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A másodszülött.
Ma láttuk elöször a nyilt ob-

strukcziót. Határozottan jobb képü és va-
lamicskét tisztességtudóbb teremtés, mint
a testvérnénje, akit már skartba tettek.
Kellemesebb i s , mert nem beszél olyan
sokat, noha az ö nyelve sincs odanöve
a szájapadlásához. Az is tehet különben,
hogy ma az elsö fellépés lámpaláza kis-
sé elfogódottá tette, s holnap, holnap-
után talán majd jobban megjön a hangja.
És akkor szakasztott olyan lesz, mint az
elödje volt. Mert szó ami szó, a családi
vonás rajta van a másodszülöttön is.
Nem tagadhatja a származását és tisztes
szülöi se tagadhatják meg.

S ezzel föl van adva a leczke a
magyar parlamentarizmusnak. Mint haj-
dan a czigánynak, akihez igy szólt a
régi biró : "No czigány, mivel böcsüle-
tesen vallottál, nagy kegyelemben része-
sitelek. Válogathatsz a halálnemekben.
Mit szeretsz jobban : ha fölnégyelnek.
kerékbe törnek, vagy karóba huznak?"

Az ördög tudja, mit választolt a
czigány. Az is mindegy, hogy a magyar
parlamentárizmust hogyan ölik meg, ta-
gadott, vagy bevallott obstrukczióval.
Technikai obstrukczióval, vagy obstruk-
cziós technikával. Agyonbeszéléssel vagy
agyonszavazással.

Az alkotmánynak, a parlamentariz-
musnak nem hozott a mai nap válto-
zást. Se rosszabbodást, se javulást. És
mégis nagy, históriai jelentöségü a ma-

gyar képviselöháznak az uj esztendöben
tartott mai elsö ülése. Nevezetes dátum
lett a magyar politika történetében ezer-
nyolczszázkilenczvenkilencz január har-
madika.

Miért? Hiszen mi magunk konsta-
táljuk, mint ahogy konstatálja ma és hol-
nap minden ujság és minden politikus,
hogy a legkisebb változás se történt.
Hiszen Isten, ember látja, hogy a kép-
viselöház mai ülése annyira hasonlatos
az utolsó három hónap mindegyik ülé-
séhez, mint egyik tojás a másikhoz.

Hát épen ezért. Ebben az egyfor-
maságban van az óriási különbség. Ahogy
a képviselöház mai ülése folyt, arról
minden ellenzéki párt elfogadott és pub-
likált párthatározattal egyenesen kimon-
dotta, hogy az nyilt és bevallott obstruk-
czió. Obstrukczió a modern parlamenti
technika minden vivmányának szakszerü
alkalmazásával.

Tehát a mai nap politikai eredménye
az, hogy ami három hónap óta a ma-
gyar parlamentben történt, nem volt
egyéb, mint teljes obstrukczió minden
kigondolható és alkalmazható fegyveré-
vel egyetemben.

Ez az a tanulság, amit ma konsta-
tálni, leszögezni és a jövendö idök szá-
mára megörizni kell.

Nevetséges, fogja mondani a jám-
bor olvasó. Hiszen mi ezt három hónap
óta tudjuk. Az ujságok is irták, a poli-

tikusok is tudták, a kormány is érezte,
az ország is fájlalta, hogy obstrukczió
van. Igen ám, de az ellenzék tagadta.
Ök eddig csak harczoltak, — igy mond-
ták — és eszük ágában se volt obstruálni.
Molnár apáték is dörzsölték a kezüket és for-
gatták a szemüket: "Az isten örizz attól,
hogy mi obstruáljunk !" Vagy Apponyi és
Horánszky nem mondotta, Polónyi nem
hirdette, hogy nincs obstrukczió ? Minden
nap, minden órában, minden enucziá-
czióban a legerélyesebben visszautasitot-
ták azt a csuf rágalmat, hogy ök obstru-
álnak. Irták, mondták, hirdették és kés-
hegyig obstruáltak az obstrukczió szó
ellen. Holnap már nem tehetik.

Ez a mai napnak az egyik nagy
eredménye.

A másik se lényegtelen. Az meg
maga a nyilt bevallás. Az obstrukczió
elismerése. Ha már megvan a nagy
nyavalya, legjobb a betegnek, ha tudja.
Akkor megpróbálja gyógyitani, ha lehet,
vagy megnyugszik a halálban, ha kell.
A szeplös arcz se szép, a kendözött
arcz is csunya; de egyenesen utálatos a
kendözött szeplös arcz.

A feslett familiának, a törvénytelen
házasságban élö ellenzékeknek másod-
szülött rossz leánya került ma a Házba,
a nyilvánosság elé. Ez a leányzó is csak
olyan, mint a másik, de nincs meg az
a visszataszitó szokása, nem hajtogatja,
egyre : "Én tisztességes vagyok !"

L u k i n.
Poriczky l. E. orosz rajza.

Nem olyan könnyü dolog egy tartalma-
sabb, mélyebb ember jellemét megrajzolni. mint
ahogy gondolják. Ezek az ugynevezett mélyebb
emberek nemcsak jó komédiások, hanem nagy
kópék is. Van két-három olyan furcsa szoká-
suk, amelyröl nem tudnak lemondani, s az
idegenek ezekröl itélik meg öket. Ezek a szo-
kások azonban csak egy fölületes álarczot al-
kotnak, amely alatt egy nagy tragikus világ él.

Példának okáért: Lukin.
Roppant különös ficzkó !
Naponkint legalább kétszázszor használja

ezt az ostoba szólást :
— Óh ég. hol vannak haragos villámaid ?
Ha rájön, hogy a czipöje megint elsza-

kadt, mindjárt kifakad :
— Óh ég. hol vannak haragos villámaid?
Ha sétálni megy és találkozik egy barát-

jával, akkor nem azzal fogadja, hogy: ,Szer-
vusz, kedves pajtás!- vagy: -Hogy vagy, vén
kakas?" hanem egyszerüen csak azt mondja:

— Óh ég, hol vannak haragos villámaid ?
Ha a levesben hajszálat talál, akkor nem

azt kiáltja : Az ördög vigyen el benneteket !"
vagy: Hallja-e. pinczér, vigye el ezt a mos-
dótálat : Oh nem. Nem ezt mondja. Csak azt,
Hogy :

— Óh ég. hol vannak haragos villámaid?
Ezen a mániáján kivül, amelyet kétség-

kivül mindenki fölhasznál a jellemzéséhez,
olyan étvágya is van, amely elöbb-utóbb tönkre-
teszi. Amely vendéglöben megjelenik, ott föl-
tünést kelt pompás étvágyával. Röviden szólva:
nagyétü. •

A harmadik sajátsága a társalgási módja.
Idegen ember ritkán hall töle okos szót. Kö-
rülbelül igy szokta a diskurzust megkezdeni :

— Önnek is vannak pörsenései?
— Igen.
— Hogyan pusztitja el öket? A kör-

mével?
— Nem. Az órakulcscsal.
— Az órakulcscsal ? Tehát nem remon-

toir-órája van?
— Nem. Hát önnek, Lukin u r ?
— Nekem egyáltalán nincs órám. Minek

is kellene nekem ? Épen a lakásommal' szem-
ben van a templomóra.

— Hát ön mindig otthon ül ?
— Kedves barátom! Csak nem járhatok

ki rongyos csizmában ?
—- Miért nem talpaltatja meg!
— Hol szokta ön a csizmáját talpaltatni ?
— Itt és itt, Lukin ur.

— Ugy, ugy. Hát még mi ujság?
— Semmi. Lopuchin segédtitkár lett.
— Óh ég, hol vannak haragos villámaid?
És igy tovább. Ha egy iró megismerked-

nék vele, az elsö találkozás után azt hinné.

hogy már megismerte a jellemét és ezeket
irná róla a naplójába:

"Nemrégiben megismerkedtem egy hó-
bortos ficzkóval. Diák, és azt mondják, hogy
költö is. A müveltsége paraszthoz illö. Szó-
készlete legfeljebb kétszáz szóból áll. Órán-
kint legalább százszor elmondja: Oh ég, hol,
vannak haragos villámaid ? Ha nem beszél,
akkor kenyéren és füstölt heringen rángódik,
amelyet hihetetlenül nagy mennyiségben fo-
gyaszt. Inkább kövezö ez az ember, mint
költö stb."

