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Fájó kérdések.
1) Két kérdés, vagy három, bántja

most nagyon a magyar közvéleményt.
Kettö? Száz is. Csakhogy ez a kettö,
vagy három igen nagyon bántja.

Az az elsö kérdés, és a legfonto-
sabb hogy lesz-e béke ? És erre nem
tud feleletet senki. Még a "Magyarország"
se, aki pedig mindent tud. Mert biztos-
nak csak annyi látszik, hogy nem lesz.
Ezt pedig nem akarja mondani senki.
Mint ahogy nem mondották Szeged-
nek se (pedig lehettek, akik biztosan
tudták), hogy menthetetlenül elönti a
Tisza. Az ilyet nemcsak mondani, de
még tudni se jó. Még aki bizonyosan
tudja, az is eltagadja, vagy csak kerül-
geti. „Reméljük, hogy az isten megóv
ettöl a csapástól !" Legfeljebb ilyeneket
imádkoznak az emberek, akiket poli-
tikusoknak csufol a világ. De mondani,
nem mondanak semmit. Senki se szeret
Kassandra lenni.

Mi egy perczig se biztunk a béké-
ben. Egy kis vakmeröséggel megmond-
hatjuk, hogy most se bizunk benne.
Nem olyan kezekben láttuk a háborut,
hogy bizhattunk volna a békességben.
Nem olyan alapon indult meg a harcz,
hogy remélhettük volna a kiegyenlitést.
Nem olyan kezek hozták a veszedelmet,
amelyektöl olajágat és áldást is lehetett
volna várni. Aki okosan mérlegeli a
békereményeket, sohase nézze az ország

békevágyát. Az bizonyosan megvan. A
harczoló feleket kell nézni és a háboru
motivumait. S ha ezeket néztük, mindig
aggodalmas volt az arczunk.

Most már elöttünk áll az ország
második kérdése. A veszedelmesebb: ki
akadályozza meg a békét ? Ki lesz a
vádlott, ha majd az ország számonkérö
széket tart ? Kit terhel a felelösség mind-
azért, ami van, és mindazért, ami lesz ?

Az egyesült ellenzék kórusban zengi
rá a feleletet: a kormány és a szabad-
elvü párt! A hatalom birtokosai, minden
bünnek forrásai, az eröszak képviselöi,
— igen. ök azok, akik a békét megaka-
dályozzák. Milyen szánalmas, milyen
bolond beszéd ez. Hát lehet a békének
akadályozója az, aki nem is akarta a
háborut ? Az nem akarja a békét, aki
hosszu idön keresztül békén türte, hogy
oldalt és hátulról bökdössék és lökdössék,
csipjék és szurkálják és csak akkor vé-
dekezett a bántalmak. és támadások ellen,
amikor azoknak már nem boszantó,
hanem egyenesen gyilkos czélzatuk nyil-
vánvaló lett? Lehet-e mondani józan
észszel, hogy vérszomjas farkas az, aki
egyebet se tett, csak védekezett; és csen-
des bárányka az, akinek minden lé-
pése és cselekedete egyenes vagy; rejtett
támadás volt?

Aki lapozgat és olvasgat belül az
ujságban, fog találni egy nyilatkozatot;
egy férfias, komoly nyilatkozatot, amelyet

sok illusztris nevü férfiu irt alá. Egy

nyilatkozat ez báró Bánffy Dezsö minisz-
terelnök tegnapi beszéde ellen. Az ellen-
zéki férfiaktól való, és komoly tiltakozás
az ellen a bántó gyanusitás ellen, hogy
ök tették az elsö lépést a béke
megkötése érdekében. — Pedig igaz
volt a miniszterelnök mondása; szó
se férhet hozzá, hogy igaz volt. A disz-
szidensek vetették föl a megalkuvás
ideáját, kezdte gróf Andrássy Gyula és
folytatta Szilágyi Dezsö. Megmondhatjuk
ujra a neveket, mert ugyis tudja min-
denki ebben az országban, s nem
vád ez, de dicséret. Az ellenzék
volt az, az egyesült, szövetkezett,
vagy tömörült ellenzék, amely elsö
sorban stipulálta a föltételeit, s erre csak
válasz és ellenjavaslat volt; amit a kor-
mány pontozatokba foglalt. Világos fak-
tum tehát, elvitathatatlan, amelyhez szó
se fér, hogy a tárgyalás inicziativája az
ellenzékröl indult meg. Persze ellenzék-
nek mondjuk itt a diszidenseket is.
Mert ök mégse hermaphroditák, akiket
az egyesültek, hol maguknak reklamál-
nak, hol a szabadelvü pártra tolnak. Ök
kiléptek, tehát nincsenek benn a pártban.
Külön csoporttá alakultak, külön czimet
vettek föl, saját politikát csinálnak. Ez
egy külön párt, . amelyet nézhetünk jó
szemmel vagy rossz szemmel, szeretet-
tel, vagy haraggal, mondhatunk rá akár-
mit; csak egyet nem, hogy a kormány
pártja: • '

És ezek konstatálása után kérdezzük

Kutyakomédia.
A pusztáról jövök és friss történetet hoz-

tam. Virágos Gergelyröl akiröl künn. a ta-
nyákon sokat lehet hallani. Ugy ismerik öt a
pusztán, mint aki nem ijed meg az árnyéká-
tól, söt hiteles történet maradt felöle, hogy a
Képlátó-csárdánál legénykorában három hires
verekedö gulyást amugy istenigazában-elagya-
bugyált. Innen ered a másik neve is, mely
szerint háromerejü Gergelynek hivják.

De halljuk az esetet.
Bor mellett történt ez a hetvenkedés,

hiszen tiszta dolog, hogy az ital a legrosszabb
tanácsadó. De nem is lehet másképen kivánni,
mikor a parasztvirtus van mérlegre veire. Hol
a törvénynek az a paragrafusa, a melyiket
figyelembe lehetne ilyenkor venni?

Beszélik, hogy a legyözött három legényt
a kut mellett, a vályú közelében kiteritették.
Se holt, se eleven nem volt már egyik sem.
A korcsmáros vizet hozott a vályúba és on-
nan locsolgatta a markából a tehetetlen em-
bereket

Gergely az ejtö küszöbén állott nagy-
konokul és nézte a bárom halottat. Mert bi-
zonyos, hogy halottaknak tartotta öket. Mu-
latja az is. hogy nem bátorkodott hozzájok
közeliteni. Az elsö perczekben ostoba büszke-
ség feszitette a mellét, de most már, hogy a
gyepen hevertek néma mozdulatlanságban,
megszeppent tölük. Gondolatokba mélyedt és
el nem tudta képzelni, mi következik most?

A kutyája, mert volt egy piszkos szörü,
vékony kis állatkája, szagolgatta a három
testet. Hol az egyiket járta korül, hol a ma-
sikat. Az egyik elvert legény, ahogy feküdt a

hátán, karját szétvetette a füvön. - Szaggatott
volt az ingujja, a keze feje meg véres. Á
kutya megnyalogatta a véres kezet.

Gergely elött ugy tünt fel ez a -látvány,
mintha félálombán valami gonosz lélek ját-
szanék vele. Indulni akart, de nm birta ott
hagyni a küszöböt, gyökeret vertek a lábai.
A kutya néha melléje sompolygott és oda-
dörzsölte az orrát a gazdája csizmaszárához..
Gergelyt erre boszuság fogta el s az állat
felé rugott. Az visszament a három legény-
hez és kiváncsian nézte öket tovább.

A korcsmáros most valami zsákféle
durva rongyot hozott elö s megdörzsölgette
vele az egyik legény csupasz mellét.

— Kelj föl, hékás ! mert ha elalszol,
sohsem ébredsz föl többé! — mondta tréfás
hangon és megemelgette a legény, fejét. Igy
tett a másik kettövel is. Közbe sokszor mo-
tyogott valamit:

— Ehun is egy ütés! Fáintosan oda
eresztetted a botot, Gergely !

Gergely még mindig csak egy helyben
állott. Magábaszállva, töprengve bámult a kut
felé és várakozott hiszen majd csak fordul a
dolog vagy jobbra, vagy balra.

Szerencsére hamar jóra fordult, mert
ahogy megdörzsölgette, tisztára mosta a korcs-
máros a legényeket, nagyot kiáltott:

— Szuszognak már. Gergely! Ne féltsd
ezeket rhé,.hanem most már magadra ügyelj !
Ezért kijár egy-két esztendö.
Azzal megtörölgetve a kezeit, otthagyta
a három éledezö legényt, hadd száritsa fel
öket a szép öszi nap, majd csak talpra állnak
estig, ha akarják.

Ez délelött történt, tiz óra után. Ne cso-
dálkozzék azon senki, mert a pusztai legé-
nyeknek nincs szükségük az éjszakára, avég-
böl, hogy mulassanak. Ha ráérnek, megkezdik
kora reggel s végzik akkor, a mikor. Elöre
sohasem lehet tudni, még csak a napját sem.
Bizonyos, hogy. a verekedés végét szakitja a
mulatságnak, kiváltképen olyankor, ha a legé-
nyek egyik része a gyepre kerül. A másik
résznek, az embervér láttára sehogy sem izlik
aznap a bor. • .

Gergely most már megindult az ajtóból.
Bot nélkül, csak a szür volt vele. Arra vitt-
volna az utja. a három legény felé, de meg-
kerülte a csárdát és az ugarföldön ment ke-
resztül az országutra. A feje még gözölgött
az italtól, a szemei is igen homályosak vol-
tak. Egy-egy kiálló göröngybe nagyot botlott
s rántott egyet a szürén, amely leakart a vál-
láról csúszni. Melege lett a déli napsugarak-
tól, de izzasztotta a sok rossz ide-odatervez-
getés is. Arra gondolt, hogy ennek a napnak
hosszu lesz az éjszakája. Bekerül a tömlöczbe
s oda.lesz a szép szabadság, elmarad az öszi
szántás-vetés. Hirtelenében ugy tervezte, hogy
kijátsza a törvényt, elbujdosik valamerre. De
csak áttért a szelidebb megoldásra: ha rosz-
szat tett, leüli.

Az országuton, a nagy porban lassan
lépkedett a város felé. Egyideig az iménti
tervnél maradt, hogy jelentkezik, elébe áll az
uraknak bünbánóan, lehajtott fövel. De ahogy
elfutott elötte a mai történet, a három legény
kihivó viselkedése, gyalázatos káromkodásra
nyilt a szája és kezdett bizni a szerencséjé-
ben, hogy hátha elbujdoshat.
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ujra, kérdezzük a legszélsőbb ellenségtől
is, az Apponyi-párt híveitől: azok akar-
ják-e minden lehető és elfogadható mó-
don a békét, akik még azt a szimpla
gyanut se hagyják magukon száradni,
hogy ők tették meg az elsö lépést?

Bizony ez nagyon sajátságos békesze-
retet. Bizony nem lesz nehéz a választás,
ha aktuális lesz a kérdés: ki akasztotta
meg a békét?

És most már magától elénk áll a
harmadik fájó kérdés : Mi lesz ezután?
Mi történik, ha nem lesz béke ?

Lehet, hogy Bartha Miidós haza-
árulóknak bélyegez bennünket, de mi
ettől a legveszedelmesebb kérdéstől
se ijedünk meg. Mi lehetne olyas-
valami, ami rosszabb a mai álla-
potoknál? Jöhet-e olyan parlament,
amely kevesebbet szolgál a hazának,
mint a mostani ? Jöhet-e olyan ellenzék,
amely többet árt, mint a mai? Jöhet-e
olyan obstrukczió, amely több hasznos
munkát akaszt meg, mint a Polónyié?

Szomoru, de ostobaság volna ta-
gadni : az ország állapota ma olyan,
hogy minden változás csak javulást je-
lenthet. Ott vagyunk, ahol már nincs
mit rontani. Már nem keresünk se ja-
vulást, se megoldást, se kibontakozást,
csak valami változást. Akárhogy legyen,
csak m á s k é p legyen.

Ez az egy szó ma a helyzet: más-
kép. S erre nézve van egy nagy meg-
nyugvásunk. A miniszterelnök szavai,
amiket a főrendeknek tegnap mondott.
Ők talán szundikáltak, mialatt mondta,
mi ébren voltunk. Ezek: a szavai:

— Ha nem találjuk meg a kibon-
takozást — amit Isten ne adjon — a
kormány akcziója akkor is az alkotmányos
keretekben, a törvényes formákban fog
tovább menni, azzal az igyekezettel,
hogy helyreálljon a rend, hogy helyre-

álljon az alkotmányos élet lehetősége,
mert ugy tartjuk, hogy a legfőbb és leg-
jelentősebb kérdés a dologban, hogy
Magyarország alkotmánya, közjoga meg
ne inogjon.

Igenis, ez a legfőbb kérdés. És nem
az, hogy ki kezdte a békét ?

A politikai helyzet.
Ha betegről szólna a napi jelentés, mint

ahogy tényleg nem betegről szól, csak annyit
kellene mondanunk, hogy az állapot változat-
lanul rossz. Ma ugyan nem volt se technikai
obstrukczió, se főrendi ribillió, de ez nem
jelent semmit. Holnap már megint lesz. Mind
a két helyen folytatják, amit tegnap nem
egész dicstelenül abbahagytak.

Egyes lapok ma azzal hizelegtek olvasóik-
nak, hogy meglehetős részletességgel, de sok-
kal kevesebb hüséggel leközölték a kormány
békefoltételeit. Ezeknek a lapoknak holnap is
nagyon terjedelmes helyzettudósitásuk lesz,
mert illendöképen meg fogják czáfolni mai je-
lentéseiket.

A szabadelvü, pártkörben ma arra a je-
lentésre, hogy a kormány rettenetes reviziót
követelt a házszabályok terén és kivánságait
a klotür behozatalán kezdte, bemutatták a
pártkör tagjainak á kormány javaslatát a ház-
szabályok módositásáról. S ez a javaslat nagyon
megnyugtatta a párt legbékülékenyebb elemeit
is. Klotürröl ebben szó sincs, még csak a
legtávolabbról se. A szólás-szabadság érintet-
len marad, s minden változás csak a tech-
nikai obstrukczió ellen való védekezést czé-
lozza. Ugyanazt, aminek a szükségét még a
technikai obstrukczió vezetői is méltányolják.
— Ennyi az egész revizió.

A nap soványka eseményeiről egyébként
ezek a jelentések adnak számot:

(A pártközi értekezlet.)

Azok a képviselők, akiket az ellenzék a
békeföltételek megállapitására kiküldött, ma
délelőtt tiz órakor ismét összeültek a képvi-

selőház első számu bizottsági termében Kossuth
Ferencz elnöklésével, hogy a kormány részé-
ről felajánlott béke-ellenpontokról tanácskoz-
zanak. A vita nagyon élénk volt, különösen
mikor báró Bánffynak tegnapi főrendiházi be-
szédéről volt szó. Délben tizenkét órakor
Szilágyi Dezsőt is meghívták a konferenczián
és Szilágyi el is ment. A konferenczia ered-
ményét egyelőre titokban tartják. Két óra felé
fejezték be a tanácskozást, és megállapodtak
abban, hogy holnap délután négy órakor is-
mét találkoznak. Az ellenzék megállapodásai
és a kormány békeföltételei valószinüleg hét-
főn kerülnek nyilvánosságra.

(Az egyesült ellenzék nyilatkozata.)

Az ellenzéki pártoknak a béketárgyalások
vezetésére kiküldött megbizottjai a következő
nyilatkozatot teszik közzé:

„Báró Bánffy Dezső miniszterelnők ur a
főrendiház tegnapi ülésében a parlamenti hely-
zetről nyilatkozván, többek közt a következőket
mondta:

"Az utolsó időben azonban az ellen-
zéki egyesült pártok részéröl bizonyos tranz-
akczió iránt tétetett javaslat";
továbbá:

"tekintve a komoly helyzetet és te-
kintve azt, hogy sulyt fektetünk arra, mi-
szerint Magyarországon az alkotmányos kor-
mányzat lehetősége még elvi áldozatok árán
is biztosittassék, ezen tranzakczióba bele-
mentünk".

A történtek ezen előadása szerint a fo-
lyamatban levő tárgyalásokat az ellenzők kezde-
ményezte volna. Ezzel szemben kötelességünk-
nek tartjuk a nyilvánosság előtt konstatálni!
hogy sem az ellenzék a maga összességében,
sem annak egyetlen pártja sem tett ebben az
irányban bárminemű kezdeményező lépést, hanem
igenis a kormány volt az, mely báró Bánffy
Dezső és minisztertársai utólsó előtti bécsi utja
folytán, gróf Andrássy Gyula, gróf Csáky Albin
és Szilágyi Dezső urak közvetítés ével az ellen-
zéki pártokat felhívta, hogy adják elő azokat a
módozatokat, melyek szerintük a parlamenti tár-
gyalások nyugodt és sikeres lefolyásának bizto-
sitására alkalmasak volnának. Csupán e felszó-
lításnak tettek eleget az ellenzéki pártok, midőn
az alólirottakat megbízták, hogy nevükben, a
pártértekezletek jóváhagyásának fentartásával, a

De a lábai csak vitték a város felé s
már elérte a beltelkek kertsorát is. Itt ujra
megszólalt benne a becsületesség. Ismerte is
egy keveset a törvényt, tudta példákból, hogy
az önként jelentkezőnek enyhébb a büntetése.
0 hát előáll, leecseteli a dolgot ugy, ahogy
volt. És a törvénylátó urak majd enyhítőnek
betudják, hogy a czivódást nem ő kezdte,
hanem a másik három, meg hogy ő nem
akarta agyonverni egyiket sem, csak épen ke-
léssé megtapogatni.

Látnivaló, hogy Gergely uram bizott tö-
kéletesen a legények fölépülésében. Ebbe mégis
belenyugodott. Igy kell lenni, azt hozza ma-
gával a becsület, hogy kiállja a büntetést

Bizony szerencsétlen nap ez!
Már beérkezett a városba s ahogy lassan

bandukolt, szinte mondogatta magában a sza-
vakat, melyekkel elö fog állni a kapitányi hi-
vatalban. Nem a házak alatt ment, hanem a
szekéruton, a koczkakövekkel kirakott utcza
közepén.

Délutáni két órára járt már az idö, a
yeres torony harangja épen megkondult. Ger-
gelyt, maga sem tudta miért, de a közeli erős
harangszó dühbe hozta, kiverte a fejéből a
békésebb gondolatokat, helyette odakergette a
vért. Megállott, talán azért, hogy még nem
lesz késő visszafordulni és menni, amerre lát.

A háta megett kullogott a kutyája, a kis
piszkos, lompos szőrű Csőri. Felnézett a gaz-
dájára, ülő távolságban ő is megállván. Ger-
gely amint megpillantotta az állatot, megint
maga előtt látta a három embert véresen, ki-
nyujtózkodva, összeszaggatott ruhával a kut
mellett a gyepen. A kutya szaglászsza a tes-

tűket, végig is nyalja egyiknek a véres ke-
zét ...

Feléje rugott az állatnak, haragra lob-
banva. A kutya odébb huzódott és letelepe-
dett egy fa árnyékába.

— Nye, haza, te fertelmes!- szólt rá
a fogai kőzül Gergely. De csak hiába.

Erre dühbe borult, a fához sietett, meg-
fogta a vinnyogó állatot és olyat szoritott a
nyakán, hogy majd kilökte szegény a nyelvét.
Azzal hat-nyolca lépésnyire tovább vitte a
szekérut hajlásúba, ahol hamarjában egy
kanálist vett észre.

Az utczán járó-kelők megállottak és bá-
multák a parasztot. Ugyan mit akarhat?

Gergely tétovázás nélkül felrántotta a
kanális ajtóját, a tátongó lyukba belelökte a
kutyát s azzal dühösen rácsapta a rostélyt.
Valami ocsmány szavakat is dörmögött hozzá,
de mikor meghallotta, hogy a bámész városi
nép rákiabál, odébb sietett.

Miért tehette Gergely ezt az indokolat-
lan barbár dolgot ? Senki sem tudná megfej-
teni. Még a többi pusztai ember sem érti ezt
az észjárást. Nincs mit szólni hozzá, oktalan
tett volt. Sokan találgatták is és a sok kőzül
még tán az öreg Bagoly András, a csordás,
legközelebb járhatott a valóhoz, amikor ilyen-
formán vélekedett:

— Ha mireg lakozik az emberfiában,
nem ura a tettínek !

Nagy igazság, rá lehet huzni erre az
esetre is.

Ahogy ott hagyta Gergely a kanálist,
ment egyenesen a kapitányságra. Sokáig várt,
mig rákerült a sor, végre ki vallatták, leszid-
ták, egyik épületből a másikba hurczolták,

mindenütt durván bántak vele s kapott egy
hónapot, amit illő békességgel ki is töltött.

Azalatt a három legény szépen helyre-
állott, el is felejtette az esetet. Igy szokás ez
a puszta emberei között. A legényvirtus sebeit
a felejtés irjával kell borogatni s megbocsá-
tani a győztesnek.

A kiszabadulás napján korán hajnalban
meg is indult mind a három a városba s oda
álltak a városháza nagy oszlopai alá, hogy ott
kivárják Gergelyt.

Tizenegy óra körül eresztették ki. Nem
igen beszélgettek a találkozáskor. Miután a
hazatérőt egy korty pálinkával megkinál-
ták, együttesen megindultak a tanyák felé.
Gergely nagyon szótalan volt, töprengő hangu-
latban szemei mindig a messzeségbe előre néz-
tek. Valami járhatott a fejében. Letérvén a
veres torony melletti utczába, Gergely kilépett
a többi közül s odament a kanálislyukhoz.
Felemelte a vasrostélyt, leguggolt, hogy jobban
lásson és belenézett a sötétségbe. Nem látott
semmit.

— Azt hittem, hogy még itt lesz! —
szólalt meg komolyan, szinte sajnálkozva s
ujra belenézett a lyukba.

- A három legény nem értette a dolgot.
Nem is kérdezték, pedig lett volna rá idö,
mig tovább folytatták utjukat.

A tanya felé közelítve, kutyaugatás fo-
gadta Gergelyt. Csőri szaladt elibe, farkcsó-
válva, vihogva, a kis rongyos állat, amelyiket
egy hónappal ezelőtt a kanálisba eresztett.
Háromerejü Gergely lehajolt az állathoz s miköz-
ben simogatta, igy szólt a többi legényhez:

— Igen fájlaltam vóna, ha a kanálisba
belevész. LOVÁSZ János.
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czélhoz vezető pontozatokat formulázzák meg és
ezek alapján tárgyalásokba bocsátkozzanak.

Apponyi Albert, Kossuth Ferencz,
Horánszky Nándor, Molnár János,
Polónyi Géza, Rakovszky István,
Bartha Miklós, Kiss Albert,
Szentiványi Árpád, Hentaller Lajos,

Tóth János,
Győry Elek, sk. sk.

Erre a nyilatkozatra a "Budapesti Tu-
dósitó" ma este a következö választ közli :

Az ellenzéki pártoknak a béketárgyalásokban
résztvett kiváló tagjai ma közös nyilatkozatot tesz-
nek közzé, amelybea tiltakoznak báró Bánffy Dezső
miniszterelnöknek tegnap a főrendiházban tartott
beszéde ama passzusa ellen, amelyben a minisz-
terelnök a parlamenti helyzet fölött az megindult
főrendiházi tanácskozás időszerűtlen, voltát azzal
okolta meg, hogy "az utolsó időben az ellenzéki
egyesült pártok részéröl bizonyos tranzakczió iránt
tétetett javaslat."

A tiltakozásnak nyilvánvaló czélja az, hogy
az ellenzéki pártok részéről visszautasíttassék az
a feltevés, mintha a béke tárgyalások k e z d e m é -
n y e z é s e t ő l ü k e r e d t v o l n a .

Illetékes helyröl fel vagyunk hatalmazva
annak kijelentésére, hogy — miként báró Bánffy
Dezső tegnapi beszéde illető passzusának egész
tartalmából is kitünik — a tiltakozást aláirt ellen-
zéki urak részéröl kétségtelen jóhiszemüséggel
félreértett passzus n e m a b é k e t á r g y a l á -
s o k k e z d e m é n y e z é s é r e , hanem a
béketárgyalások megkezdése után tett és t á r -
g y a l á s a l a p j á u l s z o l g á l ó j a v a s -
l a t r a vonatkozik.

A béketárgyalások kezdeményezését sem báró
Bánffy Dezsö, sem senki az országban, aki a dol-
gokat figyelemmel kiséri, nem tulajdoníthatja az
egyesült ellenzéknek, mert hiszen közismert, nyíl-
vánvaló tény, hogy a most folyó tárgyalásokra az
impulzus a s z a b a d e l v ü p á r t b ó l k i l é -
p e t t e k k ö r é b ő l e r e d t és azokat névszerint
is gróf Andrássy Gyula kezdeményezte.

(Az ellenzék hangulata.)
Az ellenzéki pártoknak a békébe vetett, re-

ménye mindinkább a l á b b s z á l l , az elkesere-
dés ellenben nöttön nő. Ma este már annyira har-
czias volt a hangulat az ellenzéki pártkörötben,
hogy nyiltan kárhoztatták a megbízottak tit-
kolózását.

— Semmi értelme sincs többé a titoktartás-
nak — mondották többen ugy a nemzeti párt,
.mint a függetlenségi párt tagja közül — a kor-
mány a békét n e m a k a r j a . (?) és csupán az
a szándéka, hogy idöt nyerjen a képviselőválasz-
tás előkészítésére. Erre pedig nekünk segédkezet
nyújtanunk nem szabad. Ezért volt hiba titoktar-
tást fogadni.

