparkét scilláit és charibdiszeit és amely
legutóbb is bebizonyitotta, hogy kitünöen ért a
váratlan fordulatok, a szenzácziós meglepetések
rendezéséhez.

Nem tulozunk, amidön azt állitjuk, hogy e
stoc-kal heteken át kényök-kedvök szerint dirigál-
hatják a budapesti tözsdét. Miután pedig kétség, sem
férhet ahhoz, hogy a ring, vagy minek is nevezzük,
legalább is ismeri annyira pozicziójának fortélyát,
mint jó magunk és mivel alig hihetjük, hogy e
derék urak a rájuk nézve elönyös helyzetet alka-
lomadtán alaposan nem fogjuk kiaknázni, anélkül
persze, hogy annyira kulánsak lennének, hogy jó-
eleve talán felhivják a tözsdetagok figyelmét arra,
hogy mi fö a konzorcziális boszorka-konyhában:
készen kell lennünk arra, hogy egy szép reggelen
megint — bombát röpitenek a tözsdeterembe.

Tegyük fel például, hogy a konzorczium
készárujának megfelelö mennyiségü októberi szok-
ványbuzát bocsátana áruba — mellesleg meg-
jegyezve: ugy rémlik, mintha ma már hozzá is
fogtak volna ez eladásokhoz — és aztán egy-
szerre bejelentene csekély százezer métermázsa
buza szállitását, notabene az eléggé, ismert és
eléggé hirhedt fajtából. Ugyan mi volna e "tric"
következménye?

Nemde a hausse teljes leveretése, a vevök
észnélküli megfutása. A szállitók pedig ezalatt
esetleg ismét visszafedeznék kötéseiket, talán te-
tejébe még jó adag októberi buzát hozzá is vásá-
rolnának és mire bekövetkeznék az utolsó felmon-
dási nap, megint mint hausse-konzorczium lépné-
nek az ámuló világ elé. Igy valóságos chamaleon-
ként majd a contremine sötét, majd a hausse vi-
lágos börébe bujhatnának.

Ez és hasonszörü manöver ismételhetö aztán
novemberben, márcziusban, ismételhetö akármikor.
A beraktározott buzába fektetett töke emigyen bu-
sásan kamatozna.

Nem ismerjük a szóban levö urak szándé-
kát, azt se tudjuk, van-e, nincs-e megállapodott
haditervük. Lehetséges, hogy igy csinálják meg a
dolgot, lehetséges, hogy másként. Valamikép okve-
tetlenül operálni fognak.

Ez okoknál fogva véljük ma — szilárd alap-
irányzatunk fentartásával — bizonytalannak a je-
lenlegi helyzetet és igazat adunk azoknak, akik azt
tartják, hogy "valami" van a levegöben, amiröl a
tözsde Aneroid-je nem adhat felvilágositást.

Természetes, hogy ezek a mesterkélt tranz-
akcziók, hogy ilyen spekuláczionális akrobata-pro-
dukcziók nemcsak, hogy befolyásolják az összes
határidök áralakulásait, hanem alapjában megráz-
kódtathatják a készáruüzletet is.

És ez a legnagyobb baj!

Jó okunk volt tehát rá, hogy szeptember hó
4-ki számunkban, amikor még csak hire járt an-
nak, hogy szokványkötések teljesitéseként szerb
proveniencziákat akarnak szállitani, hogy akkor
rögtön kikeltünk ez üzleti frivolitás ellen, követelve
a tözsdétöl, hogy állitsa vissza a mintegy öt év
elötti álllapotot, amikoriban ugyanis a szokások
még perhorreskálták szállitási üzleteknél a kül-
földi gabona szereplését.

Épen kapóra vesszük a budapesti áru- és
értéktözsde tanácsa tegnapi teljesülésének,, tárgy-
sorozatát", amelynek egyik kimagasló pontját
képezte.

a z " O r s z á g o s H i r l a p " i n t e r p e l -
l á c z i ó j a a z i d e g e n g a b o n a s z á l l i -
t á s a t á r g y á b a n .

És ép most értesülünk arról, hogy a börze
vezetösége — mit tehetett egyebet — minden
vitatkozás nélkül áttért a napirendre ez indit-
vány felett, amin természetesen egy csöppet sem
csodálkozunk.

De azért ez az ügy a mi napirendünkröl le
nem kerül egyelöre !

Emlitett czikkelyünket e kitétellel fejez-
tük be:

,, Egyszóval e nagyfontosságu közgazdasági
kérdésben a tözsdének hamarosan intézkednie
kell. Ha ezt nem teszi saját jószántából, akkor
a közvélemény, a sajtó, a törvényhozás kény-
szeriteni fogja rá. "

Lesz is rá gondunk, hogy igy legyen!
*

A mai készáru-üzletben szilárd volt az irányzat
élénk forgalom mellett. Elkelt 50. 000 métermázsa
buza, e között volt vagy 14. 000 métermázsa idegen
származék. Teljes tegnapi árakat értek el az összes
tételek. A buzafelhozatal e héten 234. 386 méter-
mázsát tett. Buzából 4000 métermázsát mondot-
tak fel.

A többi czikkben ugyancsak jó volt a keres-
let, az irányzat szilárdult, az árak változatlanok
maradtak.

Hanem a határidöforgalomban dühöngött a
baisse. Épen tegnap mondottuk, hogy annak rossz
vége szokott lenni, ha a vidék mód nélkül érdek-
lödik a gabonatözsde eseményei iránt. Ilyenkor az
engagement hihetetlen mérveket ölt és a legcseké-
lyebb indok elégséges arra, hogy a piacz válságos
helyzetbe jusson.

Ezt az indokot szolgáltatta ma a délelött
11 órakor ismeretessé vált Thomann-féle hozadék-
becslés az északamerikai termésre nézve.

Ismerjük Thomann urat, a hires crop-exper-
tet, aki chicagoi bureaujának ablakából nézi az
Unio mezögazdasági viszonyait és hires arról, hogy
sohasem téved — csekélységgel, hanem mindig
50—100 millió bushellel, mint az idén tavaszszal.

A termésszakértö abban elégiti ki ambiczió-
ját, hogy mindig két nappal megelözi a washing-
toni hivatalos mezögazdasági kimutatást, amely
minden hónap tizedik napján 'jelenik meg.

Tehát a magánbecslés képezte ma a lany-
hulás okát, mert reggel szilárd tolt az irányzat,
csak késöbb, mikor kézröl-kézre jártak a csar-
nokban a C. T. B. sürgönyei, kezdödött a nagy
végeladás.

E kimutatás pedig a következö szenzácziós
adatokat tartalmazza:

Behordtak az Unióban 318 millió öszi bu-
zát és 285 millió bushel tavaszi buzát, összesen
666 millió bushel buzát, a mult étböl fenmaradt
40 millió bushel, összesen tehát 706 millió bushel
állott rendelkezésre. Ebböl 380 millió bushelt szá-
mitta a fogyasztásnak marad 326 millió bushel
az export részére és a jövöbeli "stoc"-nak.

Aki tehát eddig nem tudta — ámbár azt
hisszük nem egyszer volt szó az amerikai termés-
röl — az most már tudhatja, hogy az Unióban
jó közép termés volt az idén.

Denique nálunk ez meglepetést keltett és
zárul az októberi buza 8 forint 96 krajczárral
(—20 kr), a márcziusi 9 forint 01 krral (—07 kr),
a rozs 7 frt 59 krral (—09 kr), a zab 5 frt 74
krral ( -04) , a tengeri 4 frt 65 krral (—02).

Egyéb baj nem történt!

Elöfordult készáru-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 700 mm. 81 k. 10. —

frton, 200 mm. 80. 5 k. 10. — frton, 350 mm. 80 5
k. 9. 95 frton, 100 mm. kevert 80 k. 9. 90 frton,
400 mm. 79. 5 k. 9. 95 frton, 100 min. kevert
79. 7 k. átlag 9. 70 frton, 100 mm. keveri 793
k. átlag 9. 70frton, 300 mm. keveri 788 k. átlag
9. 70forinton, 200 mm. sárga 78. 5 k. 9. 65 frton,
100 mm. 78 k. 9. 70 frton.

Pestvidéki: 100 mm. 81 k. 9. 90 frton,
200 mm. sárga 80 k. átlag 9. 60 frton. 100 mm.
sárga 79 k. 9. 60 frton, 100 mm. sárga 78. 3 k. 9. 60
frton, 200 mm. 78. 5 k. 9. 75 frton, 100 mm. 79
k. 9. 85 frton, 300 mm. 78 k. 9. 721/2 frton.

Fejérmegyei: 500 mm. 78. 5 k. 9. 871/2

frton, 200 mm. 77. 5 k. 9. 75 frton.
Tolnai: 100 mm. 78. 5 k. átlag 9. 671/2 frton.

300 mm. 77. 5 k. 9. 671/2 frton. 200 mm. 77 k.
9. 75 frton, 200 mm. sárga 76 5 k. 9. 50 frton.

Somogyi: 1000 mm. sárga 76. 5 k. 9. 65
frton.

Kalocsai: 2400 mm. 75. 5 k. 9. 521/2 frton.
Bácskai: 1500 mm. 75 k. 9. 55 forinton,

3000 mm. 74 k. 9. 40 forinton.
Hartai: 1000 min. 77 k. 9. 771/2 frton.
Makói: 2500 min. 78 k. 9. 70 frton, 1100

mm. kevert 78 k. 9. 60 frton.
Becskereki: 2000 mm. 767 k. 9. 35 frton.
Dunai: 1600 mm. 77 k. 9. 371/2 frton, 1400

mm. 76 k. 9. 271/2 frton, 1800 mm. 75. 7 k. 9. 40
forinton.

Romániai: 5500 mm. 79 k. transito 8. —
forinton.

Szerbiai: 1100 mm. 78 k. transito 8. -
frton, 3000 mm. 76. 5 k. transito 7. 80 frton, 4000
mm. 76. 5 k. 7. 80 frton. Mind három hónapra.

Rozs. (uj) 200 mm. pestvidéki Budapest
7. 45 forinton, készpénzben.

Zab. (uj) 100 mm. elsörendü Bpest 6. 02 l /2

frton, 200 mm. Bpest 6. — frton, 300 mm, Bpest
5. 95 frton, 250 mm. Bpest 5. 85 frton, 500
mm. kicsirázott Bpest 5. 40 frton készpénzben.

Tengeri. (ó). 200 mm. oláh Budapest 5. 40
forinton készpénzben.

Árpa. (uj). 300 mm. takarmány Budapest par.
6. 85 frton készpénzben.

Gabonaforgalom:
1898. október 7.

érkezett elszállittatott
m é t e r m á z s a

buzából . . 25429 —
rozsból... 2719 3977
árpából.. 21217 1518
zabból . . . 6192 4000
tengeriböl. — 1002

Hivatalos készárujegyzések.

buza.

r o z s .

tengeri

z a b .

október
november
márczius
október
november
márczius
október
november
május
október
november

9. 01 8. 03 9. 22 3. 23 9. 22

9. 03 9. 05 9. 09 9. 10 —. —
7. 50 7. 60 7. 50 7. 60 7. 50

7. 60 7. 62 7. 66 7. 68 —. —
5. 25 5. 30 5. 85 5. 80 5. 25

4. 66 4. 68 4. 65 4. 66 —. —
5. 60 5. 70 5. 60 5. 70 6. 60

5. 75 5. 77 5. 78 5. 80 —. —

Hivatalos határidöjegyzések.
Déli tözsde zárlata

Áru határidö október 8-án október 7-én Leszámoló
pénz áru pénz áru árfolyamok
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Elöfordult határidökötések. ,

Délelött. Buza márczius 9. 12—14—11—14
—01—9. 04, október 9 16—14—16—8. 99—9. 03.
9. 03. Rozs márczius 7. 67—69—7. 62, október
7. 50—7. 60. Tengeri május 4. 68—73—4. 67, októ-

ber 5. 25—5. 30. Zab márczius 5. 79—5. 76.

Délután. Buza márczius 9. 05—8. 98—9. 01,
október 9. 04—8. 94—8. 95. Rozs márczius 7. 62—
7. 58, október 7. 45—7. 50. Tengeri május 4. 66—
64—4. 65, október 5. 25—5. 20. Zab márczius 5. 77
—5. 73.

Raktárállomány:

Közraktár: Buza 156600 mm. Rozs 8800
mm. Árpa 43800 mm. Zab 22100 mm. Tengeri
23800 mm. Liszt 12200 mm.

Raktárház; Buza 55897 mm. Rozs 1722 mm.
Árpa 606 mm. Zab 100 mm. Tengeri 501: mm.
{Liszt 105 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, október 8.

A mai tözsde szilárd irányzattal vette kez-
detét de, csak nemzetközi értékekben, amelyek
mind magasabb kezdö kurzusokat mutattak. Nem
igy egyes helyi értékek és különösen közuti
vasut, amelynek kurzusa erösen hanyatlott arra a
hirre, hogy ujabbi 16, 000 darab részvényt bocsá-
tanak ki 330 forintos kurzuson. A tözsde rögtön
kiszámitotta, hogy az elövételi jog nem sokat ér
és eladta azt. A közuti ennek folytán ma 9—10
forinttal olcsóbbodott. Ellenben bányaértékek emel-
kedtek. A salgótarjáni és a magyar általános közli
fuzió kezd konkrétebb alakot ölteni és mindkét vál-
lalat részvényét vásárolták. A salgótarjáni emelke-
dése jelentékenyebb volt. Nemzetközi értékek nem
tarthatták meg kezdö árfolyamaikat és az üzlet
folyamán gyengültek cs csak délután javulták
ismét.

Az elötözsdén: Magyar hitelrészvény 381. 10
379. 70, Osztrákhitelrészvény 353. 40—352. 75, Osztr. -
magyar államvasut 350. 75—340. 70, Közuti vaspálya
372. 50—363. 50, — Villamos vasut 230—229. 50
Rimamurányi 254. —253. 25, Déli vasut 72. 75—72. 50
Salgótarjáni 637—634 forinton köttetett.

A déli tözsdén elöfordult kötések:
Salgótarjáni 632. 50—635, Közuti vasut 366. 50—
364, Villamos vasut 229. 50—228. 50, Magy. hitel-
részvény 379. 25—380, Magyar jelzálogbank 242. 75
—243, Rimamurányi 253. 50—253. 75, Osztrák hitel-
részvény 352. 60—352. 90, Déli vasut 72. 75, Osztrák
magyar államvasut 349. 25—349. 75, Bankverein
101. 90-102, Belv. takp. 103, Drashe 330, Általá-
nos köszénbánya 81. 50—84. 50, Czukoripar 149—
149. 50 forinton.

Dijbiztositások: Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1—1. 50 forint, 8 napra 4. —5. — frt,
október utóljára 7—8 forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
okt. 8.

Magyar aranyjáradék 119. 75
Magyar koronajáradék 98. 10
Magyar hitelrészvény 379. 50
Magyar ipar és keresk. bank 97. —
Magyar jelzálogbank 242. 50.
(Magyar leszámitoló bank 254. 75
Rimamurányi vasmü 253. 50
Osztrák hitelrészvény 352. 70
Déli vasut 72. 50
Osztr. -magyar államvasut 349. 50
Közuti vaspálya 364.
Villamos vasut 228. 50

Az utótözsde javult.

Délután 4 órakor zárulnak:

Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelrészvény
Osztr. magyar államvasut
Leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

okt, S.

353. 10
380. 50
349. 80
254. 75
253. 50
364. —
228. 30

okt. 7.
119. 75
98. 10

381. 50
97. —

248. 50
255. —
253. 75
353. 80
73. 25

351. 50
373. —
231. —

okt. 7.

353. 50
350. 50
350. 80
255. 75
253. 75
373. —
231. —

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK,

Budapesti vásárcsarnok.

Budapest, október 8. A vásári forgalom: Hus-
nál a forgalom élénk, árak csökkentek. Baromfi-
nál élénk, árak emelkedtek. Halban lanyha, árak szi-
lárdak. Tej- és tejtermékeknél lanyha, árak szi-
lárdak. Tojásnál lanyha, árak szilárdak. Zöldség-
nél élénk. Gyümölcsnél lanyha, árak szilárdak. Fü-
szereknél csendes. Idöjárás: változó. — A köz-'

ponti vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi czikkek
hivatalos árjegyzése a következö: Hus. Mar-
hahus hátulja I. 5 2 - 5 6 frt. II. 48—52 frt.

Birkahus hátulja I. 38—40 frt, II. 36—38
frt. Borjuhus hátulja I. 64—68 frt, II. 60—64 frt.
Sertéshus 1sörendü 50—54. 0 frt, vidéki 40—50 frt.
Mindén 100 kilónkint) Kolbász füstölt 60—80 kr
(kilónkint). Sertészsir hordóval 58. 0—59. 5 frt (100

kilónkint). — Baromfi (élö) Tyuk 1 pár 1. 10—1. 35
irt. Csirke 1 pár 0. 60—1. 20 frt. Lud hizott kilón-
kint 52—56 kr. — Különfélék. Tojás 1 láda (1440
drb)38. 5—40. 0 frt. Sárgarépa 100 kötés 1. 00—4. 00
frt. Petrezselyem 100 kötés l. 00—4. 50 frt. Lencse m.
100 kiló 7—9 frt. Bab nagy 100 kiló 8—13 frt.
Paprika I. 100 kiló II. —60 frt, II. 20—28 frt. Vaj
I. rendü kilónkint. 0. 75—0. 75 frt. Téa-vaj kilónkint 0. 95
1. 10 frt. Burgonya, rózsa, 100 kiló 1. 50—1. 80 frt.
Halak. Harcsa (élö) 0. 80—0. 90 frt 1 kiló. Csuka (élö)
0. 70—1. 00 frt 1 kiló. Ponty dunai 0. 40—0. 50 frt.