Ezeket jegyezné föl Lukinról egy iró,
aki négyszer-ötször beszélt vele. Hanem az
ördög vigyen el engem, ha ez igazán a Lukin
jellemrajza !

Akit Lukin a szivébe zárt, az büszke
lehet rá és méltán dicsekedhetik vele ; nem
volt még egy test a világon, amelyben olyan,
gazdagérzésü lélek lakott volna, mint Lukin-
ban. Mély, mint a Himalaya völgye és kifür-
készhetetlen, mint az ég a Lukin lelke.

Azonfölül valódi költö.
Jobban nem lehet az ö egyéniségét le-

irni.

Reggel jókor kel föl és tétlenül várja
meg, mig lealkonyodik. Akkor meggyujtja a;
lámpát és leül a kanapéra. Ábrándozik, érze-
leg és gondolkodik. Igy tölti az idöt tiz-tizen-
egy óráig. Aztán ingujjra vetkezik és nagy lé-
pésekkel jár; föl-alá a szobában. Kezdetben.
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A s a j t ó .
Egyik esti ujság ma a vezérczikkében a

többek között ezeket is mondja: "Azt irja ma
egyik laptársunk (ez az "Országos Hirlap"
legyen), hogy mentse meg és hóditsa vissza az
alkotmányt a sajtó. Két hatalmas organum áll
a közügyek szolgálatában: a törvényhozó tes-
tület és a sajtó. S ha az egyik képtelen lett
hivatása betöltésére, akkor a másiknak kell
átvállalnia a közszolgálat intézését."

Nagyjában csakugyan ezeket mondtuk,
amire esti kollegánk rámondja, hogy: helyes.
És ez az egyetlen helyeslés, amit ki tudtunk
érdemelni a kollegától. Utána mindjárt ilyen-
formán folytatja:

"De hogyan adja ennek példáját jelzett
laptársunk? Akként, hogy kárhoztatja az el-
lenzéket, váltig erösiti az uralkodó rendszert,
és szörnyü malicziával üldözi mindazokat, akik
hátat forditottak ennek a rendszernek." (Eddig
ez tisztán nekünk szól, de már a többiböl
másnak is kijut.) "A sajtó is nagyrészt a par-
lament képét mutatja: a többség a hatalmat
szolgálja, a kisebbség a hatalom ellenfeleit."

Sajnos, ebben már nincsen egészen igaza.
Nekik van több ujságjok, az ellenzéki szélsök-
nek. Már legalább számra több. De ha igaza
volna, akkor is csak azt tehetné hozzá, hogy
ez is helyes. Mert ha a parlamentben nagy
többségben van a szabadelvü irány, csak
annak a jele, hogy az országban is nagy
többségben van. Már pedig az ujságok nem a
parlamenti pártoknak készülnek (legalább egy-
kettöt kivéve), hanem az országnak. Hát
persze, hogy olyat kell többet csinálni, amely-
böl többet kérnek.

— E z a sajtó — mondja kollegánk —
nem alkalmas arra, hogy visszaszerezze az
alkotmányt. S ebben igaza is lehet. Talán mi
csakugyan nem tudjuk. Hát akkor csinálják
ök. Szerezzék vissza; hóditsák vissza ök. Vagy
nekik talán nem kell épen ugy, mint nekünk ?

Bizonyos is, hogy könnyebben sikerülhet
nekik, mint a szabadelvü sajtónak. Mert ott,
ahonnan az elveszett alkotmányt vissza kel-
lene szerezni, ott reájuk jobban hallgatnak,
öket jobban szeretik, szivesebben olvassák.
Polónyi és Horánszky az ö kértükre talán

inkább kiadják a náluk letéteményezett ma-
gyar alkotmányt, mint a mi sürgetésünkre.

Próbálják csak meg. S akkor nem lesz
szükség arra, hogy a magyar sajtó e g y e -
t e m l e g e s határozatot hozzon, ami ugy se
lehetséges, ami csakugyan hiu ábránd.

A politikai helyzet
Harmadik napja, hogy benne vagyunk az

ex-lex állapotban. Külsö jelenségekben nem
igen nyilvánul ez a sajátságos állapot. A kor-
mány, mely ennek a helyzetnek rendkivüliségét
magára nézve felismerte, a törvényhozáshoz
intézett jelentésében közzéteszi mindazon in-
tézkedéseket, amelyeket a bekövetkezett körül-
mények következtében foganatositani szüksé-
gesnek látott. Ez intézkedések mind a leg-
szigorubb törvényességen alapulnak és semmi-
féle u j állapotot nem teremtenek, hanem biz-
tositják az ország érdekében szükséges admi-
nisztrativ kezelés állandóságát.

A napnak különben kisebb jelentöségü
eseményeit a következökben foglaljuk össze.

(A béke.)

Hirtelen kedvezöbbre fordult a parla-
menti hangulat. Ma már seregestöl röpkedtek
a béke angyalai, csupa "feltételekkel" és "prae-
liminarek"-kal a csörükben. Hogy mik ezek a
feltételek, azt persze senkisem tudja, söt iga-
zában azt is bajos megmondani, hogy mitöl
lett egyszerre oly derüs az égbolt.

Abban, ugy látszik, mind megegyeznek a
vélemények, hogy a béke utja egyengetve van.
S z é l i Kálmán is, ebben fáradozik s minden
mozdulatát, szavát nagy figyelemmel kisérik a
klubban és ezenkivül Szilágyi Dezsö roppant
agitácziót fejtett ma ki a Ház folyosóján, hir
szerint a béke érdekében. — Azt is észre-
vették, hogy gróf Andrássy Tivadar Tisza Kál-
mánnal is tárgyalt. Tisza Kálmánt különben
ma délután felkereste Csáky Albin és ugyan-
csak a békéröl konferált vele.

A feltételek, melyeket hir szerint az el-
lenzék elfogadni hajlandó, ezek:

indemnitás,
provizórium,
budget,
házszabályok enyhe módositása,
kuriai biráskodás,
választási törvény reformja.
De a kormánypárt — ugyancsak ellen-

örizhetetlen hirek szerint — ezenfelül még a
gazdasági kiegyezés perfekczióját is kivánja.

lassan, aztán gyorsan és egyre gyorsabban.
Hirtelen odaugrik az asztalhoz, tollat ragad és
ir. Hanem akkor kiönti egész lelkét Nem le-
het töle elvitami, hogy amit ir, annak mindig
van értelme; az mind becses és tökéletes
egész. Minden sora viszatükrözi az ö sajátsá-
gos egyéniségét. Csodálatos talentuma van
ahhoz, hogy szóba öntse ami a lelkében há-
borog.

Három rövid sorral pompásan tud han-
gulatot festeni, egy mondattal jellemet meg-
rajzolni. Alakjai nem papirosból valók: forró,
piros vér lüktet ereikben. Az ö erdöi illatoz-
nak, buzaföldjei susognak. Ha egy költeményt
vagy vázlatot megirt, akkor ugy fázik, mint egy
szabó. Mert a szobája fütetlen s ö ingujjban
ül az asztalnál. Ezenközben három óra lett.
A fogai vaczognak s sz orra hideg, mint egy
jégcsap. De nem baj! Megszólaltatta a lelkét és
ez a födolog! Nem olvassa át, amit irt Bele-
fuj a lámpaüvegbe, hogy az majd szétpattanj
aztán lefekszik.

Aki másnap reggel meglátogatja öt, az
asztalnál találja, amint egy egész kenyér el-
fogyasztására igyekszik és idönkint egy-egy
füstölt heringet küld le utána. Ha a vendég
véletlenül jó barátja, akkor minden kérés nél-
kül elolvassa neki, amit az éjjel irt. S ha az
illetö azt mondja:

— Lukin, Lukin. miért nem adod ezt ki.
hiszen olyan fölséges! — akkor Lukin meg-
rázza a barátja kezét amugy oroszosan, tehát
majd összeroppantja, és igy szól:

— Minek?
Aztán a többihez hajitja legujabb mü-

vét is.
— A költészettel nem a gyomrot kell

táplálni, mondta Lukin, hanem a szivet. Csak
az a költö keresi a kenyerét poézisével, aki
nem igazi költö.