Ami magát a béketanácskozásokat illeti,
megbizható forrásból értesülünk, hogy néhány lap-
ban téves formában jelentek meg a kormány fel-
tételei : de bizonyos az, hogy az ellenzék ugy a
kiegyezés kérdésében, mint a házszabályok módo-
sítását illetőleg a kormány propoziczióit e l f o -
g a d h a t a t l a n o k n a k t a r t j a . A házsza-
bályok módosításából ugyan a kormány kihagyta a
klotürt, de ahelyett az angol parlamentben dívó
vitabezárási módozatot követeli. Erre nézve
pedig az ellenzék egyszerüen utal arra, hogy óriási
a különbség az angol és a mi parlamenti viszo-
nyaink között. (Az ellenzék nem is tudja, hogy
milyen óriási!) Az ellenzéki megbízottak válasza
egyébként még sem lesz ridegen visszautasító, mert
módot akar nyujtani a kormánynak arra, hogy ki-
egyenlítse azokat az ellentéteket, amelyek ma a:
kormány és az ellenzék álláspontja: között vannak.
A kiküldöttek holnap délelött tiz órakor folytatják
a tanácskozást s ekkor szövegezik meg válaszu-
kat, melyet a disszidensek még holnap délután
közölnek a kormányával. — Hogy az ellenzék
mennyire nem bizik a kormány béketörekvé-
sében, leginkább bizonyitja az, hogy a független-
ségi párt hétfő délutánra értekezletet hivolt össze,
amelyen a béketanácskozások tárgyában állást

foglalni készül. A párt tagjai ugyanis felszólítot-
ták a kiküldöttekat, hogy a titoktartás kötelezett-
sége alól mentessék fel magukat. A kiküldöttek
különben még ezután is mindent elkövetnek arra
nézve, hogy a tanácskozás esetleges megszakitá-
sáért a felelősség öket ne terhelje.

(A holnapi ülés.)

A képviselőház holnapi ülése csendes lesz és
ujból folytatják a névszerinti szavazásokat. Ugy ér-
tesülünk, hogy Madarász korelnök a főrendiház
tanácskozásaira való tekintettel az ülés elnapolá-
sát fogja inditványozni.

(A főrendek föliratáról.)

A félhivatalos bécsi „Politische Correspon-
denz"-nek irják Budapestről:

Az a felirat, amelyet gróf Széchenyi Imre
és társai a főrendiházban nyujtottak be, abban
a kérelemben kulminál, hogy ő felsége alkot-
mányos jogait akként gyakorolja, hogy az al-
kotmányos állapotok mielőbb helyreállittassa-
nak. Figyelemre méltó, hogy ez a felirati ja-
vaslat, amely a kormány ellen irányuló
megnyilatkozás, a Bánffy-kabinettel szem-
ben fenforgó ellentétet az uralkodóhoz in-
tézett kérelem fönt emlitett formájában jut-
tatja kifejezésre. — Hir szerint az volt
eredetileg a szándék, hogy a fölirati javas-
latot élesebb hangon tartsák ; nevezete-
sen föl akarták venni eleinte a föliratba azo-
kat a vádakat, amelyek az obstrukczionista
beszédekből már eléggé ismeretesek. De vé-
gül az a felfogás győzött, hogy a szenvedé-
lyes és nagyobbrészt be nem bizonyított vá-
daknak ilyetén ismétlése a legélesebb ellen-
tétben állana a főrendiház hagyományaival és
szellemével és hogy ez az élesebb hang a
tradicziók és a tekintély őrzőinek körében
nem találna visszhangra. Az ellenzéki fő-
rendeknek a főrendiház ülését megelő-
zött értekezletén rámutattak arra is, hogy
az ellenzéki megnyilatkozás kíméletes for-
májának mindenesetre több kilátása van
arra, hogy a főrendiházban nagyobb számu
szavazatot kapjon. Ezzel a taktikával el is ér-
ték azt, hogy sikerült némelyeket megtévesz-
teniök. Igy gróf Zichy Nándor is mai nyilat-
kozatában az akczió valódi czélját és jel-
legét teljesen félreismeri. A fölirat sorsa
mindazonáltal nem kétséges. A főrendiházban
előreláthatólag nagy többséggel el fogják ha-
tározni a napirendretérést. Sőt — mint érte-
sülünk — még a disszidensekhez hajló főren-
dek közül is sokan tartózkodni fognak a sza-
vazástól, mert abból a meggyőződésből indul-
nak ki, hogy a főrendiház hivatásával ellen-
tétben áll az, hogy a trón előtt, m i n t az
o b s t r u k c z í ó n i s t á k s z ö v e t s é -
g e s t á r s a i jelenjenek meg, vagy pedig a
koronáról föltételezzék, hogy különös előzé-
kenységével diadalra juttassa a képviselőház-
ban fölmerült szélső irányzatokat.

Prognózis. .

A békére való kilátások, mint az előző
tudósításokból kivehető, ma még jobban meg-
csappantak. Mint téli időben a Duna, most a
reménység is rohamosan sülyed a null-pont
felé; Számokban a helyzet igy áll:

Békekilátások:
Tegnap

(január 18.)
Ma

(január 19.)
2 %

KÜLFÖLD.
Anglia külpolitikája. Wolwerhamptonból je-

lentik, hogy Chamberlain gyarmatügyi miniszter a
tegnapi beszéde során a Fashoda-ügy megnyugtató
elintézéséről is beszélt. Azt a reményét fejezte ki,
hogy Anglia állását az egész Nílus völgyében a
jövöre nézve teljesen megtámadhatatlannak fogják
elismerni.

Megemlékezett továbbá más esetekről, ame-
lyek izgatottságot keltettek Francziaországban, igy a
Niger-kérdésről és a sanghai franczia telep kiter-
jesztésére vonatkozó követelés visszavonásáról. Ez-
zel kapcsolatosan megjegyezte a miniszter,' hogy
nagyon örül a befolyásos franczia államférfiak, és

hirlapok ama nyilatkozatainak, amelyek azt han-
goztatják, hogy ezt az alkalmat meg kell ragadni
a két ország között súrlódást okozó valamennyi
többi kérdésnek barátságos rendezésére. Ha a
franczia nép s a franczia kormány ezt kivánja,
akkor az angol nép fele útnál is tovább megy
elébe.

Azután a párisi sajtónak az ellen a része
ellen fordul a szónok, amely Angliát harczvágyó-
nak mondja. Anglia gyülöli a háborut. Madagasz-
kar és Uj-Foundland kérdése még mindenesetre el-
intézetlen. Madagaszkárt illetőleg az angol kor-
mánynak az a nézete, hogy itt hüségszegés tör-
tént. Ünnepiesen elvállalt kötelezettségeket sem-
mibe sem vetlek és kijátszottak. Angliát szerződé-
ses jogoktól fosztották meg. A brit kereskedelem
ezáltal nagy kárt szenvedett. Amig ezt a kérdést
nem rendezik, mélységes boszuság marad az angol
nép szivében. De a kormány hiszi és reméli, hogy
ez a kérdés mind a két országra nézve elfogad-
ható alakban fog elintéződni. Az uj-foundlandi kér-
désben előfordult tények, mondja, továbbá Cham-
berlain, tipikus példáját mutatják annak a rossz-
indulatu politikának, amely szemlátomást arra tö-
rekszik, hogy szerzőjének a lehelő legkisebb hasz-
not szerezzen, de másnak a lehető legnagyobb
kárt és boszuságot szerezzen.

A nyilt ajtó politikája a német gyarmatokon
elő fogja mozditani virágzásukat. Anglia félté-
kenység nélkül nézi e gyarmatok terjedését s szi-
vesen látja Németország és az Egyesült-Államok
közremüködését. Azt hiszi, hogy Anglia anélkül,
hogy tulságosan szangvinikus volna, bizhatik Né-
metország és az Egyesült-Államok hozzájárulásá-
ban és közreműködésében, amidőn általánosan el
akarja fogadtatni ezt az alapelvet, amelynek olyan
nagy jelentőséget tulajdonit.

A párisi "Havas"-ügynökség azzal a kije-
lentéssel, hogy közleményének nincs félhivatalos
jellege, a következőket közli: Tegnap Londonban
tanácskozás folyt Cambon franczia nagykövet és
Salisbury márki között. Másfelől Delcasse külügy-
miniszter is fogadta tegnap Monson angol nagy-
követet. Ezekből az értekezletekből azonban ko-
rántsem- tünik ki, hogy megváltozott a helyzet,
amely állandóan tárgya a franczia kormány ko-
moly fontolgatásának,

A Reichsrath ülése.
Az osztrák képviselőház mai ülésén néhány

magyar ellenzéki képviselő is jelen volt, akik a
karzaton érdeklődéssel hallgatták, az obstrukcziós
ülés lefolyását. Az ülés azzal kezdődött, hogy
Gross tiltakozott a házszabályok helytelen magya-
rázata ellen; aztán i n d i t v á n y t tett a mult ülés
jegyzőkönyvéhez s erröl névszerint való szavazást
kért. Mások is jelentéktelen inditványokat nyujtot-
tak be, melyekről névszerint való szavazást kiván-
nak. A Ház délután három óráig három' névsze-
rinti szavazással szórakozott el.

Hoffmann Ferencz, Kaiser, Heeger, Herz-
manski, Türk és társaik sürgős inditványt adtak
be gróf Bylandt-Reydt közoktatásügyi miniszter
vád alá. helyezése végeit á troppaui cseh állam-
gimnázium igazgatójának kinevezésénél követett
eljárása miatt, rámutatván arra, hogy a troppaui
cseh magángimnáziumnak a 14. szakasz utján
történt államosítása alkotmánysértés, mert ez in-
tézet föntartása maradandó terhet ró az állam-
kincstárra.

Schönerer, Iro és társaik inditványt nyujta-
nak be az iránt, hogy az egész minisztérium he-
lyeztessék vád alá a mult év deczember 28. és
30-án a tizennegyedik szakasz alapján kibocsátott
császári rendeletek miatt.

Schönerer a cseh lapoknak megczáfolatlanul
maradt ama jelentése miatt interpellál, hogy a
kormány Morvaország és Szilézia tartományi ható-
ságait szigoruan utasitotta, hogy az ugynevezett
nyelvi egyenjogusághoz a legszorosabban alkal-
mazkodjanak és a nyelvrendelet megtartása fölött
oly szigorral őrködjenek, mintha az törvény volna.

Az elnök délután három órakor berekesz-
teni készül az ülést
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Rieger (szocziáldemokrata) ismétli azt a mult
ülésen tett inditványát, hogy a sajtóügyi bizottság
negyvennyolcz óra alatt tegyen jelentést a hírlap-
bélyegek megszüntetésére vonatkozó javaslatokról
és ez a jelentés a legközelebbi ülés napirendjének
elsö tárgya legyen.

E körül hosszabb vita támad. Gróf Dzie-
duszycki, a sajtőügyi bizottság elnöke, Rieger in-
dítványának sürgös tárgyalása ellen szólal fel,
mert nem egyszerü tüntetésről van szó, amelyet a
szocziáldemokraták rendezni akarnak, hanem a
sajtótörvény valóságos reformjáról. Ha a parla-
ment nem akarja magát és az államot a legna-
gyobb veszedelmekbe sodorni, más dolga is van,
Mint amit a legutóbbi időben tett. (Helyeslés
jobbról.)

Kaiser (német néppárti) azt mondja, hogy
a miniszterek vád alá helyezése előtt uj tárgy
nem tűzhető napirendre. Inditványozza, hogy a
a sajtóügyi bizottság jelentése a miniszterek vád
alá helyezéséről szóló inditvány u t á n tűzessék
napirendre.

Daszynski (szocziáldemokrata) azt mosdja,
hogy a mostani oppoziczió csak a parlament gyors
elnapolására és a 14. szakasz uralmára vezet.
Pártolja Rieger inditványát.

Schönerer (német nemzeti) azt inditványozza,
hogy a legközelebbi ülés holnap legyen és napi-
rendjére a miniszterek ellen telt vádinditványokat
tűzzék.

Kaiser ujra hangoztatja, hogy az ujságbélyeg
megszüntetésének, bármilyen sürgős is, háttérbe
kell szorulnia a németek nemzeti követelései előtt.

Berner (szocziáldemokrata) Rieger inditvá-
nyát pártolja. Beszéde alatt összeszólalkozás tá-
madt Schrammel és Wolf között. Schrammel oda-
kiáltotta Wolfnak : „Gyári forintok! Gyüjtőper-
sely!" Wolf visszakiáltott: „Gazember ! Rágal-
mazó !" (Nagy nyugtalanság.) E kedélyesség után
folytatták a "komoly" tárgyalást.

Dr. Gross (német haladópárti) azt mondja,
hogy pártja felfogása szerint elsősorban a nem-
zeti ellenségek támadását kell visszaverni.

Miután még Türk és Stojalowski képvise-
lők beszéltek, Daszynski felszólítja a baloldalt,
hogy taktikai okokból is szavazza meg Rieger in-
ditványát, mert mihelyt gróf Thun a magyarországi
helyzet tisztulásával szabad kezet nyer, rőgtön
hazaküldi a parlamentet. Ezután a Ház elvetette
Schönerer és Rieger inditványát, amivel Kaiser
inditványa is tárgytalanná vált s így az elnök ja-
vaslata vált határozattá, amely szerint a legköze-
lebbi ülés kedden, lesz a mai napirend folyta-
tásával.

A Dreyfus pör revíziója.
Páris, január 19.

Walsin-Esterházy a mult éjjel tizenkét
órakor Rotterdamból az északi pályaudvaron
megérkezett. Igen sok ujságiró és rendőr várta
s amazok valósággal ostromolták kérdéseikkel,
de Walsin kijelentette, hogy ez idö szerint
még nem válaszolhat kérdéseikre : csak annyit
mondott, hogy a semmitőszék eiőtt beszélni
akar. Walsint alig lehet megismerni; teli ősz
szakált visel és most még betegesebb szine
van, mint azelőtt. A semmitőszék m é g m a ki
fogja hallgatni. Hir szerint Walsin arra a fő
kérdésre, hogy ő írta-e a bordereaut, azt fogja
válaszolni, hogy ő ennek az iratnak a szer-
zöje s hogy azt fölebbvalóinak, Sandherr ezre-
desnek és Henry alezredesnek parancsára írta.

Páris, január 19.
A "Libre Parole" közli azoknak a tanuknak

a névsorát, akikre Henry özvegye, Reinach ellen
inditott pörében hivatkozott. A tanuk száma igen
nagy. Közöttük vannak: Zadok Khan nagyrabbi,
Chanoine, Thomassín, Duchesne és Renouard tá-
bornokok, továbbá Cavaignac, Rochefort, Lebrun-
Renault százados, Prevost de Launay szenátor
Lemaitre, Coppée, Brunetiére akadémikusok, Lasies
Dujardin-Beaumets, De Mun képviselők és Bel-
homme, Varinard és Couard írásszakértők, továbbá

Déreulede, Bonvalot és mások.

Páris, január 19.

A "Gaulois" szerint a büntetőtanács néhány
nap óta igen behatóan foglalkozik azokkal az össze-
jövetelekkel, amelyeken Dreyfus Brüsszelben, álli-
tólag, több külföldi attaséval találkazott.

A "Gazette des Tribuneaux" jelenti, hogy a
semmitőszék tegnap Toyssonier, Charavy, Couard,
Varinard, Pelletier, Bolhomme és Gobert szakértőket
és azután Bertillont hallgatta ki.

Páris, január 19.
A szenátus mai ülésén Chamaillard (jobb-

párti) amiatt interpellált, hogy miért késik az íté-
lethozatal a Picquart-ügyben és szemére vetette a
semmitőszéknek, hogy pártját fogja Picquartnak.
Felhivja az igazságügyi minisztert, hogy a semmi-
tőszék eljárását siettesse.

Girard azt kivánja, hogy a semmitőszék nyu-
godtan folytathassa munkáját. A birói kart nem
szabad sértésekkel illetni.

De Lonay (jobbpárti) gyakori közbeszólásoktól
kísérve igen tüzetesen szól a Beaurepaire ügyről
és megtámadja a semmitőszéket. Megrójja a re-
vizió hiveinek eljárását s a tudós comunardok és
panamisták közt kötött szövetséget és . végül fel-
hivja a kormányt, hogy legyen erélyes.

Girard békéltető szellemben szól.
Lebret igazságügyi miniszter a hatalmak

megosztásának elvére utál és azt mondja, hogy a
kormány beavatkozása csak növelné a zavart. A
semmitőszék az ügy különböző fázisaiban nem
mutatott semmiféle késlekedést és a kor-
mánynak be kell várnia az ítélethozatalt. A
miniszter azt hiszi, hogy Beaurepaire azért
mondott le, mert nem tanusitottak elég en-
gedékenységet vele szemben. Ő levélben szólitotta fel
Beaurepaire-t, hogy nyilatkozzék, de Beaurepaire
ezt nem telte meg. A miniszter nem tehetett egye-
bet, hanem elfogadta Beaurepaire lemondását, mert
erélyesebb intézkedéssel csak az agitácziót növelte
volna. Lebret kijelenti végül, hogy az ügynek vé-
get kell vetni és kéri, hogy tartsák tiszteletben a
hatalmak megosztásának elvét. (Helyeslés.)

Leydet határozati javaslatot nyujt be, mely
szerint a szenátus h e l y e s l i a k o r m á n y
k i j e l e n t é s e i t és tiszteletben tartja a ha-
talmak megosztásának elvét.

Lebret igazságügyminiszter hozzájárul a
határozati javaslathoz, mire 212 szavazattal 28
ellenében elfogadják.

Ezután az ülést bezárták.

TÁVIRATOK.
Kihallgatások a királynál.

Bécs, január 19. A király ő felsége gróf
Széchenyi minisztert ma délelőtt, gróf Golu-
chowski külügyminisztert pedig délután külön-
kihallgatáson fogadta.

Az osztrák bor.
Bécs, január 19. Az osztrák borkeres-

kedők egy küldöttsége ma báró Dipauli keres-
kedelmi miniszternél járt avégből, hogy egy
uj bortörvény alkotására birja; amely a bor-
kereskedelemnél üzött v i s s z a é l é s e k n e k elejét
vegye. A miniszter válaszában kijelentette,
hogy az osztrák bor jó hirét meg akarja vé-
deni, de egyelőre még nem tudja, hogy mily
nehézségek fognak egy, minden irányban igaz-
ságos bortörvény megalkotása e lé gördülni.

A horvát tartománygyülés.
Zágráb, január 19. A költségvetés folytató-

lagos tárgyalása során ma elsőnek Szekulics szó-
lalt föl. Abból indult ki; hogy a fölirat a nemzeti-
párt programmjául a nemzeti jólét előmozdítását
tüzte ki. Ellenzi a parasztbirtok oszthatatlanságát
és a parasztbirtok megterhelésének tilalmát. Utána
a koalicziópárti Vrbanics beszélt a költségvetés ellen.
Helyesli, hogy a nép jólétének emelésére törekszenek,
de ezt a rossz közigazgatás miatt kivihetetlennek
tartja. Részrehajlónak mondja a bán kreálta köz-
igazgatást, mely még a magánügyekbe is beleavat-
kozik. Dr. Ambrus kérdezi a jobboldaltól, hogy
miért nem mer résztvenni a vitában? A költség-

vetés egyes tételeivel foglalkozva, sokalja a hiva-
talnokok szaporítását, amit a tulzott bürokratiz-
mus jelének tart. Végül még dr. Mazzura szólt a
költségvetésről és egyes hatóságok közigazgatását
bírálta.

Porosz gránátosok Magyarországon.
Bécs, január 19. A Ferencz császár nevét

viselő porosz gárda-gránátos-ezred tiszti-küldöttsége
január 21-én Budapestre és onnan Kassára utazik,
hogy az I. Vilmos császár nevét viselő 34. gyalog-
sági ezredet meglátogassa.

Orosz tisztek Bécsben.
Bécs, január 19. A Kexholm-féle orosz testőr-

gránátos-ezred tiszti küldöttsége ma délután ideér-
kezett és a Burgba szállt.

Feloszlatott lengyel egyletek.
Boroszló, január 19. Az itteni egyetem rek-

tora a közoktatásügyi miniszter rendeletére tudatta
a „Konkordia" és a „Felső-sziléziai lengyelek egyesü-
lete" czimü lengyel egyetemi egyesületek elnökével,
hogy a kormány a két egyesületet feloszlatta.

Kolumbus hamvai.
Madrid, január 19. A „Giralda" hajó

Kolumbus hamvaival Sevillába érkezett és a
parton levö ütegekkel üdvözlő lövéseket váltott.
A hajó fogadására megjelentek a hatóságok
képviselői is. A székesegyházban, ahová a ko-
porsót a sírbolt elkészültéig viszik, gyászisten-
tisztelet volt, amelyen nagy közönség vett
részt.

Tanulmányút Kelet-Ázsiába.
Bécs, január 19. Az osztrák kereskedelmi

minisztérium ma értesitette a kereskedelmi kama-
rákat, hogy Mauthner István, a Mauthner Izsák-
czég főnökének fia, az „Elisabeth" hadihajóval
Kelet-Ázsiába ment, hogy ott szerzendő tapasz-
talatai alapján az osztrák kivitelnek ide való kiter-
jesztését lehetővé tegye.

• Feloszlatott diákegyesület.
Bécs, január 19. A sziléziai német diákok

„Oppavia" nevü egyesületét, alapszabályszerü hatás-
körének áthágása miatt, hatóságilag föloszlatták.

Jezsuiták kiutasitása.
Róma, január 19. A „Correspondenzia Verde"

a következőket jelenti: Reggio és Bovio képviselők
nyomban a kamara összeülése után azt fogják in-
ditványozni, hogy a j e z s u i t á k a t u t a s i t -
s á k k i s hogy csak a rend fejét tűrjék meg
egyelőre Olaszországban.

HIREK.
Lapnak mai száma 16 oldal.

— A román trónörökös Budapesten. Ferdi-
nand, román trónörökös és neje Bukarestből jövet
ma Budapestre érkeztek. A nyugati pályaudvaron
Margaritescu román alkonzul a feleségével, Arnold
bécsi román konzul és Borucia konzulátusi titkár
fogadták. A trónörökös-pár rövid ideig beszélge-
tett a fogadására megjelent urakkal, azután be-
szállott a bécsi gyorsvonatba, amelylyel Gänzens-
dorfon át Gothába utazott.

— A trónörökös és a bécsi magyarok. Estei
Ferencz Ferdinand főherczeg, mint a bécsi magyar
egyesület védnöke, ma igen szivesen fogadta Zá-
pory-Regenhart Ferenczet, az egyesület elnökét
Ez az egyesület szerencsekivánatait tolmácsolta az
ujév alkalmából és egyuttal jelentést tett az egye-
sület mostani állapotáról. A főherczeg megelége-
déssel vette tudomásul, hogy az egyesület törzs-
vagyona, amelynek kamatait szükölködő magyarok
segélyezésére fordítják, a mult évben több előkelő
alapitó tagnak, a herczegprimásnak, a kalocsai érsek-
nek, báró Fejérváry miniszternek, gróf Széchenyi
Manó miniszternek stb. belépése és egyéb adomá-
nyok által örvendetesen gyarapodott.

— Egy alispán halála. Lugosról táviratozzák
hogy Litsek Béla, Krassó-Szörény vármegye al-
ispánja, ma, ötvenéves korában, meghalt. Az el-
hunyt tizénkét évig volt alispán és nagy köztisz-
teletben állott.
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— Szilágyi Sándor utóda. Szilágyi Sándor-
nak, az Egyetemi könyvtár nemrég meghalt igaz-
gatójának utódját az egyetemi tanác3 legközelebbi
ülésén fogja kandidálni. Az uj igazgató kineve-
zéséig dr. Máthé Sándor elsö őr intézi az igazgatói
teendőket. Szilágyi Sándornak az Egyetemi könyv-
tárépületben levö lakását, mely most zárva van,
szombaton kinyitják. Ugyanakkor bontják föl a
végrendeletét is.

— A honfoglalók sirjai. Darnay Kálmán, az
országos régészeti társulat igazgatósági tagja, 17-én
kezdte meg ásatásait Zala-Szántón, a községi te-
rületen levő, negyvennél több halomsírnál. Ezek
azok a halmok, melyeket a községben élö száza-
dos legenda a honfoglaló vezérek sírjainak tart.
Az kétségtelen, hogy e hely pogány magyar siro-
kat rejt magéiban, tanuságot tesz erről a mult he-
tekben lelt lovas sir, mely a honfoglalás korát jel-
lemző zablát és kengyeleket tartalmazott. E tár-
gyakat Nagy Vincze zala-szántói földbirtokos Dar-
nay Kálmán sümegi múzeumának ajándékozta. Ha
a halom-sirok egyike ép lovascsontvázat és a hon-
foglalás korát jellemző mellékleteket tatalmaz,
Darnay kiküldi a párisi kiállítás magyar hadtörté-
nelmi osztálya számára.