Szesz.

Budapest, október 8. Az irányzat válto-
zatlan. Kontingens nyersszesz Budapesten 18. —
—18. 25. Finomitott szesz nagyban 55. —55. 25,
Finomitott szesz kicsinyben 55. 50. —55. 75, Élesztö-
szesz nagyban 56. — 56. 1/8, Élesztö szesz kicsiny-
ben 56. 25—56. 50, Nyersszesz adózva nagyban
54. —54. 25. Nyersszesz adózva kicsinyben 54. 25—
54. 70, Nyersszesz adózatlan (exknt) 14. 50—15. —,
Denaturált szesz nagyban 21. 50—22. — Denaturált
szesz kicsinyben 22. 25—22. 50. Az árak. 10. 000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendök.

Bécs, október 8. Kontingens nyersszesz
lanyha irányzat mellett azonnali szállitásra 18. 90
—19. 60 forinton jegyeztetik. Zárlatjegyzés 18. 80—
19. 20 frt.

Prága, október 8. Adózott trippló szesz
nagyban azonnali szállitásra. 55. — forinton kelt,
Adózatlan szesz 18. 50—18. 75 forinton kelt el azon-
nali szállitásra.

Trieszt, október 8. Kiviteli szesz tartá-
lyokban szállitva 13. —13. 25 frt, román áru
október-deczemberi szállitásra 90% hektoliteren-
kint nagyban.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, október 8. A készáruüzletben kész

buza 40—50 krral magasabban tartatott A határ-
idöüzletben szilárdabb volt az irányzat. Buza öszre
9. 30—9. 34, buza tavaszra 9. 02—9. 04. zab tavaszra
5. 76—5. 78, zab öszre 6. 02, tengeri október novem-
berre 5. 67—5. 68 tengeri május-juniusra 4. 96—
4. 97, rozs öszre 7. 91—7. 92, rozs tavaszra 7. 73—
7. 75 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:

Buza tavaszra 9. 04—9. 05, buza öszre 9. 34—
9. 35, rozs tavaszra 7. 74—7. 75, rozs öszre 7. 93—
7. 94, tengeri szeptember-októberre 5. 68—5. 69,
tengeri május-juniusra 4. 97—4. 98, zab tavaszra
6. 02—6: 03, zab öszre 5. 76—5. 77 forinton.

Bécs, október 8. A déli tözsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 353. —,
Magyar hitelrészvény 381. —, Anglo-bank 155. —,
Bankver. 261. 50. Union-bank 292. —. Landerbank
223. —. Osztr. -magyar államvasut 349. 70. Déli vasut
72. 25, Elbevölgyi vasut 232. 75, Északnyugoti vasut
247. —, Török dohányrészvény 131. —, Rimamurányi
254. —, Alpesi bánya 178. 90, Májusi járadék 101. 25,
Magyar koronajáradék 98. 10, Töröksorsjegy 58. 10,
Német márka azonnali szállit. 58. 91.

Frankfurt, október 8. (Zárlat. ) 4. 2%-os
papir-járadék —. —, 4%-os osztrák aranyjáradék
102. 30, 4% magyar aranyjáradék 101. 60, magyar
koronajáradék 98. 60, osztrák hitelintézeti részvény
298. 50. osztrák-magyar bank 766. —, osztrák-
magyar államvasut 295. 62, déli vasut 64. —, bécsi
váltóár 169. 60, londoni váltóár 203. 09, Párisi vál-
tóár 806. 5 bécsi Bankverein 221. 87, Union-bank
részvény 249. —. villamos részvény 136. —. alpesi
bányarészvény 151. —, 3% magyar arany-kölcsön
88. 30, 4. 2% ezüst-járadék 85. 50. Északnyugoti
vasut 210. —, elbevölgyi vasut 227. —. Az irányzat
szilárd.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, október 8. A német birodalmi bank

kilátásban levö kamatlábemelése és alacsonyabb
külföldi jegyzések az elötözsdén nyomást gyako-
roltak, de utóbb a hangulat javult és különösen
bányaértékek voltak keresettek.

Az elötözsdén: Osztr. hitelrészvény 353. 25
—352. 75, Anglo-bank 155. —, Union-bank 292. 50,
Osztrák-magyar államvasut 351. — 350. —, Déli
vasut 71. 62—72. 50, Dunagözhajózási 458. 50—
459. 50, Alpesi bánya 178. 30—177. 50, Májusi já-
radék 101. 25, Osztrák koronajáradék 101. 35. Török-
sorsjegy 58. 31, Német márka 56. 90—58. 91 fo-
rinton.

A déli tözsdén: Osztrák hitelrészvény 352. 62,
Anglo-bank 155. —, Bankverein 261. 50, Union-bank
292. 50, Landerbank 222. 50, Osztrák-magyar állam-
vasut 349. 50, Déli vasut 72. 50, Elbevölgyi vasut
263. —, Észak-nyugoti vasut 248. 50. Török dohány-
részvény 131. 50, Alpesi bánya 178. 60, Májusi jára-
dék 101. 30 Török sorsjegy 58. 10, Német márka
58. 90 forinton.

Délután 2 óra 30 perczkor jegyeztek:
4. 2%-os papirjáradék 101. 25, 4. 2%-os ezüstjára-
dék 101. 10, 4%-os osztrák aranyjáradék 120. 50,
Osztr. koronajáradék 101. 50, 1860. sorsjegy 140. 50,
1864. sorsjegy 195. —, Osztrák hitelsorsjegy 199. 40,
Osztrák hitelintézeti részvény 352. 87, Angol-osztrák
bank 155. —, Union-bankrészvény 292. 50, Bécsi
Bankverein 261. 50, Osztrák Landerbank 223. —,
Osztrák-magyar bank 902. —, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 349. 75, Déli vasut részvény 72. 38, Elbe-
völgyi vasut 262. 75, Dunagözhajózási részvény
454. —. Alpesi bányarészvény 179. 25, Dohányrész-
vény 131. 25, 20 frankos 9. 53, Császári kir. vert
arany 5. 71, Londoni váltóár 120. 20. Német bank-
váltó 58. 87. Tramway 506. 50. Az irányzat tartott.

VIZÁLLÁS.
— Október 8-án. —

Intézetek.
Fenciére, Pesti biztositó-intézet.

Vendéglök.

Barabás József vendéglöje
József-körut 85.

Gundel János
István föherczeg szállodája.

"Vadászkürt" elsörangu szálloda.

UTMUTATÓ.
Szállodák.

Palkovics szállodája az Angol királynö-höz.
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SZINHÁZAK.
Budapest, vasárnap, 1898. október 9-én.

NEMZETI SZINHÁZ VÁRSZINHÁZ.

A vasgyáros-

Bánk bán.

VIGSZINHÁZ.

Coulisset ur!

A nagymama.

A végrehajtó.

S h e.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

NÉPSZINHÁZ.

MAGYAR SZINHÁZ

Aranylakodalom.
1848—1898.

A fehér egér.

A krokodilus.

Ingyenélök.

VÁROSLIGETI SZINKÖR

Hamupipöke.

Narciss.
(vagy a Pompadour bu-

kása)

Szinházi müsorok a 25. oldalon.

Fehér ló szálloda
étterme

VIII. ker., Kerepesi-ut 15. sz.
Magyar, franczia konyha, jó valódi borok,

gyors kiszolgálás, mérsékelt árak.
Esténként Banda Marczi zenekara hangversenyez.

FARKAS JÁNOS,
vendéglö-tulajdonos.

Az uri közönségnek
legjobban ajánlom

ruhabérleti rendszeremet
Deutsch F. Károly, Andrássy-ut 1.

Zongora-telep
és kölcsönzö-intézetét

ajánlja

Csuport J.
Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 9.

Haris-bazár átellenében.

Részletfizetés és jutányos kölcsöndij.

A Köbányai Király-Sörfözö

Góliát-Malátasöre

Legkellemesebb üditö-ital.

a párisi dr. Boiton Injektio Oriental

Csak fiatal embereket
érdekellhet tudni, hogy

PARFUMERIE ROYALE.
Manicure kézápolást müterem és amerikai arczfürdök.

Ujdonság!
fényképészetben.

A legjobb zongorák.
Steinway és Sous

A legszebb

Magyar Könyv!

Az összes magyar mükritikusok egyhangu
véleménye szerint a legszebb magyar könyv a

RÉVAI TESTVÉREK
IRODALMI INTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

kiadásában megjelent

A sajtó nyilatkozatai a müröl:
,, A könyv formájáról, ugy gondolom, szó nélkül elismerjük,
hogy ez a legszebb magyar könyv. A Franklin-Társulat s a
s a müncheni hires Meisenbach czég remekelt ezzel a munkával,
melyben a szöveg nyomásánál csak a képeké gondosabb s az
eredet képeknél csak a réprodukcziójuk szebb. Ezek a képek
meg fognak lepni mindenkit, mint ahogy a Révai-ék külön
kiállitásán meg is lepték a meghivottakat, akik elsö nap
idegenül fordultak el a gyönyörü különlegességektöl, másnap
azonban eljöttek rájok liczitálni. " Magyar Hirlap.

,, Ez a kiadás igazán mü- A köteten nincs rajta az
vészi alkotás és a magyar ára. Megér száz pengöt. "

ipar is bátran kiállhat vele. Függetlenség.

,, Kiss Józsefnek összes ,, Jó volna ezt a müvet a
költeményeit adták ki Révai külföldre vinni. Onnan visz-
Testvérek egy olyan kötetben, szakerülne a hire s az ilyen
aminöhöz hasonló fényeset visszhangnak könnyebben
talán még nem produkált a hisz a közönség, mint az
magyar könyvészet" eredeti szónak. "

Országos Hirlap. Uj Idök.
,, Diadala és büszkesége a magyar irodalomnak, hogy a

kiadók becsvágyat ily magas fokon láthatjuk. Mintha költöi
ábrándot valósitana meg ez a munka, egy irodalmán lelkesen
csüggö nemzet ábrándját, mely költöit a dicsöség fényében
óhajtja l á t n i . - - Ezzel az érzéssel forgattuk a Révai Test-
vérek kiadásában megjelent diszes könyvet, mely eleganczia
és müvészeti érték tekintetében páratlanul áll a magyar
könyvpiaczon s mely a világ legelökelöbb könyvpiaczain is
megkülönböztetett tiszteletre tarthat számot.

Magyarország.

Az,, Országos Hirlap" kiadóhivatala által
megrendelem a mü kiadóitól Révai Testvérek
irodalmi intézet részvénytársaságtól

Kiss József költeményei
illusztrált diszkiadását diszkötésben 24 frtért
és kötelezem magamat a mü átvételétöl kezdve
havonként 2 frtot mindaddig a munka kiadói-
nak Budapesten fizetni, mig a teljes vételár
törlesztve nincs.

A részletfizetések be nem tartása esetén az
esedékes összegek rajtam postai megbizás
utján (30 kr. postaköltség hozzászámitása
mellett) beszedhetök.

Hely és kelet: Név és állás:

Minthogy az "ORSZÁGOS HIRLAP" kiadó-
hivatala módot akar nyujtani, hogy elöfizetöi ezt
a legszebb magyar könyvet könnyü szerrel meg-
szerezhessék, a kiadóhivatal oly megállapodást lé-
tesitett a mü kiadójával, mely lehetövé teszi la-
punk t. olvasóinak, hogy a müvet csekély havi
részletfizetésre megrendelhessék.

Egymásután fizetendö 2 frtos havi részlet-
fizetésre rendelhetik meg a diszmüvet az,, Országos
Hirlap" elöfizetöi, ha a munkát az alábbi rendelö-
lapon megrendelik és a megrendelö lapot az
,, Országos Hirlap" kiadóhivatalába beküldik.

Az"ORSZÁGOS HIRLAP"
kiadóhivatala

Budapest, VIlI., József-körut 65.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELÖFIZETÉSEK

ORSZÁGOS HIRLAP
részére felvétetnek kiadóhivatalunkon kivül (VllI. ker.

József-körut 65. ) a következö üzletekben:

HÁZASSÁG.

LEVELEZÉS.

ÁLLÁST KERES.

OKTATÁS.

ÁLLÁST KAPHAT.

HÁZ- ÉS TELEK-ELADÁS.

ELADÁS.

VÉTEL.

KIADÓ SZOBÁK.

LAKÁS KERESTETIK.

KIADÓ LAKÁSOK.

KÖNYVEK.

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.

KÜLÖNFÉLE.
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Mi várhatunk. *)
Irta Márkus: József országgyülési képviselö.

Minden társaság olyan viselkedést tanu-
sit, amilyen az általános jellege. A világkedé-
lyü dalol, a czivódó veszekszik, az eszes vitáz,
a rangos pöffeszkedik, a hiu czafrangjait mu-
togatja, a rejtelmességekre hajlamositott szel-
lemidézéshez fog és a közügyek felkent baj-
noka furfangokon töri az eszét. Az ember
jól-rosszul berendezett gépezet, melynek mü-
ködése kizárólag természeti szerkezetétöl s
az erösebb külsö hatásoktól— függ s igy, hogy
egy meghatározott helyzetben miként fog csele-
kedni ? azt a legtöbbször elöre meg nem lehet
mondani.

Egy lelkészekböl álló gyülekezetben a
katholikusok "Libera" czimü énekének szép-
ségeiröl beszélgettek. Szó szót követett s aka-
ratlanul is az utolsó itélet borzalmas részle-
teire tértek át. Miként fog az a sok milliárd
ember a Jozafát szük völgyébe beférni ? — mi-
ként fog a világ lángba borulni ? — miként foly
rnajd le a nagy itélkezés és mily szivettépö
örjöngések közt térnek át az elitéltek a Dante
utjaira !

Volt az érdemes társaságban egy hit- és
bölcsészettudor, kinek a létezés összes titkai
a kis ujjában voltak. Ez a nagy tudós rende-
sen hallgatag szokott lenni. Most is az volt.
Unszolták, hogy mondjon véleményt: mi lesz
azon a rettenetes napon ?

— Hát elöször is minden biztositó tár-
sulat csödbe jut, volt a mindeneket megvilá-
gitó válasz..

Bánffy bárót is folyton nógatják néme-
lyek a kiegyezés miatt, dehát ö nem bölcsé-
szettudor !

I. Az osztrák 14-ik és a magyar 68-ik
szakasz.

Ha a szabadságharcz után nya-
kunkra zuditott osztrák kormányzat mind-
azon tapasztalatokat és vivmányokat érvénye-
sitette volna is, melyekre az emberiség évez-
redek folyamán szert tehetett, azt a kormány-
zatot akkor sem türjük el nyugodtan, mert az
emberi természet megköveteli, hogy a saját
állami és társadalmi jogrendjének megállapi-
tásánál és fentartásánál az ö akarata és tény-
kedése ne mellöztessék. Ez a követelmény
azért is könnyen képzödik, mert az igazgatás-
ban való részvevés igen sok embernek ad
kenyeret. A kormányzat jóságának elsörendü
ismérve tehát nem az, hogy az elmélet általá-
nos elveinek megfeleljen, hanem inkább az,
hogy nyugalmat eszközöljön. Ha ezt a czélját
nem képes elérni, akkor a kifogásolt kormány-
zatot meg kell változtatni és csak a végsö
esetben szabad alkalmazásba, venni, vagyis
csak akkor, ha a föczél, a jogrend fentar-
tása másként nem lehetséges. Egy ország min-
dig jól van kormányozva, ha csendes s min-
dig rosszul, ha lázong. A rendszer mellékes
dolog. Elméleti szempontból alig lehetne kifo-
gásolni azt az állapotot, ha Osztrák-Magyar-
ország egy nyelvet beszélne és egy vallást
követne, de ha ennek a körülménynek bekö-
vetkezése csupán egy népszavazástól függene
is, nem lehetne megvalósitani, mert irtózatos
kisebbségben maradna. Hát azok, kik ezen
eszményképnek egyik részét megvalósitani
akarták, milyen akadályokra bukkantak! Igen,
mert nem a tudománynyal, hanem hittel és
érzelmekkel állottak szemben.

Mikor az osztrák kormányzat már mind-
két félnek igen sok kellemetlenséget okozott s
az egyiknél sulyos aggodalmakat is kel-
tett fel, kölcsönösen feltámadt a kibékülés ér-
zete. Az a viszony, mely akkor az uralkodó
és Magyarország közt kifejlödve volt, a biro-
dalmi tartományokra nézve semleges természet-
tel birt, vagyis azon tartományokra közvetlen
hatást nem gyakorolt, söt a magyar kiegyezés
amott nem is volt népszerü eszme és a ki-
egyezésnél az osztrák tartományok jövö poli-
tikai helyzete mégis elsörendü tényezö gya-
nánt szerepelt. Elsö pillanatra ez a jelenség
csodálatosnak látszik, de a kutató csakhamar

*) Márkus József orsz. képviselö nagyérdekü fejte-
getéseire külön is felhivjuk olvasóink figyelmét

Szerk.

megtalálja okait s világos lesz elötte az is,
hogy ezek az okok Magyarország politikai
szervezetében tagadhatatlanul egy beteges ál-
lapotnak tüneteit képezik s nem lehet kizárt-
nak tartani azt az esetet sem, hogy ez a
betegség kedvezötlen kimenetelü lesz.