Aztán megint csak azt mondja: .óh ég,
hol vannak haragos villámaid'?' és áttér más
tárgyra.

Hát nem pompás fiu ez a Lukin ?
Van benne valami lkarusból aki a napba

vágyolt Söt még több! Lukin szárnyai, nem
mesterségesek, viaszszal összeragasztottak.
Együtt születtek, együtt nöttek vele. Akármi-
lyen közel jutna a naphoz, az ö szárnyai nem
bénulnának meg.

És egykor bizonyára föl is jut majd az
égbe: a dicsöség egébe !

Óh igen! Addig fog verseket irni, amig
betevö falatja lesz.

S ha egykor nem lesz már semmije, a
mivel gyomrát kielégitse, akkor le fog feküdni
és meghal és az égbe jut!

Az egyik Ikarust hamisitott szárnyal buk-
tatják meg, a másikat — a gyomra ! ...

Ezek ellenében a kormány mindezen javasla-
tok elfogadása után visszavonulna.

Konstatálni kell azonban, hogy eddig
formálisan és illetékes részröl nem történtek
propozicziók, ugy, hogy a b é k e - r e m é n y -
k é d é s t v a l a m i n a g y o n i n d o -
k o l t n a k a l i g l e h e t m o n d a n i .

A szabadelvü párt semmiesetre se fog
elzárkózni elfogadható béke-agentátok elöl, de
a g a r a n c z i á k r a f e k t e t i a fö-
sulyt.

(A kvóta-leirat.)

Szóba került az is, hogy vajjon a tör-
vény és a házszabályok helyes alkalmazása
mellett lehet-e vita a kvóta-leirat fölött. Akár
lehet, akár nem, bizonyos, hogy-vita támad
az elnökválasztási diskusszió keretében afölött,
hogy a leirat napirendre tüzessék-e, vagy egy-
szerüen tudomásul vétessék. E vita már csak
azért is jó hosszu lesz, mert a nap tulnyomó
részét névszerinti szavazások fogják elfoglalni.
Az elnök-választás napja pedig kétes távolban
vagyon.

(A naplóbiráló bizottság.)

Sok szó folyt ma a szabadelvü pártban
a napló-biráló bizottsággal kapcsolatos javas-
latokról is. A holnapi szavazáson a párt
"nem"-mel szavaz mindegyik inditványra,
Gullneréra is.

(Az adó.)

Tüntet a magyar az adófizetéssel. Nem
lehet exekválni, tehát mindenki fizet. Vidéki
Városokból is jönnek jelentések, hogy az adó
rendesen befolyik. Minthogy pedig sokan meg-
fizetik az egész évi adót, a végén még zavarba
jö a pénzügyminiszter, hogy mit kezdjen a
sok pénzzel. Az utalványozás a pénzügymi-
niszter rendelete alapján rendben történik s a
kormánynak, valamint a számvevöszéknek mai
jelentése teljes garancziát adott, hogy a par-
lament ellenörzése fenmaradt most is.

(A vád alá helyezési Inditvány.)
Ma délelött tiz órakor a függetlenségi és

48-as párt Kossuth Ferencz elnöklése alatt érte-
kezletet tartott, amelyen az a vádinditvány került
tárgyalás alá, amelyet Barta Ödön szándékozott a
képviselöház elé terjeszteni. A párt elhatározta,
hogy nem tartja helyénvalónak a kormány vád
alá helyezése iránt inditványt tenni olyan több-
séggel szemben, amely a kormánynak adandó fel-
mentvény iránt magát elöre irásban lekötötte.

Ezzel szemben Barta Ödön kijelentette a
Ház folyosóján, hogy ö ragaszkodik az inditvá-
nyához és azt egymaga is be akarja nyujtani.

(A holnapi ülés.)
A képviselöház holnap délelött tiz órakor

ülést tart, amelyen elsösorban a máról elhalasz-
tott két névszerinti szavazás lesz Holló Lajos és
Gullner Gyula inditványai fölött. Ezután folytatják
a tanácskozást a miniszterelnöki átirat fölött,
melylyel bejelentette a Háznak, hogy a király dön-
tött a kvótára nézve. Ehhez a kérdéshez Hódossy
Imre fog holnap beszélni. Ha még marad idö, ak-
kor az elnökválasztás napjának megállapitása kö-
rül megindult vitát folytatják.

(A kormánypárt üdvözlése.)
A g a l g ó c z i választókerület szabadelvü

polgárai értekezletet tartottak, amelyen elhatároz-
ták, hogy hálás köszönetüket és elismerésüket fe-
jezik ki a kormánynak, valamint az öt támogató
országgyülési szabadelvü többségnek azon maga-

tartásáért, amelyet a kisebbségnek alkotmányunk
ellen intézett eröszakos ostromával szemben tanu-
sitottak. R u d n y á n s z k y Bélának, a kerület
országgyülési képviselöjének, szintén hálát és elis-
merést fejeztek ki, egyhangulag helyeselve, hogy ö
is aláirta a Tisza-féle javaslatot.

Fogarasról jelentik : A Bausznern föispán
elnöklése alatt mai napon megtartott rendkivüli
vármegyei közgyülés, hosszabb élénk vita után 77
szavazattal 35 ellenében, elfogadta a képviselöház-
hoz az obstrukczió ellen felterjesztendö feliratot,
melyben kifejezvén legnagyobb aggodalmát a kép-
viselöház kebelében elgyökerezett azon türhetetlen
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állapot felett, mely szerint a kisebbség, nagyon is
visszaélve szólásszabadságával), saját akaratát
a többségre eröszakolni törekszik s igy a
parlamentáris alkotmány legelsö követelményeinek
mellözésével megakadályozza a legégetöbb törvény-
javaslatok letárgyalását: kéri a képviselöházat,
hogy tanácskozásainak nyugodt és rendes menetét
ujra helyreállitani, ugyanazt jövöre lehetöleg biz-
tositani s ezáltal mindenekelött az ország közgaz-
dasági jólétére nézve annyira fontos törvényjavas-
latok sürgös elintézéséröl gondoskodni kegyes-
kedjék.

(Az ellenzék mozgalma.)
A budapesti függetlenségi polgárok körében

ma este értekezlet volt Holló Lajos országgyülési
képviselö elnöklése alatt. Az értekezlet tárgya a
vasárnapra tervezett tüntetö körmenettel kapcso-
latos népgyülés volt. Az értekezlet elhatározta,
hogy a függetlenségi polgári kör tagjai a Sas-kör-
ben holnap tartandó értekezleten részt vesznek, a
tüntetö körmenetet és népgyülést együttesen, a
föváros egész polgárságának részvételével kivánják
megtartani.

Végül a holnapi értekezlet elé terjesztendö
inditványokat tárgyalták. A függetlenségi polgári
kör küldöttsége holnap az összes ellenzéki párto-
kat felkéri a népgyülésen való részvételire. Ugyan-
csak küldöttség fogja fölkérni a népgyülésen való
részvételre s ott beszéd tartására Ugron Gábort is.

Kossuth Ferenczhez ma az ország nehány
városából bizalmi és üdvözlöiratok érkeztek az
ex-lex elleni küzdelemben való buzditás czéljából.

Csákováról Horánszky Nándorhoz német
nyelvü üdvözlöirat érkezett.

Gróf Eszterházy Károly arról értesitette a
pozsonymegyei szabadelvü párt elnökségét, hogy
kilép. (?)

A mai ülés.
(Az országgyülésböl.}

Az elmult vakáczióra való tekintettel
amugy is tizenegy órára volt kitüzve az ülés,
hadd legyen idejük a tiszteli honatyáknak gyü-
lekezniük. De tizenegy óra is régen elmult,
féltizenkettöre is járt már az idö, de az ülés
még mindig nem kezdödölt meg. Az emberek
mind a folyosón idegeskedtek és türelmetlen-
kedtek, várva a miniszterelnöknek Horánszky-
val megvivandó párbajának eredményét. A te-
remben történendök iránt senki sem érdeklö-
dött. Kit is érdekelne Sima Ferencz, amikor
Magyarország elsö méltósága pisztolycsö elé
áll a nemzeti párt elnökével.