— Az ujszentannai zendülés. Aradról
táviratozza tudósitónk : Az ujszent-annai agyon-
lőtt zendülőket rna bonczolták fel: mire mind
a négyet eltemették. Az izgatók tüntetően vo-
nultak ki a temetőbe, de a katonaság szét-
oszlatta a tömeget fegyveres beavatkozás nél-
kül. Csodálják, hogy a kolomposok nagyrésze
szabadon jár, kik pedig a kapatosokat agyon-
veréssel fenyegetik. A Bauernverein izgatása
most már kétségtelen. Most a jegyzőt támad-
jak, ki lemondani készül. Schöller birójelőlt
feleségét a Bauernverein híveihez küldötte,
hogy rá ne valljanak. Holnap Aradról térnek
a gyorsabb lebonyolítás érdekében vizsgáló-
bírót.

Müller Józsefnek, az izgatók egyikének,
annak idején felajánlották a másodbirói állást,
mit visszautasitott azzal, hogy a Bauernvereín
tagjai agyonverik, ha egyedül jut be az elöl-
járóságba a többi nélkül. Müller attól tartott,
hogy ma éjjel letartóztatják, miért félelmében
e s t e f e l a k a s z t o t t a m a g á t s mire
rátaláltak, m á r h a l o t t v o l t . Az iz-
galom a községben ismét felujult; azzal fe-
nyegetöznek, hogy ha a katonaság elmegy, a
kaputos embereket agyonverik.

— Egy magyar tengerész hőstette. Az Al-
gírból Fiuméba jövő " Szent László" nevü magyar hajó
tisztjei a mult évi deczemberben, több napi hány-
kolódás után, rettenetes viharban, a dalmát partok
közelében egy hajót pillantottak meg, mely a leg-
nagyobb veszedelmet jelentő H. B. jelet adta, ami
azt teszi, hogy: Rögtöni segitséget kérünk! A
"Szent László" erre összes géperejét megfeszítette
és a kazánrobbanás veszélyének is kitette magát,
ugy igyekezett a bajban levö hajó segitségére,
mely később már ezt a jelet adta: Legyen a hajó
közelében, mely árbocztörés és vitorlaszakadás
miatt használhatatlan, s melyet a legénység el-
hagyni készül. A „Szent László" erre visszafelelt:
Szálljanak a mentőcsónakba, a "Szent László" kifogja
majd. A felszólitásra azonban azzal feleltek, hogy a
mentőcsónakuk is összetört. Ez a reménytelen ál-
lapot egy perczre megdöbbentette a „Szent László"
embereit. Ekkor azonban a legfiatalabb tiszt, Kar-
dos László harmadik kapitány odaugrott a jel-
zászlókőtélhez és ezt az értesitést vonatta föl:
Semmi körülmények közt sem hagylak el. Segit-
séget fogok nyujtani ! És a fiatal tiszt nyomban
hozzá is látott a mentéshez. A mentőcsónakot le-
bocsáttotta és beleugrott. Utánam, fiuk, aki akar!
kiáltotta, s a lelkesedése átragadt a vén matró-
zokra is. Tizen is utánarohantak, pedig csak négy-
nek van helye a kis lélekvesztőben. Kardos kivá-
logatta közülük a legszálasabbakat, aztán csó-
nakba ültek. Tombolt a vihar teljes erővel
s a hullámok toronymagasságra csaptak fől.
A kis csónak könnyedén és biztosan röpült a
veszélyben levő hajó felé, maga után eregetve a
biztosító mentőkötelet. Hogy ez a mentés milyen
istenkísértés volt, azt elképzelni sem lehet. Másfél
órai rettenetes küzdelembe került, mig a sülyedő

hajónak nyolcz tagból álló személyzetét megment-
hették. A "Szent László" tisztjei aztán jól tartot-
ták mindennel az elcsigázott, kiéhezett olasz ten-
gerészeket, mert a bajban levő hajó a „Teresina"
nevü olasz vitorlás volt. Kardos másnap a szél-
csöndben kifürkészte a „Teresiná"-t és hajójával
bevontatta az anconai kikötőbe. Ezek az előzmé-
nyei annak az olasz királyi leiratnak, amely a
napokban jött Kardos Lászlóhoz Fiuméba s amely
igy hangzik:

„Tekintettel 5275. szám alatt kelt rende-
letemre s meghallgatva a tengerészeti miniszteri
államtitkár jelentését : Kardos László urnak, a
„.Szent László" magyar királyi gőzhajó tisztjé-
nek, a tengerészeti vitézségi érmet adományo-
zom, melyet a „Teresina" olasz nave-goelettnek
s személyzetének, saját élete koczkáztatásával
történt megmentése által, az Isola Grossa-sziget
közelében dicsőségesen kiérdemelt.

Umberto."
Ez a legnagyobb tengerészeti érdemrend.

Ilyen csak nagyon kevés tengerésztisztnek van az
egész világon.

— Gróf Károlyi Ferencz emlékezete. Gróf
Károlyi Ferencznek, a volt londoni követségi atta-
chénak lelkiüdveért gyászistentiszteletet tartottak
ma délelött az egyetemi templomban. A halotti
pompával diszitett főhajóban impozáns katafalk
állott a grófi család czimerével és délszaki növé-
nyekkel. A fekete posztóval boritott elsö padso-
rokban a család tagjai foglallak helyet, köztük
gróf Károlyi Tibor, Károlyi Sándor, Károlyi István,
Károlyi Gyula, Károlyi Mihály, Károlyi Viktor, Ká-
rolyi László és Károlyi György grófok. Kivülök
olt volt még gróf Apponyi Lajos magyarországi
udvarnagy, Darányi Ignácz földmivelésügyi minisz-
ter, nemeskéri Kiss Pál államtitkár, gróf Hunyady
Imre, Tisza Kálmán, gróf Bánffy György, gróf Ap-
ponyi Albert, _gróf Széchenyi Béla, gróf Dessewffy
Aurél, báró Üchtritz Zsigmond, báró Harkányi
Frigyes, gróf Degenfeld Imre és még sokan, kü-
lönösen arisztokrata hölgyek. A gyászmisén Kri-
zsán Mihály pápai kamarás czelebrált nagy segéd-
lettel. A templomi ének és zenekar Engesser requie-
mét adta elö.

— Az egyetemi kör ügye. Az egyetemi ta-
nácsból alakult fegyelmi biróság tegnap tárgyalta
az egyetemi kör vezetőségének fegyelmi ügyét. Az
itéletet ma hirdette ki dr. Mihalkovics Géza rektor,
az elnökség és a bizottság előtt. Hosszabb beszéd-
ben ismertelte a körben történt eseményeket és a
kör bezárásának okait. Köszönetét fejezte ki az
ifjuságnak nyugodt viselkedésükért és kijelentette,
hogy a kör megnyitása iránt beadott kérvényt pár-
tolólag terjesztette fel a miniszterhez. Reméli te-
hát, hogy rövid idő mulva ujra megnyithatják a
kör helyiségeit. A kör vezetőséget azonban a ta-
nács rendeleteinek való ellenszegülés miatt a ki-
lenczvenedik szakasz második pontja alapján
megdorgálásra itélte.

- Somogy vármegye népköltése. Ilyen czi-
men emlékeztünk mek tegnap Vikár Béla felolva-
sásáról. A hírre vonatkozólag ma a következő nyi-
latkozatot kaptuk:

"A néprajzi társaságban tegnap tartott elő-
adásomról az „Országos Hirlap" olyan tudósitást
közől, melyet nem hagyhatok szó nélkül. Elöször
is egy csomó hiba van az idézett népdalok szö-
vegében. A "telefonfa" után ez a szó: „telefon-
rud" csak magyarázatkép volt mondva, nem tar-
tozik a vershez. Másodszor egész előadásom n é p -
r a j z i érdekű lévén, nem arra vetettem a fősulyt,
hogy széptani szempontból becses dolgokat mu-
tassak be, hanem — mint ahogy a néprajzi tár-
saság körében csak természetes — a nemzeti lé-
leknek, gondolkozásnak és érzésnek ama nyilat-
kozásait keressem, melyek a népköltésben rejlenek.
Ez a szempont pedig van olyan fontos, mint az
esztétikai, s ebböl a szempontból az idézett szö-
vegek tagadhatatlanul érdekesek.

Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy van-e
városokban népköltés, érre kettőt kell megjegyezi
nem. Egyik az, hogy Budapesten nincs, de Kapos-
várott, Szegeden, Hódmező-Vásárhelyt nagyon is
van, amint hogy az utóbbi helyről a Kisfaludy-
társaság egész kötetet adott ki. (Török Károly
gyűjtései.) Szegedről pedig két kötet is került. Má-
sodszor az .Ángyom, ángyom" kezdetü „fura"
népdalról én megmondtam, hogy annak egy he-
t e s í „bihalos" (bivalyos) a szerzője és a füljegyzés
történt Kaposváron, ami csak nem von le a dal
értékéből. Tisztelettel

Vikár Béla.

— A megszökött gépgyári képviselő. Grósz
Vilmos, a magyar államvasuti gépgyár sátoralja-
ujhelyi képviselőjének szökéséről hirt adtunk a
napokban. A szökevény Amerika felé vette . utját.
Most aztán egyre-másra jutnak nyilvánosságra
azok a csalások, melyeket az ügyes szélhámos
elkövetett. Mint az államvasuti gépgyár vezérképp
viselője hitelre adott el földműveseknek gépeket;
Az adósoktól azonban mindenkor váltót kért. Ezeket
a váltókat minden negyedévben ujakkal kellett á
vásárlóknak felcserélni. A régieket azonban nem
kapták vissza soha. Grósz azzal biztatta őket,
hogy a régi váltókat ő meg szokta semmisíteni.
Valóban pedig értékesitette budapesti és vidéki
pénzintézeteknél a jogtalanul visszatartott váltókat;
A szökését követő nap óta már történt is az egyes
takarékpénztárak részéről, melyeknél a váltókat
kifizettette, számos óvatolás. A becsapott földmive-
sek kétségbeesve folyamodnak tanácsért az ügy-
védekhez. A szökevény szélhámos ellen nagy á
fölháborodás.

— Halálozások. Andrásfy Gyula nyugalma-
zott altábornagy leánya, a tizennyolcz éves Alice
nyolcz napi sulyos betegség után ma meghalt.

Idősb Kálmán Rudolf, a komáromi első
takarékpénztár vezérigazgatója hetvenéves korában
meghalt.

Szalkai Schwarz Jakabné életének hatvan-
hetedik évében Mátészalkán meghalt.

— Őskori lelet. A Sopron közelében lévő
Prost-féle téglagyár telepén tegnap a munkások
ásás közben, tizenhét méter mélységben egy állitó-
lag vizözön előtti állat csontvázára bukkantak. A
napvilágra került őslény a reptiliák osztályába tar-
tozik és nagyon hasonlit a krokodilushoz.

— Hatszázezer frank a csatornában. Egy
párisi csatornatisztító csinosan bekötözött csoma-
got talált a napokban a csatornában. Érezte, hogy
papírok vannak benne és fölbontotta. A szegény
ember szinte megrémült, mikor látta, hogy a cso-
mag tartalma sok ezer frankot érö értékpapír.
Nyomban a rendőrségre vitte; a papírokat, ahol.
megállapitották, hogy azok kerek hatszázezer frank
értéket képviselnek. A becses tartalmu csomagot
nyilván betörők dobták a csatornába.

— A fekete vonal. A „Simplicissimus" leg-
ujabb száma érdekes anekdotát mond el Serenis-
simus életéből. Serenissimus legkegyelmesebben
megnézi épen országának egy térképét :

— Mondja csak, kedves Kindermann, mi ez
a szürke szin itt ?

. — Ez vizet jelent, felség.
— Ugy, — és ez a zöld ?
— Erdőt és mezőt, fenséges ur!
— Ugy,— de hát mondja kedves Kinder-

mann, mi ez a fekete vonal, amely székvárosomat
átszeli?

— Ez, fenség, az ötvenkettedik szélességi fok.
— Valóban csodálatos. Eddig nem is vettem

észre. Ha legközelebb arra megyünk, figyelmeztes-
sen, kedves Kindermann.

— Egy női Somoskeöy. Domány Gizella, egy
nagymező-utczai kávés-lebuj tulajdonosának har-
minczéves leánya érdemelte ki ezt a nevet. A kö-
zönség ismeri ezt a leányt még abból az időből,
amikor özvegy Goszthonyi Béláné név alatt, mint
egy huszárőrnagy özvegye követett el különböző
csalásokat. A mult évben ezekért a csalásokért
börtönbe is került, ahol kilencz hónapot ült. A
börtőn azonban nem javította meg. Mikor tavaly
novemberben kiszabadult, megint elkezdte a szél-
hámos-életet, és ujból tömegesen érkeztek ellene
följelentések a rendőrséghez. A rendőrség nem
igen tudta ártalmatlanná tenni a notórius csaló-
nőt, aki „müködése" közben folyton más és más
nevet használt. Ma végre ujból a rendőrség kezébe
került egy feljelentés folytán, melyet dr. N. István,
fiatal fővárosi ügyvéd adott he ellene. A följelen-
tés szerint a csalónő néhány nap előtt elegáns
ruhában beállitott az ügyvéd irodájába, és ott
özvegy Szilágyi Albertné, született Dömján Kleo
magánzónőnek mutatta be magát. Előadta, hogy
nevelőnő egy grófi családnál, és arra kérte az
ügyvédet, hogy vállalja el képviseletét egy örök-
ségi ügyében. Az ügyvéd elvállalta a megbizást és
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már meg is kezdte az eljárást. Néhány nap mulva
a „nevelőnő" ismét fölment az ügyvédhez, és az-
zal az ürügygyel, hogy hazulról nem jött meg a
pénze és neki irataiért Pozsonyba kellene utaznia,
Pohl közjegyzőhöz, husz forintot kért tőle köl-
csön. Az ügyvéd át is adta neki a pénzt, de pár
nap mulva az "özvegy" ujból harmincz forintot
'kért tőle. Az ügyvéd, a kölcsönt most sem tagadta
meg, noha már gyanakodni kezdett. Elment az
árvaszékhez, ahol megtudta, hogy Dömjénéknek
egyáltalán nincsen vagyonuk, és hogy közönséges
csalónővel volt dolga. Az ügyvéd nyomban a rend-
örségre ment és följelentette az esetet. A rendőr-
ség csakhamar kijelentette, hogy ezt a csalást is
Domány Gizella követte el akit a detektívek
Izabella-utcza Ötödik szám alatt levő lakásán el
is fogtak. Az ügyet Arányi Taksony rendőrkapitány
vette a kezébe, aki a csalőnő egyéb) dolgaira is
kiterjeszti a vizsgálatot.

— Öngyilkosság. Ma reggel az országos sta-
tisztikai hivatal oszlop-utczai palotája mögött egy
fiatal ember holttestére bukkantak. A fején hatal-
mas lőseb tátongott, mellette pedig egy revolver
hevert. Ezek a körülmények kétségtelenné tették,
hogy a szerencsétlen fiatal ember öngyilkosságot
követett el. A zsebében levelet találtak, amelyből
kiderült, hogy az öngyilkos Mohai István budapesti
születésű, tizenkilencz éves mechanikus és hogy
tettét életuntságból követte el.

— Csaló távirógyakornok. Pozsonyi tudósi-
tónk irja: A pozsonyi Bleyleben-uradalomnak teg-
napelött egy vaggon utánvétellel terhelt zabszállit-
mányról szóló vasuti értesitőt hozott egy vasuti
szolga. Az uradalmi iroda gyanutlanul kifizette az
utánvételi összeget s másnap kocsikait küldött a
vasutra, hogy a szállítmányt behordassa. A kocsik
azonban üresen tértek vissza, mert a vasutnál
semmit sem tudtak a vaggon zabról. A károsult
uradalom följelentésére szigoru vizsgálat indult
meg, mely csakhamar eredményre vezetett. E sze-
rint az értesitést Neumann Ferencz távirógyakor-
nok hamisította s egy altiszt egyenruhájába öl-
tözve, ő maga vitte el az uradalom irodájába.
Neumann hosszas tagadás után végre - beismerte
tettét; átadták a királyi ügyészségnek.

— Hamis borok Sátoralja-Ujhelyen. A magyar
bortermő vidék szivében, ahol a góhér és a hárs-
falevelü szőlő terem, ott is pécsi bort, pinczében
szüretelt levet mérnek már. Sátoralja-Ujhelyen teg-
nap nagyobb mennyiségü hamís borra akadt egy
borvizsgáló-bizottság, mely Barthos József főszolga-
biró vezetése alatt tartott vizsgálatot. A "Magyar
Király" szállóban és két más kisebb korcsmában
akadtak hamis borra. A talált nagymennyiségű
pécsi, villányi és budafoki hamisitott borokat a
borvizsgáló bizottság rögtön konfiskáltatta.

= A Zoltán-féle szag- és iznélküli csukamáj-
olaj a legbiztosabb szer kölönféle gyermekbetegségek,
(vérszegénység, angolkór, skrofulózís, tüdővész) keletke-
zéseinek elháritására. Üvegje 1 frt Zoltán Béla udvari
szállitó gyógytárában, Budapest, V., Nagy-koronau. 23.

Napirend.
Naptár: Péntek, január 20. — Római ka-

tholikus: Fáb. és Seb. — Protestáns: Fáb. és Seb.
Görög-orosz: (január 8.) Dominikan. — Zsidó: Schebat
9. — Nap kél: reggel 7 óra 25 perczkor, nyugszik:
délután 4 óra 26 perczkor. Reggel 6 óra 37 percz-
kor a nap a vízöntő jegyébe l é p — Hold kél: dél-
elött 11 óra 12 perczkor nyugszik: éjjel 2 óra 11
perczkor.

A miniszterelnök fogad délután 4—5-ig.
A föváros középitési bizottságának ülése

d.u. 4 órakor az ujvárosházán.
A föváros pénzügyi és gazdasági bizottsá-

gának ülése délelött 10 órakor a régi városházán.
Technologiai iparmuzeum nyitva 9—12-íg és

délután 3—5-ig.
Az iparmüvészeti muzeum és az iparmüvé-

szeti társulat állandó bazárja nyítva délelött 9—l-ig.
Szabadalmi levéltár (Erzsébet-körut 19.) nyitva

délelött 9-l-ig.
- Nemzeti-muzeum régiségtára, nyitva, délelőtt

9—l-ig. A muzeum többi tárai, köztük a néprajzi
muzeum 50 krajczár belépő-dij mellett megtekinthetők.

Kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsar-
nokban nyitva d. e. 9-től d. u. 2-ig.

A Nemzeti Szalon kiállitása, (Ferencziek
tere 9.) nyitva délelött 9 órától este 9 óráig. Belépti dij"
20 krajczár.

A "Hódoló díszfelvonulás". Eisenhut Ferencz
óriási körképe. Városliget, Andrássy-ut végen, látható
reggel 9-től este 1/2 5 óráig. Belépő dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

Lukács Béla fölolvasása.
A fővárosi iparosok körében Lukács Béla, a

párisi kiállitás magyar kormánybiztosa, ma este
nagyszáma diszes közönség eiőtt felolvasást tar-
tott a párisi kiállitásról és nevezetesén Magyaror-
szág ottani részesedéséről és sok részletet elmon-
dott, amelyek arról tanuskodnak, hogy a kor-
mánybiztosság czéltudatos müködése és az illeté-
kes tényezők hathatós támogatása a párisi kiálli-
tás magyar osztályának fényes sikerét biztositja.

A felolvasót, akit beléptekor zajosan megél-
jeneztek, Ráth Károly, a kör elnöke, üdvözölte és
egyszersmind a felolvasás tárgyának nagyfontos-
ságát jelezte.

Lukács Béla előrebocsátotta, hogy nagy kész-
séggel vállalkozott a, párisi kiállitás előmunkálatai-
nak ismertetésére, mert buzdítani óhajtja azokat,
akik esetleg még jelentkezni akarnának és mert a
magyar kiállításnak immár körvonaloznató képét
a szakférfiak birálata alá kivánja bocsátani, annál
inkább, mert a netáni tanácsok és uj eszmék elől
egyáltalán nem kiván elzárkózni

A tárgy illusztrálása czéljából a felolvasó a
tervrajzok egész tömegét mutatta bé, melyek egy-
részt a kiállitás általános elrendezését, másrészt a
magyar kiállitási csoportok beosztását és külsö di-
szitését és a magyar retrospekliv-kiallitás pavil-
lonját mutatják be.

A párisi kiállitás általános tervrajzának ma-
gyarázata közben a felolvasó többek közt a hir-
neves gördülő (sétáló) vasutat ismertette, továbbá
a chemin élévateurt, mely az egyes pavillonokban
az egyes emeletek közt közvetíti a közlekedést
egészen uj rendszer szerint; kiemelte a villamos-
sági pavilont, mely bizonyára egyik legvonzóbb
része a kiállításnak, és a villamosságnak sok ne-
vezetes uj vívmányát fogja bemutatni. - A kiál-
litási terület bejáratát a place de la Concorde mel-
lett levö óriási kapuzat fogja képezni, mely éjjeli
látványosságnak van szánva a villamos világítás
effektusainak uj felhasználásával. Leleményesen ol-
dották meg a bejárat kérdését azzal, hogy a ka-
puzat kört képez 56 bejáróval s igy óránkint 60000
ember léphet he a területre.

• Az Esplanade des Invalides és a Champs de
Mars közt lesz a „rue des nations" a külföldi
államok külön pavillonjaival, amelyekben a leg-
több állani önállóan is bemutatja magát amellett,
hogy a csarnokokban is kiállítanak. Ott lesz a
Pont des Invalides mellett, az angolok szomszéd-
ságában a magyar pavillon is, melynek rajzait be-
mutatták a mücsarnokban. Ez is ugy, mint az
1896-iki történeti épületek történeti és nemzeti
jelleggel bir; amit a kiállitási igazgatóság is
megkövetelt (A németek a legujabb hirek szerint egy
rajnamlléki specziális német jellegü várat mutat-
nak be.) A magyar pavillon Magyarország ezeréves
fejlődését szimbolizálja, ugy, hogy tényleg meglevő
hazai műemlékek motívumai és részletei reprodukál-
tattak, lesz benne lovagterem, kápolna, egy régi
főúri kincstár stilszerü történeti hűségű berende-
zésével; ezt az eszmét külföldiek is élénken helye-
selték.

A magyar kiállítás teremberendezési terve
teljesen kész, ugy, hogy már csak néhány jelent-
kezést fogadhat el a kormánybiztosság februárig,
mert a rendelkezésére bocsátott 14.400 négyszög-
méter el van foglalva. A konkurrenczia nagy arányu
lévén, a rendezés jelentékeny nehézségekkel járt,
nagy szellemi és anyagi erőfeszitéssel kellett arra
törekedni, hogy az univerzáló is bírálattal szemben
tisztességesen álljuk meg a helyünket. A produk-
czió tömegével itt nem lehet hatni és azért a
legjobb speczialitásainkat kellett összeválogatni,
de emellett bizonyos iparágakból meg kellett mu-
tatni, hogy bárha kisebb mértékben is, de már
müveljük. mert az ország kulturális állapotairól
általános áttekintést kell nyujtani, tanusitani kell,
hogy a haladás nálunk minden téren egyenletes.

Az irodalom és a közoktatás csoportjában a
magyar motívumokkal diszitett bejárattól több ut
vezet a területünkhöz; a közepén ott lesz a Jókai-
szoba, a nagy iró összes müveivel, összes fordítá-
saival, szobrával, arczképeivel, diszajándékaival

ugy, hogy a világ lássa, miképen tiszteli a magyar
nép a maga nagy iróit, emellett lesz a magyar
egyetemek kiállítása (mely vonzóan fogja feltüntetni
egyetemeink tevékenységét), a magyar müvészet,
müiparszakoknak és a horvát közoktatás alosztálya;
láthatók lesznek a Magyarországban egy óv alatt
megjelent összes könyvek, folyóiratok és hirlapok,
mely gyüjtemény . ki fogja domborítani, hogy a
"polyglott" Magyarországban milyen hatalmas a
magyar faj szupremácziája. (Ezt a fejtegetést a hall-
gatóság élénken megtapsolta.)

A gépgyártás csoportjában 1700 négyszög-
métert kaptunk, itt nagy objektumokat állítunk ki:
például egy ezer lóerejü gőzgépet és dynamot
(amennyiben a kiállitás világításához szolgáló eröt
ezer lóerő erejéig magyar gépek fogják szolgál-
tatni), egy nagy bánya-emelőgépet, egy hatalmas
álló szivattyut (melyet a főváros megrendelt és át-
engedett a kiállításra) villamos futódarut, fa és fém
megmunkáló gépeket stb., a villamossági osztály-
ban is biztos a siker, mert nagyszámu tárgyain-
kon kivül specziálitásokat is mutatunk be.

A mérnöki tudományok csoportjában ott
lesz a magyar királyi államvasutak kiállítása, a
Ferencz József-vasut, fővárosunk e nevezetes spe-
cziálitásának egy részlete, a jármüvek kiállításá-
ban pedig, a vincennesi erdőben egy luxusvonat és
egy tehervonat. Itt a felolvasó megemlíti, hogy az
automobilizmus, mely nálunk még jóformán isme-
retlen, egyik legnevezetesebb része lesz a kiállí-
tásnak, mert a helyi szállításban nagy jövője van.

A mezőgazdaság és az élelmezési csoport
együtt van; a főúton modernizált székely famoti-
vumok vannak alkalmazva díszítésül; a főbejárat-
tal szemben állattenyésztésünk legszebb fajait, a
bort, a malom-, czukor-, szesz- és söripart mutat-
juk be; itt kap helyet a mezőgazdasági szakok-
tatás és a mezőgazdasági gépipar. Az objektumok
biztositva vannak.