A kiegyezés tulajdonképen csak az ural-
kodó és a magyar nemzet közt jött létre, de
közvetve be kellett abba vonni az osztrák tar-
tományok népeit is, mert mi különleges jelle-
günket fenn akartuk tartani, de a teljes elkü-
lönzésbe az uralkodó nem egyezhetett bele s
igy létrejött egy olyan alkotás, mely csupán egy
kényszerhelyzet eredményének tekinthetö. Erröl
az alkotásról ez a bélyeg le nem törülhetö;
30 év óta vitatkozunk jellege és természete
felett s nagyon csalódnék, ki azt hinné, hogy
ennek a vitának hamarosan vége szakad. Nem;
ez emészti fel idönket és erönket s részben
megakadályozza fejlödésünket.

Midön két egyezkedö fél egymással szembe
kerül, mindkettönek az a fötörekvése, hogy
óhajtásából minél többet érvényesithessen. Ha
a kötelezettségek teljesitése egy tényhez és egy
idöhöz van füzödve, a kötött egyezség tartalma
világos lehet, azt magyarázgatni nem szük-
séges, de minél több ténykedést tartalmaz s
minél nagyobb idöközt ölel fel. annál nehezebb
annak szabatos fogalmazása s annál sürübben
észlelhetök benne hézagok. Szónok és iró sok
ember lehet s ezen szerepekben a középszerü-
ségen felül is emelkedhetik, mert akkor beszél
és ir, amikor akar, s azt mondhat, ami épen
neki tetszik, de egy meghatározott tárgynak
minden oldalról való megvilágitása igen nehéz
s rendkivüli tehetséget kiván. Föleg a törvényal-
kotás képez kiválóan sulyos feladatot Hiszen is-
merünk parlamenti fényességeket, kik káprázatos
szépen tudnak czikornyázni, de midön egy kis
dologról kellett volna nekik törvényjavaslatot
késziteni, felsültek, mert észtehetségük nem
állott azon a magas szinvonalon, melyet a
munka igényelt. Elképzelhetö, hogy az 1867-iki
kiegyezésnek törvénybe foglalása milyen óriási
feladat volt! És ez a feladat nagyon gyarlón
lett megoldva. Nem vádolhatunk érte senkit,
mert a jogtudomány azóta sokat haladt, s
abban az idöben is jól tudtak beszélni állam-
férfiaink, de törvényalkotó képességgel biró
jogász kevés volt közöttük, Ez az állitás sze-
rénytelenségnek tünhetik fel s könnyen felidézi
a mosolyt, ámde ez még nem bizonyiték, s
akik hivatásuknál fogva tüzetesebben foglal-
koztak az 1867—68-ik évi országgyülés alko-
tásaival, azokban megingathatlan meggyözödéssé
érlelödött az a nézet, hogy a kérdéses törvé-
nyek jogi szempontból igen rossz törvény-
hozói alkotások. Gyarló szerkezetüek, hé-
zagosak, ellentmondók s minden tekintet-
ben megtürik a vitát. Ennek bebizonyi-
tása czéljából elsö sorban is rá lehet
mutatni az 1868-ik évi 38-ik törvény-
czikkre, mely valóságos férczmunka. Ha ezt
valaki betüszerinti értelmében akarná végre-
hajtani, egy év alatt tönkre lenne téve Magyar-
ország közoktatásügye. Ennek részletezése
azonban nem képezheti e sorok czélját.

Az 1867. évi XII. törvényczikk szabatos
fogalmazása annál nehezebb volt, s alkalma-
zása ma annál nehezebb, mert idö folytával
a tárgynak igen sok körülménye lényegesen
megváltozott, s az egyezmény olyan rendelke-
zéseket is tartalmaz, melyek a szerzödö fele-
ket ujabb idöközi megállapitásokra utalják, s
hogy az ügy még bonyolultabb legyen, az
alábbiak szerint alkotmányjogi ellentmondások-
kal is össze van keverve.

A kiegyezési törvénynek három föczélja
volt:

a) az osztrák tartományok részére az
alkotmányosság biztositása;

b) a közösügyek megjelölése és
c) azok elintézési módozatainak megálla-

pitása.
Az egyes rendelkezések indokolásának

birálatára ezuttal semmi szükség sincs, csu-
pán a törvényt kell alkalmaznunk a jelen
helyzetre, s ha van — kimutatni annak hé-
zagait.

Az osztrák örököstartományok tehát al-
kotmányt kaptak. Hogy milyen legyen az? —

ennek irányitása nem állhatott hatalmukban,
s igazán nem tehetünk róla, hogy az ö alkot-
mányukba a hiressé vált 14-ik szakasz becsu-
szamlott! De mégis van itt egy kis bökkenö.
Felmerül az a nagy kérdés: hogy ha odaát a
gépezet — bármi oknál fogva — nem mükö-
dik, köztünk minden érintkezésnek meg kell
szakadni ? Sokaknak nézete szerint igen, mert
eltekintve a törvény helyes vagy helytelen
szövegezésétöl, az kétségtelen, hogy a törvény-
hozás czélzata és feltétele az volt, hogy
mindkét országban parlament intézze el a kö-
zös viszonyokat érintö ügyeket.

Jó, hát legyen igy, de ezen felfogásnál
mindjárt két körülmény ötlik szemünkbe.

Magyarországra nézve nem minden szem-
pontból, de igen sok oknál fogra elönyös
helyzet a teljes elkülönzöttség. Tévedés nél-
kül lehet mindenki azon felfogásban, hogy
ezen teljes elkülönzöttségnek legföbb akadálya
az uralkodó azonossága és annak ellenzése.
Az ö szempontjából az okoknak egész legiója
harczol ezen ellenzés mellett. A kiegyezés al-
kalmával tehát egyetlen magyar ember sem
törekedhetett volna arra, hogy Ausztriával
minél több kapcsolatot l é t e s i t s e n , vagyis
hogy Magyarországot minél több irányzatban
és minél több alkalomra kösse le. A vitatott
felfogás szerint azonban a fegyveres leverés
eseteit kivéve, Magyarország még soha sem
volt oly mérvben kiszolgáltatva egy ide-
gen tényezö kénye-kedvének, mint ahogy ki-
szolgáltalva lett 1867-ben és pedig az mó-
dozat folytán, melynek igénybe vételével az
ország önállóságát akarták megvédeni.

Aki azt állitja, hogy az osztrák 14-ik
szakasz alapján kormányzó miniszteriummal
Magyarország szóba sem állhat s vele semmi-
féle eredményre nem léphet s igy az 1867.
évi XII-ik törvényczikkben részletezett közös
intézkedéseket sem teheti meg, annak két
eshetöségre kell gondolnia: vagy örökös lesz
a 14-ik szakasz alapján való kormányzás, vagy
pedig csak rövid tartamu — s ezen eshetösé-
gekre gondolva, még azt is meg kell magya-
ráznia: ugy értelmezik-e a törvényt, hogy, ha
Ausztriában egyetlen egyszer is alkalmazásba
veszik a 14-ik szakaszt, többé szó sem lehet
egyezkedésekröl és közös ügyekröl, vagy pe-
dig ugy, hogy az alkotmány teljes helyreálltá-
val ismét felvehetik az elszakadt fonalakat.

Harmadik eset, harmadik változat itt
nem fordulhat elö. Hát vizsgáljuk meg, milyen
helyzeteket teremtene a fentebb vázolt két-
irányu felfogás egyike vagy másika.

Mielött a részletezésbe fognánk, egy
megjegyzést kell elörebocsátanunk.

Az 1867. évi XII. törvényczikk részekre
szedése után senki sem tagadhatja, hogy az
akkori intézök a Pragmatica Sanctión alapuló
közös viszonyokat érintö ügyeket arra az
esetre is változhatatlanul fenntartották, ha a
két állam a közös költségek hányadára, pénz -
és kereskedelmi ügyekre nézve idönkint meg
nem egyezhetne. Ez olyan alapintézkedése a
kérdéses törvénynek, mely felelt vita sem ke-
letkezhetik, a mostani egyezkedések kereteibe
tehát csakis a közös költségek hányada, a
bank- és kereskedelmi ügyek vonhatók be.
Szóval másodrangu dolgok.

A törvénynek oly irányu értelmezése,
hogy ha Ausztriában a 14-dik szakasz egyet-
len egyszer is igénybe vétetik, azután már a
vám- és kereskedelmi ügyek felett többé nem
lehet alkudozni, — merö képtelenség. Ezen
értelmezést a két törvényhozás czélzata, a
törvény szelleme, annak minden sora és föleg
59-dik szakasza teljesen kizárja. Itt világosan
meg van mondva, hogy a magyar ország-
gyülés készen van idönkint vám- és kereske-
delmi szövetség kötésére. E kijelentés egy
kicsit különös is, mert az 1867-dik évi parla-
ment a jövö országgyülések készségéröl nem
beszélhet.

Eszerint csakis az az értelmezés ve-
hetö figyelembe, hogy az osztrák 14-dik sza-
kasz félretételével az alkudozások ujra felvé-
tethetnek s az egyezményt meg lehet kötni.
De egyetlen rendelkezés sincs a törvényben,
mely az átmeneteket szabatosan meghatá-
rozná. E rendkivül fontos mozzanatok
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egyike csak nehány sorban van megérintve.
Azzal lehetne ezt megokolni, hogy a törvény
csak alapelveket rakott le s a lényegtelen
alaki részleteket az emberi tapintatra és okos-
ságra bizta. Nagyon helyes, csakhogy akkor
senki se burkolódzzék az alakiság köpenyébe.
Épen e körül forog a vita.

A törvény árra az átmenetre tesz némi
megjegyzést, hogy miképen kell a fenálló szö-
vetséget és ezzel egybefüggö egyéb egyez-
ményeket felmondani, valamint arra is, hogy
egyezkedés esetén miként történik az érint-
kezés és megegyezés esetén a törvényeröre
emelés, de nem rendelkezik arról, mi tör-
ténik:

a) ha van osztrák parlament, de az eléje
tett javaslatokat sem el nem fogadja, sem
vissza nem utasitja, hanem— bármi okból, az
lényegtelen — bicskázással tölti a drága idöt,
vagyis az agyonbeszéléshez fogott? mi
történik;

b) ha a lejárati idö alatt — bármi okból,
az lényegtelen — nincs együtt az osztrák par-
lament ? mi történik:

c) ha a lejárati idö utolsó perczeiben
nincs ugyan egyezmény s már az ideiglenes
meghosszabbitásra vonatkozó javaslatot sem
lehet törvényre emelni, de mindkét parlament
óhajtja a kiegyezést s emberi számitás szerint
az nem sokára létre is jönne?

Nem is emiitünk több esélyt, pedig még
számtalan sok változat van.

Mindezen lehetöségekkel szemben azt
hozzák fel némelyek, hogy nem kell a dolgo-
kat eröltetett okoskodásokkal bonyolitani, ha-
nem azt az álláspontot kell elfoglalni, hogy
ha az egyezmény bármi ok folytán létre nem
jött, minden közösségét azonnal meg kell
szüntetni.

Ez azonban nem felelne meg sem a
törvénynek, sem a czélszerüségnek, sem a
politikai eszélyességnek.

A törvény nem parancsolja — mert nem
is parancsolhatja — hogy, ha az egyezmény
nem jött létre, a különválásnak azonnal be
kell következni; a törvény csak azt mondja,
hogy ha a két parlament nem fogadta el a
kormányok által beterjesztett javaslatokat,
akkor a nemzet azt csinál, amit akar; de ha
a parlamentek közül egyik vagy másik nem nyi-
takozott, azt a mostani helyzet teljes épség-
ben tartásával be lehet várni anélkül, hogy a
(törvénynek akár czélzata, akár betüszerint
vett rendelkezése megsértetnék. Esztelenebb
dolgot képzelni sem lehet, mint ha egy kor-
mány, illetöleg egy parlamenti többség, a
nagy költséggel és nagy rázkódásokkal járó
külön vámterületre lépne át és külön jegy-
bankot állitana fel akkor, midön a hivatott
tényezök nagy többsége az egyességet óhajtja;
— akkor, midön teljesen alapos kilátás van
a kiegyezés bekövetkezésére; — akkor, midön
a törvény ezt nem parancsolja; — akkor mi-
dön a király nem óhajtja; akkor, midön az
osztrák parlament egy gyermekes játékot foly-
tat l e ; s végre akkor, midön a magyar par-
lamentben az ellennézetüeknek vitatkozási
eszköz gyanánt csak is a törvény hézagai és
kétes kifejezései állanak rendelkezésre! Hiszen
e rendkivül fontos ügy elintézésénél nem az
idöpontokhoz kötött furfang, hanem a népek
érdeke és az elintézésre hivatott tényezök, —
király, parlamentek — többségének akarata
lehet csak irányadó.

Az 1867. évi XII. törvényczikk két osz-
tályba sorozza a közös viszonyokat érintö
ügyeket és pedig felsorol olyanokat, melyek a
Pragmatica Sanctión alapszanak, s melyek fö-
lött a magyar nemzet többé egyoldalu-
lag nem intézkedhetik s felsorol továbbá
olyanokat, melyek a nemzet szabad ren-
delkezése alatt maradtak. Ez utóbbiak közé
tartoznak: a kereskedelmi ügyek, a bankügy
te a pénzügynek az a része; mely az elsö osz-
tályzatba tartozó közös ügyek által hányad

szerint igényelt összegen tul az ország egyéb
szükségleteire fordittatnak. Az 1867-iki magyar
országgyülés a XII. törvényczikk megalkotásá-
nál föleg arra törekedett, hogy a törvény szö-
vegezésénél joglemondási hibába ne essék, s

a 68-ik szakaszban nem fejezett ki mást, mint
hogy a második osztályzatba tartozó ügyek
fölött szabad rendelkezési joga felmarad. Hogy
e joggal a jogutódok, a késöbbi országgyülé-
sek miként éljenek, arra nézve nem intézked-
hetett, mert a jövö idök viszonyait elöre nem
láthatta. Némelyek ezen intézkedési akarat
bizonyitása czéljából az akkori parlamenti
tárgyalások részleteire hivatkoznak, de ezek
megfeledkeznek arról, hogy a törvényhozás
önmagát önmagával szemben nem kötheti le,
vagyis egy parlament kötelezettséget vállalhat
az uralkodóval és más jogalakokkal szemben,
de saját magára vagy teljhatalmu jogutódára
tiltó rendelkezéseket nem hozhat, és ha ho-
zott is, a jogutód azt nem köteles megtartani,
mért akkor nem törvényhozó volna, hanem a
korlátozó országgyülés szolgájává, végrehajtó-
jává alacsonyitaná magát. A világosan kifeje-
zett kötelezettségek megtartása is csak akkor
észszerü, ha azt minden érdekelt, vagy azok
közül legalább egy követeli, de nincs értelme
a megtartásnak akkor, ha azt egy érdekelt
sem óhajtja, esetleg azért, mert mindenik ér-
dekeltnek árt és csak egy kivülálló harmadik-
nak használ.

Élénk emlékezetünkben van még az a
mozzanat, midön 1892-ben a felirati vitánál a
tulbuzgó elöadó örökéletü törvényekröl kez-
dett beszélni. Milyen megütközést keltettek
szavai ! Noha nincsenek örökéletü törvények,
annál kevésbbé vannak örökéletü törvény-
hézagok vagy törvényhozási tévesztések s le-
hetetlen megengedni azt, hogy ezen hézago-
kat és tévesztéseket egyes politikai csoportok
az ország érdekének mellözésével a saját
czéljaik megvalósitása végett felhasználják.

Az, ki az osztrák kiegyezési törvényt
fogalmazta vagy irányitotta, bámulatos nagy
kormányzati gyakorlattal rendelkezett. Ö is-
merte a parlamenti életet, mint Dante a
poklot. Ö tudta, hogy van parlamenti harczok-
ban megedzett nemzet, mely évszázadok óta
az alkotmány és közjog képeivel tér nyuga-
lomra, és kel fel, irányt szab a világ folyá-
sának, de emellett nem képes szert tenni
egy kis magánjogi törvénykönyvre. Ö tudta
azt, hogy amint a szegény elmebetegeknek
vannak világos idöközeik (lucidum intervallum),
ugy, némely parlamentnek is lehetnek beteg-
ségi idöközei, midön nem képes müködni. Ö
tudta azt, hogy a parlament csak képzeleti
szentély, melynek idejét néha tulnyomó rész-
ben szereplési hiuságok veszik igénybe. És ez
a nagy tapasztalattal biró ember az osztrák
törvényekbe á 14. szakaszt! Mily sokan elitél-
ték érte akkor s mily lángésznek tünik fel ma!
De hát mit lehet tenni, ha egy parlament nem
intézi el a folyó ügyeket? Ez a helyette-
sitésnek még a legszelidebb alakzata. Van
még egy erösebb is. A biró müködését
nem irányithatja senki, de ha bolondokat
cselekszik, elkergeti a miniszter; ha a parla-
ment használhatatlan, haza küldi a király. De
mig ez a nem mindig szomoru jelenet lefoly,
a kereskedö kereskedik, az iparos izzad és a pa-
raszt turja a földet, — szóval az emberiség
dolgozik és eszik, és ezt a müködést valami
módon kormányozni kell.