Sima tehát odabennt akármilyen hossza-
san támadta is a gyorsirodát és a jegyzöket,
amiért Bánffy pénteki beszédét bevették a
naplóba és a jegyzökönyvbe, az nem igen
iritálta a kedélyeket. Sima után Polónyi is
ugyanezt a thémát variálta, de szintén minden
nagyobb hatás nélkül. De azért az obstrukczió
elérte a czélját. Biztositott magának egy
névszerinti szavazást holnapra azon kérdés
felett, hogy felveendö-e a pótlás a jegyzö-
könyvbe vagy nem. Ezt persze már ma is
névszerinti szavazás elözte meg, amely egy
hosszu pauzára adott alkalmat, mely alatt
megérkezett a párbaj szerencsés kimenetelének
hire. Most már aztán nvugodtabban, de egy-
szersmind nagyobb érdeklödés mellett is foly-
tathatta a Ház a maga tanácskozásait. Tanács-
kozásait! Ez a szó alig illik az obstrukczió
jegyében folytatott vitatkozási módhoz. A jegyzö-
könyvi vitát követte házszabályvita. Holló Lajos
ugyanis azt inditványozta, hogy a Bánffy beszéd
ügye tereltessék a naplóbiráló bizottság elé.
Ezt pártfogolta Visontai Soma, Sághy Gyula,
Polónyi Géza, Gullner Gyula, Kubik Béla és
Rakovszky István, mig Rosenberg Gyula,
Pulszky Ágost és Münnich Aurél azt felesle-
gesnek tartották. Gróf Tisza István, hogy az
ellenzék eme legujabb visszaélésének elejét
vegye, hozzájárult Gullner azon inditványához,
hogy a naplóbiráló bizottság vizsgálja meg az
esetet, de az ellenzék, amely már benne Tan
a névszerinti szavazásokban, e hozzájárulás
daczára is névszerinti szavazást kért holnapra
p kérdés felett is. Ezzel el volt érve szeren-
csésen a második névszerinti szavazás — hol-
napra.

Némileg zajos inczidensek között ment
végbe a Tisza-javaslat elleni kérvények és a
válasz nélkül maradt interpellácziók felolva-
sása. De ezen is átesett a Ház. Amikor azon-
ban az elnöki bejelentések kapcsán bejelente-
tett a király kézirata a kvótadöntés tárgyá-
ban, ez már nagyobb méretü diskusszió zsi-
lipjeit nyitotta meg.

Persze megint Polónyi Géza kezdte. Ö a
király elintézésében az alkotmány megkerülé-
sét látja. Emiatt keserü szemrehányásokat
tesz a kormánynak, mely az osztrák-szláv
föderáczió szolgálatába állott. Majd azt fejte-
geti, hogy Bánffy egy magyar 14. szakaszt
akar létesiteni. Mindezek folytán a királyi kéz-
iratot vita tárgyává kell tenni és ezért a ki-
rályi kézirat kinyomatását és szétosztását in-
ditványozta.

Lukács László pénzügyminiszter ez ellen
határozottan tiltakozott, mert királyi kéziratot
birálat tárgyává tenni nem szabad és ennek
folytán egyszerüen tudomásul kéri venni a ki-
rályi kéziratot.

Holló Lajos ez ellen foglalt állást és azt
kisérelte fejtegetni, hogy a király döntése e
tárgyban jogosulatlan, mert a Ház még nem
tárgyalta a kvótabizottság jelentését.

Gróf Apponyi Albert, Molnár János és
Kossuth Ferencz megtették Polónyinak azt a
szivességet, hogy hasonló indokolással támo-
gatták inditványát. Idöközben két óra telt és
mert az obstrukczió intézö-bizottsága gondos-
kodott még szónokokról, kik a "tárgyhoz"
szólni kivánnak, a vita folytatása áttétetett
holnapra. .

Az ülés legvégén Lukács László a mi-
niszterelnök helyett beterjesztette a kivételes
állapotra való tekintettel tett intézkedésekröl
szóló jelentést.

Ennyi mindenféle történt a képviselö-
háznak az Ur ezernyolczszázkilenczvenkilen-
czedik évének január 3-ik napján tartott elsö
ülésében.

Kormányintézkedések az ex-lex
ellen.

A képviselöház mai ülésében a kormány
beterjesztette jelentését azokról az ' intézke-
désekröl, melyeket az a körülmény tett szük-
ségessé, hogy az indemnity és a kiegyezési
provizórium az év végén nem emelkedett
törvényeröre.

A jelentés részletesen foglalkozik azzal,
hogy a kormány a felelösség alól kitérni nem
óhajt, rámutat az Ausztriával fentartandó
gazdasági közösség érdekébea foganatositott
intézkedésekre, a czukor és szeszadó dolgá-
ban telt rendelkezésekre és a Horvátországgal
létesitendö pénzügyi egyezmény meghosszabbi-
tására tett intézkedésre.

. A rendelet a maga teljességében igy
hangzik:

Ámbár a kormány az 1899. évre szóló
állami költségvetést még 1898. évi szeptember
hónap 9-én mutatta be, azon esetre pedig, ha
a költségvetés az év végéig letárgyalható nem
volna, az 1899. év négy elsö hónapjában vise-
lendö közterhekröl és fedezendö állami kiadá-
sokról szóló törvényjavaslatot még 1898. évi
október hónap 14-én^terjeszlette elö: az or-
szággyülés a folyó évi költségvetés iránt a mult
ér végéig nem határozott, amennyiben az ez
iránttelt kormányi elöterjesztéseket sem él
nem fogadta, sem el nem vetette.

Minthogy ily körülmények között a kor-
mánynak kötelessége volt, hogy az állami kor-
mányzat zavartalan továbbviteléröl saját alkot-
mányos felelösségére gondoskodjék: a kormány
a törvényhozás utólagos jóváhagyásának remé-
nyében e részben megtette a szükséges admi-
nisztrativ intézkedéseket. Megkönnyiti a kor-
mány felelösségét e tekintetben az a körül-
mény, hogy az országgyülés együtt lévén, a
kormány által elrendelt intézkedések annak
állandó ellenörzése mellett történhetnek s az
országgyülésnek mindig módjában van a kor-
mány intézkedései fölött birálatot gyakorolni.

A kormány által tett intézkedéseket ille-
töleg bátor vagyok tisztelettel a következöket
jelenteni: '

kormány megtelté azokat az intézke-
déseket, amelyek ugy a közjogi, mint a ma-
gánjogi czimeken alapuló állami kiadások fenn-
akadás nélküli teljesitésére, a törvényeken
alapuló közjövedelmek biztositására és az
állami háztartás a törvényekben és törvény-
szerü rendeletekben szabályozott alaki rendjé-
nek fentartására, az utóbbira nézve a magyar
királyi állami számvevöszék törvényes ellen-
örzésének változatlan gyakorlása mellett, szük-
ségesek.

Nevezetesen elrendelte, hogy az össze?
állami kiadások, ugy, amint azokat az 1898:
évi állami költségvetésröl szóló 1898. évi VI.
törvényczikk és az azóta alkotott külön tör-
vények és intézkedések megállapitották, to-
vábbi intézkedésig teljesittessenek.

Szintugy megtétessenek további intézke-
désig a fennálló törvényekben és szabályok-
ban gyökerezö azok az intézkedések, amelyek
az idézett törvényczikkben és az azóta alkotott
külön törvényekben megállapitott összes állami
bevételek biztositására szükségesek.

Utasitás adatott, hogy az utalványozás
(elöirás) az utalványozó hatóságok részéröl és
a számvevöségek hivatásszerü szolgálata a
fennálló törvények és szabályok szerint és akké-
pen teljesittessenek, hogy minden utalványozás
(elöirás) az 1899. év négy elsö hónapjában
viselendö közterhekröl és fedezendö állami
kiadásokról elöterjesztett törvényjavaslatban
kért felhatalmazás elnyerése esetén az ál-
lami költségvetésbe akadálytalanul beilleszthetö
legyen.

. Eszerint az állami számvitel alaki be*
rendezése semmiféle változást sem szenved.