József és Frigyes főherczegek kiállítanak
uradalmi üzemeket; a magyar lisztkivitel érdeké-
ben bemutatjuk egy sütőházban (magyar boglya),
a magyar süteményeket ; boraink bemutatása czél-
jából borkóstolót rendeznek be ; a magyar sör-
nek, a magyar hentesáruknak is igyekszik a kor-
mánybiztosság propagandát csinálni. Magyar csárda
nem lesz, mert ilyesmivel már nem kell brillírozni.

A textilipar csoportja szép dekoráczióval ter-
veztetik ; ott lesznek a magyar díszruhák, a kék-
festőipar, a magyar és a horvát háziipar stb.

Kiváló érdekesen lesz bemutatva a magyar
lakásberendézési ipar. Az intéző körök és főleg
a király hathatós támogatása folytán iparosaink a
párisi kiállításban be fognak mutathatni oly tár-
gyakat, melyekben teljes mértékben fejthetik ki
képességüket, anélkül, hogy nagy anyagi áldozato-
kat kellene hozniok. A kormánybiztosság interven-
cziója folytán most rendeltek meg náluk nagyobb
objektumokat, amelyeket kiállíthatnak Párisban;
igy nevezetesen az uj országházból a miniszterel-
nöki fogadótermet, a budai várlak pazar beren-
dezésü szent István termét, az új várlaknak mo-
dern kényelemmel berendezett vendégszobáját,
a várkert paraszt-szobáját, melyet a bol-
dogalt királyné tervezett és melyet a király
meg is rendelt most, a kápolnát, melyben a szék-
város sok értékes műtárgyat mutat be, egy ebéd-
lőt (a várlakból) teljes fölszereléssel, a várlak be-
járatáról a monumentális szoborcsoportot, melynek
lóalakját a konvenczionális gladiátor helyeit ere-
deti kivitelü magyar csikósalak fékezi, ami bizo-
nyára közfigyelmet fog kelteni, stb.

Az összes tárgyaknál a tulajdonosok mellett
ki lesz tüntetve a tervező müvészek és a kivitelt
eszközlő iparosok neve.

Már ezekből is látható — igy végezte Lukács
előadását — hbgy a kormánybiztosság czéltudato-
san és lelkesedéssel müködik a nagy czél érdeké-
ben és miután az összes érdekelt tényezők és az
intéző körök hathatósan támogatják a nagy vállala-
tot, bizton remélhetjük, hogy Magyarország a nagy
világversenyben méltóan fogja megállani a helyét.

A közönség az előadás részleteit zajos he-
lyesléssel kisérte és a felolvasást végül lelkesen
megtapsolta.
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Politikai párbaj.
A "Budapesti Hirlap" a mult hetekben "A

rendszer Torontálban" czimü czikksorozatot közölt,
amely különböző leleplezésekkel állott elö Rónay
Jenö torontáli főispán ellen. Ezeknek a csikkeknek
a hatása alatt Nagybecskereken tüntetés volt a fő-
ispán mellett. Szóba kerültek a vádak a vármegye
rendkivüli közgyülésén is - és itt Rohonczy Gedeon
országgyülési képviselö sértő szavakkal beszélt
arról, aki ezekhez a czikkekhez az anyagot szol-
gáltatta. Rohonczy beszédének kihivás lelt a kö-
vetkezménye. Dániel László, volt torontáli alispán
és Nógrádmegye volt főispánja, aki az emlitett lap
czikkeihez az anyagot adta, Szentiványi Árpád
képviselővel és Viczián ezredessel provokáltatta
Rohonczyt, aki erre megnevezte segédeit; gróf
Andrássy Tivadart és gróf Sztáray Jánost.

A segédek pisztolyban és egyszeri golyóvál-
tásban állapodtak meg. A párbaj ma délbea tizen-
két órakor volt az üllői-uti vám mögött levő hon-
védlovassági kaszárnyában.

A föltételek ezek voltak: egyszeri golyóváltás
simacsövü pisztolyokkal, huszonöt lépésnyi távol-
ságból ; a czélzás ideje tíz másodpercz. A felek
mindjárt az elsö pillanatokban, rövid czélzás után
lőttek.

Sebesülés nem történt, ami csak kicsibe
mult. Rohonczy golyója egy ujjnyira, süvitett el
Dániel feje mellett, akinek golyója Rohonczy bal kö-
nyökénél repült el. A segédek ezután jegyzököny-
vet vettek föl a párbajról. A felek nem békültek
ki. Rohonczyt izgatottan várta a kaszárnya kapu-
jában gróf Karácsonyi Jenő, Rónay Jenő, a toron-
táli főispán, Jekelfalussy Zoltán kamarás és a to-
rontáli urak kőzül többen.

A mai párbaj csak prológusa volt a toron-
táli czikkek miatt keletkezett lovagias ügyeknek.
Dániel ugyanis táviratban elégtételt kért Stassik
Ferencz és Mangold Sámuel ügyvédektől és Po-
povits Szilárd földbirtokostól is Nagy-Becskereken,
Ezek az urak a főispán tiszteletére rendezett ban-
keten sértően nyilatkoztak Dánielről. Azonkivül
kihívta Rónay a czikkek íróját, báró Kaas Ivort is,
de ezt az ügyet a főispán segédei: Rohonczy
Gedeon és Jekelfalussy Zoltán Kaas segédeivel,
Szentiványi Árpáddal és Ivánka Oszkárral jegyző-
könyvben intézték el. Dániel ugyanis magáévá
tette Kaas ügyét, mivel a czikkek az ő adatai
alapján készültek és a felelősséget is elvállalta
értük. Rónay ekkor Dánielt provokálta, a segédek
azonban ezt az ügyet is jegyzőkönyvileg in-
tézték el.

Ennek az ügynek a jegyzőkönyve a következö:

Jegyzőkönyv,
felvétetett 1899. január hó 18-án.

Jelen voltak: Rónay Jenö ur részéröl: Ro-
honczy Gedeon és Jekelfalussy Zoltán, Dániel
László ur részéről: Viczián Antal ezredes és Szent-
iványi Árpád.

Tárgy:
Rónay Jenő megbizottjai elégtételt kémek

Dániel László urtól a „Budapesti Hirlap" folyó
év; január hó 10-én megjelent "Rendszer Toron-
tálban" czimü czikkének a roulette-játékra vonat-
kozó részéért, mely által Rónay Jenö ur egyéni
becsületében érezte magát sértve. Kijelentik egy-
ben, hogy ezzel az emlitett czikksorozatnak a fő-
ispáni állással és működéssel összefüggő többi ré-
szét elintézettnek nem tekintik, hanem arra nézve
fentartják maguknak a jogot, hogy a vádak alap-
talanságának bebizonyitása czéljából a sajtóbiróság
utját választják.

Rohonczy Gedeon s. k.
Jekelfalussy Zoltán s. k.

Dániel László ur segédei a fentebbi kijelen-
tést tudomásul véve kijelentik, hogy a "Budapesti
Hirlap" folyó évi január 10-iki számában megje-
lent czikknek a roulette aztalra vonatkozó része
nem azon szándékkal iratott, mintha Rónay Jenö
ur mint professionatus bankár vendégeit kifosz-
tani akarná, hanem csak mint az ostorozott rend-
szer illusztrálása került az emlitett czikkbe.

Ezen roulette-re való hivatkozással Rónay
Jenö ur becsületét távolról sem akarta érinteni
vagy plane sérteni, mert tudta, hogy a roulette-

bankot ugysem Rónay Jenő ur, hanem többen
összeállva, főleg nők is adták.

Ez okból Dániel László ur felette sajnálja,
ha a közlemény intenczióját bárki is félreértve,
azt Rónay Jenő ur becsülete elleni támadásnak
nézte. Kijelentik egyuttal azt is, hogy Rónay Jenő
ur segédei ezt a nyilatkozatot a lapokban is köz-
zétehetik.

Viczián Antal s. k. ezredes,
Szentiványi Árpád s. k.

mint Dániel László megbizottai.
Rónay Jenő ur segédei ezen kijelentést tu-

domásul veszik és ezzel az ügy lovagias része
elintézettnek tekintetik. Kmf.

Viczián Antal s. k. ezredes
Szentiványi Árpád s. k.

mint Dániel László ur megbizottai.
Rohonczy Gedeon s. k.

Jekelfalussy Zoltán s. k.
mint Rónay Jenő ur megbizottai.

A burkus király flótája.
(Régi krónikákból.)

Mult héten Berlinben, tegnap pedig Bécsben
voltak fényes katonai ünnepségek.

A „Kaiser Franz" gárdagránátos-ezrednek
küldöttsége adta át I. Ferencz Józsefnek az ezred
hódoló föliratát, abból az alkalomból, hogy ő fel-
sége ötven éve tulajdonosa az ezrednek.

Régi, borju-bőrbe kötött és czikornyás be-
tükkel teleirt Diariumokat forgatva, szinte cso-
dálkozva olvassa a mai kor fia, hogy őseink ide-
jében a porosz és osztrák-magyar katona lisztek
kevésbbé barátságos látogatásokat is tettek uralko-
dóik székvárosában. Hadik apó magyar huszárjai
nem igen üldögéltek a berlini Thiergarten padjain
kellemetes ebédutáni sziesztában, mint most ami
kékattilás tiszturaink, de viszont a varkocsos,
pléh-sisaku porosz lovasok is véres vizitkártyákat
hagytak Szilézia földjén.

Tempora mutantur . . . Előttem fekszik az
„Országos Hirlap", amely Schwartzkoppen ezre-
desnek és társainak bécsi vizitjét irja le — mel-
lette mindjárt egy kékes-szürke, négyrét hajtott
árkosra irott levél, melyben Vay László „ezredes-
kapitány" a Hadik vezérlete alatt Berlinbe vonult
magyar huszárok sarczolását irja le testvérének,
Vay Mihálynak. Elmondja, hogy „a Tiszt-Urak
mind külömb-külömb Drága Portékákat" szedtek
össze, ollyan órákat, a' mellyek muzsikálnak, és
a' menyeken föl van tüntetve az Esztendőnek mind
a' négy Fertálya." A végén emliti, hogy majd ő
is viszen haza valamit, még pedig „az burkus ki-
rálynak hires, szép flautáját, még eggyik agár
kutyáját."

Hogy vége lett a háborunak, Vay László ez-
redes-kapitány csakugyan szerencsésen haza is ért
az agárral meg a nagy Frigyes pompás, gyöngy-
házzal kirakott flótájával, amelyet gondosan meg-
őrzött sok viszontagságok közt.

Csöndes nyári estéken áztán öröm volt holmi
régi szép nótákat elfujni a fekete ébenfafurulyán,
amelyiknek szinezüstből való volt mindenik billen-
tyűje. Fölfigyelt ilyenkor az egész szomszédság és
igy szóltak halkan a munkából hazatérő jobbágyak:

— Haj, de csak szépen szól a burkuskirály
flotája, imhol megint fujja az ezredes u r !

A gyönyörü egérszürke olasz agár pedig
már majdnem poczakot eresztett a nagy jólét mián,
mert dehogy hajtatta volna vele Vay László a nyu-
lat harmatos ugarban. Ott feküdt napestig az ám-
bituson, még jó puha máramarosi medvebőrt is
teritett alája a huszár, aki majdnem ölben hozta
egész Burkusországból hazáig.

Egyszer azonban valami kis baj támadt a
flóta meg az agár miatt.

Mind a kettő nagyon kedves jószága volt
ám nagy Frigyesnek, és hogy helyreállott a béke
meg a rend, minden királyi kastélyt összekutattak
utánuk. Valami úton-módon kitudódott aztán
nagysokára, mert hát az ilyesmit a tyuk is kika-
parja, hogy hová lett a flóta, meg az agár. A bölcs
porosz király nagyon jól tudta, hogy sarczolás ide-
jén minden szabad, hogy törvényes uton nem kö-
vetelheti kedves jószágait, megpróbálta tehát szép-
szerivel.

Finom urak, hires diplomaták elkezdtek le-
velezgetni Bécs és Berlin közt, és már egész nya-
lábra növekedett a muzsikáló szerszámról, meg a
kutyáról való akta, de csak nem értek el ered-
ményt. A vitéz ezredes ur azzal allegált, hogy
zsákmány, és hogy ez neki drága emlék, egy olyan
hős és nagy ellenségtől, mint Fridrik.

Még rabulistikákkal is dobálódzott írásai-
ban, ugy, hogy a famíliájában pedig szokatlan
nagy udvariasság és simaság mián sem lehetett
belékötni.

De nagy diplomatáknál, tudós fiskálisoknál
lángeszübb Mária Terézia, aki már 1741. óla
tudta, hogy a magyar nemesnél mindent keresztül
visz a nyájas asszonyi szó, kapta magát, ad
audiendum verbum regium rendelte föl Vay Lászlót
Bécsbe.

Az emeritált huszárezredes nyomban utnak
indult, és legszebb uniformisába öltözködve,
vuklijait, czopfjait a legelső frizér által adjustál-
tatva, csengett-bongott fel a Burg széles lépcsőin.
Szemrevaló legény volt még mindig a burkus há-
boru vitéze, és a nagyvirágu, selyemviganós,
puderos fejü udvari dámák, akik Mária Terézia
idejében minden bejelentés nélkül jártak ki s be
a királyné lakosztályaiban, összesúgtak, mikor be-
lépett a sárgára viaszolt tükrös terembe.

Mária Terézia szives szóval, nyájas mosoly-
gással fogadta egykori hős katonáját, aztán emlé-
kezett régi vitéz tetteiről, a héteszlendős háboru
csatáiról, s arról, hogy hányszor vitték koczkára
életüket a derék huszárok hazáért — királyért.

— És most — szólt Mária Terézia hirtelen
fordulattal — még egy flótáról, meg egy rossz
kutyáról sem akar a kedvemért lemondani, ezre-
des uram.

Vay László nagyot nézett.
A királyné aztán még elmondta, hogy meny-

nyit irnak a kanczelláriához Berlinből, a Frigyes
király furulyája, meg az agara miatt, s hogy neki
addig nem lesz nyugta, mig Vay László azokat
vissza nem származtatja.

Az ezredes urnak nagyot dobbant a szive.
Szeme megvillant s ajkáról majdnem elröppent a
régi pozsonyi mondás, a vitam et sanguinem.. .
de csak visszakapta.

Egy kutyáért mégsem illenék igy ejteni a szót.
Hogy mit felelt a bájos asszonykirálynak azt

nem őrizték meg egész pontossággal a családi
krónikák, annyi azonban tény, hogy Vay előtt
szent volt királynőjének a kivánsága, és két hét
mulva Bécsben volt már az ezüst-billentyüs flóta,
meg az egérszőrü agár is.

Erről már vagyon emlékezet egy régi szám-
adási jegyzékben, amelynek egyik tétele igy
hangzik:

„Az Fridiik király flótájának meg az agará-
nak Bécsbe való tránczportja, az megfelelő kisérő
Személlyel száz forint rh. . . . "

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET .
* Hirek a Vigszinházból. A Vigszinházban

holnap, pénteken, délelőtt féltizenegykor tartják
meg Ordeneau és Valabrégue háromfelvonásos
„Bodard és Godard" czimü bohózatának a főpró-
báját. A bohózat Lázár Leó fordításában, szomba-
ton este kerül szinre. — Pinero-nak „A második
feleség" (The Second mrs. Thankeray) czimü szin-
müvéböl megkezdték a szinpadi próbákat. Ez
„Bodard és Godard" után legközelebbi ujdonsága
lesz a Vígszínháznak. — Szécsi Ferencz, lefordi-
totta Sírandin-nek egy egyfelvonásos vigjátékát. A
kis darab, melyben Hegedűs Gyulának van sze-
repe, „Hajnali vendég" czim alatt még ebben az
évadban szinre kerül.

* A „Henschel fuvaros" bemutatója. A Burg-
szinházban ma este volt Gerhart Hauptmann.
"Henschel fuvaros" czimü szinmüvének a premiéreje.

A darab, amely tudvalevőleg sziléziai paraszt-
milieuben játszik, rendkivül nagy hatást keltett,
amint bécsi tudósitónk ma éjjel telefonon el-
mondta nekünk. Sonnenthal a darab czimszerepé-
ben fényes sikert aratott. Hauptmannt a közönség
vagy féltuczatszor hivta a lámpák elé.
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* Thomson. Thomson Czézár- hegedümüvész,
ki amerikai hangversenykörutjáról Europába vissza-
érkezett, február 20-án Budapesten a "Royal"
szálló termében hangversenyt rendez. Ez alkalom
mal először fog játszani egy Amerikában 30.000
dollárért vett „Amati" hegedün.

• Az iparmüvészeti aranyérem. E sokat boly-
gatott ügy immár végleges befejezéshez jutott. Dr.
Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter ugyanis
ma érkezett leiratában arról értesitette Radisics
Jenő iparmüvészeti muzeumi igazgatót, az arany
érem juryjének elnökét, hogy a jury egyhangu-
lag hozott javaslatát elfogadja és az iparmüvé-
szeti arany érmet Roth Miksa müiparosnak ado-
mányozza. A leiratnak erre vonatkozó része igy
hangzik :

„A magyar iparmüvészeti muzeum kebe-
lében alakult pályabiróságnak 1899. évi január
másodikán tartott ülésén titkos szavazással,
egyhangulag hozott javaslata alapján, az ipar-
müvészeti nagy arany érmet Roth Miksa
budapesti müiparosnak adományozom, ama
üvegmozaik munkáért, és Tifany-féle anyagból
készitett ablakképekért, melyeket az iparmüvé-
szeti társulatnak 1898. évi kiállításán bemuta-
tott és amelyekkel a velenczei mozaik-munkák-
nak lakásokban való meghonosítását és az opa-
lescens üvegnek festői felhasználása terén mü-
vészeti szinvonalon álló izlését és alkotó képes-
ségét igazolta."

* Liszt Ferencz szobra. A weimari Liszt-
szoborbizottság elhatározta, hogy Liszt Ferencz
emlékének méltó szobrot emel a "weimari Liszt-
muzeum előtti parkban. A szász-weimari herczeg
protektorátusa alatt álló bizottság pályázatot hirdet
most e szoborra, amelyen Németország és Ausztria-
Magyarország szobrászai vehetnek részt. Az elsö
pályadíj kétezer márka, a pályázat határideje no-
vember elseje.

* Mascagni „lrís"-e Milanóban. Mascagni leg-
ujabb operáját a héten mutatják be a milanói
Scala-ban. A milanói közönség ítélete döntő egész
Olaszországban s igy Mascagni maga akarta diri-
gálni az első előadást. A Scala igazgatósága azon-
ban udvarias levélben értesitette Mascagnit, hogy
nem reflektál a dirigálására. A mester most
persze haragszik és el sem megy a piemiére-re.

* Feydeau uj darabja. A párisi Nouveautés-
szinházban Feydeaunak egy uj bohózata, "La
dame de cher Maxime" mulatatja a közönséget. A
darab farsangi bohóság, amely egységre, eredeti-
ségre nem tart igényt, az izlésnek épenséggel fit-
tyet hány és csak nevettetni akar. Egy kikapós
tudós, Doktor Petypon "véletlenségből" a lakására
viszi a Moulin Rouge egyik tánczosnőjét, Mome
Crevette kisasszonyt. Jellemzi a darab tonusát,
hogy a kisasszony az egész első felvonás alatt
ágyban fekszik, egy párszor felkel, de csak azért,
hogy ujból lefekhessen. Természetesen a doktor ur
nejének tartják és ketten együtt elutaznak Petypon
egy tábornok-rokonához. A tudós doktornak persze
törvényes felesége is van, aki szintén ellátogat a
generálishoz és aki elött Mome-Crevette kisasz-
szony Gábor arkangyalnak jelenik meg. Egy csomó
derűlt félreértés után Petypon ur és a felesége
hazautaznak Párisba, a tánczosnő pedig a tábor-
noknál marad. A közösség a darab bohókás jele-
neteit vidáman fogadta.

Felelet Szemere Attilának.
Szemere Attila képviselő ur néhány bíráló

szóra méltatta azon megjegyzéseket, melyekkel mi
Rippl-Rónai müvész ur utolsó nyilatkozatát, kísér-
tük. E megtiszteltetés értéke ránk nézve még sok-
kal nagyobb lett volna, ha a képviselö ur, mielőtt,
az ügybe fölvilágositólag beleszól, megszerezte
volna a teljes informácziót aziránt, hogy mi forog
itt szóban. Minthogy erre, ugy látszik, alkalma
nem volt, készségesen szolgálunk neki ez informá-
czióval.

Rippl-Rónai január 5-én a következőket pa-
naszolta el az ujságokban:

"Az iparmüvészeti muzeumban rendezett
karácsonyi kiállitáson a nagy arany-érmet Roth
urnak ítélte oda a jury, azzal a kijelentéssel,

hogy az érmet Rothnak azért adja, mert Thék-
nek" minthogy jury-tag, nem adhatja. R ó l a m
t e h á t , mint a Théknél készült butorok terve-
zőjéről és kiállítójáról, e z e n j u r y e l ő t t
s z ó s e m v o l t . Pedig a jury jól tudja, hogy
azok a butorok az én alkotásaim."

E panaszra eddigelé czáfolat nem érkezett;
senki sem tagadta a tényt; senki még kétségbe
sem vonta. A megjelent nyilatkozatok mindmeg-
annyian másról beszéltek.

Mi közel két hétig vártuk a feleletet; és
csak akkor nyilvánítottuk véleményünket, mikor a
vita az érdekelt felek részéről befejezettnek lát-
szott. Mondtuk pedig, hogy a jury nem járt el
helyesen, mert Théknek semmi köze sem volt
Rippl-Rónai kompoziczióihoz és ennélfogva az a
körülmény, hogy 6 jury-tag, nem ütheti el Rippl-
Rónait a versenytől.

Nem volt Théknek köze azokhoz a butorok-
hoz, aminthogy nincs köze a pallérnak és a kő-
mivesnek az épitész müvészi kompozicziójához. A
parlament épülete Steindl müve és nem azoké,
akik a köveket kifaragták és egymásra rakták.
Rippl-Rónai versenyen kivül lelt helyezve, mert
Théknél csináltatta tervezett butorait. Ha más
műhelyben csináltatja, akkor versenyen belül
lett volna?

Van ebben értelem?
Itt tehát — ugy, amint a dolgok jelenleg

állnak a nyilvánosság előtt — igazságtalan mellő-
zés történt

Jelentse ki a jury, hogy Rippl-Rónai, Thék-
nek, mint jury-tagnak versenyen kivül helyezése
után, még mindig versenyben maradt, mint ver-
senyző tekintetbe véletett és Roth által legyőze-
tett: és nem lesz többé semmi szavunk a verseny
eredményéhez. Mert e kijelentésben megóvva fog-
juk látni a müvészi alkotás jogos érdekeit,

Rippl-Rónai igazságáról minket épen az a
tervrajz és fénykép győzött meg, melyet a „Ma-
gyar ipar" a héten közzétett. E képekből napnál
világosabban derül ki, hogy a kérdéses butor Rippl-
Rónai alkotása. Ezt csak az oly. ember tagad-
hatja, aki sohasem látott egy rajzot sem azok kö-
zül, melyek a mult századok nagy butorépitői,
Boule, a Caffieri-k stb. után ránk maradtak. Ezek ép
oly egyszerüek és ép oly tüzetesen magyarázzák a
butor tektonikáját, mint a Rippléi.

És ennélfogva ismételjük tegnapi kérelmünket.
Kérünk dijat a k o m p o z i c z i ó és a

s e g é d m u n k á s számára, mert tulajdonképen
ezeknek legsajátabb müve a műtárgy. Ezenkivül
adhatnak dijat a m ü h e l y b i r t o k o s á n a k
is, még ha ez nem is komponál, nem is gyalul.
Mert ennek vállalkozása is közjelentőségü, és nem
lehet az érdemet töle elvitatni. A munkatárs.

FŐVÁROS.
• (A tuberkulózis terjedése.) A közegészségügyi

bízottság ma délután tárgyalta a tiszti főorvosnak
a tuberkulózis terjedéséről szóló jelentését és a
baj meggátlására vonatkozó javaslatait. A bizott-
ság dr. Adler Zsigmond, Müller Kálmán, Scher-
mann Adolf és Halmos János felszólalása után a
javaslatokból csak azt, fogadta el, hogy tuberkulo-
tikus haláleseteknél a halottasházat fertőtleníteni
kell. A javaslat többi részét a bizottság ujabb ta-
nulmány tárgyává téteti., .

(Mérsékelt bérletjegyek a villamoson.) A ta-
nács ma tudomásul vette a városi villamos vasút-
társaság mérsékelt bérletjegyeinek tarifáját. A
társaság a következő bérletjegyeket adja ki: 20 darab
10 krajczáros jegy 1 forint 80 krajczár, 20 darab.
5 krajczáros jegy 1 forint 40 krajczár és 20 darab
6 krajczáros jegy 1 forint.

(A sikló közlekedése.) A tanács felhívta a
budai sikló-részvénytársaságot, hogy a közlekedést
esténkínt kilencz óra helyett tizenegy óráig tartsa
fenn. A társaság fölebbezett s a tanács azt java-

solja a közgyülésnek, hogy a fölebbezést utasítsa
vissza.

(A Szinkör és a Vig Opera.) Feld Zsigmond-
nak, a Városligeti Szinkör igazgatójának a szer-
ződése szerint a Városligetben uj szinházra a fő-

város nem adhat engedélyt. A Vig Operára azon-
ban a közgyülés kiadta az épitési engedélyt s a
tanács ma abban állapodott meg, hogy Feld Zsig-
mond szerződését csak akkor ujitja meg, ha ez a
Vig Opera miatt kifogásokat nem tesz.