A kérdéses 14-ik szakasz kormányzati
értéke csak akkor tünik fel minden részleté-
ben, ha a közös ügyek által igényelt költségek
hányadának megállapitására, vagyis a szétosz-
tásra viszonyitjuk.

Ezen szétosztás módozatait a kiegyezési
törvény csak nehány sorban meriti ki. Ha
két parlament megállapodni nem bir — dönt
az uralkodó. Nekik a császárjuk, nekünk
a királyunk. Alább majd ecsetelni fogjuk ezt
a sajátságos biráskodást.

A felett lehet vitázni, hogy ha a vám-
szövetség létre nem jö s az 1867. évi XII.
törvényczikk 68. szakasza vétetik alkalma-
zásba, szükségkép az önálló vámterületre
kell-e áttérni, avagy az önálló törvényes intéz-
kedési jogra utalás ugy értelmezendö, hogy
kereskedelmi szerzödés az osztrák kormánynyal
is köthetö, s e szerzödésbe minden iránya
rendelkezés korlátlanul felvehetö, — azt azon-
ban senki sem vonhatja kétségbe, hogy a kö-
zös költségek szétosztására vonatkozó fejedelmi

döntést a két parlament nyilatkozatának kell
megelöznie, de ha e megnyilatkozás létre nem
jö is, és ha valamelyik parlament költségve-
tést nem is fogadna el, azért a közös in-
tézmények fennállanak s azok szükségle-
tét fedezni kell, s ha nincs a 14-ik szakasz-
hoz hasonló intézkedés, törvényen kivül levö
állapot, vagyis önkényuralom áll elö. Ennek
a kifejezésnek hallatára pedig mindig ideges
volt a magyar s az 1867-iki kiegyezés alkal-
mával is annyira félt töle, hogy még Ausz-
triában sem türte meg. E félelem volt oko-
zója annak, hogy a törvénybe kétértelmüsé-
gek és következetlenségek csusztak be. De
hiába volt minden törekvés, mert a fökérdés-
nél, a közösügyi költségek szétosztásánál a feje-
delmi döntést, más szóval, az önkényuralom fen-
tartását nem volt képes mellözni. Most pedig a
kiegyezés után 30 évre bekövetkezik az a nem
várt eset, hogy a szóban forgó költségek meg-
állapitásánál a parlamentek megnyilatkozása
nélkül kell intézkedni, kétségbevonhatatlan bi-
zonyitékául annak, hogy e kérdésnél az alkot-
mányos elméletek kátyuba kerülnek.

Az uralkodói kötelességek közt valószinü-
leg ez a döntés legkellemetlenebb, de mel-
lözni alig lehetett, megczáfolhatatlan bizonyité-
kául annak, hogy a mi államjogi szerveze-
tünkbea kizárólag alkotmányos uton kormá-
nyozni nem mindig lehetséges. Mert ha a
kérdéses döntést alkotmányos szinezettel
ruházzuk fel, akkor a szerzödésen alapuló
vámközösséget még inkább felruházhatjuk.

Ha a királyi döntés nem következhetik
be a két országgyülés nyilatkozata elött, eb-
böl önként következik azon állitás helyessége
hogy ha valamelyik parlament a kérdés lénye-
gére nem nyilatkozik, a jelenlegi állapot fen-
tartandó.

E tárgyra nézve még nem fölösleges né-
hány észrevétel.

Az 1867-iki kiegyezés nem tudott rámu-
tatni olyan méröeszközökre, melyek alkalma-
zásával a két állam vagyonossága, s ennek
alapján a kérdéses költség-hányad biztosan
megállapitható lenne. Több-kevesebb ügyesség-
gel hordattak össze adatok s tétettek javaslatok,
de ez a kérdés oly bonyolult, annyi adózási,
pénzügyi, kereskedelmi és gazdasági viszony-
lattal van keverve, hogy a tisztánlátás és biz-
tos számitás lehetetlen. Ez a tétel tehát az
örökös viszály magvát rejti magában. Az
alkudozások idején mindkét kormány sulyos
vádaskodásnak van kitéve, hogy igazságtalan
teher-arány megállapitásahoz nyujt segédkezet
s emiatt mindkét államban nagy a hajsza
és a zaj. Pedig az összes kiegyezési kérdé-
sek közt ezt lehet legsimábban elintézni.

Ha öszintén akarunk beszélni, be kell
ismernünk, hogy az uralkodói döntés a népnél
keserüségeket ébreszthet fel. Ettöl mindig
meg lehet kimérni az uralkodót. Tanácsosai
eléje tárják az adatokat s kikérik elöleges
véleményét. Ha ezt a véleményt elfogadják a
parlamentek, azok nem hazaárulást követnek
el, hanem önfeláldozást teljesitenek. A képvi-
selö talán elvesziti népszerüségét s még sirjába
is keserü megjegyzések kisérik, de lelkét meg-
nyugtatja az a ludat, hogy hazájának nem
ártott királyának pedig szolgálatot tett. Persze
ezt csak égy olyan férfi teheti meg, ki nem
rabja a becsvágynak, ki nem azt tartja vezér-
elvének, hogy ha az egész ország elvész is
mindegy, csak ö ne inogjon meg soha!

II. A kiegyezési kérdés politikai részletei.
Nincs rejtélyesebb és nehezebben minö-

sithetö intézmény a parlamentnél. A törvény-
hozó hatalom részese, de ha jól megvizsgál-
juk, ugy járunk vele, mint Aesop rókája járt
a képpel: nagyon csalódott benne, mikor a
háta mögé került Elölröl azt hitte, hogy egy
erös élö alak.

Azok, kik e képviselöt választják, tul-
nyomó részben nem tudhatják az eldöntendö
kérdések részleteit és a parlamenten kivül
állók ugyanezt fogják rá magára a képviselö-
házra is, hogy a förendekröl ne is beszéljünk.
Vagyis a választópolgároknak sejtelme sincs
a különbözö pártok álláspontjának lényegéröl,
a pénzügyi, nemzetgazdasági, vám-, kereske-
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delmi és külügyi kérdésekröl. És midön az
országgyülés szavaz, azok közt mindig kevés a
szakember. Vagyis, ha jogi kérdés döntetik el,
a szavazók közt nagy kisebbségben vannak a
jogászok. S igy van ez minden kérdésnél. A
legkisebb dolgot is szakértöre bizzuk, de a
legnagyobbat, az ország dolgát elvégezheti
nem szakértö is. A képviselönek nincs szük-
sége semmiféle képesitésre. Söt azt lehet ta-
pasztalni, hogy a parlament elökelöségei nem
is szeretik magukat némely tudományággal
összefüzni s a legnagyobb hatást keltö beszé-
dek általános érdeküek, de nem szakszerü
bonczolgatások. Az ilyesmiket a közönség
nem szereti. Neki szóvirág kell.

A miniszterium rendszerint a képviselö-
házból kerül ki, de ez a miniszterium kiesz-
közölheti, hogy a király a képviselö urakat
egy csendes reggelen hazaküldi. A képviselök
a népet képviselik, de ha a förendek nem já-
rulnak hozzá az ö akaratukhoz, az nem vál-
hatik törvénynyé. A parlament és király együt-
tesen gyakorolják a törvényhozási hatalmat,
de mennyivel gyengéb az egyik a másiknál,
mert egyenlöek soha sem lehetnek.

Ha a parlament teljes szólásszabadsága
bármi módon korlátoztatik, ez ártalmára van
a kérdések megvilágitásának, de egyszersmind
ezzel a szólásszabadsággal meg lehet akadá-
lyozni, hogy a többség akarata érvényesüljön.
Ez a szólásszabadság teszi a parlamenteket
meddökké; sokszor azért is elmondatik egy
éles beszéd, hogy másnap az illetö potentát
dicsöségét a hirlapok hirdessék. És néha még
sok inasért is! Örökösen foly a zsörtölödés, a
perpatvar, de a szavazás mindig ugy történik,
mint ahogy a képviselöválasztások estéjén már
elöre meg lehet állapitani.

Az uralkodó nézete, óhajtása, akarata
nem képezheti vita tárgyát a parlamentben,
de ezért is a kormány felelös. És milyen su-
lyos ez a felelösség! Hány ember összeroskadt
már alatta! Tehát a legföbb tényezövel nem
beszél senki, de azért mindenki önérzettel
szokta kijelenteni, hogy: " . . . mi alapos és
beható vitát fo lyta tunk. . . . "

Eszes emberek gondoskodtak arról, hogy
meglepetések, kijátszások, ne történhessenek, s
a vitázás mindig egy magas testülethez méltó
szinvonalon tartassék, s az egész semmi más,
mint apró cselfogások lánczolata, s komoly
képpel hányszor történik szavazás olyan dol-
gok fölött, melyek már rég elmultak, melyeken
tehát már változtatni nem is lehet.

Azon körfutamokban, melyeket az emberi
intézmények is megtesznek, különbözö alak-
zatokban ötlik fel a parlament. Meg-megjele-
nik mint faj, de el-eltünik mint egyén. Ujra-
születésekor komoly, ünnepélyes, eszményi, de
csakhamar megöregszik, mogorva lesz és hasz-
nálhatatlanná válik. Sokan haragszanak rá, s
rendkivül alkalmatlannak tartják, mások csak
kinevetik.

Nálunk a kiegyezés idején milyen dicsfény
vette körül müködését. Nagyobb alakjait szo-
bormüvekben adtuk át a halhatatlanságnak.
Alig volt uri család, melynek emlékét egy-egy
véres árny ne töltötte volna be, s közóhajtás
volt a kibékülés.

De azért a harcz éles volt és áldozato-
kat is követelt. Azonban erre a harczra büszke
lehet a magyar politika történelme, mert mél-
tóságos volt. Ki mert volna akkor gondolni a
határozathozatal kijátszására, kiabálásra s a
szabadszólás akadályozására! És ma? Gaz-
emberezzük, gyanusitjuk, bérencznek, haza-
árulónak, butának és csalónak nevezzük, söt
püföljük is egymást, s talán már holnap kény-
telenek leszünk nem fölösleges óvatosságból
védöeszközökröl is gondoskodni.

Ezen rövid jellemzés a parlamentnek
minden ténykedéséröl visszatükrözödik.

Bármit akar a kormány és a többség,
nem hajthatja végre, mert egy csomó ember
különféle ürügy alatt megakadályozza. Rosz-
szabb ez a lengyel veto-jognál. Bámulatos, de
igazán ugy tesz a parlament, mint az az em-
ber, aki dorbézolásokkal röviditi az életét. Mert
ne legyünk csalódásban az iránt, amit a val-
lástan és orvosi tudomány már rég megállapi-

tották, hogy a természeti és erkölcsi világban
egyaránt meg van a büntetése minden bün-
nek. Valaki mindig ott áll a rovással és nem
téveszt el egy mozzanatot sem !

Most ismét egy elkeseredett ütközetre
van kilátás, melynek végét és hatásait ma
még fejtegetni sem lehet. A harcz tárgyát
mindnyájan ismerjük, de az okát keve-
sen tudják. A nagy közönség semmiesetre
sem tudja.

E soroknak nem czélja annak bizonyi-
tása: hogy a gazdasági különválás jobb-e, avagy
a régi állapothoz hasonló kiegyezés ? E kérdé-
sen már rég tul vannak azok, kik vele
foglalkoztak s akár jó, akár rossz a meggyö-
zödésük, már képzödve van. Ez a jelenség is
jellemzö a parlamentre, mert ott soha senki
sem adott még kifejezést egy uj gondolatnak
s a legügyesebb szónok is csak a már ismert
érveket öltözteti fel egy kis uj ruhába. Ter-
mészeti képességeivel, ügyesen szött monda-
taival kelthet hatást, de kifejezett gondolatai-
val nem. Azokat már elöre ismeri mindenki.

A vád, melyet a kormánynyal és többség-
gelszemben hangoztatnak, az, hogy a különválás
keresztülvitelére soha kedvezöbb alkalom nem
volt s e kedvezö alkalom elszalasztása valósá-
gos bün és hazaárulás.

Bár nem bizonyitunk a közösség fentar-
tásának elönyei mellett, rá kell mutat-
nunk azon körülményre, mint tényre, hogy
a fentartást igen sokan elönyösnek tart-
ják s a közösség megszüntetését ellenzik. Csak
az tehát a kérdés: milyen nagy számra és
eröre ez a csoport ? Aztán meg ebhez a kérdés-
hez hozzáfüzödik az i s : vajjon politikai érte-
lemben lehetséges-e a különválás ?

Ez az utóbbi kérdés ugy tünhetik fel,
mintha eröltetett s forrása ferde gondol-
kozás volna. Felvetését sokan ép oly tapintat-
1annak tartják, mint annak bizonyitását,
hogy Magyarországra milyen arány-kulcs az
igazságos. Wekerle Sándor a vámügyi ta-
nácskozáson meg is jegyezte, hogy rossz
harczos, ki a közösség megszakitásától fél, s
ezt a félelmét elárulja. De hát ne áltas-
suk magunkat, — ellenfelünk ismeri ennek
az ügynek minden részletét, ismeri erönket és
gyengeségünket, öt mi nem vezethetjük tév-
utra, népünkkel szemben pedig legjobb az
öszinte beszéd.

Ok nélkül semmi sem történik a világon,
ha tehát kevesen volnának azok, kik a közös-
séget elönyösnek tartják, vagy ha számuk nagy
volna is, de nem birnának elég erövel akara-
tuk érvényesitésére, kiegyezési válságról és
harczokról beszélni badarság volna. Tehát
kétségtelen, hogy számuk is tekintélyes és ere-
jük sem kicsiny. Ennek bizonyitásával fölösle-
ges foglalkozni.

A társas összealakulás s a jogrend fen-
tartására irányuló törekvés pusztán a megél-
hetés czéljából történik. Ezt a föczélt átszelik
még vallási és erkölcsi tekintetek is, de ezek-
nek kiszinelése ezuttal nem lehet feladatunk.
A gazdasági kiegyezés elsö sorban a megél-
hetés kérdése, de fontosságánál fogva behe-
lyezkedik azon kérdések közé, melyek a nem-
zet létérdekeit érintik. Az, hogy öt vagy tiz év
alatt Magyarország hány milliót nyer vagy
veszit, igen fontos dolog, de csak idöleges
kérdés s talán nem is lehet azt állitani, hogy
az ország fenmaradását, vagy a magyar faj
politikai vezérkedését, sulyát befolyásolja. És
mégis van a megoldásnak olyan kedvezötlen
módozata is, hogy általa azon államjogi szerve-
zet is érintetik és gyengittetik, mely szervezet-
nek sértetlen fentartása a nemzet életérdekét
képezi. Nemcsak pénzértéket képviselö szá-
mokkal állunk tehát szemben, hanem egy su-
lyos felelösséggel járó politikai küldetést kell
teljesitenünk, melynek elvétése rendkivül káros
következményeket vonhat maga után.

Amennyire a tárgy kényes természete
megengedi, beszéljünk nyiltan.

Az uralkodóra nem közönyös az, ha
kötelességei gyakran elötérbe állitják nála azt
a gondolatot, hogy neki sok országa, néhány
parlamentje és három kormánya van; mert
mikor az eszébe jut, sulyos gondokat okoz

neki ez a széttagoltság. Igazán sok a jóból.
És még hány parlamentje, minisztériuma, söt
hadserege akar életre kelni. Innen is, tul is. Ha
valakinek csak halvány sejtelme van is arról,
hogy mennyi tapintatot igényel s örökös gyötrö-
dést, izgalmat okoz ennek a sok intézménynek és
embernek vezetése, az rögtön elhiszi s ez a
hit meggyözödésévé válik, hogy az uralkodó
csak a végsö esetben szánhatja rá magát uj
alakulások támogatására. Arról nem is beszé-
lünk, hogy az ilyen fék nélküli széttagolás
mily befolyással lenne a királyi hatalom fen-
maradására.

Mielött tovább füznénk ezeket a gondo-
latokat, egy kis kitérést kell tennünk.

Az államnak egyetlen intézménye sincs,
mely egymással kapcsolatban ne állana. A had-
sereg védi a személy és vagyonbiztonságot,
bent és kint, a diplomáczia intézi az államok-
kal való érintkezést s védi az államnak mind-
azon érdekeit, melyek a népek érintkezései
folytán keletkeznek. Az idök folyamában mind-
kettö lényegesen átalakult. Nagyrészben átala-
kitotta a göz és füst, a közlekedési és harczi
eszközök tökéletesedése s számtalan egyéb
viszonyok megváltozása, Régente az uralkodók-
nak jobbára zsoldos hadseregeik voltuk, me-
lyekkel családi háborukat állandósitottak. Ma,
épen ugy, mint az államok elsö megalakulása-
kor, ismét a népek vannak fölfegyverezve. A
körfutam tehát ismét bezáródott. E változások
okainak kutatásánál nincs érdekesebb tanul-
mány. A népek elsö felfegyverkezésének okait
és hatásait ismerjük, a jelenlegiét még nem.
De azt már látjuk, hogy az álamszervezetre
óriási hatást gyakorol. Az állam külsö képviselete
is átalakult. Többé nem az uralkodóházak
családi ügyeinek elintézése képezi elsörendü
feladatát, hanem az állam megélhetését biz-
tositó viszonyok irányitásában meriti ki leg-
szebb feladatait. Jelezni nem kell, hogy mü-
ködésében az állam fegyveres erejére támasz-
kodik, valamint azt sem, hogy a kereske-
delmi viszonyok belsö megváltoztatása lénye-
gesen átalakitja Osztrák-Magyarország külsö
képviseletének feladatait.