Egyébiránt a kormány aképen rendelke-
zett, hogy a közadóknak, a közadók módjára
beszedendö kincstári követelések és egyéb tar-
tozásoknak végrehajtás utján való behajtása a
magyar korona országainak egész területén
egyelöre, további intézkedésig beszüntettessék.

Midön a kormány nevében a tett intéz-
kedéseknek jóváhagyó tudomásulvételét kérem,
egyuttal tisztelettel jelzem, hogy tekintettel
arra, hogy az 1899. év négy elsö hónapjában
viselendö közterhekröl és fedezendö állami ki-
adásokról szóló törvényjavaslat csak 1899.
január hónap 1-je után fog törvényeröre emel-
kedni, a törvényjavaslat részletes tárgyalása
alkalmával a kormány abba oly értelmü ren-
delkezés felvételét fogja javasolni, amely sze-
rint az állami kiadások 1899. január l-töl
megállapitottaknak, a közjövedelmek pedig
1899. január l-töl megajánlottaknak tekin-
tendök.

Az utóbbi intézkedést alkotmányjogi szem-
pontból és avégböl is elengedhetetlenül szük-
ségesnek tartja a kormány, hogy utólag senki
se vonhassa magát ki a köztörvényeken ala-
puló közszolgáltatások ama részének teljesi-
tése alól, amely 1899. január l-töl a többször
emlitett javaslat törvényeröre emelkedéséig
terjedö idöre esik.

Nem intéztetett, el továbbá 1898. év
végéig az 1898. évi I. és XV. törvényczikkek
némely intézkedései hatályának fentartásáról
szóló és a kormány által 1898. évi deczember
23-án benyujtott törvényjavaslat.

Van szerencsém bejelenteni, hogy ezen
körülmény folytán a vám- és bankügynek s az
ezekkel összefüggö némely kérdésnek elinté-
zése tekintetében addig, amig a törvényhozás
a beterjesztett törvényjavaslat iránt határozni
fog, a tényleges állapot fentartása érdekében
a kormány lényegileg ugyanazokat az intézkedé-
seket tette, amelyeket a mult ér utolsó napjain
tett s amelyekröl az 1898. évi I. törvény-
czikkre vonatkozó javaslat tárgyalása alkal-
mával az illetö ügyiratok beterjesztése mellett
— képviselöházi irományok 303. szám. — a
kormány számot adott.

Ami az 1898. évi XV. törvényczikkben
szabályozott ügyeket illeti, — amely törvény-
czikk hatályának tartama az 1898. évi I. tör-
vényczikk hatályának tartamához volt kötve és
amely ügyek: a fogyasztási adó aló esö szesz-
fözdékben az egy-egy termelési idöszakban a
kisebbik adótételek mellett termelhetö alkohol-
mennyiség (kontingens), az egy termelési idöszak
alatt kifizethetö czukorkiviteli jutalmak maxi-
mális összege és ezzel kapcsolatban a czukoradó
tétele, — ezekre az ügyekre külön intézkedés
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részint nem volt szükséges, részint nem volt
tehetö. Kern volt szükséges a szeszkontingensre
nézve, mert a kisebbik adóiélel mellett ter-
melhetö alkoholmennyiség az egyes szeszföz-
dék között a termelési idöszak elején az 1898.
évi XV. törvényczikk alapján már szétoszla-
tott, a szesztermelési idöszak pedig még foly;
törvényes rendelkezés hiányában nem volt
tehetö valamely intézkedés abban az irány-
ban, hogy a czukoradó magasabb tétele fen-
tartassék.

Minthogy azonban a czukorkiviteli jutal-
mak az 1888. évi XXIII. törvényczikk alapján
az eddigi mérvben továbbra is fizetendök, a
czukorkiviteli jutalmakat, hacsak a hazai czu-
koripart a legválságosabb zavarokba sodorni
nem akarjuk, a termelési idöszak folyama
alatt megváltoztatni nem lehetséges, s mint-
hogy más részröl az állam pénzügyi érdekei
megkivánják, hogy a czukorkiviteli jutalmak,
maximális összegének fentartása által okozott
kiadással szemben a magasabb adótételekböl
eredö czukoradó bevétel is lehetöleg biztosit-
tassék : a pénzügyminiszter a cznkorgyártele-
pek tulajdonosait értesitette, hogy 1899. ja-
nuár elseje után a czukoradó tétele ugyan
csak tizenegy forint, de legyenek arra is
figyelemmel, hogy az 1899. január elsejétöl
kezdve a gyártelepekböl elszállitott czukor
után métermázsánkint két forintnyi pótadót
— amint ez 1897-ben is történt — utólag
megfizetni tartoznak, ha a törvényhozás a
kormány által alkotmányos tárgyalás végett
elöterjesztett törvényjavaslatokat el fogja
fogadni.

Az elöadottakból folyólag azt is jelezhe-
tem, hogy a most szóban forgó törvényjavas-
lat részletes tárgyalása alkalmával a javaslatba
oly rendelkezés felvétele fog inditványoztatni,
amely szerint a törvény hatálya kiterjedne
mindazon intézkedések érvényére, amelyek az
1897. végéig érvényben volt, törvényes intéz-
kedéseknek megfelelö állapotok tényleges fen-
tartása érdekében tétettek és amely szerint a
czukor a felemelt adótétel alapján utólag meg
fog adóztatni.

Végül nem válhatott törvénynyé 1898.
végéig a Magyarország és Horvát-Szlavon-Dal-
mátországok között az 1889. évi XL. törvény-
czikk értelmében létrejött pénzügyi egyezmény
hatályának ujabb meghosszabbitásáról szölö és
a pénzügyminiszter által 1897-ik évi november
hó 21-ikén beterjesztett törvényjavaslat. E te-
kintetben kölön intézkedést a kormány nem
tett, a folyó adminisztráczió egyes tényeit
azonban addig, amig a törvényhozás intéz-
kedni fog, jóváhagyás reményében, amelyre
nézve a törvényjavaslat részletes tárgyalása
alkalmával abba rendelkezés szintén felveendö
lesz, oly módon szándékozik intézni, amely az
1898. végéig érvényes állapotoknak megfelel.

A közösöknek elismert ügyek költségei-
hez való hozzájárulás arányának ideiglenes
megállapitásáról szóló törvényjavaslat ö csá-
szári és apostoli királyi felségének az 1867. évi
XII. törvényczik 21. szakasza alapján 1898.
éri deczember hö 29-én kibocsátott legfelsö
kézirata folytán tárgytalanná vált.

Végezetül van szerencsém még % alatt
bemutatni az állami számvevöszéknek az ál-
lamháztartás vitelének az 1898. év végén tul
leendö számvevöszéki ellenörzése tárgyában az
országgyülésnek tett jelentését.

Kelt Budapesten, 1899. évi január hó 1-én.
Báró Bánffy Dezsö.

A számvevöszék jelentése, melyre a mi-
niszterelnök jelentése is utal, igy hangzik:

Az állami számvevöszék jelentése
az államháztartás vitelének az 1893. ér régén tul le-

endö számvevöszéki ellenörzése tárgyában.
Minthogy a törvényhozás az 1899. évi állami

költségvetésnek tárgyalásit be nem fejezhette,
valamint az 1899. év négy elsö hónapjában vise-
lendö közterhekröl és fedezendö állami kiadások-
ról szóló, törvényjavaslat tárgyalása is, bár az meg-
kezdetett, az év végéig elintézést nem nyerhetett:
szükségessé vált, hogy a törvényhozás ujabb intéz-
kedéseig az állami számvevöszék kebelében ren-
delkezzen az ellenörzésnek folytatólagos és szaka-
datlan gyakorlása iránt. E czélból a következö
rendeletet adtam ki:

A m. kir. állami számvevöszék elnökétöl.
1733/898. szám.

Rendelet.

Az állami számvevöszék fö- és ügyosztá-
lyaihoz.