(Szabad szinpad a fővárosban.) A párisi
„Theatre libré" mintájára Koch Sándor impre-
zárió egy szabad szinpad létesítését tervezi a fő-
városban. Czélja volna e színpadnak egyrészt te-
ret nyitni ugy a produktív, mint a parlagon he-
verő drámaírók munkásságának, másrészt a hely-
árak tetemes mérséklése által ajtót nyitni a sze-
gény nép előtt, hogy a muzsák hajlékát megis-
merje és megszeresse. Koch kérvényét, melyben a
szinpad létesítésére engedélyt kér, s amelyből az
látható, hogy sejtelme sincs arról, hogy mi az a
Theatre libré, előzetes tárgyalás és véleményezés
végett a közoktatásügyi bizottmánynak adta ki a
tanács.

A nöimunkások képzése.
A kereskedelemügyi miniszter — mint azt

annak idején már emlitettük volt — az iparos-
tanoncz-iskolák mintájára női tanoncz-iskolákat
óhajt felállítani. E czélból nemrégiben felhivást
intézett az összes törvényhatóságokhoz, hogy a
különféle iparvállalatoknál és gyárakban alkalma-
zott női munkásokat, még pedig külön a tizenöt
évnél fiatalabbakat, külön a tizenöt évnél időseb-
beket, irják össze.

A fővárosban a kerületi előljáróságok már
elvégezték az összeírást, melynek eredményéből
közöljük a következő adatokat.

Az összeírás szerint (ha ugyan hiteles, amit
a forrás ismerete után határozottan kétségbe kell
vonnunk) Budapesten összesen 4912 nőimunkás
van a különböző iparvállalatoknál és gyárakban
alkalmazva; ezek közül 2312 tizenöt évesnél fiata-
labb, a többi munkásnő pedig tizenöt évesnél
idősebb.

Kerületek szerint legtöbb a hetedik kerület-
ben van és pedig 1281 tizenöt évesnél fiatalabb és
1414 tizenöt évnél idősebb ; igen sok van a Belváros-
ban is és pedig 570 tizenöt évnél fiatalabb és 640
tizenötévnél idősebb. — Legkevesebb a harmadik
kerületben, — állitólag összesen 12! — ami azon-
ban teljesen hihetetlen, annál inkább, mert hisz
Ó-Budán, tudtunkkal, egy csomó gyár van, ahol
s z á z á v a l vannak női munkások alkalmazva.

A női tanoncziskolákat a tizenöt évnél fia-
talabb munkásnők számára óhajtja a kereskedelem-
ügyi miniszter fölállítani, kiknek ugyancsak nagy
szükségük volna egy kis továbbképzésre, mert hisz
á kerületi elöljáróságok kimutatása szerint a 2312
fiatal munkásnő kőzül mindössze csak 7 5 - e n
j á r n a k e s t i i s m é t l ő i s k o l á b a .

A női tanoncziskolák fölállítása bizonyára
tetemes uj terheket fog a fővárosra is róni. De
ugy hiszszük, hogy a hatóság szives készséggel (!)
fog erre a czélra is áldozni, hisz ezt parancsolja
a humanizmus is.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Polónyi Géza sajtópöre. Szávay Gyula, a

„Győri Hirlap" szerkesztője, a Polónyi-Splényi ügy-
ről czikket irt s kemény kritika alá vette Polónyi
Géza szereplését. A közlemény miatt Polónyi sajtó-
p ö r t i n d i t o t t .

= Megszüntetett sajtópör. Mikor tavaly a
rendőrség megkezdte a szocziálisták kiutasítását
és letartóztatását, Weiszhaus Ödön lakatos a „Nép-
szava" április 30-iki számában „Rovás" czimen
keményen megtámadta a rendőrséget. A rendőrség
megkeresése folytán a főügyészség sajtópört indi-
tott Weiszhaus ellen. Az esküdtszéki tárgyaláson
azonban Weiszhaus nem jelent meg, de az esküd-
tek ennek daczára marasztaló verdikttel nyilvános
becsületsértésben mondták vétkesnek Weiszhaust.
Mivel az itéletet in contumaciam hozták még egy-
szer kellett az ügyet tárgyalni. Az ujabb tárgyalá-
son, amely mára volt kitüzve, Zsitvay Leo elnö-
költ, a közvádat dr. Gáll Endre alügyész képvi-
selte, a panaszos rendőrség részéről Máltás Hugó
rendőrtanácsos volt jelen. A vádlott dr. Gál Jenő
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védőügyvéd kiséretében jelent meg. A tárgyalás
megkezdésekor a vádlott kijelentette, hogy a czikk-
ben irottaknak valótlanságáról győzödött meg idő-
közben és kész bocsánatot kérni. Máltás rendőr-
tanácsos erre visszavonta panaszát és EZ ügyész
a vádat elejtvén s a sajtó-eljárás megszüntetését
kérte. A biróság ilyen értelemben hozta meg ha-
tározatát, amelyben a kincstárt, mint per-elejtő
felet, a költségek megtéritésére is kötelezte..

== Fölmentett albiró. Csanády Géza temes-
vári albirói tavaly azzal vádolták, hogy egyes fe-
lektől megvesztegettette magát. Ennek a vádnak
az alapján állásától is fölfüggesztették. Hosszas
tárgyalások után ma hozott itéletet a megvádolt
albiró ügyében a lugosi törvényszék, mely a vizs-
gálatra delegálva volt. A törvényszék a tanuk za-
varos és ellentmondó vallomásaiból nem tudott
semmi hiteles és konkrét vádpontot kivenni, s az
albirót fölmentette.

= A rendőrség vádja. A budapesti állam-
rendőrség ma mint panaszos szerepelt egy hatóság
elleni erőszakot tárgyaló bünpörben. A vádlottak
Hruska Rezső és Ferencz fivérek voltak, akik a
nyáron berugott állapotban, állitólag, bántalmaztak
egy rendőrt. A tárgyaláson az tünt ki, hogy elő-
ször is a rendőr valószinüleg nem volt tulságosan
gyöngéd a két berugott polgártárssal szemben,
másrészt pedig a bántalmazás sem kétségtelen. A
rendőr csak annyit tudott bizonyitani, hogy a vád-
lottak nem akarták magukat igazolni. Erre dr.
Schneider Gábor alügyész elejtette a vádat, a tör-
vényszék pedig felmentve a vádlottakat, megta-
gadta a rendőr kártéritési igényét, amelyet állitólag
eltépett köpenyéért támasztott.

Esküdtek összeírása.
Az idén lépnek életbe azesküdtbirósá-

gokról szóló l896-ik és l897-ik évi törvények.
A közönség e korszakos eseménynyel nem igen
törödik (figyelmét egészen lekötik a politikai bü-
nök), és a szervezés elsö teendöi csak az illetö
hatóságoknak okoznak nénit szenzácziót. Most
folyik ugyanis az esküdlek alaplajstromának
összeállítása és a budapesti kerületi előljáró-
ságok is ezzel foglalkoznak. Az esküdtképes
polgárok alaplajstromának összeállítására nézve
tudniillik az 1897. XXXIII. törvényczikk igy
intézkedik:

9. szakasz. Városokban a polgármester, köz-
ségekben a biró, Budapesten a kerületi elöljáró a
városi törvényhatósági bizottságnak, illetőleg vá-
rosi vagy községi képviselötestületnek, a székes
fővárosban pedig a kerületi választmánynak (1893:
XXXIII. törvényczik 29. szakasza) két kiküldött-
jével, — akiknek egyike községekben mindig a
községi, illetőleg körjegyző, — mint összeiró bi-
zottság k ö t e l e s e g y b e á l l i t a n i azok-
nak a városukban, illetőleg kösségükben, kerüle-
tükben lakó összes férfiaknak névjegyzékét, akik z
fenti 4. szakasz értelmében esküdtek lehetnek és
az 5. és 6-ik szakaszok kizáró rendelkezései alá
nem esnek.

Hogy mikép kell a névjegyzéket őssze-
állitani, azt meg megmondja az 1898. évi
3300. szám alatt kelt igazságügyminiszteri
rendelet. A következőkép:

4. szakasz. Az összeiró bizottság az esküd-
tek alaplajstromát h i v a t a l b ó l á l l i t j a
ö s s z e .

E czélból az összeirást az e s k ü d t k é -
p e s f é r f i a k l a k á s á n m e g j e l e n v e
v é g e z h e t i , vagy amennyiben a helyi viszo-
nyokhoz képest czélszerünek mutatkozik, a rendel-
kezésre álló adatok alapján esküdtképesnek ismert
férfiak lakására az A) alatti minta szerint kiálli-
tandó ö s s z e i r ó l a p o k a t k ü l d és azokat,
ha rögtön kitölthetök, azonnal, különben pedig há-
rom nap alatt elhozatja.

Az összeiró-bizottság a választók névjegyzé-
kében, az adólajstromokban, vagy más hivatalos
összeírásokban, későbbi években pedig a megelőző
év alaplajstromában foglalt idevonatkozó adato-
kat és saját tudomását is f e l h a s z n á l h a t j a .

E z e n f e l ü l minden évben a helybeli
szokásnak megfelelő módon közzéteszi, hogy a
hatósága egész területén lakó minden esküdtképes
férfi, egy vagy több napon — az alaplajstromba
való felvétel végett — az összeiró-bizottság előtt
személyesen, vagy meghatalmazott által is meg-
jelenhetik.

6. szakasz. Az összeiró-bizottság a 4. sza-
kaszban megjelölt adatok alapján m i n d a z o n
e g y é n e k e t , k i k a z 1897: XXXIII. t ö r -
v é n y c z i k k 4. s z a k a s z a é r t e l m é b e n
e s k ü d t e k l e h e t n e k , b e t ű r e n d b e n
a B) a l a t t i m i n t a s z e r i n t k é s z í -
t e n d ő a l a p l a j s t r o m b a f e l v e s z i
kivéve azokat, akikre nézve kétségtelen, hogy az
idézett tönrényczikk 5. és 6. szakaszai értelmében
az esküdtbírói szolgálatból ki vannak zárva.

Az idei esztendőre nézve különben, mi-
vel a dolog szerfölött sürgős, mert az idén
tulajdonképen a tavalyi teendőket kell végezni,
a miniszteri rendelet igy intézkedik :

27. szakasz... az idézett törvényczikk
életbelépésének évére a törvény 9., 10., ll., 12.
és 13. szakaszaiban foglalt határidők a következö-
leg állapíttatnak meg :

1. az a l a p l a j s t r o m j a n u á r h ó b a n
k é s z i t e n d ö el. Ehhez képest az összeiró-bi-
zottságba a kiküldötteket 1899. évi január hó 1—8.
napjai közt kell megválasztani és ugyanezen idő
alatt az összeiró-bizottságokat is meg kell alaki-
tani (3. szakasz), január hó 9—12-ike között közzé
keli tenni a 4. szakaszban körülirt hirdetményt,
melyben január hó 16—28-ika közt egy vagy több
napot kell kitüzni avégből, hogy az esküdtképes
egyének az alaplajstromba való felvétel végett az
összeiró-bizottság előtt jelentkezhessenek.

Mindezekből hát világos, hogy a fővárosi
előljáróságoknak kötelességük:

Először: Az összeiró-bizottságokkal vé-
gigjáratni minden házat, vagy minden esküdt-
képesnek ismert ember lakására összeiró-ivet
küldeni.

Másodszor: M e l e s l e g még a jelent-
kezésre is köteleseknek határidőt kitüzni.

Harmadszor: Az idén - januárius 31-éig
kell mindezt megtenni.

Hasonlóképen a rendeletből világos, hogy
az elöljáróságoknak s z a b a d az összeirás
czéljaira a választók névjegyzékének a d a t a i t
fölhasználni. (Például, hogy ki hány esztendős,
milyen foglalkozású stb.)

Érdekes már most, hogy a fővárosi ha-
tóságok a polgárságnak ezzel a valahára el-
nyert jogával mily kedélyesen bánnak el. A
fővárosi hatóságok tudniillik mindenekelőtt
félremagyarázzák azt, ami nekik s z a b a d .
(Ez talán nem is ujság.) Az összeírást ugyanis
egy régibb bizalmas megállapodás folytán első-
sorban a választók névjegyzékének a 1 a p -
j á n végzik, holott a törvény annak az a d a -
t a i t jelöli csak meg fölhasználhatókul. Mert
az esküdti kvalifikáczióhoz nem szükséges,
hogy az ember az adóját ki is f i z e t t e lé-
gyen; a választók névjegyzéke tehát nem lehet
bázis, mivel akkor az adósok kimaradnak.

De ez a tulkapás még hagyján. Neveze-
tesebb, hogy az összeírás körül, ma, január
20-án még mindig nem látjuk az előljáróságokat
kötelességük terén buzgólkodni. Megjelentek
ugyan a plakátok, amelyek az esküdtképes
polgárokat a bizottság elölt való jelentkezésre
szólítják föl (akkora plakátok, mint egy te-
nyér), de ezt a tulajdonképen pótló intézke-
dést a főváros elfelejti a föintézkedéssel „ki-
egészíteni." M i n d e m a i n a p i g m é g
n e m t u d u n k p o l g á r r ó l , a k i n e k a
l a k á s á n ö s s z e í r á s v é g e t t e m b e -
r e k v a g y i v e k m e g j e l e n t e k volna.
Mi ez? Az elöljáróságok, ugy tudjuk, azt hi-
szik, hogy az l899-ik évben máskép kell ösz-
szeírni, mint máskor. De miért? Hiszen a ren-
delet 27. szakasza kimondja: „Az alap-
lajstrom január hóban készítendő el.* Vagyis
az idén januárius hóban kell megtenni
m i n d a z t , ami máskor majd májusban lesz
megteendő. Nincs itt specziális eset, csak
specziális kényelemszeretet az előljáróságok
részéröl, akik előtt most mindenkinek meg
kell jelennie, aki esküdt akar lenni. Ez sokakat
igen fölháborit, mert az esküdtképes polgárok
is kényelemszeretők, kivált mikor törvény biz-
tositja a kényelmüket.

• «

Szóvátesszük ezt a dolgot, mert csak
látszólag jelentéktelen, tényleg azonban sok
száz ember jogának veszedelmét jelenti. Ideje-
korán is kívántunk felszólalni, január har-
minczegyedikéig még tizenegy nap van, addig
ki lehet nyomatni az összeiró-iveket, amelyeket
már rég be kellett volna szedetni.

SPORT.
+ Szemere Miklós versenyistállója. Szemere

Miklósnak az idén 21 lova van trainingben Tatán
Mav trainernél. Legnagyobb értékkel kétévesei bir-
nak, mélyek kiváló származásuak és külsejük is
sokatigérő.

-f- A Kinsky-istálló. Gróf Kinsky Zdenko
nagy kiterjedésü versenyistállójának csak egyrészét
adta trainingbe. Az idősebbek közül Pietro, Ilis,
Pressburg, a hároméves Honour Bright és öt két-
éves, melyek közül Mindi, Märchennek egy Match-
box után nevelt féltestvére a legjobb.

+ A vezető ló. Red Coral, Bonvivant-nak
Angliából vásárolt vezető-lova —mint értesülünk
— a klasszikus földön hasonló minőségben már
sikerrel müködött. Ez segítette a győzelemhez
ugyanis Newhaven II-őt, a Cesarewitch-ben pedig
Chalereux-t. A csak munkára kárhoztatott Red
Coral tehát győzelem nélkül is nagy rekordot
ért el.

+ Uj istálló-tulajdonos. Tavassy Béla, a
Leszámitoló bank főpénztárnoka, aki néhány évvel
ezelőtt Mr. Pond név alatt már futtatott, az idén
ujra szerepelni fog a turfon. Versenyistállója a
következő lovakból áll: Belle Helene, Döme,
Morgó II és Cica II.

-f- Nizzai lóversenyek. A mai harmadik ver-
senynapon — mint táviratunk jelenti — két na-
gyobb futam volt a programmon. Ezek egyikében
a német szinek igen közel voltak a győzelemhez.
Az eredmények következők:

P r i x B e t h u n e . Gátverseny. 8000 frank.
2800 méter:

Mars-Brochard kisasszony idősebb V i g o u -
reux-je első

Báró Kotze 6 éves Undolf-ja (apja Kisbér)
második.

Mons G. Ledat 4 éves Derby-je harmadik.
Küzdelem után egy fél hosszal nyerve. Totalisa-

teur : 10 : 26. Helyre: 10: 22, 31.
P r i x de le P r i n c e de Monaco. Akadály-

verseny. 10,000 frank 3400 méter.
Mons. Liénárt 5 éves Fragoletto-ja, lova-

golta Newby, elsö.
Zafiropulo A. ur 5 éves La Marquise-ja második.
Mons. Ch. de Ravel 5 éves Menü Jean-ja har-

madik.
Félhoszszal nyerve, egyhoszszal harmadik. Tota-

lisateur: 10:70. Helyre: 10:63, 81, 36.
+ Hableány Baden-Badenben. A szent-

miklósi ménes szürke kanczája a nyáron Baden-
Badenbe megy. Gazdája benevezte a nagy nem-
zetközi akadályversenyre.

+ A; derby. A bécsi derbyre még mindig
Bonvivant a favorit. Ujabban azonban istállótársát,,
Pardont is fogadják. Nincs kizártra, hogy az utóbbi
a tavaszi kísérletek után az elsö helyre fog jutni
a fogadási listában.

+ Kottingbrunni versenyek. A kottingbrunni
versenyprogramm tegnap jelent meg. Eszerint
tizenöt versenynap lesz, három meetingre osztva;
melynek javadalmazására 399,950 koronát állapi-
tottak meg. Valami lényeges változtatás a propo-
zicziókban nem történt. Az urlovasoknak összesen
tizennégy versenyt irtak ki, ebböl egy a katona-
tiszteknek van fentartva. A főfutamok határnapjai
a következők:

Május 22-én: Pünkösdi akadályverseny 5000 ko-
rona, távolság 5000 méter.

Julius 23-án: Schönaui dij 30,000 korona, távol-
ság 2400 méter.

25-én: Otto főherczeg diia 7,500 korona,
távolság 2000 méter.

27-én: Kétévesek nagy handicap-ja 12,000
korona, távolság 1000 méter.

29-én: Államdij 6000 korona, távolság
3200 méter.

29-én: Kottinbrunni nyári handicap 11,000:
korona, távolság 4000 méter.

30-án: Helenenthali díj 50,000 korona, tá-
volság 1200 méter.

30-án: Schlosspark handicap 6000 korona,
távolság 1000 méter.

30-án: Gátverseny 6000 korona, távolság
2800 méter. .

Augusztus 1-én: Nagy Kottingbrunni handicap 11,000
korona, távolság 2000 méter.

3-án: Államdíj 6000 korona, távolság 2400
méter.

5-én: Akadályverseny 6500 korona, tá-
volság 4800 méter.

9-én: Kottingbrunni dij 23,000 korona. tá-
volság 2800 méter.

Szeptember 20-án: Őszi hadseregi vadászverseny tá-
volság 4000 méter.

22-én: Akadályverseny 5000 korona, távol-
ság 5600 méter.
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KÖZOKTATÁS.
Az érettségi bizonyítványok fordítása. Az

érettségi bizonyitványt a törvény értelmében, a ta-
nuló kivánságára, forditásban is kiadhatni. A for-
dítás mellé eddig az eredetit nem csatolták s
most a vallás- és közoktatásügyi miniszter el-
rendelte, hogy a fordításhoz mindig hozzáfűzzék
és az iskola pecsétjével is hozzáerősitsék a ma-
gvar nyelven irt eredeti bizonyitványt.

Az állami tanitók fizetésemelése.
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi

miniszter az idei költségvetésben határozott
kifejezésre juttatja azt a czélját, hogy az állami
tanitók fizetését a szolgálati évek arányában
a kilenczedik fizetést osztály dotácziójának
elvei szerint minél előbb teljesen rendezze.
Az 1S99. évi költségvetés keretében megszü-
nik az állami tanitók javadalmazásának sok-
félesége, rendszertelensége, megszünik a kisebb-
nagyobb helyi pótlék s csupán négy fizetési
fokozat szerepei. 943 tanitó kap 400 forint
évi fizetést, 1200 kap 500 forintot, 387 kap
600 forintot és SO kap T00 forintot. A mult
évben a 400 forinttal fizetett állami néptani-
tók száma ötszázzal több volt, mint az idén s
a jövő évre előreláthatólag még nagyobb arány-
ban növekednek a fizetésjavitások.

A miniszter az állami tanítók körében
érthető örömmel fogadott fizetési reformra vo-
natkozólag a következő rendeletet intézte a
budapesti királyi tanfelügyelőséghez:

Az állami elemi tanítók országos egyesüle-
tének 1898. évi április hó 6-án Budapesten tar-
tott közgyűléséből az állami elemi tanitók fizetés-
rendezése, gyermekeik neveltetése szempontjából
teendő intézkedéseket kérő, valamint 1898. évi
deczember 12-én kelt segélyt kérő folyamodványára
felhivom Nagyméltóságodat, értesitse a bizottságot
a következőkről:

Nem zárkózom el az elöl, hogy amint az
ország pénzügyi viszonyai megengedik, megfonto-
lás tárgyává tegyem egy olyértelmü tőrvényjavas-
latnak a törvényhozás elé terjesztését, amely sze-
rint az állami elemi iskolai tanítóknak az 1893.
évi IX. törvényczikk értelmében a Xl-ik fizetési
osztályba való sorozása megtörténhetik. Addig is
a rendelkezésemre álló hitel keretéiben igyekszem
az állami elemi iskolai tanitók helyzetén javitani
oly módon, hogy őket a Xl-ik fizetési osztály elvei
szerint és a szolgálati idő arányában a Xl-ik fize-
tési osztály fokozataiba évröl-évre fejlesztendő ará-
nyos beosztás szerint fölveszem.

Mihelyt a törvényhozás a szükséges födö-
zetet rendelkezésemre bocsátja, az állami tanitók
lakbéreit is, a helyi viszonyok figyelembe vételével,
ekképen törekszem szabályozni, hogy az állami
elemi iskolai tanitók az 1893. évi XXVI. törvény-
czikk I. szakaszában biztosított lakás- és kertillet-
ményének, illetve annak a helyi viszonyokhoz mért
egyenértékének megfeleljen.

A főváros környékén levö állami elemi iskolai
tanitók fizetése és lakbére hasonlóképen a Xl-ik
osztály elvei és az itt uralgó drága megélhetési
viszonyok szerint a rendelkezésemre állott hitel
korlátai között csak a legutóbb rendeztetett s bár
e rendezést nem tekintem véglegesnek, mégis e te-
kintetben tárczára javadalmának kereteiben kell
mozognom. Az esetleges törvény utján keresztül-
vihető rendezés az itt még tapasztalható arányta-
lanságokat is el fogná oszlatni.

A kérvény 2-ik pontja az évötödös pótlékra
nézve a nem állami szolgálat beszámítását illetö-
leg tárgytalan, amennyiben ezen beszámítás az
1893. évi XXVI. törvényczikk 2-ik szakasza értel-
mében az 1898. évi október hó elsején esedékessé
vált korpótlékok kiutalásánál tényleg megtörtént.

Az állami elemi iskolai tanitók gyermekeinek
neveltetése érdekében tehető intézkedések nemcsak
nem kerülték el figyelmemet, de sőt a kérdésnek
egyelöre azon megoldását tervezem, hogy oly helye-
ken, ahol kitünö középiskolák vannak, amennyiben az
illetékes és érdekelt tényezők megnyerése sikerül,
s ha a szükséges anyagi eszközök rendelkezé-
semre állanak, az elemi iskolai tanitók gyermekei
számára internátusok létesittessenek. Ezen ügy-
ben a tárgyalásokat már meg is indítottam.

Ami a nyugdíjintézetbe fizetendő és arány-
talan hányadok megszüntetését illeti, ezen kérdés-
nek az igazság és méltányosság követelményeinek
megfelelően leendő megoldására a tanítói nyug-
dijtörvénynek küszöbön levő revíziója alkalmával
rákerül a sor.

Végűl az igazgatói teendőkkel megbizott
állami elemi iskolai tanitók megbízásának igazga-
tóvá kinevezésre változtatására irányuló kére-
lemre megjegyzem, hogy mivel ez az igaz-
gatói díjaknak a törzsfizetésbe, beolvasztását'

jelentené, és ekkép a már munkába vett
rendezés elveit érintené, e kérdés megol-
dását arra az időre kell halasztanom, amikor
az összes állami tanitóknak a Xl-ik osz-
tályba beosztására törvényjavaslat készítésére
az időt elérkezettnek fogom látni, de még
akkor is megfontolandónak tartom, vajjon
helyes volna-e az elemi iskolai igazgatói állások
rendezésével megszüntetni azon most fönnálló vi-
szonyt, hogy az igazgatással megbizott tanitó a
többi tanitóknak nem hivatali fölebbvalója, hanem
azokkal együtt munkálva az intézet beléletének
irányitója legyen.

FARSANG.
A protestánsbál január harminczadikán lesz

a Vigadóban. A háziasszonyi tisztet báró Dániel
Ernőné, Bálint Sándorné, dr. Csiky Kálmánné
Ihász Lajosné, König Gyuláné, Kovácsy Sándorné
Lánczy Gyuláné, gróf Mikes Árminné, Münnich
Aurélné, özvegy Plachy Tamásné, Purgly Mihályné,
báró Radvánszky Gézáné, Rickl Gyuláné, Walkó
Lajosné és Zsilinszky Mihályné vállalták el. A ren-
dezést Béldi László országgyülési képviselő vezeti.