E tétel igazságát lehet tagadni, de meg-
semmisiteni nem.

Azok, kik Magyarország teljes független-
ségét akarták és akarják, egy dolgot soha sem
voltak képesek megmagyarázni: és pedig a
külügyek intézését. Nem idözünk sokáig e
tárgynál, hiszen mindenki ismeri a kifogás
és bizonyitás részleteit. Igen könnyen szembe
kerülhet a két állam érdeke s a két körét
ellentétes álláspontra helyezkedhetik. Másként
fog beszélni az osztrák császár, mint a ma-
gyar király. Hogy békiti ki aztán ö ön-
magát s miként lesz elintézve a pompás zür-
zavar ? Avagy mindkét követ mindig egyenlöen

beszél ? Akkor minek kettöre költekezni. Kü-
lön vámterületnél alig lenne elkerülhetö a
vámháboru, mert az osztrákok fékvesztettsége
e tekintetben kiszámithatatlan, s ha elöfordulna
ez az eset, az osztrák-magyar közös, egy
diplomáczia hogyan gondozná az osztrák és
magyar ellentétes két érdeket ? Mily utasitást
adna egyik és másik érdekekre vonatkozólag
az uralkodó? Mert hogy ily esetekben talán
neki is volna némi csekély hozzászólási joga,
azt csak mindenki szives lesz megengedni.
Ha a kétféle külügyi képviselet alkotmány-
jogi és természeti lehetetlenség, ugy a külön
vámterület is az s ha a viszonyok kényszeritö
hatalma valakit valamikor arra késztet, hogy
azt megcsinálja, csakhamar meggyözödik, hogy
helytelenül cselekedett s iparkodni fog hibájá-

nak helyrehozására. És egy dolog iránt ne
legyen kétségben senki sem: ha a közös vám-
terület árt Magyarország általános gazdasági ér-
dekeinek, sokkal jobban ártana egy olyan kü-
lönválás, midön a magasabb közegek által
az osztrák érdekek lennének kedvezménye-
sitve. Az erre a felelet: hogy hát ne legyen
ugy. E nyomós megjegyzésre mit lehetne mást
válaszolni annál, hogy: hát tessék kieszkö-
zölni, ha tudja. A mostani állapotot összes elö-
nyeivel és hátrányaival ismerjük, de a jövöt
csak gyanitjuk. Jobb helyzetünk alig lehetne a
mostaninál s az átmenetek kiszámithatatlan
hátrányokat okoznának és arra nézve semmi
biztositék, hogy elkülönités esetén a gyáripar
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fellendülne, mert az alábbiak szerint nem
lenne rá ideje.

Még az sem utolsó tekintet, hogy a
magyar faj kereskedöi és iparos tevékenysége
iránt nem igen erös a hitünk. Talán lenne itt
gyáripar, de semmi esetre sem lenne magyar,
s nem birunk oly nemzetközi és világpolgári
érzülettel, hogy ezt a jellegzést semleges ter-
mészetünek, közönyösnek tartsuk. Ez azonban
már más mezökre tartozik.

Az 1867-iki magyar országgyülés több
okból kötötte ki az egyezkedés alapjául azt,
hogy Ausztriának is alkotmány adassék. Ha a
Pragmatica Sanctio közös ügyeket állapit meg
azokat Ausztriával közösen kell elintézni, s ezen
elintézés közben Magyarország egy önkény-
uralom alatt álló Ausztriával nem érintkezhe-
tett nem csak azért, mert ez az érintkezés
kellemetlen visszaemlékezéseket ébreszthetett
volna, s nem csak azért, hogy igy tulajdon-
képen ismét csak az uralkodónak kel-
lett volna az ügyeket elintézni, hanem
föleg azért, mert az a feltevés is kivá-
natossá tette az osztrák alkotmányosságot,
hogy ez által a magyar alkotmány is erösbö-
dik, a a két fél könnyebben ellent tud állani
a régi önkényuralom esetleges kisérleteinek.

Szegény jóhiszemü magyar bölcsek, de
jó hogy müveteket halálotok után azonnal
megvizsgálták, s nem odázták ezt el legalább
50 esztendöre !

Az osztrák alkotmányosdival összekevert
kiegyezés egy további nagy küzdelem csiráit
rejtette magában, mely küzdelemnek egy része
általános, egy része pedig idöleges jelleget
öltött.

A magyar nemzetet két nagy táborra
osztotta, az egyik elfogadta a kiegyezést, a
másik élethalál harczra kelt ellene s ez az
utóbbi tábor mindazon élemeket felszedte
fegyvertársai gyanánt, melyek bármily kor-
mányzattal elégedetlenek szoktak lenni. E párt
törekvéseinek a magyar állam már rendkivül
nagy áldozatokat hozott: pénzben, idöben
és szövetkezésekben. A szünet nélkül folyó
közjogi viták miatt a törvényhozás kezei min-
dig le voltak kötve s csak lázas sietséggel és
nagy óvatossággal lehetett a nyugalmas per-
czekben egy-két kivánalmat kielégiteni.

Az idöleges jellegü küzdelem egyike
egész természeti szépségében most tárul
elénk. Elödeitöl ez abban különbözik, hogy
minden valószinüség szerint nem olyan lesz a
megoldás, mely hosszabb nyugalmat biztosi-
taná. Nem lesz olyan föleg akkor, ha a
vámszövetség megszüntetésére rá lennénk
kényszeritve. A vámháboru napi izgal-
makat okoz, a két államot örökös hirlapi
és parlamenti szóváltásba bonyolitja, egyik
a másik ellen folytonosan rendszabályok
alkotásán töri a fejét, s lehet-e kép-
zelni, hogy ezt ugyanaz az ember, a király,
szentesiteni fogja? Miután ö a törvényhozás
egyik fele, és pedig mindenesetre nyugodtabb
és talán, erösebb fele, ki lehet-e öt tenni an-
nak, hogy egyik nap a monarchia egyik, másik
nap pedig a másik állama ellen irjon alá tör-
vényeket? Épen ennek kikerülése végett van-
nak alakitva az állandó közös ügyek is. Álta-
lában az uralkodó személyének közössége min-
den lépésére is rányomja az egyöntetüség szük-
ségességének bélyegét, mert a monarchia ösz-
szeségét érinti s az 1867-iki törvényhozásnak
hiu törekvése volt az s az lesz minden tör-
vényhozásnak, mely azt czélozza, hogy az
uralkodó ténykedését a monarchia egyik vagy
másik államának különleges és ellentétes ér-

dekeivel, füzze egybe, mert ez természetellenes
kivánalom, miután az osztrák császár sohasem
tehet ellenére a magyar királynak s igazán bal-
gaság e két minöséget naponkint folyó harczba
eröszakolni. Az 1867. évi XII. törvényczikk
61-ik szakasza azt mondja, hogy a monarchia
két állama ugy alkuszik s ugy köt szövetséget,
mint jogilag két egymástól teljesen független

állam. Ez igy is van, de h a . öszinték aka-
runk lenni, be kell vallanunk, hogy ez a füg-
getlenség azonnal kérdésessé, — söt lehe-
tetlenné válik, mihelyt nem akar, vagy nem
tud megegyezni, mert Ausztria és Magyarország

közt a létért folyó küzdelem soha sem foly-

hat le a különleges érdekek által kivánt
mérvben, mert ezt a küzdelmet az uralkodó
nem engedheti a természetes határokig kifej-
lödni. Ez a függetlenségi elmélet is azok közé
tartozik tehát, melyeknek megvalósitása a
gyakorlatban legyözhetetlen nehézségekbe ütkö-
zik. Mint emlitettük, a vámháboru sokszor
fegyveres támogatást is igényel, hát mikép
történnék ez a mi esetünkben? Ha valaki ezt
megoldja, akkor a tér és idö bölcsészeti
fogalmai meg vannak magyarázva. Ámde ne
aggódjunk ezen, mert az uralkodónak módjá-
ban van ezen kérdések felvetését megakadá-
lyozni, mert nincs nagyobb elönye és neme-
sebb feladata annál, hogy a monarchia mind-
két felében megakadályozza a békének bármily
irányu megzavarását.

Minden törvény csak annyiban bir jog-
hatálylyal, amennyiben a végrehajtó hatalom
annak érvényesitését akarja és az érvényesités-
hez szükséges erövel rendelkezik is. Hiába
hozna a biróság itéleteket, ha az állam nem
biztositaná azok végrehajtását, mert ritkaság
az olyan nagy lélek, ki beismerné, hogy nincs
igaza s a legtöbb ember képességgel sem bir
az igazság felismerésére. Mendezett államban
azon törvények, melyek az állam polgárai közt
fönforgó pénzviszonyokat szabályozzák, az
államhatalom által végrehajtatnak, de nem ta-
lálkozott még a világon olyan kormány, vagyis
végrehajtó hatalom, mely valamely tör-
vényt akkor is végrehajtott volna, ha azt az
állam szempontjából károsnak tartotta, mert
minden törvény csak alaki eszköz s a föczél az
állam érdekének megvédése. Nagyon tévednek te-
hát azok, kik az eszközt összetévesztik a czél-
lal. Különben nem is itt van az összetévesztés,
hanem másutt. Azt szokták mondani: hogy nem
a végrehajtó hatalom van feljogositva a törvé-
nyek magyarázására s az állam érdekének meg-
állapitására, hanem a törvényhozó hatalom. Ez
is csak elmélet ugyan, de hát engedjünk neki.
A bölcsészet ugyan azt felelné rá, hogy az van
hivatva, aki nyugodtabban és alaposabban
itél. De hát micsoda szabály alkalmazandó
akkor, ha a törvényhozót eröszakosan meg-
akadályozzák abban, hogy itéletét, nézetét ki-
nyilvánithassa ?!

Következik az eröszakos visszatorlás.
Gyözni az fog, akinek nagyobb a hatalma!

Az egyénre vonatkozó természeti törvé-
nyek az államokra és azok kormányaira is
alkalmazhatók; — senkitöl sem lehet kivánni,
hogy önmagát semmitse meg, — pusztán a
mások kedvéért. Mig valaki elég erövel bir a
megélhetésre, addig nem fog meghalni. El-
koptatott szólam ez, de annál igazabb. Ez
képezi a politikának alapelvét, minden más
csak szinlelés. Söt ez képezi a természettudo-
mányoknak is, azzal a kifejezéssel, hogy: az
erösebb marad fenn.

Nagy nemzetek gyakran kisérlet aki vet-
hetik az erejüket, mert nem félhetnek a meg-
semmisüléstöl, de minket minden tekintet
óvatosságra int. Ellenségeink ugy is szeretnek
a statisztikára hivatkozni, mely állitásuk, sze-
rint azt a számtételt is tartalmazza, hogy a
magyar korona országainak népességében a
. magyar faj nem képez általános többséget.
Vezérkedésünk tehát okosságunktól függ. Vaj-
jon okosan cselekszünk-e akkor, ha áldott, jó
királyunknak e sulyos napokban még mi is
megnehezitjük a kormányzást és keserüséget
okozunk neki?

A magyar országgyülés többsége tudja
kötelességét s nyugodt lelkiismerettel sorako-
zik királya s ennek okos és hazafias kor-
mánya mellé.

Ha a magyar ellenzék követi az osztrák
példát, ám tegye, mindkettönknek van hozzá
elég ideje, mert a törvény még azt sem köve-
teli, hogy a mostani állapot ideiglenes tör-
vénynyel meghosszabbittassék. A jelenlegi álla-
pot érintés nélkül maradhat mindaddig, mig a
két parlament érdemlegesen nem nyilatkozott.

Van tehát idönk elég.
És te, szegény nép, melynek oly, nagy

szüksége volna jó törvényekre, várakozzál tü-
relmesen, mig uraid kibeszélik magukat!

ÜZLETI HETI SZEMLE.
Gabona. Nálunk jó vételkedv mutatkozik és

az árak lényegesebben emelkedtek.
Az üzleti hétröl a következöket jelenthetjük:
B u z a . Az árak 25 krajczárral métermá-

zsánkint emelkedtek, a forgalom 280. 000 méter-
mázsa. A hetihozatal 234. 000 métermázsát tesz ki.
Külföldi buzákban a kinálat szórványos.

R o z s . A hét végével helyben 7. 80 forintig
volt elérhetö.

Á r p a (takarmány- és hántolási czélokra)
szintén jó keresletnek örvendett. Hizlalók és gyá-
rosok egyaránt jó vételkedvet tanusitottak és kéz-
séggel fizettek 20—30 krajczárral magasabb árakat.
Helyben 6. 35 forintig volt elérhetö.

Z a b minöség szerint helyben 5. 60—6. 15
forint érthetö el.

T e n g e r i 20 krajczárral javult, elszállitási
czélokra a helybeli vasuthoz szállitva 5. 45 forintot
fizettek.

Olajmagvak: Készáru káposztarepcze 12. —
13. — forint. Bánáti repcze 11. 25—12. — forint,
vadrepcze 5. 50—6. 20 forint, lenmag 10. —10. 50
forint, gomborka 9. 25—10. — forint.

Hüvelyesek: Bab Trieurt aprószemü bab
Gyöngyös-Félegyházán 7. 25—7. 50 forintot, göm-
bölyü Baja-Zomboron 6. 75—7. — forintot, barna
bab Kalocsán 5. 90 forintot, Nagy-Károlyban 5. 75
forintot jegyez. Köles 4. 30 forintot.

Repczeolaj és repczepogácsa. R e p c z e -
o l a j b a n az üzlet szilárd; ugy készárut, vala-
mint határüzleti árut szivesen vesznek 34 forintjá-
val, de gyárosok az eladásokkal tartózkodnak. A
jegyzése szilárdabban zárul, 34. 50 forintjával.
R e p c z e p o g á c s a . A hét folyamán a kivitel
stagnált. Ennek következtében az árak lanyhábban
zárulnak és pedig nagybani vételnél 5. 70 frt, ki-
csinybeni vételnél 6. — frt.

Liszt és korpa. A lisztüzlet a lefolyt héten
továbbra is szilárd maradt, s meglehetös forgalom
volt uj eladásokban ugy Ausztriában, mint a bel-
földön, föleg a helybeli piaczon. Külföldre is tör-
téntek egyes eladások, de igen kedvezötlen árakon,
melyek szinte szokásossá kezdenek válni a kedve-
zötlen üzleti viszonyok következtében. A korpaüzlet
változatlan.

0
Árjegyzéki átlagárak:

1 2 3 4
16. 70 16. 10 15. 50 14. 80

71/2 8
14. 30

F
13. 50
G

12. 30

10. 10 8. — 5, 60 3. 90 4. —
100 kilónkint, zsákostul, Budapesten szállitva.

Füszer és déligyümölcs. B u d a p e s t , okt.
8. D a t o l y a : Kalifát 26—32 forint, alexandriai
20—24 forint, koszoru 15 forint, szabadon
22—26 forint. F ü g e : koszoru 18. —18. 50
forint, Calamata 20. 50 forint, kosáráru 14—15
frt, szabadon 13. —15. — frt, Puglia 9—12 frt.
Szmirna 34: —38 frt. Maratonisi 14. —13. 50 forint.
M o g y o r ó . Szicziliai 23. 50 forint, nápolyi hosszu
34. —, isztriai 3o. — frt, Levante, hámozott 34. 50—
35. 50. Levante 16—17 forint. S z e n t J á n o s -
k e n y é r . Puglia uj 9. 50—10. 50 frt, M a n d o l a :
Avola' courris. 89—96 forint, Molfetta 80. — frt,
Catania 84 forint, Pálma girgen 86 forint,
Bari 75—78 forint, édes Pugliai 90—92 forint,
dalmát uj 78. 50—80 frt. armelin 45 frt. Pig-
n o 1 62 frt per láda. M a z s o l a s z ö l ö : Vourla
36—38 forint, Yerli 36—39 frt, Caraburno 45. —
—56. — frt, Éleme 22 frt, vörös Samos 18 forint,
fekete Thyra 16 frt, fekete Samos 22 forint.
S z a r d e l l a 68—70 forint, A j ó k a 35—36 frt
B o r s : Singapore fekete 50—56, forint Penang
fekete 46. — forint, detto fehér 76 frt. G y ö m -
b é r : bengali 28. 50 forint. S z e g f ü s z e g 40frt.
F a h é j 56. — forint, fahéj-törmelék 28, babérlevél
10. — forint, per 100 kilogramm cif. Trieszt

Zsiradéküzlet. Szalonnában a készlethiány
folytán alig keletkezhetett üzlet. Egyes fajok, mint
például a vidéki perzselt és a paprikásszalonna a
forgalomban egyáltalán nem szerepelnek, mig a
fehér táblaszalonna ára változatlan. Zsirban a ki-
nálat elég jelentékeny volt, de ezen czikket a ke-
reskedök most elhanyagolják, mert az olcsóbb
amerikai zsir mindinkább tért hódit a pesti disznó-
zsir hátrányára. Különösen most indul meg az
amerikai zsirral való behatóbb foglalkozás, mert a
német kikötökbe (Hamburg, Bréma) -már legkö-
zelebb nagy hajóküldeményeket várnak. B é c s .
Az e heti keddi vasáron a nagy felhajtás következ-
tében az árak a mult hetihez képest csökkentek

1. 5 krajczárral, de ezen árhanyatlás nem birt ha-
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tással a zsiradékpiaczra, amennyiben városi disznó-
zsirt 58—69 forinttal, 3/100 fehér táblaszalonnát
56—58 forinttal jegyeznek. B u d a p e s t e n je-
gyeznek: Ia. pesti disznózsirt 58. — forint pénz,
59. — forint áru, 3/1oo fehér táblaszalonnát 56. 50
forint pénz, 57. 50 forint áru, 4/1oo fehér táblasza-
lonnát 55. — forint pénz, 56. — forint áru, 4/100
füstölt táblaszalonnát 60. — forint pénz, 61. — fo-
rint áru.