A törvényhozás az 1899. évi költségvetésnek
tárgyalását ez év végéig be nem fejezhette, sem
az elöbbi költségvetési törvény keretének idöleges
fentartására vonatkozó törvényjavaslatot el nem
intézhette. A tárgyalások ezen befejezetlensége
következtében tehát a kormány nem hivatkozhatik
törvényes felhatalmazásra az állam pénzügyi keze-
lésének felhatalmazásában, de viszont ez a felha-
talmazás nem is vonatott meg töle s a törvény-
hozás azt nem is tagadta meg a kormánytól
s ezek szerint egy 1899. évi pénzkezelésre való
felhatalmazás kérdésének tárgyalása megkezdetett
ugyan, de be nem fejeztethetvén, függöben maradt
anélkül, hogy a törvényhozás akár egyik, akár
másik irányban döntött volna. Azon sulyos hely-
zetbe jutottunk tehát, hogy a fontos kérdések
idejében elintézhetök nem lévén, a kormány
saját felelösségére kénytelen intézkedni a to-
vábbi teendökröl és az ország pénzügyeinek ren-
dezéséröl. Hogy a kormány felhatalmazásának kér-
dése miként fog történni, elsö sorban politikai
kérdés, amelybe az állami számvevöszéknek ez idö
szerint beleavatkozni sem jogában, sem hivatásá-
ban nem áll. Másrészt azonban az állami szám-
vevöszék, mely a minisztériumtól független, önálló
hatáskörrel bir, azon helyzetbe jutott, hogy az
1870. évi XVIII. törvényczikkben alapuló közjogi
felelössége alapján intézkedjék az állam bevéte-
leinek és kiadásainak, az államvagyonnak, az
államadósság kezelésének folytatólagos hatályos
ellenörzése iránt s kétségtelen, hogy addig is, amig
a kormány felhatalmazásának kérdése törvényho-
zási uton megoldást nyer, érintetlenül fennáll az
állami számvevöszéknek felelössége, mely az 1870.
évi XVIII. törvényczikk szerint nemcsak törvény-
ellenes eljárásért, hanem elsö sorban minden mu-
lasztásért terheli. Ezen felelösségnél • fogva köte-
lessége az állami számvevöszéknek ellenörzési
feladatát és hivatását folytatólag teljesiteni, mun-
káját háboritatlanul tovább folytatni.

-Kötelessége ez nemcsak törvényeinknél fogva,
de azért is, mert mint a törvényhozásnak ellenörzö
közege, egy pillanatig sem hagyhatja az ország
pénzügyi kezelését ellenörzés nélkül és legkevésbé
akkor, amidön a kormány törvényhozási felhatal-
mazás nélkül saját felelösségére jár el. Ez a köte-
lessége a függöben maradt kérdések mellett nem-
csak nem szünt meg, hanem épen a fenforgó vi-
szonyok miatt még fokozottabb gonddal kell azt
teljesitenie. Az állami számvevöszék tehát, eddigi
törvényeink alapján, tekintet nélkül az ország po-
litikai viszonyaira, törvényszerüleg folytatni fogja
ellenörzö kötelességét addig is, mig a törvény-
hozás bölcseségének sikerülni fog a függö kérdé-
seket egyik vagy másik irányban megoldani. Köte-
lessége ez azért is, hogy annak idejében, midön a
megoldás idöpontja elérkezik, az állami számvevö-
szék- saját ellenörzési és nyilvántartási adatainak
alapján bármikor teljes és hü képét nyujthassa az
ország ez idö alatti államháztartási, pénzügyi és
közvagyoni állapotának, számviteli kezelésének.

Ebböl kiindulva, nem szükséges ugyan az
állami számvevöszék tisztviselöi karát külön fel-
hivni, vagy utasitani, hogy kötelességét é t hivata-
los teendöit továbbra is teljesitse, de szükségét
látom annak, hogy a kötelességteljesités irányára
rámutassak.

E tekintetben pedig utmutatóul szolgálnák
törvényhozásunk harminczéves gyakorlata és tör-
vényeinknek egyes intézkedései is, amelyek sze-
rint, ha egy évnek költségvetése idejekorán nem
volt letárgyalható, a további kezelés és ellenörzés
mindaddig, mig az uj költségvetési törvény életbe
nem lépett* az elözö évi költségvetési törvény alapul
vétele mellett eszközöltetett.

Ennek alapján rendelem tehát; hogy a tör-
vényhozásnak további intézkedéséig a számvevö-
szék ügyosztályai és tisztviselöi az ellenörzést és
nyilvántartást az eddigi módon az 1898. évre ér-

vényben volt költségvetési törvény alapján és ke-
retében teljesitsék.

Miröl a fö- és ügyosztályok és azok utján a
tisztviselöi kar ezen határozattal értesittetnek,

Budapesten, 1899. január hó 1-én.
E rendeletemet azzal van szerencsém a tisz-

telt Háznak bejelenteni, hogy ez intézkedésemet
jóváhagyólag tudomásul venni méltóztassék.

Budapesten, 1899. évi január hó 1-én.

Bukovszky István,
elnök.

TÁVIRATOK.
Miniszterek Ferencz Ferdinándnál.
Bécs, január 3. Ferencz Ferdinand föherczeg

ma délelött gróf Thun miniszterelnököt és az ösz-
szes osztrák minisztereket fogadja.

A japán követ a királynál.

Bécs, január 3. Ö felsége ma negyedórai
különkihallgatáson fogadta Takahira japán köve-
tet, aki a Krizantemum-rend drágakövekkel ékesi-
tett arany nyaklánczát adta át a királynak.

Bécs, január 3. Hir szerint a japán követ a
Krizantemum-rend nyaklánczának átadásánál a ki-
rályhoz beszédet intézett, amelyben kifejezte, hogy
a japán császár a nyaklánczot ö felsége ötvenéves
uralkodói jubileuma alkalmából valamint irányában
táplált barátságának és tiszteletének jeléül küldi.
A király Ö felsége meleg szavakban mondott kö-
szönetet.

A haragvó olaszok.

Trieszt, január 3. A tartománygyülés mai
ülésén a szláv képviselök nem jelentek meg. A
nemzeti jogok megóvására irányuló határozati ja-
vaslatot a szirinói horvát gimnázium felállitása
alkalmából, nagy tetszéssel egyhangulag elfogadták.
A kormány képviselöje erélyesen visszautasitotta
a kormány ellen emelt vádakat és kijelentette,
hogy a szláv gimnázium felállitásával Isztriában
csak a méltányosságnak tesznek eleget anélkül,
hogy ezzel megkárositanák az olasz nemzet érde-
keit. A karzatot — minthogy a kormány képvise-
löjének beszédét több izben nagy lármával meg-
szakitotta — kiüritették.

Bismarck Herbert Berlinben.
Hamburg, január 3. Bismarck Herbert herczeg

állandó tartózkodásra Berlinbe utazott. Politikai
körökben a herczeg e lépésének nagy jelentöséget
tulajdonitanak. Dr. Chrysander, a néhai herczeg
titkárja, egyelöre Herbert herczeg környezetében
marad. (N. Fr. Pr.)

Kina.

London, január 3. A "Morningpost" második
kiadása jelenti Hankauból e hónap másodiki kelet-
tel : A Jangce felsö vidékéröl nyugtalanitó hirek
érkeznek. Szecsuán, Hunan és Hupe tartományok-
ban egyre terjed a nyugtalanság. Az özvegy
császárné az alkirályok hatalmát megszoritotta,
különösen a Jangce vidékén levö tartományok és
Hankau alkirályainak hatalmát. A hupei lázadók
ellen kiküldött császári csapatok megfutamodtak
az ellenség elöl. Az alkirály haderejét három
ágyunaszáddal és 3000 emberrel megerösitették.

Vita Afrika körül.
Lissabon, január 3. Félhivatalosan megczá-

folják azt a hirt, mintha Anglia, Németország és
Portugália közt egyesség jött volna létre Afrikára
vonatkozólag.

Kréta.
Kanea, január.3. Az apokoronai keresztények

ma átadták fegyvereiket. A nemzetgyülés össze-
hivása, ugy látszik, halasztást szenved. György
herczeg föbiztos tegnap meghittjével, Papadiaman-
topulosz szaloniki görög fökonzullal és Szfakia-
nakiszszal tanácskozott.

A spanyol kormányválság.
Madrid, január 3. Hir szerint Sagasta a jövö

szombaton felveti a bizalmi kérdést a regens-király-
nénál. Azt hiszik, hogy a regens-királyné gyors
elhatározással fogja megoldani a válságot.
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Monson.
Páris, január 3. A Monson angol nagykövet

visszahivásáról szóló hirt megczáfolták.