Az erzsébetvárosi kör január huszonegyedi-
kén tartja családi estélyét. Lesz felolvasás, hang-
verseny, ezután pedig tánczvigalom. A mulatság
este kilencz órakor kezdődik.

A gépgyári tisztviselők egyesületének február
elsején müvészestélye lesz. Hegyi Aranka, Sessler
Sarolta, Varsányi Irén, Salamon Ödön, Gyöngyi
Izsó működnek közre. A hangverseny és felolvasás
után tánczvigalom lesz.

A polgári iskolai tanárjelöltek segitö-egyesü-
lete február elsején báloz. A krisztinavárosi kaszi-
nóban lesz a mulatság. A meghívókat most küld-
ték szét.

A közuti vaspálya-társaság kalauzai február
másodikán mulatnak a VI—VII. kerületi kör disz-
termében.

A Szent Száva bálja. A budapesti szerb ke-
reskedők és iparosok „Sloga" dalegyesülete január
huszonhatodikán rendezi tánczmulatságát, amelyet
a Szent Száváról neveztek el. A tánczot hangver-
seny előzi meg.

Farsangi naptár.
21-én. Jurista-bál (a Vigadóban).
21-én. A ferenczvárosi polgári kör családi es-

télye (saját helyiségéiben, Bakács-tér).
21-én. Az iparosinak országos egyesületének

jelmezestélye (az uj lövölde diszter-
mében).

21-én. Tánczestély a IV. kerületi körben, kalap-
utcza 17.

21-én. "Eintracht" német egyesület bálja a Vi-
gadóban.

26-án. Szloga szerb-egyesület bálja a Vigadóban.
28-án. Kéményseprők bálja a IV. ker. körben

kalap-utcza 17.
28-án. Tánczestély a Katholikus körben.
28-án. Jogász-bál a Vigadóban.
28-án. A budapesti üvegessegédek önképzőköre

tánczvigalma (a VI.—VII. ker. körben.)
29-én. Álarczos-bál a Vigadóban.
30-án. Protestáns-bál a Vigadóban.

Február 2-án. A posta- és távírda-altisztek "Ember-
baráti és önmüvelödési egyesületének"
tánczvigalma a Vigadóban.

16-án. A „Magyar Uszó-Egyesület bálja a
Royal disztermében.

18-án. A malomhivatalnokok elite tánczestélye
a Royal disztermében. —

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter Szőcs Károly okleveles gyógyszerészt ideigle-
nes minőségű számtisztté, az igazságügy-miniszter Doh-
nányi Lajos trencséni törvényszéki joggyakornokot a
Trencséni törvényszékhez és Nagy Antal margittai
járásbirósági joggyakornokot a tiszalöki járásbiróság-
hoz aljegyzőkké, Ferenczy Kálmán máramarosszigeti
törvényszéki segédtelekkönyvvezetőt a vingai járásbi-
rósághoz telekkönyvvezető, a belügyminiszter ifjabb
Steer Ferencz dijas fogalmazógyakornokot fizetésnél-
küli segédfogalmazóvá, ifjabb Rhorer Viktor végzett
joghallgatót és dr. Tatits Árpád jogtudort pedig fize-
tésnélküli fogalmazógyakornokká a belügyminiszterium-
hoz kinevezte.

Pályázatok. ("Budapesti Közlöny" 15. száma.)
Fogházfelügyelöi állásra a karánsebesi törvényszéki
fogháznál, postamesteri állásra Szalk-Szent-Mártonban
(Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye), házipénztári ellenőri
állásra Sopron szabad királyi városnál, pénzügyőri
szemlészí állásra a györi pénzügyigazgatóság kerületé-
ben, postamesteri állásra Mozsgón (Somogy vármegye),
albirói állásra, az esztergomi 'járásbiróságnál, fogházör-
mesteri állásra a szombathelyi törvényszéki fogháznál,
számtiszti és számgyakornoki, állásra a pénzügyminisz-
teri számvevöségnél, postamesteri állásra Nagy-Czé-
tényen (Nyitra vármegye) van pályázat hirdetve.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
P. E. Kolozsvár. Hamburgba Budapestről is

utazhatik; sem időbeli, sem pénzbeli különbség nincs,
akár innen, akár Bécsből indul. Útlevél nem kötelező,
de nagyon ajánlatos, mert kell, hogy valami hiteles
igazolványa legyen szükség esetére. Az utazás Buda-
pestről Lipcsén át gyorsvonat második osztályon 36
forint, Berlinen át ugyanannyi. Az ut körülbelül 26
óráig tart.

D. B. Berettyó-Ujfalu. Röntgen-sugarakkal
Kiss Károly müegyetemi tanárnál (Budapest, müegye-
tem) vizsgáltathatja meg magát. Hogy mikor és
mennyibe kerül, azt tessék tőle levélben megkérdezni.

K. L. Halas. Egykrajczárosokat Budapesten, a
fővámpalotában válthat be. Jobban teszi, ha már nem
fogadja el.

K. J. Budapest. A kereskedők és gyárosok kö-
rében legelterjedtebb bécsi lap a „Neue Freie Presse" ;
Berlinben a „Lokalanzeiger" és a „Berliner Börsen-
Courier." Bővebb czim egyiknél sem szükséges. Meg-

találják őket igy is.
Cz. L. Muzsla. A postai gyakorlati tanulás

engedélyezését attól a postaigazgatóságtól kell kérnie,
amelyhez az illető postahivatal tartozik. A kérvényhez
az iskolai végbizonyítvány és erkölcsi bizonyit-
vány kell, továbbá beleegyező kijelentése annak a
postamesternőnek, akinél nővére tanulni akar. Könyv
nem kell hozzá. Hogy a vizsga után hogyan juthat
álláshoz? Annak nincsen előirt módja. Már az aztán
megjön magától is.

S. I. Budapest. Megengedhető-e egy VII. osztá-
lyu gimnazistának, hogy a spiritizmussal foglalkozzék ?
Nem, semmi esetre sem. Sőt minden lehető módon
meg kell akadályozni ezt. Nagy veszedelem van abban,
ha fiatal, minden benyomás befogadására kész lelkek
ilyen aberrácziók felé hajlanak. És ennek a veszede-
lemnek az előidézésére semmi szükség sincs, mert a
spiritizmusra a legjobb esetben is ráér szürkülő
fejjel is.

Desdemona. Ad 1. Ha az az iró, akinek novel-
láját föl akarja dolgozni drámának, már meghalt, akkor
jogutódától, esetleg kiadójától szerezheti meg a dra-
matizálási jogot. Meglehet, hogy fölösleges lesz a jog
megszerzése, de mindenesetre jó, ha megvan. Ad 2. A
második forma a jó; az első dunántuli tájszólás.

Egy előfizető. Nagy-Báród. Az a "p. r." azt
jelenti: pour remercier. Magyarul: köszönettel.

L. M. Kassa. Ajánlatát köszönjük, de sajnála-
tunkra most nem reflektálhatunk rá. El vagyunk on-
nan látva.

Főnyeremény. Hozzánk beküldött tárczája nem
üti meg a mi mértékünket.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 19.

Buza januárra
márcziusra
májusra

Tengeri májusra
Chicago, január 19.

Buza májusra
Tengeri májusra

január 19. január 18.
cents cents

7SV8

4 1 %

7SV.
lbx/z
416/a

január 19. január 18.
cents
704/8

367/8

cents
707s
367s

Mezőgazdaság.
Kertészeti tanfolyam. Az Országos magyar

gazdasági egyesület — mint már jelentettük — e
hónap harminczadikától február tizedikéig tan-
folyamot rendez a főváros-vidéki kerttulajdonosok
számára a „Köztelek" nagytermében. A tanfolyam
naponkinti előadása 5—7 óra között lesz, s annak
hallgatása az egyesület tagjai számára ingyenes,
nem tagoknak pedig három forintban van megálla-
pitva. A tanfolyamon a gyümölcstermelést, értéke-
sítést, a zöldségtermelést, a diszkertészetet, a kerti
növények állati s növényi ellenségeit ismertetik. Az
előadásokat a magyar királyi kertészeti tanintézet
tanárai, Angyal Dezső, dr. Győry István, Révész
István, továbbá Hatos János "főherczegi uradalmi

fökertész és Jablonovszky József a rovartani állo-
más igazgatója tartják. Jelentkezni e hónap huszon-
nyolczadikáig lehet a gazdasági egyesület tit-
kárságánál.

A szegedi mezőgazdasági országos kiállitás.
Az igazgatóság ma Forster Géza elnöklése alatt
ülést tartott. Az igazgatóság a kiállitási épület-
terveket elfogadta s az épületek fölállitását zárt
ajánlati verseny utján eszközli. Az igazgatóság az
elfogadott tervek alapján végleg megállapitotta a
kiállitás térdijait is. -
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Ipar és kereskedelem.
A Magyar közgazdasági társaság. A társaság

ma Láng Lajos valóságos belső titkos tanácsos el-
nőklése alatt választmányi ülést tartott, mely al-
kalommal dr. Halász Sándor igazgató előterjesz-
tette az elmult év zárszámadásait. A választmányi
ülést dr. G ö m ö r y Olivér előadása követt - e
czimmel: "A vallás befolyása a gazgasági életre."
Elöadó négy pontba foglalta össze azon hatáso-
kat, melyeket a vallás a gazdasági életre gyako-
rol. Ilyenek I. a vallás, mint a tudomány és mű-
vészettel egyesült társadalmi organizmus a czivi-
lizáczió kezdetén. II. Vallási szervezet előre hala-
dottabb társadalmakban. III. A vallás mint a politika
integrácziója közvetlen fermentumot képez, mely
viszont a közgazdaságot befolyásolja. IV. A vallás
bizonyos jószágoknak immaginativ értéket kölcsö-
nöz, mi által tulajdonosaikból magasabb társa-
dalmi osztályt képez, — A figyelemmel hallgatott
előadást dr. G a a l Jenő érdekes fejtegetései kö-
vették, mire az ülés véget ért.

Déligyümölcs-aukczió. A Magyar Kereskedelmi
Részvénytársaság ma tartott aukczióján 15000
láda narancsot, czitromot és mandarint adott el a
következö árak mellett : N a r a n c s 100-as 2.25—
3.25 fonni, 200-as 2 - 2-75 forint 300-as 2-50—
3.75 forint, 360-as 2-50—3-50 forint — V é r -
p i r o s á r u 4.50—7.50 fortní. — M a n -
d a r i n 80-as 1-50—2 2"} forint. IQO-as 1-25—3.—
forint. — C z i t r o m SOO-as 2-25—3-— forint,
360-as 2-25—3-25 forint. A íegüüzeíefoM aakczÉő
csütörtökön folyó hónap 28-án lesz, amely alka-
tommal 8000 láda narancsot, czálLremctt és man-
darint kínálnak eladásra.

Az iparos alkalmazottak adója. A gyárakbang
és iparosmühelyekben alkalmazott egyének adójá-
nak kivetésénél és beszedésénél eddig érvényben
volt eljárásnak a pénzügyminiszter által körrende-
letileg történt megváltoztatása az iparos körök
egy részénél oly félreértésekre és kételyekre adott
alkalmat, amelyek az emlitett rendelet végrehajtá-
sát megneheziteni alkalmasak. Ily félreértések el-
hárítása czéljából a budapesti kereskedelmi és
iparkamara ezúton is a következőkről értesíti az
érdekelt köröket. A munkaadók a nekík megkül-
dött nyomtatványokon a vállalatukban alkalmazott
összes alkalmazottakról, nevezetesen a munkások-
ról, munkásnökről, segédekről, szolgákról és
irodai személyzetről, szóval az illetö gyár-
ban vagy iparos mühelyben alkalmazott
összes egyénekről oly névjegyzéket tartoznak
összeállítani, amely az alkalmazottak lakhelyére
tekintettel, községenkint el legyen különitve. E
névjegyzék a folyó évben azonnal, a jövőben pe-
dig minden év november tizenötödikéig az illeté-
kes királyi pénzügyigazgatóságnak, illetve
pesten a közigazgatási kerület szerint illetékes
székes fővárosi királyi adófelügyelö-helyettesnek
megküldendő. A pénzügyigazgatóság rögtön kiveti
a negyedik osztálya kereseti adót azokra az
állandó alkalmazottakra, akiknek havi bére a
negyven forintot tulhaladja és azután a névjegyzé-
keket megküldi az illetékes községi elöljáróság-
nak, illetve a városi adóhivatalnak, amely a
további rovatok kitöltése után egy tisztviselőjét ki-
küldi az illető gyárba vagy iparos-mühelyekbe,
ahol a munkaadónak vagy megbizottjának közben-
jöttével megállapitja minden egyes, a névjegyzék-
ben fölsorolt egyénről, hogy az mint hetibért vagy
napszám mellett alkalmazott iparossegéd, illetve
munkás adómentességet élvez-e, vagy pedig mint
állandó, havibér mellett, vagy darabszám szerint
dolgozó, vagy pedig mint állandó alkalmazás nél-
kül irodai munkát végző alkalmazott első osztályu
kereseti adónak fizetésére köteles. Az ekként
végleg elkészült névjegyzék alapján az adó
kivetésére illetékes közegek az első osztályu
kereseti adót az adóköteles egyének után
kivetik és a munkaadókat fölszólitják, hogy ezt az
adót két egyenlő részletben, az adóév április és
október havának első napján a munkás lakhelye
szerint illetékes községi adópénztárba, illetve vá-
rosi adóhivatalba fizessék be, jogukban állván az
ekként fizetett adót EZ illetö alkalmazottak béréből
levonni. Hogy az időközbea a vállalat kötelékéből
elbocsátott munkások adóját a munkaadó ne le-
gyen kénytelen az esetben is megfizetni, ha már
módjában sincs az adóösszeget a munkáss béréből
levonni, megengedi a pénzügyminiszter ur. hogy a
munkaadók az elbocsátott munkások neveit az el-
bocsátás idejét s a beszedetlen maradt adónak
pontos kitüntetését tartalmazó változási k i m u -
t a t á s t félévenkint terjesszenek be a pénzügy-
igazgatósághoz, illetve adófelügyelőhöz, akik a ki-
vetett adót most már nem a munkaadótól, hanem
közvetlenül, magától az adóköteles alkalmazottól
igyekeznek behajtani.

Kőbinyai sertéspiacz, jan. 19. Magyar elsö-
rendü : öreg nebéa {páronkint 400 kilogrammon
felüiisulyban) 45a—46 kr.-ig. Közép (páronkint
200—400 kilogramm sulyban) 45—46 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon' feliili
sulyban) 48-5—49 fcrig. Közép (páronkint 251
320 klgrig terjedd sulyban) 47-5—48 kr. Könnyü
(páronkint 2^0 klgrig terjedő , sulyban;' 47—4S
kr.Szerbiai: Kehéz(páronkint 26Öklgr. felüli sulyban
46 5—47 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46—iC5 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedő. Bulybaa 43:—44.
krajczárig. Sertéslétszám-. 1899. jan. 17. napján
vt4i készlet 30737 darab, január 18-án felhajlatott
374 darab, január IS-áa elszállittatott 508 drb,
január 19-ére maradt készletben 30603 darab.
A bizott sertés üzletirányzata csendes.

Budapesti konzum-sertásvásár, jan. 19
. A

ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfővárosi
konzrni-sertésvásárra 1899. január 18 an érkezett
319 drb. Készlet 273 darab, összes felhajtás 592
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 434 drb,
elszállittatlan maradt 158 drb. Napi árak: 120—180
kilós 44—46 krajczár, 220—280 kilós 45—47 kraj'
czár, 320—3S0 kilós 45—47 kr, öreg nehéz 44—46
krajczár, malacz 3S—40 .krajczár. . A vásár ban
gulsla lanyha volt.

Budapesti szurómarhavásár, január 19. (A
budapesti közvágóhíd és marhavásári igazgatóság
jelentése.) Felhajtatolt 210 darab belföldi, 16 da-
rab Eüveüdék élö borju, 50 darab élő bárány
46 darab belföldi, 4 darab galicziai, — darab
tiroli, 3 darab bécsi, 596 darab Ölött bárány. p A
vásár hangulata élénk volt. — Jegyzett árak : Élő
belföldi borju 35—45 forintig. Növendékborju 18—
23 forintig. Ölött borju : belföldi 40—47 forintig,
kivételesen — forintig. Galicziai 38—44 frtig. Tiroli
— forintig- Bécsi — forintig. — Elő bárány
5—6.5 foricüg, ölött bárány 4—7 forintig
páronkint.

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár
január 19. {K budapesti kqzvágóhid- és marhavá-
sár-igazgatóság jelenlése.) Felhajtatolt: 129 darab,
ugymint: jármos ökör, első minőségü — darab.
Teiiyész bika 1 darab. Fejős tehén tarka 86
darab, bonyhádi 32 darab. Fejős tehenekre jobb
kereslet volt, az árak nem változtak. —
A következő árak jegyeztettek: Tarka, ke
vert származásu tehén 60—110 forintig, bonyhádi
tehén 120—160 forint darabonkint.

BudapasÖ vágómarhavásár, január 19. (A
budapesti közvágóhíd- és marhavásár-igazgatóság
jelentése.) Feihajtátott 2282 darab nagy vágómarha,
nevezetesen: 1491 darab magyar és tarka, ökör, 438
darsií magyar és tarka tehén, 243 darab szerbiai
ökör, — darab boszniai ökör, 9 darab szerb
tehén,, 75 darab bika és 26 darab bivaly, . —
darab boszniai tehén. Minőség szerint: 573 darab
elsörendü hizott. 1579 darab középminőségü és
130 darab alárendelt minőségü.• —"Majdnem válto-
zatlan felhajtás melleit, bár kevesebb idegen vevő
volt a vásáron, az árak a mult heti szinvonalon
tartották magukat. Legjobb és közepe* minőségü
áru, továbbá jó tarka marha, ha fiatal és göm-
bölyü volí. könnyen elkelt, mig más minőségek
nehezebben keltek el. — Bikák egy forinlíal drá-
gábban keltek. — Jegyeztettek: "hizott magyar és
tarka ökör,, jobbrninőségu 29—32 forintig, hizott
magyar és tarka ökör, középminőségü 24—29 fo-
rintig, alárendelt minőségü magyar és tarka ökör
20—24 forintig, kivételesen tarka lehéii 32 fo-
rintig, magyar tehén középminőségü 20—31 fo-
ntig, szerbiai ökör, jobb minőségü 22—27 forintig,
szerbiai ökör középminőségü 18—21 forintig,
szerbiai bika 22—31 forintig, szerbiai bivaly 17—
21 forintig, kivételesen 23 forintig; Métermázsán-
kint élősúlyban.

Pénzügy.
Az angol bank kantailábteszállitása. London-

ból jelesük, liogy az angol bank ma a leszámito-
lási kamatlábat 4 százalékról 3Vs százalékra szál-
lította le. A német birodalmi bank hasonló intéz-
kedése után bizonyosra veitek, hogy az angol
bank követni fogja a példát, főként mivel a ma-
gándiskoQt Londonban már napok óta jóval a hi-
vatalos ráta alatt jegyzeit. Holnap fog határozni.
a kamatláb tárgyában az osztrák-magyar bank is.
Azt hiszik, hogy a főtanács egyelőre még várakozó
állást fog elfoglalni.

Közlekedés.
Budapest-budafoki villamos vasut. A kereske-

delemügyi miniszter a budapest-budafoki. villamos
vasut épitéséhez Budapest fő- és székváros hatá-
rában szükséges térületeket illetőleg, elrendelte a
törvényes kisajátítási eljárást, utasítván a fő- és
székváros közigazgatási bizottságát, hogy az e i

részben szükséges további intézkedéseket tegye
meg. Tekintettel egyszersmind arra, hogy a szóban
forgó vasut megépítése közérdekből sürgös, meg-
adta a miniszter az engedélyt arra is, hogy a ki-
sajátítási terv jogerejü megállapitása után ezeken
a területeken az építést még a kártalanítási eljá-
rás elölt megkezdhessék az esetre, ba a vállalat
az idevonatkozólag megszabott törvényes föltéte-
leknek pontosan eleget tett.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 19.

Határvillongások.
-Ma is folytatódtak a jelzett apró-cseprő há-

boruskodások a 9.50 forintos kurzus körül és
mire esie lefúvatlak, kitünt, hogy a contremine
lett a napi csata győztese 1—2 krajczár erejéig.

Zárul a márcziusi buza 9.49 forinton, a rozs
7.92 forinton, a tengeri 4.85.

A készáru piaczon gyer ,forgalom volt teljem
sen fenlartolt árak mellett.

Amerika tegnapról háromnegyed centig ter-
jedő áremelkedést jelzett. Az Unio készlete a
Bradstreet szerint kitesz ezer bushelben

e héten mult héten . különiiéj
buzában 51579 51057 + 522
tengeriben 32912 29401 -j-3611

Berlin ma 1 márkával, Liverpool egynyolezad
pennyvel, Páris 10 cenlimessal olcsóbb árakat
jelzett.

Elöfordult készáru-eladások,
Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 81 k. 1Q..55

frton, 200 mm. 79*5 k. 10.525frton, 400 mm.7Ö-8
k. 10.52-5 frton, 100 mm. 79 k. 10.50 frton,
100 mm. 70 k. 10.27*5 frton, 500 mm. 78 k. 10.25
frion, 100 mm. 77-8 k. 10.12-5 frton, 100 mm. 79-5
k. 10.42 5 frton, mind három hónapra.

Pestvidéki: 300 mm. 79 k. 10.27-5 forin-
ton, 500 mm. 78 k. 1025 frton, 150 mm. 77 k.
10.30 frton, 200 mm. 78 k. 10.22-5 frton, 100
mm. 78 k. 10.20 frton, 400 mm 795 k. 10.20 fo-
rinton, 400 mm. ,7.6-5. k. .10.35.. frton, 100 mm
785 k. 10.40 frlon, mind három hónapra.

Fehérmegyei: 200 mm. 78 k. 10.35 fo-
rinton, 200 min. 77 k. 10.35 frton, mind háróiir
hónapra. •

Bácskai: 100 mm. 744 k. 10.05 frton,
három hónapra.

Duímvkleki: 100 mm. 74 2 k. 9.65 forinton
három hónapra.

Tiszavidéki: 100 mm. 77.2 k. 10.22*5 frton
három hónapra.

Felvidéki: 100 mm. 77 k. 9.80 forinton,
100 mm. 76-8 k. 9.80 forinton, mind hároir
hónapra. '

Rozs. 200 mm. pestvidéki Bpest par. 7,90
forinton, készpénzben.

Zab: 100 mm. Bpest 6.02*5 forinton, 100
mm. Budapest 5.95 forinton, 100 mm. Budapest
5.835 forinton, készpénzben.

Tengeri. 300 mm. Nagykikinda 4 forinton,
100 mm. Kőbánya 4.75 forinton, készpénzben.

Árpa. 200 mm. takarmány Kőbánya 6.50
forinton készpénzben. ,

Hivatalos készárujegyzések.
'a/

1
Í00 klgr.
készpénz*

100 klgr.
készpénz*

ára

frtólfrtis

BttZl 6 tiszavid. 74 —.— —.— 75 9.90 10.05
s 76 10.10 10.20 77 10.20 10 25

78 10.25 10.35 79 10.35 10*45
80 10.45 10.55 81 —. J—

• • péstvidéki .74 —. .—- 75 9.85, 10.—
76 10.05 10.10 77 10.Í5 10.20
78, 10.25 10.35 79 10.40 10.45
80 10.45 10.50 81 —.- ._--

, . fehérm. 74 —. .— 75 9.90 10.05
. 78 10.10 10.20 77 10.26 10.30

78 10.35 10.40 79 10.45 10.50
80 10.55 10.60 81 —.— —^»

elsörendtt 70—72 " 8.10 8.15
másodr. 8.— 8.05

; takarm. 60—62 6.10 6.40
szeszfőz. G2—64 6.70 7.50

sörfőzésre 64—66 7.70 8.50

rozs

írpa

zal u j

feagerió

ó

RfCZt másnemü —

— 39-41 5.70 6.05

— 6155 5.60
másnemü — 6.50 5.55,

káposzta — ' —. »—
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Hivatalos hátár idöjegyzések,
Déli l&

január IS-áa
pénz ára

9.43 9.51
9.35 9.37

sie zárlatai
január 13-éa
ffes ara
Ö.49 9-50. márczius

. április
, október
. november — . — — . — —-— —

9 35 9-36 —.

7.84 7.85 7.93 7.91 —.

buza.

rozs . . márczius
. . . április —.— —.— " —-—
, . . október —.— —-— —.—
. . . noveraber —.— —.— —.—

tengeri . május 4.85 4.86 4.85
„ . . november—.— —.— —-— —-—
. . . október —.— —.— —.— —-—

.márczius 5.80 5.81 5.81 fc5-83

. október —'— —.— —.— —-—
. . . november —.— —-— —-— —-—

repcze. augusztus 12.10 12.20 12.— 12J0 —,

4.86 —.

tab

Előfordult határidőkötések.
Délelőtt Buza márcz. 9.51—52—50—48—9.49

forinton, április 9.37—39—34—9.35 forintom. Rozs
márczius 7.94—92—94—7.93 forinton.— Tengeri
májas 4.87—84—4.85 forinton. Zab uaárczras 5.81
—5.82 forinton.