Szesz. A szeszüzletben e héten a kinálat
ismét élénk volt és daczára a jobb vételkedvnek
az árak ismét egynegyed forinttal olcsóbban záród-
nak. Elkelt finomitott szesz budapesti gyáraktól
szállitva 55—55. 25 forintig, vidéki gyáraktól 54. 75
—55 forintig nagyban, azonnali szállitásra. Kicsiny-
ben az árak 1/4—

1/2 forinttal drágábban zárodnak.
É l e s z t ö s z e s z nagyban 56 forint adózva,
adózatlanul 21 forinton jegyeztetik. M e z ö g a z -
d a s á g i szeszgyárak által kontingens nyersszesz
e héten 17 forintig kelt el azonnali szállitásra,
felsömagyarországi állomásokhoz szállitva. A k o n -
t i n g e n s n y e r s s z e s z ára Budapesten 18—
18. 25 forint. A k i v i t e 1 e bélen több tétel fino-
mitott szeszt vásárolt. V i d é k i szeszgyárak kö-
zül: M. -Vásárhely, Arad, Györ, N. -Várad egy-
negyed forinttal olcsóbban, a többiek változatlanul
jegyeztek.

B u d a p e s t i z á r l a t á r a k e h é -
t e n : Finomitott szesz 55. — 55. 50 forint, élesztö-
szesz 56. —56. 50 forint, nyers-szesz adózva 54. —
—54. 50 forint, adózatlan 14. 50—15. — forint, denatu-
rált szesz 21. 75—22. 25 forint. Az árak 10. 000
literfokonkint hordó nélkül bérmentve Budapestre
szállitva, készpénzfizetés mellett értendök. B é c s :
Kontingens nyersszesz nagyban 18. 90—19. 20 forin-
ton kelt el. P r á g a : Adózott tripplószesz. 55. —
forinton, adózatlan szesz 18. 75 frton. A r a d : Finomi-
tott szesz nagyban 54. 50—55. — forinton kelt
el. L o s o n c z : Élesztöszesz 57 forinton kelt
el azonnali szállitásra. K e n y é r m e z ö : Fino-
mitott szesz 56 forint, denaturált szesz 22 forint.
G y ö r : Finomitott szesz 25 krajczárral olcsób-
ban jegyeztetik. T r i e s z t : Kiviteli szesz tartá-
lyokban szállitva 90 % hektoliterenkint 13. —13. 25
forinton kelt el azonnali szállitásra.

Terpentin. A forgalom, a lefolyt héten kielé-
gitö volt. Amerikából jó terméskilátásokról szóló
hirek érkeztek. Ugy a londoni, mint az amsterdami
piaczon lanyhább irányzat állott be, ami azonban
piaczunkon a minimális készletek miatt nem volt
észlelhetö. Mai nagybani jegyzések: franczia áru
40. 50—41 forint, galicziai áru 33. 50—34 forint,
orosz áru 28. 50—29 forint 100 kilogrammonkint,
ingyen barreban, 18 százalék gyöngysuly-engedmény
ab Budapest, készpénz fizetés mellett. Egyes bar-
relok 50 krral drágábbak.

Czukor és kávé. B u d a p e s t , október 8.
C z u k o r . Nagyban, ab Budapest vasut, fogyasztási
adó nélkül. Finomitvány I-a 36. 50—37. — frt, koczka
37. 50—38. — forint, Pilé 36. — 3 6 . 25 forint, Kris-
tály-czukor 35 forint, Candis fehér 46 forint, Candis,
sárga 41. — forint, Szölöczukor 25 forint. K á v é .
Az árak ugy Braziliában mint a három nagy
európai piaczon, Havreban, Londonban és Ham-
burgban, hasonlóan némileg Triesztben, kevés
emelkedést mutatnak, noha a termés kilátások
Braziliában kitünök. Santos good average 41—42,
Santos superior 46—49, Portorico 105—122 fo-
rint, Menado 140—170 forint, Jáva sárga 90—
124 forint, sárga 90—124 forint, Menado 140—
170 forint, Carracas 68—80 forint, Laguayra
88—98 forint, Jamaica 90—110 forint, Salvatore
75—85 forint, Lahat 100 forint, Mocca Hodeida
108—114 forint, Preanger 118 forint, Középamerikai
104 forint, Rio 50—58 forint, W. J. B. 100—
140 forint, detto gyöngy 128—145 forint, Vikto-
ria 50—56 forint, Viktoria-gyöngy 68 forint, Santos-
gyöngy 72 forint, Bogota 72—75 forint, Lávé-gyöngy
86—92 forint, Guatemala 100—112 forint nagyban,
ab Trieszt.

Kötött, szövött, rövid és diszmüáru. P a m u t
Liverpool per prompt 263/67, márczius áprilisra
261/64. Az aratás be van fejezve, s az eredmény,
eléggé kielégitö. Csak Texasban ártott sokat a
nedves idöjárás. A jelenlegi árak már némileg
szilárdabbak, de a hét elején nagyon alacsonyak
voltak a jegyzések, s csekély a vételkedv. Tartó-
san olcsó árakat várunk, bár a fonodák már szi-
vesen fedezik kötéseiket. Félgyártmányok változat-
lanul olcsók. G y a p o t még mindig szilárd. Az
elmult budapesti auctió is jó eredménynyel vég-
zödött, s bár az öszi auctiókra a külföld nem
igen szokott ellátogatni, a vevök, különösen ka-
tonai posztógyárosok, jó árakat fizettek. Csak
finomabb fajokban volt némi visszaesés. Gya-
potfonalakban a jegyzés szilárd s régi ára-
kon a gyárosok nem akarnak eladni. N y e r s -
s e l y e m ujra drágul, selyemszövetek és szala-
gok azonban még régi áron kaphatók. Az általános
üzletmenet csak közepes s egy pár hideg nap na-
gyot lenditene a téli üzleten. A fogyasztóknak még

nem igen volt okuk magukat ellátni s ha a kiske-
reskedök élénken vesznek s egészitik is ki rak-
táraikat, eladni még nem tudtak. A jó termés után
egészségesebb viszonyokat vártunk s ugy látszik,
annyira beteg volt az üzletvilág, hogy az élénkebb
Üzlet sem sokat javitott rajta. Vidéki kereskedök
még mindig nagyon panaszkodnak, különösen,
hogy nehezen tudják künlevöségüket behajtani.
A mindennapi czikkek közül c z é r n á k o n és
p a m u t s z a l a g o n kivül pamutdiszek, zseb-
kendök, vászonhimzések és betétek s különösen
sok csipke fogyott jól. F e h é r á r u k b a n el
volt hanyagolva az üzlet. T é l i c z i k k e k b e n
alsóingek és nadrágok, harisnyák jól keresettek.
F e j k e n d ö k b e n is fogy még valami. Bár a
fogyasztók legnagyobb része csak az olcsó árukat
keresi, örömmel tapasztaljuk, hogy jobb árukban
is figyelemreméltó a kereslet. Különösen az utóbbi
idöben oly elönyösen gyártott maco-beige árukat
és pettyezett ingeket veszik szivesen. A parasztbucsu-
járó ernyök e hó 15-töl 3 forinttal lesznek drágábbak,
mert ezen ernyökhöz való szövetek gyártói kartelt
kötöttek. Lámpabelekben is kielégitö az üzlet.
Megyfaszárakban jövö hétre várják a részletes strei-
kot. Gyárosok egyáltalában nem fogadnak el ren-
deléseket, ha csak nem lényegesen drágább ára.
kon. Nyers badenifa 50 százalékkal, megyfaszárak
10 százalékkal drágábbak. Rézböl készült tüáruk
még mindig drágák, a vasból készültek nem vál-
toztak. Pipereszappan és kozmetikai czikkek jól
keresettek. Külföldi utánrendelések e czikkben leg-
jobb elismerés a jól gyártott hazai iparnak. Szij-
ostorokban is sokat keresnek külföldre. Bár a
lámparendelések idénye elmult, a forgalom e czikk-
ben is kielégitö. Hitelüzletek lebonyolitása gyönge.
Szeptember 15-étöl október 1-éig 17 kereskedelmi
csöd nyittatott s a budapesti hitelezöi védegylet
18 uj fizetésképtelenségi esetet tárgyalt.

Konzervek. Budapest, október S. Mai hamburgi
jelentések szerint az árak következöleg alakultak:
Ananász: szingoporei mindössze csak 350 ládával
érkezet, minek következtében az árak némileg
csökkentek. 100 darab egynegyed kilós doboz 62
márka; detto 100 darab 1 kilós doboz 50. 50 m.;
detto Gandnloupe 100 darab 1 kilós doboz 98 m.
detta Bahama, láda á 24 doboz 162—165 márka;
detto Saint Miguel érkezett 100 láda, aukczióra
került 80 láda 5 márka áremelkedéssel, per 100
kilogramm 272 márka. Tengeri rák: 96 dobos láda
á fél kilogramm 60 márka detto 48 dobozos 60 m.
Sajtok: Viktoria 20—30 kilós darabokban per
kilogramm 2. 40 márka; Chester 7—30 kilós
darabban per kilogramm 2. 30 márka; Stilton
4—6 kilós darabokban per klgr. 3. 80 márka;
Roquefort 21/3 kilós darabban 2. 30 márka;
Neufchatel 37 darabos kosárban 4. 75 márka. Eidam
2 kilós gömbben 1. 50 márka; hollandi tejszin per
10 klgr. 20 márka. Svájczi per 10 klgr. 18 márka;
Parmesan per 10 klgr. 18 márka. Az árak válto-
zatlanok.

Denaturált szesz. Hamburgban az exkontin-
gens szesz csökkenö irányzatot követ, mivel a
Japánba való elhajózásokban szünet állott be.
Japánban ugyanis a szeszt január 1-töl magas
vámtétellel sujtják és a német importeurök igye-
keztek minél nagyobb mennyiséget vámmentesen
Japánban elhelyezni, de miután ezen országot
szeszszel ugyszólván elárasztották, az odavaló el-
szállitásban egyelöre szünet állott be. A német
exporteuröket ez az üzlet annyira elfoglalta, hogy
a levantei üzletet teljesen elhanyagolták, mi által
lehetövé tették, hogy szeszgyáraink a keleten jó
árak mellett nagyobb mennyiséget elhelyezzenek.
Ez az oka, hogy exkontingens és természetszerü-
leg vele együtt denaturált szesz is szilárdságából
mit sem veszitett és hogy ugy azonnali, mint ké-
söbbi szállitásnál a teljes napiárak jutottak ér-
vényre, annál is inkább, mert a fogyasztás kielé-
gitö. Mai nagybani jegyzés 21. 50—22 forint per
10. 000 liter perczent, ingyenhordóban ab Budapest
állomás, készpénzfizetés mellett conto-engedmény
nélkül. Egyes barrelok fél forinttal drágábbak.

Gépolajok és kenöcsök. Budapest, október 8.
Olivaolaj valódi pugliai 44 frt, gyári olivaolaj
40 forint Bakuolaj valódi orosz 22 forint, Ra-
gosinolaj 26 forint, transmissióolaj 28 forint
turbinaolaj 33 forint vulkánolaj 22 forint K e n ö -
o l a j o k : Cilinderolaj valódi amerikai 38. —
forint, egyéb cilinderolaj 22—36 forint, con-
sistens gépkenöcs 30—35 forint bányakocsikenöcs
16—18 forint sodrony- és kenderkötélkenöcs 24—
26 forint valvolinolaj elsörendü 50—55 forint
fogaskerékkenöcs 20—24 frt szij- vagy szerszám-
kenöcs 35—40 frt G y a n t a á r u k : Serfözde-
szurok 15—17 frt, terpentinolaj fehér orosz 27 frt,
amerikai 38 frt, osztrák 36 frt, gyanta 7—11 frt,
gyantaolaj 18—20 frt. K á t r á n y t e r m é k e k :
Carbolineum 12—13 frt, köszénkátrány 4—4. 25
forint fenyökátrány 10—12 frt, Vaselin börkenöcs
20—25 frt, szerszám- és fegyverkenöcs 30—35 frt.
H a 1 z s i r : svéd 36 frt, grönlandi 35 frt, oroszlán-
zsir 12—13 frt. L e n o l a j . 26 frt, valódi hol-

landi 30 frt L e n o l a j k e n c z e : leülepedett
22—30 frt, Vaselinkenöcs 36—40 frt. F a g g y u t
38—40 frt. T e j s z i n s z a p p a n 22 frt. K o c s i -
k e n ö c s : fekete vagy sárga 5. 50—5. 25 frt, fehér
finom 6. 50—7. — frt, monfalkonet 7. 60 frt, kék
finom 7 frt, uszó 7. 50—9. — frt, fehér 7. 60 frt,
fiakerkenöcs 9. 75—10 frt, finom belga paraffin
7. 30 frt S c h e l l a c k : narancs 116 frt, fél-
narancs 88 frt, rubin 86 frt S z a l m i a k : fehér
angol 56 frt, jegecz 28 frt N a f t a l i n : hordók-
ban 14. 50 frt. G l i c e r i n : 48—90 frt B e n -
z i n : fehér 28 frt mind per 100 kilogramm ab
Budapest vasut K o l o f ó n i u m : belföldi 6. 75
—7. 25 forint amerikai elsörendü 6. 50—11 frt
S z u r o k : bognárszurok 7. 25—S frt, fenyöszurok
bójor 12. 25—12. 75 frt, detto fehér 5. 50—6. 75 frt,
vargaszurok 10. 50—12 frt, mind per 100 kilogramm
ab Bécs. G u m m i : arábiai 75—77 frt. detto
kevert 39—42 frt, kereskedelmi 45—48 frt, Litti 34
frt per 10 klgr. ab Trieszt. T á b l a o l a j o k : Han-
gulat folyton lanyha. Albániai tisztitott 33—36. 25
forint olasz, finom és szuperfinom 57—68 forint,
levantei 33—36 forint per 100 kilogramm vám és
hordó nélkül ab Trieszt

Vas. A kereslet az épitkezési vasnemükben
csökkenöben van, olyannyira, hogy ujabb kötések
csak gyéren, inkább határidöre létesültek. A keres-
let apadása az árak alakulására csak lényegtelen
befolyással birt. Nyersvasáraink változatlanok.
Budapesti helyárak 100 kilogrammonként készfizetés
ellenében, 2 százalék pénztári engedménynyel:
magyar nyersvas 4. 35—4. 50 forint, Bessemer nyers-
vas 4. 80—4. 85 forint witkowitzi nyersvas: 4. 50
—4. 60 forint, fél nyersvas 4. 25—4. 35 forint
magyar rudvas: 10. 50—11. — forint, stájer rud-
vas: 11. 30—11-50 forint, stájer laposvas 14. —
forint, vaslemez 12. 50—l3. 50 forint, tartánylemez
12. 25—12. 50 forint, hengerelt vasgerenda: 11. 25—
12. frt, horganylemez 34. 20 frt. Ó c s k a v a s a k :
nehezebb vasdarabok 3. 30— forint, könnyebb
vasdarabok 2. 90—3. — forint 1-rendü öntött-vas-
törmelék 1. 50—1. 80 forint 100 kilogrammonkint
netto készfizetés ellenében.