A Filippi-szigetek.
Madrid, január 3. Rios tábornok Manillából

azt táviratozta, hogy a spanyolokat Balabak-szige-
tén megtámadták. A férfiakat mind lemészárolták,
a nökért váltságdijat követelnek. A kubai spanyol
tengerészeti parancsnok azt táviratozza, hogy el-
indul az összes kis hadi jármüvekkel, amelyek ed-
dig még a szigetnél Toltak.

HIREK.

Bánffy párbaja.
Az üllöi-uti honvédhuszár-kaszárnya lo-

vagló-iskolájában ma volt meg a miniszter-
elnök pisztolypárbaja Horánszky Nándor or-
szággyülési képviselövel. A párbaj s e b e s ü -
l é s n é l k ü l v é g z ö d ö t t és igy ma
méltán örült minden politikus, mert elképzel-
hetetlen következményei lettek volna, annak,
ba a politika khaoszába most még egy véres
holttest is belé zuhant volna: a Horánszykyé
vagy Bánffyé. A golyók hát igen okosak vol-
tak : okos volt a Bánffy két golyója, mert az
ellenfél feje fölött süvitett el és még okosabb
volt a Horánszkyé, mert az pláne az üvegtetöt
ütötte keresztül.

A párbaj délelött tizenegy ónkor volt
és mivel a mérközés pontos idejét és helyét
csak a beavatottak tudták, a kaszárnya körül
nagyobb csoportosulás nem volt. E tekintetben
dicséretet érdemel az államrendörség is,
mely a maga hatáskörében szintén mindent
megtett, hogy az 1878. V. törvényczikk 296.
szakaszába ütközö vétség elkövetése meg ne
zavartassák. A lovassági laktanya elött egy
lovasrendör volt fölállitva, hogy föltartóztassa
a terhes szekereket, amelyek esetleg utjában
lehettek volna a kaszárnyába behajtó kocsik-
nak. A kaszárnya rácskeritése elött azonfelül
még két polgári ruhába öltözött férfiu állt,
akikben csakhamar sikerüli fölismerni a titkos
rendörüket s akiknek valószinüleg az volt a
feladatuk, hogy a VIII.-ik kerületi kapitányság
esetleges közbelépését megakadályozzák. Igy
minden simán folyt le és tizenegy óra husz
perczkor már be is lehetett vonni a kirendelt
örszemeket.

A párbaj lefolyásáról következöket jelenti
tudósitónk:

Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök, aki
ma reggel jött meg Bécsböl, a miniszterelnöki
palotából délelött háromnegyed tizenegykor
indult el egyik segédével, báró Fejérváry Géza
honvédelmi miniszterrel, az_ üllöi-uti honvéd-
huszár laktanyába: Gajári Ödön országgyülési
képviselö, a miniszter második segéde, már
délelött kilencz órakor találkozott Bolgár Fe-
rencz országgyülési képviselövel, Horánszky
Nándor egyik segédével, hogy a párbajfeltételek
szerint megállapitott sima csövü, légynélkülipisz-
tolyokat egy katonai fegyverkovácscsal meg-
töltessék és lepecsételjék. Háromnegyed tizen-
egy órakor már együtt voltak a lovardában:
Horánszky Nándor másik segédével, báró
Üchtritz Zsigával és párbajorvosával dr. Farkas
László királyi tanácsossal, továbbá Gajári
Ödön országgyülési képviselö és dr. Neuber
Ede császári és királyi törzsorvos, a szomszé-
dos XVI. számu helyörségi korház sebészi
osztályának vezetöje, akit báró Bánffy Dezsö
segédei dr. Farkas László tanácsára kértek fel
párbajorvosnak, mert öt Horánszkyék már elöbb
angazsálták.

A kaszárnya elött a süvöltö szélben egy
pár bérkocsi állt meg, amelyböl képviselök és
ujságirók szálltak ki és kivülük meg vagy tiz
kiváncsi uri ember állt föl a kaszárnya be-
járata elött. A kapunál álló ügyeletes huszár-
altiszt senkit sem bocsátott be az udvarra, csak

gróf Károlyi István komornyikját, aki uri fo-
gaton jött tudakozódni és beretvált arczánál
fogva gróf Thun-Hohenstein Ferencz osztrák
miniszterelnökkel tévesztetett össze. Három
perczczel tizenegy óra elött megérkezett báró
Bánffy Dezsö báró Fejérváry Gézával. Amint
a fogat berobogott a kaszárnyaudvarra, a
huszár becsapta a nehéz tölgyfakaput és a
kaputól egypár lépésre huzódó lovagló-iskola
kapuját is bezárták.

Pont tizenegy óra.
Az utczán várakozók nagy izgatottan la-

pulnak a falhoz, amikor egymásután két lövés
hangzik el. Utána semmi sikoltás, a lovagló-
iskola ajtaját nem nyitják ki, zavar nem lát-
szik. Bizonyos, hogy nem történt baj.

Két perczczel késöbb megint hatalmas
durranás hallatszik, de csak egy. Félpercz ,
egy percz . . . a másik lövést hiába várják.

— Megsebesült az egyik, azért nem lö,
mondja valaki.

— Lehet, hogy csütörtök — mondja a
másik.

Ebben a perczben kinyilik az ajtó a a
lovagló-iskola felügyelö örmestere ugrik
ki rajta. Kezével int Bánffy kocsisának, hogy
nincs semmi baj. Mindenki föllélegzett. A hu-
szár aztán elmondta, hogy az egy dördülés
két, egyszerre elsült pisztolyból ered.

A lovagló-iskolából nemsokára kilépett
báró Bánffy Dezsö szivarral a szájában, utána
Gajári, majd Horánszky Bolgárral. A többi
segéd és az orvosok is kitódultak s beszálltak
a kocsikba: Aztán egymásután elhajtatott
Gajári, majd Horánszky Bolgárral, Bánffy
Fejérváryval és a többi. Mikor a miniszterelnök a
közönség sora közt elhajtatott, megéljenezték.
Horánszkynak is kijutott az éljenekböl.

A párbaj különben igy folyt le a lovagló-
iskolában :

Megérkezés után elöször a lovagló-iskola
tiszti ügyeletes szobácskájában találkoztak a
felek, egy szük kis helyen, ahol dr. Farkas
László és Neuber törzsorvos sietve készitet-
ték ki a táskáikat és föltüzdelték kabátjukra
az elsö segélynyujtáshoz szükséges csiptetöket
és kutaszokat. Itt báró Fejérváry fölszólitotta
a feleket a kibékülésre, de egyik sem vála-
szolt. Ezzel betérlek a lovagló-iskolába. A
huszonöt lépés távolságot B o l g á r és Ga-
j á r i mérték ki. Aztán sorsot huztak a helyre
és pisztoly választásra nézve; a sors Ho-
ránszkyéknak kedvezett. Horánszkyék kiválasz-
tották az elsö helyet és a két pisztolyt, mig a
másik két pisztolyt Gajári vette magához.

A felek helyükre mentek. A párbaj veze-
töje Fejérváry volt A czélzás ideje tizenöt
másodpercz volt. Báró Fejérváry harsányan
vezényelte:

—- K é s z e n !
- Azután hangosan számlálta a másodper-

czeket. Mindkét fél czélzott. Öt másodpercz
mulva lött Bánffy; golyója nem talált, két
percz mulva Horánszky lött s ö sem talált.

Most helyet cseréltek a felek s uj pisz-
tolyt vettek kezükbe. Ismét Fejérváry vezé-
nyelt. A hatodik másodperezre oly egyszerre
lött a két fél, hogy azt lehetett hinni, hogy
csak egy lövés történt. Ekkor sem talált egyik
fél sem. A felek ezután sem békültek ki.

Bánffy szivarra gyujtott s mig Gajári a
jegyzökönyv szokásos záradékát irta meg,
Fejérváryval társalgott. Horánszky a segédéivel
beszélgetett. Azután aláirták a jegyzökönyvet,
melynek elsö részét még tegnapelött vették
fel s mely igy szól:

Jegyzökönyv,

fölvéve Horánszky Nándor és báró Bánffy Dezsö
urak között fölmerült ügyben Budapesten, 1899.
évi január 1-én, a Nemzeti Kaszinó helyiségében.