Délután. Baza márczius 9.4S—9.49 fo-
rinton, április 9.34—9.35 forinton, október —
forinton, Rozs márczius 7.92—97—7.96 forinton.
— Tengeri május 4.85 frton. — Zab márczius
5.81 frton. — Repcze augusztusra — . — Mon.

Raktúrállomány:
Közraktár: Buza 1557ÖÖ K L ROZS 11100

mm. Árpa 58800 mm. Zab 38600 mm. Tengeri
5600 mm. Liszt 1Ö200 mm.

Raktárház : Buza 69708 mm. Rozs 5176 mm.
Árpa S07 mm. Zab 4255 mm. Tengeri — mm.
liszt 1712 mm.

Silos : Buza 27SÖÖ mm.

Gabonaforgalom :
18&9. január 18.

érkezett eEszálUlLialoft
inét ermiz s i

buzából. . 4617 —
rozsból . . 304 —
árpából. . 15§6 510
zabból . • 930 —
tengeriből • 913 33f7

t Kikészitési forgalom.
Előjegyzett buza 317S n a

m rozs — mm.
m árpa — mn.
„ liszt 1414 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, jpntí£x 19.

Nemzetközi értékek ma csemdes inravz&tot
követtek, de annál élénkebb volt az wú&t a. helyi
piaczon, ahol Kereskedelmi bank, Salgótarjáni cs
Magyar villamossági részvények erősen emelked-
tek. Adria is szilárd maradt.

Az elötözsdén -. Magvar Mtelr&szvénv 391.50
-392.—, Jelzálogbank 249.50—250.—, * Osztrák

• hitelrészvány 360.30— B60.75, üszírak-ntagvar áüam-
vssui 362.25—362.75, Kereskedelmi bank 1460—
1465. Közuti vaspálya 379. YiHamos vasat 2S5.50,
Rimamuránvi 307—oQ7.50,Dé££ vasat 6S.5D—67.50.
Salgótarjáni* 637—640, 3las*yar viHaiaossági 145.50
—147, Adria 24S.50.

A déli tözsdén előfordult kötések:
Koronajaradék 98.05—93.10, * Kereskedelmi bank
1464—1478,50, Salgótarjáni 638—64S. Közuti vas-
pálya 378.50—378.75, Villamos vasat 226—226.50,
Magyar bilelréizrénv 392— 391-40, Magyar ipar- és
kereskedelmi íiank " 103.25. Magyar jelzálogbank
248.50—249.50. Masrar leszámítold bank 262—
262.25, Rimamuránvi 307—308.40. Osztrák hilei-
részvény 360.40—360-60. Déli jassl 67—67.50,
Oszirák-masyar államvasut 362-3QC-362.60, 3 ^ , , - O S
járadék SS.25. Regále 1Ö0.S&—100.90, Egyesölt fö-
városi 11S5—1200, Schlick 220—221, Magyar tür
lamosságí 146.50—147.50, Adria 243—249.50.

Dijbiztositások : Osztrák hilelrészvéuyekbea
holnapra 1.75—2 forint, S napra 5—6 frt,
január utóljára 6—6.50 foriaL

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
JSKsir 19. ynrár IS.

Magyar aranyjáradék 2
fiiagyar koronajaradék
•Magyar liUelrészrénv
Magvar ipar és keresk, bank
Magyar jelzálogbank *
Blagyar ieszánútolő i»ank ^
Rimamuránvi vasmü 308.—- 307.75
Osztrák bileireszvénj 360.40 360.80
Délivasut 67.— 66.75
Osztr.-magyar áBaiavaaot . 362^5 362.75
Közuti vaspaiya 373.50 378LaO
Villamos vasut 2 3 6 . " 225.ta

9í.S5
251.50
10a25

392.-^
102.—
249.75

Délután 4 órakor zárulnak:
január 19. január 18.

360.75 360.30
391.50 891.60
362.50 862.40
262.— 261.75
308.50 306.50
378.50 378 50
226.— 225.50

Osztrák bilelrészvény
Slagyar hilelreszvény
Osztr.-niagyar áliaravasnt
Leszámitoló bank
Rimamuránvi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, január 19. Z s i r a d é k üzlette-

len és ára nem változott. S z i l v á b ó l szerbiai
szokvány 7.25 forinton adatott el.

Hivatalos jegyzések.

Disznózsir
innen hordó

"tjdapesü
vtEéki

SxUva
Kész im J
Zsákkal egrau

Ö l Ü S Z U

\\ magyar la léseaszárilolt vidéki .
városi legenszáritoU, 4 darabos .

| fBsJfilt . . ." * . . .
ífboszniai, 1S97- éri usance-minösóg

ISO darabos. .

63 : .
nsance-minöség
100darabos. .
85 . . .

Szava
HalárólSra

é

boszniai,

azesbial.

nsance-min.
120 darabos

9
csanca-iniii.
100 darabos

85 .
g g ^ ? j szlaróniai I8W

szlavóniaibzilvaix
Ingen U:di || «e«b«ai

graininonkini
Péiiit

8.45
9.8U

13.C0
7. l í
6 -

13.40

13.30
11.50

! luczerna magyar, 1893
! Türüs aprószeusü 189S

TÖIÖS fcözé]sz)8iiiD IS93

45.—
41.—
45.—
50.—

Ara

46.50
4S.50
Si.—

8.55
9.9i)

13.30
7.25
9.10

13.50

1 4 . -

^ Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 19. A vásári forgalom: Hus-

nál forgalom élénk, áiak szilárdak. — Baromfi-
nál cüénk, árak emelkedtek. — Halban Közepes,
árak emelkedtek. 'Tej és tejtermékeknél közepes,
árak szilárdak. Tojásnál gyenge, árak csökkenőben,
— Zöldségnél gyenge. Gyümölcsnél élénk, árak
változatlanok. Füszereknél lanyha. Idfíjáráa derült,
hüvös. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek Iiivatalos árjegyzése a következö s Hus;.
Marnalms hátulja I. 52—56 frt. ll. 50—52 írt.
Birkahus hatolja I. 3^—40 frt, IL 34—38
ftL Borju us hátulja L 50—70 irt, II. 56—60 frt.
Sertéshus elsőrendü 8-50 frt, vidéki 36—44 frt
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 64—SO kr
(kilonkint). Sertészsír hordóval 550—500 frt íiOQ
kilonkint). — L'arom'i (éló'K Tyuk 1 pár l l ( M . ( 0
frt. Csirke 1 pár 0/ Ö—1.50 ürt. Lud bizott l>ilóa-
kinl ö2—.5tf kr. — Rülöntéiék.TöJiia í láda (1440
drb) 34-0—34=-, frt Sárgarépa 100 kötés 2 - 4
frt. Petrezselyem 100 kötés — . frt. Lencse m.
1 0 kiló 7—41 frt HL. Bágy 100 kü» <5—8 £rL
Paprika L 100 kilő 30—G0 fii, il. 20—30 frt Vaj
1.remis kiiónkínl-s 60—0.70fit. Téa-vaj kilónkiat 0.70
0.90 bi. Burgonya, rózsa, 100 kiló l.iíu—2.20 frt.
J9a/aJLIJarcsa (élő) 0.90—1.00frt 1 kiló. Csuka (élő)

—1^0 fii 1 kilő; Poaty dunai 0.60—0.70 fr t.
Szesz.

Budapest, január 19. Finomitott szesz
nagyban 54.25—54.50. Finomitott szesz kicísiny-
hen 54.75^-55.—, Élesztöszesz nagyban 54.50
—54.75, Élesztöszesz kicsinyben 55.- 55.25,
Kyersszesz adózva nagyban 53.25—53.50. Nyers-
—TSZ adózva kicsinyben 53.75—5125. Nyers-
szesz adózatlan (exknt.) 13.50—13.75. Dena-
turált szesz nagyban 20.50—20.75. Denaturált
szesz kicsinyben 21. 21.50. A kontingens nvers-
szesz ára Bpesten ll.25—17.50 frí. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, január 19. Kontingens nyersszesz
azonnali szállításra 17.90 forintig kell el. — Zár-
latjegyzés azonnali szállitásra 18. 18.20 forint.

Praga, janaár 19. Adózott tripplószesz
nagyban 53:25—53.50 frt, adózatlan szesz 17.—
—17.50 frton, azonnali szállitásra.

Trieszt, január 19. Kiviteli szesz tartá-
lyokban szállitva 11.50—12 forint, 90> hektolite-
renkint nagyban.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 19. Az üzlet jelentéktelen volt,

az irányzat gyengébb. Köttetett: buza tavaszra
9-45 forinton, zab tavaszra 6.11-r—6.13 forinton,
tengeri május—juniusra 5.16—5.18 forinton, rozs
tavaszra 8.14—S.16 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Köttetett: buza tavaszra 9̂ 43— 9̂,45 forin-

ton, rozs tavaszra 8.12—8.13, tengeri május-
juniusra 5.15—5.17 forintos, zab tavaszra 6.11—
6;12 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, január 19. Az üzlet csendesen indult,

de utóbb az irányzat szilárdult. A déli tőzsde szi-
lárd volt és különösen Alpesi bánya emelkedett.
A londoni kamatláb-leszállítás kedvezően hatolt.

Az elötözsdén: Osztrák hitelrészvény 360.12—
360.75, Anglo-bank 154.—, Unionbank 297.—,
Osztrák-magyar államvasut 362.25—362.75, Déli
vasut 66.12—66.75, Tramway 565.50—566, Török
dohány 124.—, Alpesi bánya 203.40—205.—,
Prágai vasipar 987—988.—, Fegyvergyár — . —
Osztrák koronajaradék 101.90, Török sorsjegy
57.75—58, Német márka 58.97 forinton.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészv. 360.25,
Anglo-bank 154.25, Bankver. 267.75, Union-bank
297.—, Lánderbank 238.50, Osztr.-magyar állam-
vasut 362.25, Déli vasut 66.75, Elbevölgyi vasut
258.50, Északnyugati vasut 245.—, Török dohány-
részvény 123.50, Alpesi bánya 207.50, Májusi
járadék 101.45, Török sorajegy 57.70, Német márka
58.95, Fegyvergyár 200.— forint.

Délután 2 óra H0 perczkor jegyeztek:
4-2%>-os papirjáradék 101.40, 4-2%-os ezüstjára-
dék 101.30, 4%-os osztrák aranyjáradék 120.—,
Osztr, koronajaradék 101.30,1860. sorsjegy 142.—,
1864. sorsjegy 194.50, Osztrák hilelsorsjegy 198.50,
Osztrák hitelintézeti részvény 360.50, Angol-osztrák
bank 154.50, Union-bankrészvény 295.50, Bécsi
Bankverein 268,—, Osztrák Lánderbank 238.50,
Osztrák-magyar bank 938.—, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 362.25, Déli vasutrészvéuy 66.—, Elbe-
völgyi vasut 259.—, Dunagőzhajozási részvény
456.—, Alpesi bányarészvény 20S.G0, Dohányrész^
vény 123.25, 20 irankos 9.55, Császári kir. ver-
arany 5.71—, Londoni váltóár 120.50, Német bank-
váltó 58.95, Tramway 566.— — Az irányzat
szilárd.

Bécs, január 19. A déli tőzsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 360.50,
Anglo-bank 154.25, Bankverein 267.50, Union-bank
296.50, Lánderbank 239.25, Osztrák-magyar állam-
vasut 362.50, Déli vasut 66.—, Elbevölgyi vasut
259.—, Észak-nyugoti vasut 255.—, Török dohány-
részvény 123.50, Alpesi bánya 209.—, Májusi jára-
dék 10Í.40, Török sorsjegy 58.10, Német márka
59.—, Német márka ultimóra 58.68 forinton.

Frankfurt, január 19. (Zárlat.) 4-2'o-os
papir-járadék —.—, 4.2°|o_J ezüst-járadék 101.—,
4°o-os osztrák aranyjáradéic 101.50, 4°/o magyar
aranyjáradék 100.40, Magyar koronajaradék 98.10,
osztrák hitelintézeti részvény 225.80, Osztrák-
magyar bank 157.40, osztrák-magyar államvasut
154.10, déli vasut 30.50, bécsi váltóár 169.42,
londoni váltóár £04.10, párisi váltóár 870.50,
bécsi Bankverein 13~> 50, villamos részvény 161.—,
3°o magyar arany-kölcsön 86.40, Észak-nyugati
vasut 121.—, Elbevölgyi vasut —.—. Alpesi
bánya 208.—. Az irányzat szilárd.

Frankfurt,. január 19. (Utótözsde.) Osz-
trák hilelrészvény 226.—, Osztrák-magyar állam-
vasut 154.20, Déli vasut 30.40, Alpesi bánya-
részvény —.—, Bécsi Bankverein —.—. 4%-os
magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat szilárd,
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Bünügyi regény.
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— Itt, épen ezen a helyen gyilkolták
meg — szólt a detektív és kezét egy posztó-
val bevont asztalra tette, mely az előtte álló
székkel a szoba közepén állott — Láthatja,
hogy a büntény helye épen szemben van az-
zal az ajtóval, — folytatta, odalépve az ajtó-
hoz és egy szük folyosó elött állott meg,
mely egy mögötte fekvő szobába vezetett. —
A meggyilkoltat székében ülve találták, a folyo-
sónak háttal; ezen az ajtón kellett tehát jön-
nie a gyilkosnak, hogy megtehesse a lövést,
és körülbelül itt állhatott. — Ezzel Gryce a
szőnyegen rámutatott egy bizonyos helyre,
mely az előbbitől talán egy lábnyira volt.

— De — vetettem közbe.
— Nincs itt semmiféle de — szakított

félbe — én az egész helyzetet a legponto-
sabban megvizsgáltam. Erröl a tárgyról nem
nyilatkozott tovább, gyorsan megfordult és át-
halatt a folyosón. — Itt állanak a boros üve-
gek, itt a ruhászekrény és ott a mosdóasztal
a hozzávalókkal — magyarázta nekem a megfe-
lelő kézmozdulatokkal. — Ez Leavenworth
hálószobája, fejezte be, mikor a szoba teljes
pompájában feltárult elöttünk.

— Az ágyhoz léptünk. A nehéz függö-
nyöket, melyek az ágyat boritották, Gryce
félrevonta és a vánkoson egy hideg, nyugodt
arcz pihent, mely annyira nem volt megvál-
tozva, hogy a csodálkozás hangját nem vol-
tam képes elnyomni.

— Halála annyira hirtelen állott be,
hogy vonásai meg sem változhattak — vilá-
gositott fel kísérőm és felemelte a halott fe-
jét, melyen a seb tátongott. — Az ilyen lyuk
ugy átröpiti az embert a másvilágba, hogy
ideje sincs tudomást venni a dologról. Az or-
vos majd bebizonyítja önnek, hogy az öngyil-
kosság ebben az esetben teljesen ki van zárva.

Rémülten hökkentem vissza. Ekkor egy
ajtót vettem észre, mely velem szemben a
nagy, fedett folyosóra vezetett. A kis folyosót
kivéve, amelyen áthaladtunk, ez lehetett az
egyetlen kijárat a könyvtárból.

— Hátha a gyilkos ezt az ajtót hasz-
nálta ? — gondoltam magamban.

Gryre minden bizonynyal észrevette a
pillantásomat, bár ő tekintetét egy karos-

gyertyatartóra függesztette. Sietett néma kér-
désemre megfelelni: Azt az ajtót belülről
zárva találták. Kérdés, hogy azon a tettes be-
hatolhatott-e ?

— Ön kire gyanakszik? — kérdeztem
suttogva.

Minden figyelmét, látszólag, gyűrűjére
fordítva, felelte: Mindenkire és senkire. Az én
dolgom különben is nem az, hogy gyanakod-
jam, hanem hogy a tettest kézrekeritsem.
Ezek után a függönyt leeresztette és velem
együtt kiment a szobából.

Nem tudtam ellentállni, hogy a vizsgá-
laton, mely a coroner* vezetése alatt épen
folyamatban volt, részt ne vegyek, megkértem
hát Grycet, értesítse a hölgyeket, hogy a tá-
vollevő Veeley ur helyett eljöttem és hogy e
szomoru ügyben minden lehető támogatásomra
számithatnak.

Erre a földszinti lakosztályba mentem és
helyet foglaltam a már összegyűlt esküdtek
között.

II. A vizsgálatot megindítják.
A környezet, amelyben a vizsgálat meg-

tartandó volt, éles ellenléteinél fogva, nagyon
különös benyomást tett a szemlélőre. A palota-
szerű építkezés, a herczegi berendezés, a
telek, melyek a tegnap derült békéjére emlé-
keztettek, igy például, a nyitott zongora, a
csinos nöi legyezővel, a kottaállványra erősí-
tett hangjegyek, épen oly mértékben "bilin-
cselték le szememet, mint az a rideg látvány,
melyet ma szemlélhettem, mikor a türelmet-
len, összeverődött tömeg körültem tolongott.

Különösen érdekelt egy életnagyságu
fénykép is, mely velem szemben, a falon füg-
gött. Bájos festmény volt, melyen poétikus
lehelet ömlött végig. Fiatal, arányos fürtü,
kékszemü szépséget ábrázolt a kép, az elsö
császárság festői öltözékében. Erdei ösvényen
áll a nő, fejét kecsesen hátraforditva, mintha
követné valaki. Hamiskás szemeivel, friss
gyermekajkával, mintha csak megelevenednék
előttem. Csak mély kivágásu empire-ruhája és
a homlokába csüggő rövid fürtök gátoltak
meg abban, hogy e mesterművet a ház egyik
urnője jól talált arczképének ne tartsam.

E kedves leányálakról tekintetem a co-
roner komoly, okos és figyelő arczára siklott,

*Hivatalnok, ki esküdtek hozzájárulásával meg-
vizsgálja a hirtelen halálesetek okát

ugyszintén az esküdtek csoportjára, a ház re-
megő cselédeire, kik egy sarokban bujtak ösz-
sze, végre pedig egy sápadt arczu, kopott
külsejü reporterre, ki egy kis asztal mellett
ült és gépies gyorsasággal csinálta jegyzeteit.

Hammond coroner-t már régóta ismer-
tem. Rendkivül éleseszü hivatalnoknak ismer-
ték, ki hagy ügyességgel, lelkiismeretességgel
és tapintattal töltötte be hivatalát.

Ami az esküdteket illeti, nagyjában az
ilyen alkalmakkor szokásos jelleget viselték
magukon.

Csak ugy, amint a véletlen akarta, hoz-
ták össze öket. Értelmes kereskedőknek lát-
szottak, kiket ez a gyilkosság felböszitett és
akik teljesiteni akarták polgári jogukat. Közü-
lük csak egyetlenegy volt, akit a vizsgálat iga-
zán érdekelni látszott.

Elsö tanunak az orvost hívtuk fel, akit
az elhunyt családja hivatott. Főképen a seb-
ről nyilatkozott, mely a meggyilkolt fejen volt
látható. A halottat a második emeletén, az
elsö szobában, ágyban fekve találta, ahová,
ugy látszik, halála után néhány órával, a
szomszédos szobából hozták át. A fej hátsó
részén levő seb volt az egyetlen, melyet a
testen talált. Az orvos kivette volt a golyót és
most átadta az esküdteknek. Lenn, a ko-
ponya-fedél alatt nyomult be az agyba és
rögtönös halált okozva, a medulla oblongata-t
találta. A koponyán levö nyilás természete,
valamint a golyó iránya is, kizárták a lehető-
séget, hogy öngyilkosságról lehessen szó. Hoz-
zájárult még az is, hogy a sebet környékező
haj azt a tényt állapitotta meg, hogy a lövés-
nek három vagy négy lábnyi távolságból kel-
lett eldördülnie. Ha mármost tekintetbe vesz-
szük a szöget, melyben a golyó a koponyát
átfurta, nyilvánvaló volt, hogy az elhunyt
a tett idején nemcsak hogy székében ült,
hanem okvetlenül olyasmivel foglalkozott,
hogy fejét előre hajtva kellett tartania. Ha a
golyó, mint jelen esetben, is, 45 fokos szög
alatt hatolt volna egy egyenesen ülő ember
fejébe, ugy a gyilkosnak a pisztolyt nagyon
alacsonyan és rendellenesen kellett volna fog-
nia, ha azonban az áldozat, fejét előre hajtva,
irt, a gyilkos behajtott könyökkel nagyon köny-
nyen tehette meg a lövést a jelzett irányban.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő: Kálnoki Izidor.
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Kőbányai poleári serfőíö r.-t- .
Magy- Czukoripar r.-t. B. c!öjogo9
Ji agyar fám- és lámpaáni-gyát
Magjai 7ii!aniossági r.-t. . . .
Kcinzclközi vülaiuossá;! társ..
Reíiuéifcőzi waggoükölci- r.-t. «

.ty Közlekedési vállalatok.
Adná KI kir. teng. haj. r.-t. . .
Budapesti alrigiit-társulat. . .
Budapesti közuti v a s p á l y a . . .
Ugyanaz élv. jegy.. . t
Budapesti villamos városi vasat
Bpest-ujpest-r.-palotai villam, v.
EÍHŰ cs. k. ssab. dunagőzli. tára.
KesHE-oderbcrgi vasut
iiagyar-gácsországi vasut'. . •
ftiagyar nyugoti vasut. . • . .
Máramarosi sóvasut os. részv.
Déli vasut ' . <
Usitrak-ajagyar államvasut. •

Sorsjegyek.
BaiUlka-sorej. osztr. felOlbély..
Bécsvárosi pycr.-kölcs. 1374. of í
JJudavároai auraj. osztr, foiült).
jó-szív egy> eorsj. osztr, felült).
Magy. vór.-kor. sorsj. o. fuldlb.
Olaszvvr.-ker. sorsj. osztr. fiUlb.

.Oezírák vörös-kereszt sorsjegy.
U&ztiák üiielintczeU sorsjcsy.
Paiay-sorsjegy

Pénznemek.
Arany

. 20 frankos vagy'8 frtos.
. 20 Biáikás

Kém. bir. v. egyénért, bankj. 1301.
Franczia bankjesy (100 frank)'.
Váltók árfolyama (látra)

S>M° London 10 Iont sterl . ' .
4% Sciaet bankpíaczofc J00 ra..
W9 Olaa* bankpiaczot 100 lira .
2 % Páris 100 frank . . . . v
4o/«Ö7ijcs*bankpiac*okl00 trank
&»]*•/• Szeatpélervir 100 ruk. .

im

420
1310

270

4 3 9 -
1320

28J
1 6 0 - " 0
2311—
C55Í-
, 4 ? 3 | -
' 451-

85 50
1551-

138:—
3 1 J I -

236 -

37S 50
KO —
2 5 -

24 -
40

134
213
213

95
G7

J i 2 25

6 60

5'2
9 £5

11 ra

120 4547
47-»S

1 2 7 -

2:0
liO

ll £03
4/5

4 7 -

IS-
13íU
220
675-

233 M

373!-
270 —
2^0^
36

Ü5
\±i
224

'íí-
5750

50

178

ID'
121—

75, 9
2(15 °0

2 1

677
,S5 9 1
11 83
6910
47

12O|35
5 1

áí
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1899. péntek, január 20-án.

VÁRSZINHÁZ.NEMZETI SZÍNHÁZ.

£ T Í bedet IS. Havi bérlet 16.

Először:

Királyi házasélet.
CtQáték 3 felvond-bon. Irta:

Soroló Sándor.

Személyek:
Bcuriün Henrit Csiszár
Slüvenna herczeg Vizráii
ttainea Ptitry
Beile-ciasse 64ró LataSár
Boüe-ítosé t.íabáayi
Ue la Croix K^rt-csy
Mijiieí, hadaagy Dezs'">
Csstus, tiszt
Aiiiauiy, apród

Margit
Donsa Diaaa

Apród

Zárva.

VIGSZINHÁZ.

87T. s z i n i . STT. SZ&S-

Családi örömök.
Yiaátáfc 3 felTCKsásíiaiE. Irta:
Maurice Ksin.eja£m. FfflKÖÍaÉta

Giítít Sásadsr.

Szentélyek:
Kő-riisra ezri

.\agv iíciya
Faludi
Hegyesi Si.

RáÍEOsi Sz.
C=iUas T.
Fábián E-

Kezdete 7 órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Zárva.

NÉPSZÍNHÁZ.

Elöször:

Midász király.
Operette 3 feívoaásban. Irta

ClVári Béla. Zenéjit szerzette
Barna Izsó.

Személyek :
Mítlász Lidia királya
Phrhcosz
Delfin >
Páa } pásztorok
Zaösz
stíiéa
Liefrásr,
iap-pa c o s :
Peuteszíleia,
Leira, leánya
Oretelra
Eteia,

S-ik )
t-ffc: )
j-it l

amazon

Kémeth J .
Tollagi

Husii A.
Ujvári
Lubinszky
Horváth. V.
Raskó
tíolyiuosí EL
M. ("'.fEitai
Z. Bárdi
YMonié
Után fii.

S. HannaEh
Rózsa

Barna L.
Gerenday
Maifcos E.
Molnár

Kezdete 7 órakar.

Adomák a inagy&r népéletből. Mulassunk
és nevessünk, óvszer rossz kedv és unalmas idök
ellen csendes niagáayosok és vidám társaságok
számára. Kiadia'Vihogó Aladár . . Ara 5 0 icr«

Abczug ! A kabai asszony kulacsából .ki-
* cs»rgott'adomacsöp?ek. Tenyerével felfogta

és lepingálíatú Gátsér Pista.,. . . .Ára. I frt

B á c z u p G a z s i i Jogászhumor. Adomák
és jellemző vonások a jurátus, patvarista, a
jogász- és ügyvédbojtár életéből. 8 0 k r . helyett

most 40 kr.
Csukássy J.: A magyar klérus adomák-

ban. . . . . . . 2 frt helyett most I frt.
Jókai K5őr s Jocüs és BSomus. Ára I frt.