Petroleum. Az árak változatlanok.
Nagybani jegyzések. A köolaj-finomitó-gyár:

Fiumei egycsillagos (amerikai) petroleum: 22. 25 frt
Háromcsillagos (orosz) petroleum: 19. 75 forint
Brassói prima: 17. 25 frt — A magyar petroleum-
ipar-részvénytársaság: Császár-olaj: 24. — forint
Egykeresztes petroleum 22. 25 frt. Orosz három-
keresztes petroleum: 19. 75 frt. Kétkeresztes petro-
leum: 18. 75 frt Budapesten, 100 kilogramm tiszta
suly után, netto tara, hordóval együtt (ingyen hordó).
Világos hengerolaj I. számu: 32 frt S ö t é t henger-
olaj II. számu: 30 frt. Könnyü gépolaj III. számu:
16. — frt. Nehéz gépolaj IV. számu: 19. — frt. Ke-
verö olaj (tisztitó olaj) X. számu: 12. 25 frt. Keverö
olaj (nehéz, fajsulya 0. 905) XI. számu: 13. 25 frt
A X. és XI. számu olaj fénytelen minöségben egy
és 1/4 forinttal drágább. Budapesten 100 kilogramm
tisztasuly után netto tara, ingyenhordóban, per
cassa 2 százalék árengedménynyel. Orsovai Standard
White (salon) petroleum: 18. 25 forint. — Az Apolló
ásványolajgyár-részvénytársaság: Liliom - császár-
olaj: 23. 50 forint Egysziv petroleum: 20. — forint
Háromsziv petroleum 19. — forint Csillag-kereszt
18. 25 forint Lámpaolaj: 16. 75 forint Budapes-
ten, netto cassa, 100 kilogrammonkint, ingyenhordó-
ban, 20% tara. Apolló III. számu gépolaj: 18. —
forint Budapesten 100 kilogrammonkint, hordóval
együtt, netto tara: per cassa 2 százalék árenged-
ménynyel vagy váltóval négyhónapra. Egyes hordók
25 krajczárral drágábbak. Üres petroleumos hordók
ára: 2. 10 forint. Üres olajos hordók ára 1. 45 forint.
Ásványolajok: Jóllehet az orosz nyersanyagból ké-
szült olajok igen keresettek, föleg a galicziai
olajok könnyebb minöségei olcsóbb áraikkal már
is erösen tért hóditanak. Orosz nyersanyagból
gyártott: Henger-olaj (magas gyulladási fokkal):
26. 25 forint Igen nehéz gépolaj (fajsuly 907—910):
22. 25 forint. Nehéz gépolaj (905—908): 20. 25 frt
Könnyü gépolaj (900—902): 18. 25 forint Orsóolaj
)900)*: 16. 25 forint Tisztitó olaj (885): 13. 25 forint

Ingatlanok forgalma.
A lefolyt héten átiratás alá kerültek a kö-

vetkezö ingatlanok:
(A budai oldalon. )

May Gyula I. kerület Kelenföld 12734. számu
telke 1250 forintért Müller Károlyra. Fritz Ká-
rolyné I. kerület Kelenföld 13999/1—2. számu
telke 9825 forintért Schumy István és nejére. Özv.
Birly Ferenczné I. kerület, Mártonhegy 7581—87.
számu telke Osztoits Miklósné és társaira. (Hagya-
ték. ) Zwick M. és H. I. ker., Petneházy-réten
6230. sz. telke 2800 frért Khugler A. -né és társaira,
Ganz Borbála és társa II. kerület oszlop-utcza 14.
számu háza 44. 000 forintért Schikedanz Albert
és Herczog Fülöpre. Hermann Lipótné III. kerület,
Ujlak, bécsi-ut 9/11. számu háza Hermann Katalin
és társaira. Feldhoffer Márton és neje I. kerület
Kelenföld 13908/11. számu telke 41437 forintért.
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a magyar királyi államkincstárra; Horn Edéné
I. kerület, Tabán, felsöhegy-utcza 1944/1518- sz.
telke 4400 forintért Bauer Antalnéra. Nemesi Sándor
és társa I. kerület, Tabán aranykakas-utcza
1871/20. számu háza 3250 forintért Teufel
Flórián és nejére, Gamauf Károly és neje I. ker.
Kelenföld 13654/1—2. számu telke 7200 forintért
Zsigmondy Béla és Gézára. Khögler Adolfné I. ke-
rület, kuruczlesi dülöben 6294|1—2. számu telké-
nek egyharmadrésze 2371 forintért Král Ferencz-
nére, Khügler Adolfné I. kerület, kuruczlesi dülö-
ben levö 6294|1—2. számu lelkének egyharmad-
része 2597 forintért Frank Kálmánra. Schwarcz
Ignácz és neje I. kerület köérbereki dülöben 9637.
számu telke 3171 forintért Kiss Ferencz és nejére.
Steiner született Ringeisen Aloizia I. ker. Döbrentei-
utcza 34. sz. háza Lakner Nándornéra. (Hagyaték. )
Ujlaki téglagyár részvénytársaság 1485., 86., 87/2—
4—6. számu telke 2076 forintért Roth Dezsönére.
Ugyanazon 1487., 88., 89/2—7. számu telke 8547
forintért Kubelka Dávidra. Ringer Jakab 7924—109.,
108. számu telke 2918 forintért Iroszt János és
társaira. Zalka Venczel Remetehegy 3156. sz. telke
789 frtért dr. Landau Jánosnére. Kk. Vörös Etelka
szölökert-utcza 84. sz. háza Vörös Klára és társaira.

(A pesti oldalon. )

Süttö Antalné VII. kerület Kazinczy-utcza 14.
ös IX. kerület Ferencz-körut 31. számu házai
Rupp Lászlóné és dr. Horn Aladárnéra. (Hagya-
ték. ), özvegy Halász Zsigmondné VII. kerület Aréna-
ut 54. számu háza 35. 000 forintért Schindler Ká-
roly és nejére, dr. Schwarcz Gusztáv és neje VI.
kerület Angyalföld 1548/49—52|15—16. sz. telke
Roffmann József czégre. Krumpholcz Mihályné
VII. kerület, Kertész-utcza 37. számu háznak
felérésze özvegy Gugli Mini Péterné és tár-
saira. (Hagyaték. ) Szamek Éliás VIII. kerület,
német-utcza 2. számu háza Waldmaun Soma és
nejére. (Csere. ) Steiner Nándor VIII. kerület, Török-
öri dülöben 2379 számu háza 36084 forintért Rad-
nai József és Wodiáner Hugóra. Wechsler Irma VI.
kerület Angyalföld 1529/30, 32, 1539. számu telke
21, 300 forintért Bindfeld Lajos dr. -ra. Müller Vil-
mos VIII. kerület, Tökölyi-utcza 1/b számu háza.
61, 000 forintért Dolinay Gyulára. Kalmár Károlyné
IX. kerület Márton-utcza 5/a számu háza 28, 000
frtért kk. Veszprémy Kálmánra. Lindenbaum Mór V.
visegrádi-utcza 1296/4—5. számu telke 21, 400 fo-
rintért Weisz Jakab dr. és Fried Vilmosnéra.
Heimpel János és neje IX. kerület, remete-utcza
l/e számu, telke Heisz Tamásra (cseré). Linden-
baum Mór VII. kerület, Istvánmezö 2785. számu
háza 55, 300 forintért Relle Mátyás és nejére.
Grosz Sándorné VII. kerület, király-utcza 46.
számu háznak háromnegyedrésze özvegy Bla-
sovich Antoniára (ajándék). Stéger Tamás XI, ke-
rület, mester-utcza 36. számu háza Stéger Károly
és társaira. Szepán József és neje IX. kerület,
gyep-utcza 33—29. számu telke Röcher Antal és
nejére. Spiegel Adolf és neje VII. ker. István-mezö
2858/a számu háza 34. 000 forintért Márkus Gé-
zára. Kaufmann Jakab és neje VII. kerület, alsó-
rákos 1959—63/17a számu telke 10463 forintért
Budapest föváros közönségére. Deutsch József J.
VII. kerület, Damjanich-utcza 33. számu háza
50, 325 forintért Fodor Gyulára. Bindfeld Lajos dr.
VI. kerület, Angyalföld 1529—39/6. sz. telke 10, 000
forint Mendl Arthur dr. és Benkö Józsefre.
Schmidt József VI. kerület, Angyalföld 1553—
1560/24—26. számu telke Szommer Lipótra. Szilárd
Péter VII. kerület törököri dülöben 2558/59/26, 28,
37. számu telke 28, 000 forintért Kovács István és
nejére. Köbányán: Ifjabb Alczibler Jakab és András
felsö-rákosi réten levö 7617. számu telkük 21. 000 fo-
rintért Schultheisz Izidorra. Bastória Vilibáld gyár-
dülöben, Héderváry-utcza 4. számu telke 16. 000
forintért Humayer József és nejére. Keller József
ligettelki dülöben 7365/b számu telke 10. 500 fo-
rintért Szentgyörgyi Sándor és nejére.

MINDENFÉLE.
A kinaiak kiváncsisága. Majdnem minden

utazó; aki valaha Kinában járt, panaszkodik a
kinai nép szerfölött tolakodó kiváncsisága miatt.
A vendéglöben az idegeneket sokszor száznál több
kiváncsi ostromolja, hogy mutassák meg holmijukat,
amelyet aztán annak rendje és módja szerint meg-
bámulnak. Különösen sok bajt és kellemetlenséget
okoz a nép gyermekes kiváncsisága a Wusung
és shanghai közt csak nemrég kiépitett vasut
vezetöségének. Mikor a vasutvonalon a teher-
vonatok közlekedése megkezdödött, a bámészkodó
naplopók gyakran követelték, hogy a vonatok
öket is vigyék magukkal. A társaság, hogy a kelle-
metlen surlódásokat és összeütközéseket kikerülje,
legtöbbször enged és megkocsikáztatja öket, kielé-

gitvén ezáltal kiváncsiságukat. Nemrég azonban,
mint a "China Gazette" irja, a kiváncsiak egy na-
gyobb csoportját a vasut ugyancsak megleczkéz-
tetett. Mikor ugyanis több teherkocsit, amelyeken
sineket és más anyagokat szállitottak Sanghaiba,
vissza akartak küldeni Wusungba, vagy ötszáz kiné-
zer fölkapaszkodott a kocsikra és azt kivánták,
hogy egy kis ingyenutazást tehessenek a vasuton.
Természetesén hiábavaló lett volna velük okosan
beszélni, igy hát el kellett öket vinni. Nagyobb-
részük már a legközelebbi állomáson kiszállt,
de vagy kétszáznak annyira tetszett a mu-
latság, hogy az egész tizenhét kilométernyi utat
megtették. Wusungban kiszálltak és elsö dolguk
volt a pályaudvart és annak berendezését szem-
ügyre venni. Aztán, mint akik jól végezték dolgu-
kat, visszatértek a vonathoz, hogy ugyanazon a
módon, ahogy jöttek, ismét hazatérjenek. De leg-
nagyobb rémületükre azt kellett hallaniok, hogy a
teherkocsik nem mennek vissza Sanghaiba, hanem
csak a mozdony. Mikor ez lassan megindult, a
rajta levö európaiak sajátságos jelenetnek lehettek
tanui. Több száz kinai izgatottan, kezeit tördelve
szaladgált föl és le, össze-vissza kiabálva, hogy
nekik sem szállásuk, sem pénzük nincs, nem tud-
nak hazamenni. Végre is gyalog kellett a nagy
utat hazáig megtenniök, ami a kinainak sok fárad-
ságot és keserüséget okoz. Annyi bizonyos, hogy
többet nem kivánnak majd ingyen vasutazni.

A legkisebb mozdony. A világ legkisebb moz-
donya, melyet személyszállitó kocsik továbbitására
használnak, a Transmisississi-kiállitás területén,
Omahaban közlekedik egy körülbelül háromszázöt-
ven méter hosszu vaspályán. A mozdony egész
hossza a szenetszállitó szerkocsival együtt két és
egynegyed méter, sulya háromszáz kilogramm. El
tud huzni tiz személyszállitó kocsit, amelyek mind-
egyikében két-két ember számára van hely. A vasut
sineinek egymástól való távolsága harminczegy
czentiméter, a kürtö átméröje ötven milliméter. A
kazán másfél lóeröre van számitva és körülbelül
száz liter vizet fogadhat magába. Az egész gép a
New-York-Centralvasut egy mozdonyához viszonyitva,
a rendes méretek egyheted részét tünteti fel. Egyéb-
ként a törpe mozdony teljesen az emlitett vasut
mozdonyainak mintájára készült. Ugy tervezik,
hogy ilyen miniatür-vasutakat a különbözö fürdö-
helyeken is be fognak rendezni.

Alkoholismus a gyermekeknél. Egy franczia
orvosi lapban Combe dr. érdekes megfigyeléseket
közöl, amelyek szerint gyermekek, söt csecsemök
között sokkal nagyobb mértékben van elterjedve
az alkoholizmus, mint azt bárki is hinné. Föleg a
bor és sör tulságos élvezését tapasztalta a franczia
orvos, aki abban találja e jelenség okát, hogy sok
szeszes italt isznak a — dadák. A gondos anyák még
mindig azt hiszik, hogy a dadáknak feltétlen szük-
ségük van a borra, vagy sörre, ebböl pedig—
hogy, hogy nem — a csecsemö is iszik. Dr. Combe-
nak például nemrégiben ez az esete volt. Egy cse-
csemö minden hétfön és csütörtökön görcsöket kapott.
Az orvos hiába kutatta a csodálatos betegség okát.
A gyermek különben egészséges volt, csak a dadá-
jának volt vasárnap és szerdán,, kimenöje. " Ilyen-
kor pedig azt hitte magáról, hogy kefekötö és irott
bort, sört és pálinkát vegyesen. A dadát persze
azonnal elcsapták és ettöl a percztöl fogva nem is
volt a kis gyermeknek semmi baja. Általánosság-
ban ezek az alkoholizmus legszembetünöbb tüne-
tei: a csecsemö viselkedése rendkivül izgatott
lesz, álmatlanságban szenved és gyakran görcsei
is vannak. Ha a baj nem fejlödik komolyabb be-
tegséggé, mind e tünetek azonnal elmulnak, ha
gyermektöl elvonják az alkoholt.

A franczia nemesség. A párisi "Revue des
Revues" legutóbbi száma érdekes tanulmányt kö-
zöl a franczia nemességröl. A czikk irója el-
mondja, hogy Francziaországban 45. 000 olyan
család van, körülbelül 130. 000 férfitaggal, amely
nemesnek vallja magát. Ebböl a negyvenötezerböl
huszonötezret minden gondolkodás nélkül el lehet
venni, mert tudva van róluk, hogy jogtalanul hasz-
nálják a nemesi czimet. A megmaradó huszezer
család közt legföljebb négyszázötven van olyan, aki

he tudja bizonyitani, hogy a feudális kor valame-
lyik lovagi családjából származik. Nem is gon-
dolná az ember, hogy még most is, a demok-
rata köztársaság idejében, osztogatnak nemességet.
Persze nem olyan nyiltan, mint más államokban,
csak titokban, kerülö utakon. Valaki folyamodik
névváltoztatási engedélyért és — rendszerint —
meg is kapja. Az illetö aztán a régi nevét nemesi
elönévvé alakitja át, az uj nevet családnévül hasz-
nálja. Ime, néhány példa. Dulac bankárnak meg-
engedik, hogy nevét Beauson-ra változtassa és lesz
belöle du Lac de Beauson. Ilyen módon lett Vimal
biró Vimal du Fléchac, Chabaud tökepénzes de
Chabaud de la Gillache és igy tovább. A Dreyfus-
pörben hirhedtté vált du Paty de Clam nagyapjá-
nak még egyszerüen Dupaty volt a neve. Az ilyen
önkényes nemesitések igen gyakoriak Franczia-
országban.

Érdekes, hogy ezeknek a fiai és unokái már
marquis és grófi czimet vesznek föl, amit minden
alkalommal használnak, csak persze a hivatalos
irásokban nem. Pápai nemességet, mely 3—5000
frankba kerül, évenkint átlag negyvenen kapnak
Francziaországban. Vannak azonban olyanok is, a
kik sem a névváltoztatás, sem a pápai nemesség
költségeit nem akarják viselni, ezek minden teke-
tória nélkül odabiggyesztenek nevük elé valami ne-
mesi czimet, amelyet akárhányszor becsempésznek
az anyakönyvbe is, amely aztán szinte megerösiti
nemességüket Kétségtelen, hogy ez a leleplezés
igen kellemetlenül érinti a büszke franczia nemes
urakat.

Akik egymást üldözik. New-Yorkból irják
a következö különös történetet. Dr. Henry Ottó
(Haus, egy dusgazdag orvos a napokban öngyil-
kosságot követett el. Senki sem sejtette elhatáro-
zásának okát; most fölelevenitik életének történe-
tét, amelyböl némi magyarázatot olvasnak ki az
öngyilkosság okára nézve. A hetvenes évek közepén
történt, hogy dr. Claus lakásába három ember
betört. Az orvos rajtaérte a betöröket, s amikor el
akartak menekülni, utánuk lött s az egyiket meg-
sebesitette jobb karjának csuklóján. Claus akkor
a Long-Island-College-Hospital föorvosa volt, s a
Télellen ugy intézte, hogy a megsebzett betörö
épen hozzá kerüljön gyógykezelés végett. Claus
megismerte a gazembert. Elhatározta, hogy boszut
áll rajta és ugy kezelte a sebét, hogy irtózatos
fájdalmakat okozott vele a betörönek, azonkivül el
is mérgesitette a sebet. Mielött a kórházat elhagy-
hatta volna Pohle — igy hivják a rovott életü
páczienst — az orvos följelentette a rendörségnél
és három esztendei fegyház büntetést mértek rá.
Kiszabadulásának perczétöl fogva lépten-nyomon
üldözte az orvost a betörö. Pohle megtudta, hogy
dr. Claus a 9-ik avenue egyik vendéglöjébe szokott
járni. A gonosztevö, aki idöközben hosszu szakállt
növesztett, ezt a vendéglöt választotta társaival
gyüléshelynek. Itt megismerkedtek az orvossal, s már
annyira bizalmasak lettek, hogy a doktor leült velük
kártyázni. Persze nem tudta, hogy kikkel van dolga.
Claus csakhamar rájött, hogy az egyik ember hamisan
játszik. Fölfedezését kijelentette, amiböl elöbb iz-
gatott szóváltás, majd dulakodás támadt, amely-
nek hevében az orvos stilétjével leszurta a hamis
játékost Természetesen törvényszék elé került a
dolog, az orvos azonban bebizonyitotta, hogy ön-
védelemböl használt tört s erre fölmentették. Öt
hónapra rá az orvos találkozott Pohleval a hegyek
közt A bandita rálött Clausra és életveszélyesen
megsebesitette. Pohle azt hitte, hogy meg is halt
Claus azonban meggyógyult és följelentette Pohlet,
aki aztán hét esztendöre került börtönbe. Alig
szabadult ki, máris rajtaérték Brooklynban nagysza-
básu ruhalopáson. A gazember le akarta szurni
azt a rendörtisztviselöt, aki elfogta, de lefülelték
és elzárták. Négy nappal késöbb egy czinkosát is
elfogták, s a két betörö elkezdett töredelmesen
vallani. Ugyanezen a napon lelt öngyilkos Claus dr.
New-Yorkban nagyban találgatják most, hogy nem-e
attól való félelmében lett öngyilkos, hogy a betö-
rök vallomása kompromittálja? Vagy hogy csak
puszta véletlen, hogy épen azon a napon ölte meg
magát?
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CSALÁDI KRÓNIKA.
Orosz regény. (5)

Irta: DANILEVSZKI GERGELY.