Báró Üchtritz Zsigmond és Bolgár Ferencz
Horánszky Sándor ur megbizásából lovagias fegy-
veres elégtételt kérnek báró Bánffy Dezsötöl, az
általa Horánszkyhoz irt levélben foglalt sértésekért.

Báró Fejérváry Géza és Gajári Ödön báró
Bánffy Dezsö megbizásából a kért elégtételt föltét-
lenül fölajánlják s kérik a sértett félnek erre vo-
natkozó kivánalmait.

Megállapodás: Felek közt e hónap 3-án,
kedden délelölt tizenegy órakor az I. honvéd hu-
szár-ezred laktanyájának lovardájában (Üllöi-ut,

vámonkivül balra) pisztoly-párbaj fog vivatni, tá-
volság 25 lépés, czélzási idö: 15 másodpercz,
simacsövü, használatlan, légynélküli pisztolyok
fegyver-kovács által töltve és lepecsételve a
helyszinére hozva. Kétszeri golyóváltás, fölállitás
sors szerint, golyóváltás után helycsere. A pisztoly-
beszerzéssel és töltésfelügyelettel Bolgár Ferencz és
Gajári Ödön bizatik meg.

K. m. f.
Br. Üchtritz Zsigmond, Br. Fejérváry Géza,
Bolgár Ferencz. Gajári Ödön.

A fönt megállapitott párbaj a föltételeknek
megfelelöen megtartatott.

Budapest, január 3.
Br. Üchtritz Zsigmond, Br. Fejérváry Gézax

Bolgár Ferencz. Gajári Ödön.

A képviselöházban, ahová legelöször egy
huszártiszt telefonozta meg a párbaj eredmé-
nyét, Gajári és Bolgár Ferencz mondták el a
részleteket. A párbajozókat magukat megérke-
zésük után természetesen lelkesen megéljenez-
ték a hivek.

(Horánszky többi ügyei.)

A miniszterelnöknek Horánszky Nándor-
ral vivott pisztolypárbaja egyuttal befejezése
lett még négy függö lovagias ügynek. Vele
elintézödtek még a Horánszky-, Fejérváry-,
Gajáry-, Halasy-, Aczél-ügyek is, melyeknek
elintézéséröl a következö jegyzökönyveket vet-
ték ma fel:

Jegyzökönyv.
Felvétetett Budapesten, 1899. január hó

3-án, a Horánszky Nándor ur és báró Fejérváry
Géza, Gajári Ödön urak közt fölmerült lovagias
ügyben :

Halasy Pál császári és királyi tábornok és
báró Atzél Béla, mint báró Fejérváry Géza és
Gajári Ödön urak megbizottai, tekintettel arra, hogy
Horánszky Nándor urnak feleikkel szemben fön-
forgott és egyoldalu elintézést nyert ügyében a
lovagias elintézés akadálya megszünt, a feleiktöl
kért lovagias elégtétel megadására jelentkeznek.

Egyben kijelentik, hogy a sértés tényeül
Horánszky Nándor ur részéröl kijelölt az a meg-
jegyzés, amelylyel a báró Bánffy Dezsöhöz intézett
nyilt levélben Horánszky Nándor ur eljárását illet-
ték, á Horánszky Nándor ur és báró Bánffy Dezsö
ur közölt mai napon megtörtént párbaj után tárgy-
talanná vált; és tekintettel arra, hogy sértési
szándék e megjegyzés megtételekor sem forgott
fenn, azt tárgytalannak tekintetni kérik.

Makfalvay Géza és Biró Lajos, mint Ho-
ránszky Nándor ur megbizottai kijelentik, hogy a
fenti nyilatkozatot tudomásul veszik és azt ma-
gukévá lévén, a fenforgó ügyet mind a két fél
megbizottai mindkét félre nézve a lovagiasság sza-
bályai szerint befejezettnek nyilvánitják.

•Kmf.
Biró Lajos, Halasy Pál,
Makfalvay Géza, Báró Atzél Béla.

mint Horánszky Nándor
ur megbizottai.

Jegyzökönyv.
fölvétetett Budapesten 1899. évi január hó har-

madikán Horánszky Nándor urnak — Halasy Pál
császári és királyi tábornok és báró Atzél Béla
urak ellen: felmerült lovagias ügyében.

Zoltán Elek császári és királyi nyugalmazott
altábornagy és báró Üchtritz Zsigmond, mint Ha-
lasy Pál császári és királyi tábornok és báró
Atzél Béla urak megbizottai, tekintettel arra, hogy
Horánszky Nándor urnak feleikkel szemben fen-
forgó ügyében a lovagias elintézés akadálya meg*
szünt, Horánszky Nándor urnak az általa kért
lovagias elégtétel tényleges kivitelét felajánlják.
Kijelentik - egyben feléik nevében is, hogy az az
állásfoglalás, amelyre feleik a Horánszky—báró-
Fejórváiy és Gajári-ügyben helyezkedtek, a Ho-
ránszky-báró Bánffy-féle, idöközben lovagias uton
elintézett ügynek függöben tartásából következett
be. Külön sértés ténye és szándéka feleik részé-
röl Horánszky _ Nándor urral szemben fenn nem
forgott. A Horánszky-báró Bánffy és a Horánszky-
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báró Fejérváry és Gajári ügyeknek mai napon
történt elintézése által az az álláspont is, amelyet
eddig elfoglaltak, önmagától tárgytalanná vált.

Gullner Gyula és Makfalvay Géza, mint Ho-
ránszky Nándor ur megbizottai kijelentik, hogy
a fenti nyilatkozatot tudomásul veszik, és azt
magukévá tévén, a fenforgó ügyet mindkét fél
megbizottjai mindkét félre nézve a lovagiasság
szabályai szerint befejezettnek nyilvánitják.

K. m. f.

-Horánszky Nándor ur
megbizottai :

Gulner Gyula.
Makfalvay Géza.

Halasy Pál császári és
királyi tábornok és báró
Atzél Béla megbizottjai;

Zoltán Elek.
Üchtritz Zsigmond.

Lapunk mai száma 16 oldal

— A horvát miniszter fogad. Cseh Ervin, az
uj horvát-szlavon-dalmát miniszter minden szer-
dán délután 4-töl 5-ig fogad a minisztérium hiva-
talos helyiségében (L, vár, Uri-utcza 32. szám alatt.)

— Elhunyt képviselö . Lugosról távira-
tozzák, hogy ott Szögyény László szabadelvü
képviselö hosszas betegség után meghalt. -Az
elhunyt képviselö 1896. óta tagja volt a kép-
viselöháznak szabadelvü párti programmal.
Szögyény László 1854-ben született Rivnán,
1877-ben ügyvéd lett és Krassó-Szörénymegye
szolgálatába lépett, melynek elöbb föszolga--
birája, majd föjegyzöje lett. Halála széles kö-
rökben mély részvétet kelt.

— A király köszönete. A belügyminiszter ér-
tesitette a Vörös-kereszt egyletet, hogy a király
köszönetet mond az egyesületnek Mária Antonia
nagyherczegnö halálakor kifejezett részvétéért.

— Rendjeladományozás. A Budapesti Közlöny
mai száma irja, hogy a király Deininger Imre ki-
rályi tanácsos és gazdasági igazgatónak, buzgó
szolgálata elismeréseül a harmad osztályu vaskorona-
rendet dijmentesen adományozta.

— Uj bányatanácsos. A hivatalos lap mai
száma közli, hogy a király Harmancsok György
fömérnök és soóvári föbányahivatali fönöknek a
bányatanácsosi czimet dijmentesen adományozta.

— Pálffy János szobra. A királytól a nem-
zetnek ajándékozott tiz szobor egyike, gróf Pálffy
János generális, már munkában van. A miniszter-
elnök Számovszky Ferenczet bizta meg a szobor
elkészitésével s az egykoru képek és jelmezek
fölhasználásával tervezett minta készülöben van
már. A szobrot az Andrássy-uti köröndön fogják
fölállitani.

— Halálozás. Pollák Miksáné, született