Megrendelhetők

az
U kiadóhivatalában,

XtiEbaatlKre tE
TMíraaJíére-Bé Xíltá L.
Anetté YamsáaniTi
0 a TerüIacAáiíaB Géth
De TeríIIae 6árA G i l _ " :

De CeEÜeaixst gríitf SzsBenss1 .
Angéla Eeítysi A.
Theodola " 6lSfiSJs

Kezdete T1/* őcator.

MAGYAR SZINHÁZ.

A bolond.
Énekes lejjauía. 3
egy nyul TáltiiBzás
Itezső meáájeÍTüfi Étm Eá ios i J .
Zenéiét szsEZEÜÜa : SraS-íatos B .

Szraaélyek:
Deli lüTa
Pímpó'
Piresk.a.
FeLérka

Kilök
Bűagiiir

Budapest, József-körut 65.' Áz összeg élőre váló beküldése esetén kérünk 5 krral többet utalványozni,
melv esetben bérmentesen küldetik meg a kivánt könyv.

lesznek meglépő
£olc£ó árban

feloszlása m i a t t ,••... • >•

József-tér» S. sz.
fO #*•««*/ feBjebb. W frttól feljebb.

EOlitei feía

Második
AEIB3.

IM.

fél 3

KISFALUDY SZINHÁZ.

Zárva.

Szinházi müsorok a 15*

planistók és

ima czv.
védnöksége alatt á lé

il ill
egyesület jsvá^a £333. jassás* sas-era

fövárosi vigadö össsas teraisíijös íafíssáó

Jegyek ára 2 frt. Esti sáaMáESÜ 2 irt 4O kr.
.Jegyek kapliatók az egyesületnél és á.szolbratttőzsáéiásea.

elvántolwa és Ssérgsentse teíjesea &5H-
ségmenteeete házfraz szállitva, Suda-

pestről vagy Fismébőf.

cs. és kir. udvari száiütók;
Zongopa-tepmek

Kossuth Lsjos-aátcsa §2. száras a.
(Károly-körut sarkán). Zenepalota.

Nagy kölcsönző intézgt;;
g i s a n g o l á s i és karbantartási ' ési

bérletek a fővárosbaRa Egyszeri hangolás
2 frt. Javitások pontosan teljesittetnek.

A nagy krach!
STew-Yorkéa Ziondon az europai Bífcraxtöldet sem
hagyták kiméletleaül . es igy egy nagy «züstáru-gyáí
kényszerítve lőn egész készletét a munkaerőnek nagyon
csekély megtérítése ellenében eladni. Én vagyok felhataU
mázva ezen megbízás keresztülvitelére. Ennélfogva min-
denkinek megküldöm a következő tárgyakat csupáa

frt 6 . 6 0 megtérítése ellenében, és pedig:
6' drb legfinomabb asztali kést, valódi angol pengévol,
fi drb amerík. szabad, ezüst villát egy darabban,
6 drb amerikai szabadalmazott ezüst-evőkanalat,

' 12 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanala^
1 drb amerikai szabadalmazott ezüst-levesmérőt,
1 drb' amorikai szabadalmazott ezüst-tejmórőt,
2 drb amerikai szabadalmozott ozüst-tojás-kenoljti
6 drb angol Victoria-alsólálczát,

u 2 drb feltünést keltö asztali gyertyatartót,
\ 1 téászürol"
1 .• 1 drb legfinomabb cznkorhintőt.
I 4 4 drb összesen csak frt 6.60.
§ A fenti összes 4 4 tárgy ezelőtt 40 forintba került őt
"y;s most oííeK frfc 6.60 minimális áiron kaphatók. — Az

"ámerilcai szabadalmazott ezüst teljesen fehórércz; mely
- az ezüst-szint 25 évig megtartja, amiért jótállás v&llal-

tátik. A legjobb bizonyiték, hogy ezen hirdetés

neira. szédelgésen
alapúi, mely szerint ezennel n.yilvánosan kötelezeni_ magf
inat mindenkinek, akinek'áz áru meg nöm felel, áz összeget
minden akadály nélkül visszatéríteni; és senki se mulassza
el ezen kedvező alkalmat, hogy ezen dlszsrar&itarAt meg

: ' nézze, mely

xx&e2*3re@2s& é s a l k a l m i
ajándékéi minden jobb háztartás részére kiválóan al-

kalmas. Kapható csupán:

IL. HIRSCHBERG'*
Kauptagentor d. verelnigten amer, Patínt-Bllb«r-

watnenfabrigen.
Wien, l l . , Remíirandsírasso 19/0 Telephon Nr. 7114.

Szétküldés a vidékre utánvéttél vagy az összeg előleges be
kaidéséyol. .Tisztító p o í b o z z á 10 krajozár.
Osák- a mellékéit vágjosygryel valödl.

- ;• : r ' - " (egészségi'érez.) ' -^
.. ,. Kivonat a z elismerő iratokból.*

Küldeményt megkaptam s meg vagyok elé-^
Kodve : kérek még «gy kttldoményt 6 frt 60 krért.
Kolozsvár, Báro Bánffynó.

_ A küldeményt megkaptam s azzal-meg vagyok elegedre,
L.aid,.isse. szept. a. O. Chotok-Ondenoa grófnő.
A készlett leg.ia^pobb mejolégedésol kaptám; kérek még

égy nagyobb küldoményt. Budapest, n.. Fő-utcza 7.
• ' ; Dr.Palkerl Alajos, cs. és kir. katona orrol.

41/* kiíó Knba ká^é . . .
45/2 kiló Mocca kávé . . .
4V2 kilő Java kávé . . .
4V2 kiló Gyöngy kávé . .
4Vs kiló Portoricco kávé .

a/4 kiló Császár ker. tea
V* kiló Törmeléktea . ,

5 frt 50 kr.
6 frt. 50 kr.
6 frt 50 kr.
6 fel. 80 kr.
5 frt 80 kr.
1 frt. 55 kr.

— frt. 95 kr.
egyes fajokat kclön vagy vegye-

sen is keid

Budapesten, VII.. SotteBbilier-n 4.
I T e l e f o a 61—76. '/-••

\Átmenet§-raktár FIÚM EA

a József-körut leg-
élénkebb helyén
azennai kiadó.

Czim a kiadóban.

ker.es nagyobb vállalatnál kereskedelmileg mü-
velt egyén,.jdnek ily minőségben .hosszabb gya-
korlata van. Ajánlat „K. B. S." jelige alatt e

lap kiadóhivatalába kéretnek.

etbiztositó-társaság
Alapittatott 1825-ben.

Magyarországi Hók: Budapest, V., Fiirdő-utcza4.
, & • • . . . - Korona

Evi bevétel 2 7 , 5 0 0 . 0 0 0
Kiutalt nyereményrészek . . . . . m 1 5 0 , 0 0 0 0 0 0
Vagyon . . . . . . . \ m % 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0
Halálesetek folytán kifizetve . . . . , . 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0

A Standard kötvényeinek nevezetesebb előnyei :
Kétségtelen biztonság. Alacsony clijati. Szabad világköt-
vények. Kötvények érv'ényhen tartása díjfizetések elmulasz-
tásánál. TöTcésités és előre megállapitott visszaváltási érték.
Metftiimadliatatlanság. Feltétlen fizetés öngpilkosság eseté-
ben egy évi fennállás után. Szabad háborubiztositás nép-

felkelők részére.

Dijtáblázatok kivánatra küldetnek.
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Szinházi müsorok.
Nemzeti Szinház

Szombat Királyi házas-
élet

M. kir. Operaház

Walkür

Este

Vigszinház

Godard és
Boőard

Családi
ö r ö m ö k
Godard és

Bodaid

Népszinház

Midász tirálv

A íála rossza

Midász király

A Gyurkovics-
lányok

A bolond
A Gyurkovics'

lányok

Mr SiliUt

Francillon

Orvosi rendelö-intézet
iáait (cfcronün3) betegségekaen szenvedők ssáain

Budapest W.f Váczi-körut 18. s z . a.

Evetí hosszu során át ki lett próbáira s pár
vattait ff^ógyhatásinták bizonyult

egy. orvostz*.
liámopaíiai gyógymódja, melylyel Mzárőlagosan
a vér utján gyökeresen kigyógyit astftstsát, •&-
bajokat, sájskórságot, szőr- és g y e o o r -
bánta, mákat, kösztrényt — még a l l

sabb formát is — l

••• idegbajokat
(migrain, álmatlanság, szédülés íiysieria
ikénia, kezelődő agylágyolás és elmez&w, agfgerincir

b an tatlom)

makacs-, vér- és bőrbetegségeket.
Egyetlen és legbiztosab védelam Q ^
hüldés, kezdődő vakság és
zavar ellen. ~3K A díjazás mérsékelt.

Rendelés naponta 9—l-ig ea *!!
Meghívásra hetagek látogat.

fejes p y
tokocskák által fáj-
dalom sélkcl, a lag-
rcTiűetl)iáai6pers)
alatt te; esc-a elliaj-
taiikEkit aőgyígy
szer nemcsak a ga-
lacdíéreobea hanem
gyomorba Jean szan-
veőőket is biziosaa

gy) meggyógyitja.
j Usiííi a klvelkez^k: az arcz halv;'uiysárga,

jf lekiatet, kék szenkaríkák, iesoványodás, el-
nysllásodás, emésrUietleaség. éivá^ytalansájí, gyakori
laszpllét, i"Eiti-:o'c. e:v ^ombolvag felszállása egész a
nyakig, nyilSsszeTveleraíés, a test megdagadása, gyakori
eUwíRigís, bélföies, szuró fáí-lahnas, szirJobo^as, a
Térterinpés rendetlenségei kálünöscn nőknél, gyakori,

főfájás stb. sib.
j\B<f nem ártanak ha a féreg nincsp r f f f f j B < f g

is jelen. fSS~ Törv^nyeata vádve.
Rendelésnél az életkor megielölendö.

Mrámtai*n &Ummas>3 é s haíanylia koxat.
Kgv Ttetrii d-jii-jz hsjsznsJa,zi utasítással a bel- és
kflfiSId lészéie postai utánvétel 4.OO frt
• pénz előleges beküldésével . . . . . . 3.BQ frt

Egy* fll valódi kapbató

Schneider József gyógyszerésznél
B esicsa. Fő-3teza l l . (Déiraagyarország.)

A világhirü mü teljes kiadása 32
kötetbén.

Megrendelhető:

az „DrSZágOS ]firíap" kiadóhivatalában
Budapest, VIII., József-körut 65.

•£~ Nékünk bemutatott sz m alán megrMz'ható "3B3
3«5" i : t e l s köaz.aetirat folytan ezen negyed- 'álsa
JS9T á ö ó í f i U ó a l i t t l l

bugYCs6fofyásokst és s&bokot, ax S,
lés vtci:a>a't, nz alayonstiit fépfiarö. '(-»-•«?•_
téaok, A bujahóp uiúk&vatliezmónyali, nőknél ;
tohóffotyimt, bápinonayis'a iel&ííeít Ss, vala- '\
n*lnt tfiíntíííxon nál boíagaágohaí, molyakíiak <jj
a enagSalanság egyik fíioHozóJa ea bör^siag-
aéoekat &yo&yi£ uj gyógy ásód szoriní, isSxtos

' eitcarfal, gyorsan és alaposan.

orvos-, sebész-, szemész- és szülésztudor v. cs. kir. oszt.-főorvo
Budapest, Belváros, IV. ker., Kigyó-utcza 1. szám

ll. emelet. Bejárat a lépcsőnél.
Rendel naponta délelött 10 órától egész délután 4 óráig, este

7 ói alól 8 óráig.
Dijszott levelekre legnagyobb figyelemmel válaszoltatok és gyógy-

szerekről is gondoskodva lesz.
. ZZ? Mőknok klílöta várótomam. **&*•-*,•

Ugyanott megjelent és a szerzőnél: Dr. GAliAI ANTAL-nál
megrendelhető :

— » KÉPSZERŰ UTMUTATÓ. ~
Már a 12-ik ki<jdásbau megjelent) a nemi. betegségek és ezek,

észszerü gyógykezeléséhez czimü könyv, volt ára 2 írt5G kr., most
iik fcO kr. A kinyy jól becsouiatolva lesz elküldve, 1 frt be-
küldése meiteti búriueiitve, va^y 90 kr utánvét mellutL.

A fc. nyv tártaiu a : I. Az ivarszoivek leirása. lI. A nemi élet
ébieües-e. 111. AU önferldzletús s az éjjeli magömlések IV. Hugy-

!s6taf:ai (lr!j,perl és hugycsOszükltletek.V. A bujakór (sipliüis), VT.
I A fehéifi'iyáb. v lI. lilgycugült feríieró. XUl. Kői inaglalansáí.
| X. Az irai-szervek e^bu.uiejéseaok; fötéuyezöje a prüstituzijjo.

fegja Budapesten, Pest vármegye székháza disztermében (IV. ker.,
megtartani^

utcza
V

Tárgysorozat:
1. Jelentése az igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak az 1898-ik évi üzlet eredményéről.

2. Határozathozatal a mérleg és tiszta jövedelem iránt.

3. Egyéb igazgatósági előterjesztések.

4. A választmány husz tagjának megválasztása (alapszabályok 41. §-a.)

Ezen közgyülésre a l cz. részvényesek azon figyelmeztetéssel hivatnak még, hogy az alapszabályok 14. §-a értelmében csak
oly részvényes gyakoroüiaíja, akár saját személyében, akár meghatalmazott által,- szavazati jogát, kinek részvénye 1898 deczelnber 31réig
aevére iratott s a közgyülési megelőző nap délután 5 órájáig az egyesület főpénztáránál még le nem járt szelvényeivel együtt letetetett.

Budapest, 1899. január 18-án.

(utánnyomás nem dijaztatik.)
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Minden szó 2 krajczár. Kiadóhivatal:

AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
4 kr-szár

ha a hirdető czimét is kört a hL-ík-tódben, vajnr a
az apró hirdetést postautalránvaa fceküMeai s á süvege

Előfafizöteridők készpénzben, levélbélyegakban vagy
• ••:. -.. postautalványon.VIO. kefuíet, -Ú8zSé1-1i£ömr65-.-*&Zám: fr

választ poste-restaate i-ári, akkor minden közlés után még -üO krajczár kincstári bélyegilleték is fizetendő. — Czc
üveget az utalvány szelvényére irni : eseüeg közönséges levélben is lehet a szöveget s a levéljegyeket beküldeni. Mi

könnyen kiszámíthatja az apróhirdetés árát.

Czélszeri
Mindenla

LEVELEZÉS.
VAl inteiligens fiatal leány Eevelezmí óhajtana szellé-
••M" mes fiatai arakkal. Levelek .Szőke* és „Barna*
alatt kéretnek a kiadóhivatalba. S6t>7—1

intettígeiü uriember, egy jé& sakozző.
j y lígens urnő ismeretségéi keresi. _ Leveleiket
továbbit a kiadóhivatal csakis „Jó saiközó" jelige alatt.

2ÖÖS—1

A kérdéses «lol*>g teljesen remi&ea vau,
J jöhetsz k-iiát bármikor. Egyedit Tagrek-
Tegnap vártam üzenetet, vagy pár sorfr semmi Mr ró-
lad, mi az ? Most megint sokat szaladgálok. TeMI jőjj
mielőbb és csókolja kezedet J. 74Sí—1

L'taiáíom megint bizonytalan. Ut oí j dúaigok
történnek, hogy nem. tttdiiatoni iaeÍE3Eek-e,

vagy nem. Képzelheted, mennyire szeretaék, ée h& oly
nehezen megy. mit tegyek. Reátélem azanTtetn, iiiogT

'"mégis sikerülni fog és csókol az éáes és boldog viszont-
látásig imádód. 1

Hogy vagy,kis fiam? Miért nem írsz? Azt
tudod, ugy-e, hogy már em júl érzem

magam. Jaj. olyan beteg voltam, ugy féltein,, iiogy.iEeg-
fcaíok. Sajnáltál volna ? Irj sokat a, sierda estéről is
és csókol szerető Barnád. 7432—1

A viszontlátás boldog perezétSI Még min-
dig áthatva értesiÉí&k, ínogv Ezosssdhötísn

déLbea érted megyek. Remek terreim. vausmafe, mely
által sokat együtt lehetünk. Hogy mimllaisz, aiamryras?
Bar már iEt lenueaz a perez, mikor ismét IMüatnasin
legdrágább életem. Ölel és csókol Csa. , 7428—1

lli^lrS| kedni. Nővérek előnyben részésíslniék,
mivel a két ördög két íivér. AjámlkQ'Zők irJasaÍE., „Két
ördög" jelige alatt a kradóhívataBba. 7-ÍÍS—I

» Csakis olyan levelekre válása:
•• melyekhez a válaszfeélyeg

Tim. A kiadóhivatalt* " 12S4—1

HÁZASSÁG.

eves, magas Barna ZSMÓHŐ, M 5000
f o r i n t készp éfflZZel Tnpmigtwffirityypf̂

óhajtana lehetőleg egy keresztény sz§lke nmagzss tenmetü
póttartalékos tiszttel, Mzasság czéSjábél ismereísé^t
kötői. Csakis-komory levefekrc reagáL Ajánlatot a
Madóba „Gyöngyike" jeligére kér. *~ T-I3(S—2

vidéki orvos, egy nagywbfc Táros féfeolydájá-
nak alorvosa ismeretség MáajáliaHi ézmíoó.

szeretne megisnierkedni iiázasságezéíjiáMijeg^rMYáíéaa
intelligens, csinos fiatal leányEval M" a Mzrczeíés
minden
mányi
leveleket ker a kiadóhivatalba '"„Br.1"- Jefee

735S—2
Syógyszerész. ismeretség MámyáííaiE, ez talmi
szeretne megismerkedni „egy esmes, háziasan

nevelt fiatal katholikus leánynyal, házasság czéifáísőL
Megfelelő hozományra reflektál. Leveleiket .Siker* jelige
alatt továbbit a kiadóhivatal. 730Ö—2

ÁLLÁST KERES.
E"h*!/ti SM'Ást keres helyben ' vagy vidéken
iOOvl jó családból valo izraelita árvalány,

ki 8 évig "mint anyahelyettes egy házban volt alkalmázva.
Minden fekiníetben niesbizható, kiiüiiöbizonyítványokkal

ban. 7260—3
i piás^ keres egy írttalligens .özvegy

J I óő, ki a Kázyezetésbén' és varrásban
jártas és a gyermekékefigeri szereti. Szerény igényűi
Czime a kiadóhivatalban. :' 7262—3

ajánlkozik könyvkereskedésbe vagy papir-
kereskedésbe intelligens családból származó

fia. Csakis tisztességes bánásmódra reflektál Czime; a
k i d ó h i t l • :i ~~"\ c: • 7 4 0 6 — 3

leány elszámolásra keres csemege-
j vagy" föszerüzieteL Esetleg alkal-

mazási, bármily tisziességes üzletben mint felíró- vagy
eiáríisitöHőnek. Szives/;megkereséseket kér .Kauczió-
képes" jelige alatt a. kiadóhivatalba. 7148—3JL vagy időszaM laphoz szerkesztőül, vagy munka-

J " társul ajáájkbidk f kitünő szakember. Jísetleg
azok expediálását is -elvállalja1. Ajánlatok • a , tóadóba
„Heő lap" czimen kéretnek. ' i ' v-6792—8

ÁLLAST KAPHAT.
szeres&eiő a .Kereskedalmi Vegyészet*
czimü mii birtokában, melynek útmutatásai

alapján tőkeltefektetés és előképzettség nélkül <• bárki
2—3KM> foxiatot, söt többet is kereshet évente. A müvet
mai mpté l — mig a csekély készlet tart 4- lessállitott
área 1 i r i 20 krért ajánlva küldi meg a ^Kereskedelmi
Ysgyénet" könyvkiadóvállalata. Ujpest, István-ut 2: sz.

2541—4

OKTATÁS
tanit szintén intelligens hölgyet

_ zongorázni a iranczia nyelv
oktatás .ellenében. Czim. a kiadóban. - ;v; '5378.-5

9!

zongeraórákat ád. ' Csak
g ^ ó r á v a i rendelkezik

még. Egy óra. 50 kr. Czim a kiadóhivatalban. 7424—5

BiRTOK-ELADÁS.
If^l^ltVÍ kiterjedésü hervát-
•*»»»•»/* országi birtok, niély

talnyoiiió részben jóminőségü, vágható erdöböl, 'gazda-
sági épületekkel, elegáns lakházzal és yyizi » malohlnial
eMálott jol jövedelmező mezőgazdasági földbirtokból
áíi és a mélyea gc-zföfász és erdei pálya is van,' jutá-
nyosán eladandó. Bővebb értesiíés a kiadóhivatal uiján
csak áireM vevökneb adatik. 2559—6

' Kis-Kun felsöjárásban 12 magyar
• hold fajtiszta immúnis szőlőm, 80

magyar Isold birtokom, elegáns uri házzal, eladó, buda-
pesti házért is becserélhető.' Ajanlatot .Megyei bírtok"
jelige aísít kérek a kiadóhivatalba. 2601-^6"

fázat

eladó 290 és 361 holdas jóminőségü
_ földbirtok. Szőllőteléjjitésre kiválóan

Elíahnas.'iregkeresésék „Nyírség" czim alatt a kiadó-
- hiva tálba kéretnek. . " 7091—6

szeretnéni elcseréhű egy
budapesti házért, melytiez

őgy'pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
hivatalba kérek. „Birtokos" jelige alatt. 7226—6

HÁZ- ÉB TELEK-ELDÁS.
szeretnék venni Esztergom városában, lehe-
tőleg a Simor-utczában, a kis Duuához közel,

vagy a sziget körül. Körülményesen irt ajánlatok „Nyug-
diias kapitány" jelige alatt kéretnek a kiadóhivatalba.
- • Si' - 7410-7

€«««=uj ház a VI. kerületben, magasan épült, szabad
PJT kézből családi viszonyok miatt azonnal eladó.

Czim a kiadóhivatalban. 7002—7
a község legszebb helyén két sarok , és

<*« ' egy közép telek eladó, igen olcsó árért.
Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek „Ölcsó telek" jelige
;afett. 7208^7

S. ELADÁS
jó, szolid kivitelijén előnyös részletfizetésre

9 Jíáiiiáuígnácz kárpitos- és asztalosbutor egyed,
főraktárában VII., Erzsébet-körut 23. sz. Árjegyzékek
vidékre ingyen és bármentve. 7Ó13-:-,8

aj ruganykecsi nagyon ölcsó áron eladó, mindeb
üzlethez használható. Czim a kiadóbivatalbau.

" ^ ' 7042—3
jókarban levö féderesi. diván eladó. Ára 9 frt.
Majdnem uj.- Czim a kiadóhivatalban. 7422—8

VÉTEL.
ü\. lp.vő elegáns foggöiampa kerestetik meg-

w " ' • -vételre/EéveleR a kiádótiivatalba kéret-
tnek-^,Függőlájaipa''.,jeUgeJalatt. • 7368—9

.. szeretnék, .építtetni elhasznált anyagból Buda-
»jmiov»» "̂  pösthez közel.' 'Akinek\ vári megfelelő anyaga,
a-z ^eíezfésÉé : e lápbari a kishirdetéselí közt „Elhasznált"

Ljelige, alatt.? . . , . . 7422—9

KIADÓ SZOBÁK.
"különbejáratfal, a Teréz-köruton, Á7

j Andrássy-uthoz közel, azonnal olcsón
kialóT"Czlnf á laaaóliivátalban. " 7380-^10

- , ; KÜLÖNFÉLE.
rckédtségáél vegyen 30 krért Réthy*

*> féle BemetefÜTCzukorkát. 1537—18

Mr3*3«"áw| lakás keresfcelilc á körutak Valamelyikén,
lábúéi mely 5—G szobából és hozzátartozó mellék-

helyiségekből és lehetőleg 2 előszobából álljon. Á Iaká3
az I. emeleten legyen. Részletes ajánlatok, a kiadóba
kéretnek -Földbirtokos" czimen. 2671—18

nü
dóhivatalban.

hónapos ágyat kaphat tisztessé-
ges házastársnál. Czim a kia-

7414—18

az én 185 em. óriási hosszu Loreley-hajammal, amelyet én ' az általam feltalált kenőcs 14 havi
használata folytán nyertem s a mely'a leghirneresebb orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz van eliáineiTéT á haj%í nem hullása^ a haj me^ní^^ir^ 0^^ÉáMsí és a hajhagymák meg-

erősödésére; ez siz uraknál teljes és érds szakánriövésfciieszKözör"'s máf rövid használat után ugy a
hajnak, mint a szakáiinak természetes fényt és teljességet .kölcspnpz és megóvja ezeket a korai szür-

• küléstől a legmagasabb korig!

Egy tégely á r a I—, 2.—, 3-—, 5.— frt. Postai szétkiáBdés naponta a világ
•niifiieii részélse a pénz előleges beküEdése, vagy utánvéi mellett a gyári

raktár§BŐI

Bécs, l , Seilergasse 7.
Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP kőrforgógépén Budapest, VIII., József-körut 65. szám.