Akkor történt hát, a Péter Alexeje-
vics czár karkovi utazásakor, hogy ö felsége
junius 1-én hüséges szotnikjunál, Danilo Dani-
lovicsnál szállott meg. A prisibi hársfatorony
akkor még egészen magánosan állt a folyó
partján. Csak néhány cseresznye-, alma- és
diófa szomorkodott egymástól nagy messze. A
többit a tatárok égették ki.

Odább, a zöld sikságon, az erödön
és a majorságon tul, a kozákok szalmakunyhói
álltak, mög az állatok hajlékai, aztán egy ma-
lom és bent az erdöben a kicsiny templom.

A czár jövetelét megelözö napon a major-
ság közelében csapatok jelentek meg és tábort
ütöttek. Szürkületkor aztán hatalmas porfelle-
gek szálltak fel a láthatáron s a portengerböl
elöbb zöld kaftános lovasok bontakoztak ki,
majd egy kocsi, majd egy második és egy har-
madik szekér is, czifrára föstve, magas rugó-
kon himbálózva, csupa négylovas szekér. Ez
volt a czár kisérete. Maga a czár legelöl, egy
parasztkocsin ült poros köpönyegben; mellette
Donecz-Czacharczevszki ezredes. Ö felsége az
ezredes vendége volt Iszjumban és ebéd köz-
ben igy szólt hozzá:

— Prisibben megpihenek és szemlét tar-
tok a kozákok fölött. Az öreg szotnik vendége
leszek, hogy megköszönjem neki hüséges szol-
gálatait és kárpótoljam régi szenvedéseiért.

A Don fehér partja mentén, Iszjumtól
Prisibig, amerre a czár utazott, hullámzottak
a kaszálatlan rétek és tarkállott a teméntelen
vadvirág. Pacsirta énekelt, daru szállott és
hattyuk uszkáltak a tavacskákon s ezzel az
idilli képpel szinte összeolvadt a virágok és
fák eröt s életet adó illata. Felséges urunk, büszke
sólymunk, nem egyszer állittatta meg a me-
netet, hogy tisztjeivel vagy épen tábornokaival
virágokat szedessen magának a réten.

— A virágokból, mondta ö felsége, a
háziasszony bokrétát kap Prisibben; a többit
hazaküldjük Pityerbe a gyógyszerésznek. Hátha
van benne valami gyógyitó erö ?

És ekkor a császári kiséret, édeseim, az
aranyos tábornokok és testörtisztek ugyanazo-
kat a virágokat szedegették a porban, amelye-

ket ti szoktatok a mezöröl hazahozni. Kozák-
jaink teljes diszben lovagoltak a hatalmas
vendég elé. Nehéz puska nyomta a vállukat,
égetöen tüzött le rájuk a nap, de ök azért
büszkén nyargaltak az uton. Mögöttük ágyukat
vontattak a lovak s a nagy sulytól szinte meg-
rendült a föld. Mikor a czár közelébe értek,
üdvözletül elsütötték ágyuikat és olyan vivát!
kiáltást küldtek az égnek, hogy a mérhetetlen
magasságban repülö pacsirták rémülten tekin-
tettek a földre. Aztán odasorakoztak a menet
élére bandériumnak és elvezették a felséges
urat a czitadellához, majd aztán Danilo szot-
nik házához, mi hozzánk. Odaérkezvén, a czár
segitség nélkül ugrott ki a kocsiból. Ö felsége
— Isten bocsássa meg, hogy ilyen közönséges
dolgot mondok róla — ugyancsak dörgölte fá-
jós keresztcsontját a vörös bársonykaftán alatt,
Kalapját is levette és nagy kendöjével buzgón
törülgette porlepte barna arczát. Aztán szét-
nézett, meghajolt a szép rendbe állitott kato-
nák elött és belépett a szotnik egyszerü udva-
rába. Lábnyomától dübörgött a föld és resz-
kettek a ház fadiszitései. Az udvaron Danilo
felesége lóháton fogadta a vendéget, ösi szo-
kás szerint kenyérrel és sóval. Bent a szobá-
ban már teritve volt az asztal és csábitó izle-
tes lakoma kinálkozott az éhes jövevénynek.

— Ah, vaijdáné ! — szólott a hatalmas
ur. Hát megszabadultatok a tatároktól? Hol
van Danilo Danilovics? Szállj le a lóról és
vezess bennünket a házatokba !

A büszke sólyom ezután az asszony mö-
gött belépett a szobába. Derüs kedvvel nézett
szét a fehérre meszelt falakon, a tiszta, fes-
tett padlón és leült tulajdon ahhoz a kékre-
mázolt asztalhoz, amely ott az ablak mellett
áll s amelyre, mint még most is láthatjátok,
egy tányér, kés és sótartó volt festve.

— Van még más vendégetek is ? — kér-
dezte a czár, uti csizmáját porolgatván. A sa-
rokban ugyanis szökehaju, bájos, fehér fökötös
asszonykát pillantott meg, akire szemmellátha-
tóan anyai örömök vártak. Alig mutatták be a
öregek a kis asszonykát a czárnak, midön a
császár közvetlen környezete és kisérete elkez-
dett befelé szállingózni. Trubeczkoi herczeg is
közöttük volt.

— Ah, a h e r c z e g ! Az a p á m ! Ki-
áltotta a szotnik menye és odatámolyogván az
ajtóhoz, szinte élettelenül terült el a padlón.
A czár aggódó tekintettel nézett a leányra,

aztán haragos pillantást vetett környezetére és
karon ragadta a herczeget.

— Mondd el a tiszta igazságot, György!
A herczeg azonban leborult a leányát

hoz és csókolta kezeit és zokogott és sóhajtott
s csak annyit tudott mondani:

— Oh, a megboldogult, felség, a szegény
megboldogult!

Ekkor igy szólt Anna, a szotnik öreg
felesége:

— Büntess meg bennünket, urunk és
atyuskánk, de hallgasd meg beszédünket!

Azután elmondta a czárnak, kedveseim,
az egész történetet. Hogy a herczeg nem adta
Maruskát a fiának, Eustachnak; hogy a szép
lány aztán fürödni ment, levetkezett és a par-
ton hagyta a ruháit, hogy holt hire keljen.
Hogy a tulsó parton várt reá és komornájára
egy meghittjük, valami hollandus asszony, aki
más ruhákat adott nekik s hogy Maruska sze-
relmese az erdön tul már leste öket a kocsi-
jával, mely elé pompás lovakat fogott. Eustach
aztán fölsegitette a kocsira imádottját és ide-
szökött vele az apja házához, Ukrainába a
Don mellé. Itt megesküdtek és boldogan éltek
a szülöi házban. Maruska két esztendeig nem
merte sorsáról az apját értesiteni, mert félt
a herczeg és a császár haragjától.

— Csititsa el a szerelmük haragodat,
György herczeg! szólott a czár, s a herczeg
engedelmeskedett.

A kétségbeesett Eustach félelmében a
gyümölcsösben rejtözött, hogy alig tudtak rá-
akadni. De aztán mégis elökerült. Ekkor be-
vezették a szobába s a herczeg ráadta áldását
a szerelmesekre.

Ezután ismét asztalhoz ült a czár, meg-
ivott egy pohár keserü-pálinkát és megengedte
Eustachnak és Maruskának, hogy az ö legfel-
söbb szine elött csókolják meg egymást. Majd
fölhoztak a pinczéböl egy hordó bort s azzal
megkezdödött az ünnepség. Folyt az ital s a
sok kaczagás szinte fölverte a községet. A fel-
séges ur is olyan kitünöen mulatott, hogy
ebéd után kifogatta a lovakat, kiszivta a pipá-
ját és szétterpeszkedvén a székén, igy szólott
Danilohoz:

— Most pedig, minher szotnik, vendé-
geld még az urakat egyébbel is!

(Folytatása következik. )

A budapesti értéktözsde hivatalos árjegyzései 1898. október 8-án.

Állampapirok.

Záloglevelek. Részvények.
a) Bankok

b) Takarékpénztárak.

g) Különféle vállalatok

Pénznemek.

Váltók árfolyama (látra)

Sorsjegyek.

e) Banyák és téglagyárak.

f)Vasmüvek és gépgyárak.

h) Közlekedési vállalatok.
d) Malmok.

Elsöbbségele
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Bécsi-utcza és Deák-utcza sarok.

Szives megrendeléseknél

az Osztr. -magyar monarchia minden részébe.
Feltünést keltö ked-
vezmény, m i á l t a l a z

összeköttetés külsö
vevöimnek a legké-

nyelmesebb.

Gazdagon illusztrált árjegyzékek és mintagyüjte-
mények tartalmazva a nöi toilettek minden ujdon-
ságát: pamut-, selyem- és barchent-szövetekböl,
kivánatra ingyen és bérmentve. A bérmentes
küldés áruraktáram összes czikkeire vonatkozik;
ez a kedvezmény csak az én etablissement-omban

létezik.

a földalatti, földszinti, félemeleti és elsöemeleti helyiségekben.

Kizárólagos szabada-

lom a,, Favorit" szik-

vizfejek gyártására.

Kizárólagos szabada-

lom a "Favorit" szik-

vizfejek gyártására.

Óvakodjunk az után-
zatoktól !

Óvakodjunk az után-
zatoktól !

Palóczy okl. gyógyszerész és Társai

készpénzért
ugyszintén

részletfizetésre
legjutányosabb árak mellett

kaphatók

GONDA S.
butorraktárában,

VII. István-tér 7.

A budapesti asztalos - ipartestület védnöksége alatt álló

BUTORCSARNOK
Vill., József-körut és Bérkocsis-utcza szegletén levö Sváb-féle házban
nagy mintaraktárt és vállalati irodát nyitott, hol készleten tart, dus válasz-

tékban, kiváló minöségü butorokat,

ebédlö-, háló-, uriszoba és szalon berendezésekböl.
Ezzel mód van adva a n. é. közönségnek közvetlen a készitö asztalos
mesterektöl jó butorokat jutányos áron készen venni, esetleg meg-
rendelni. Továbbá megtekintésre ajánlja a testületnek saját házában levö

állandó kiállitását is.

Legnagyobb

hol régi ruhák ujak ellenében csekély
ráfizetés mellett kicseréltetnek.

felvétetnek lapunk kiadóhi-
vatalában.

VIII , József-körut 56 .

EHRLICH J. és H.
Budapest és Bécs.

Budapest, IX. Lónyay-utcza 17. szám.
Meidinger töltö- és szabályozó-kályhák..
Kaszárnya-kályhák Siemang Ehrlich sza-
badalma szerint. Meidinger calirofére-
sek cserépburkolattal, uj szerkezettel.
Központi légfütések és szellözök.
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Nemzeti Szinház M. kir. Operaház Vig Szinház Népszinház Magyar Szinház Várszinház.

A bibliás emberKomédiások Az árulóA végrehajtóMedeaHétfö

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap d. u

Este

Ármány és
szerelem

Himfy dalai

Himfy dalai

Himfy dalai

Bernardo
Montilla

A fösvény

A három testör A zsidónö

Jancsi és
Juliska

Babatündér

Az álarczos
bál

A király mondta

Tannhauser

Mozgó
fényképek

A végrehajtó

Két tacskó

Falurossza

A Michu-
lányok
Arany-

lakodalom

A krokodilusLiliÖrült vagy
szent

A végrehajtó Komédiások A gésák

A krokodilus1848 Hadak
utja

Örült vagy
szent

Örült vagy
szent

Örült vagy
szent

Hoffmann
meséi

Komédiások A krokodilus

Arany-
lakodalom

A világ elsö gyá-
raibál, valamint sa-
ját készitmények,

melyek zenemüvé-
szek által a zene-
gyöngyeinek nevez-
tettek el, ez idöben
legszolidabban vásá-

rolhatók. 724

Keresztély mintazongora termében

MÜSZAKl IRODA.

és

a b l a k o k

Temesváry Gézánál

olcsón kapható
Czim a kiadóhivatalban.

RÓZSATEJ

legjobb a
szájnak és fogaknak.

Tisztelt vevöimet és a nagy-
érdemü közönséget alázattal
értesitem, hogy 234. oldal

1725 eredeti kézimunka
rajzokat tartalmazó uj képes
árjegyzékem, mely a
nöi kézimunka szakmát
teljességében bemutatja, a saj-
tóból kikerült és kivánatra ren-

delkezésre áll.
Kiváló tisztelettel

kézimunka nagyiparos

VI. Kétévesek handicapja.

V. Kétéves nyeretlenek eladóversenye.

IV. Eladóverseny.

FÖLDESY L.
puskamüves

Gummi
vagy

Halhólyagot

Szinházi müsorok.

papir
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Homoki szölötelepitöknek igen fontos.

UNGHVÁRY LÁSZLÓ gyümölcsfa-iskolája, Czegléden.

Öszi meeting.

I. Nyeretlenek versenye.

II. Handicap.

III. Totalisateur-Handicap.
Dr. GARAI ANTAL

TITKOS BETEGSÉGEKET

Nagy bolthelyiség

a József-körut legélénkebb he-

lyén f. évi november hó lére

kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.

Columbus-
kerékpárok

Dénes és társa

mükertészet és fa-
iskola.

tervezése és alakitása.
Prospektusok ingyen és

bérmentve.

uri lakás, mely áll három
utczai szobából, minden
mellékhelyiséggel, uj ház-
ban november 1 -re.

Czim a kiadóban.

Heim-féle Meidinger-kályhák.

Legjobb hirnevü cs. és kir. szabadalm.

K Á L Y H Á I N K

HESTIA szabályozható-, töltö- és ventil-
lációs kályhánkat kettös köpenyeggel.

füstemésztö kandallókat.

Ezen Blaha Lujza pipere-créme
ugy ünnepelt nagy müvésznönk-
nek, valamint a föváros legelö-
kelöbb hölgyeinek is kedvencz
pipereszere, mert szerfölötti fi-
nomságáért, meglepö és feltünést
keltö hatásáért, mely már az
elsö kisérlet után is észlelhetö,
minden hölgy, aki csak egyszer
is használta ezen pipere-crémet,
annak többé más nem kell. Mert
mint a vegyvizsgálat igazolja,
teljesen ártalmatlan és zsir-
mentes, egészen uj börápoló
és börtisztitó pipereszer, mely
a börre kenve azonnal be-
szivódik és a bör gyengén kife-
szül, miáltal az arcz márvány-
szerü simaságot, fénytelen
halványrózsás fehérséget és
üdeséget nyer. És ezen üde zo-
máncz Teint Parisien alatt az arcz-
bör összes tisztátalanságai u. m.
szeplö, pörsenések (wimerlik) bör-
atka (mittesser), a zsiros, nyers,
durva vörös arczszin, az orr,
nyak, kar és kéz vörössége,

a redök és börfoltok mind eltün-
nek, s mert zsirmentes és azon-
nal felszivódik, nemcsak estéli
használatra, hanem épen nap-
pali használatra kiválóan al-
kalmas, miért is estélyre, szin-
házba vagy sétára menés elött nél-
külözhetetlen kiegészitö részét ké-
pezi a legelegánsabb toillette-nek
is. Számos köszönö és elismerö
levél igazolja ezen créme jóságát.
1 tégely ára használati utasitás-
sal 1 frt20kr, Blaha Lujza créme-
pouder fehér, créme és rózsaszin-
ben 1 doboz 80 kr és szappan 1
darab 50 kr. Kapható közvetlen
a készitönél: Dévai Szöllösy
István gyógyszerésznél, Buda-
pest, 1. ker., Karácsonyi-utcza
l. sz. Raktár Budapesten: Török
József gyógyszertárában, Opera
gyógyszertár, Nádor - gyógyszer-
tar és Debreczenben dr. Rotsch-
nek és Tóth. Béla gyógyszertárá-
ban.

óvakodjunk a rossz utánzatoktól.


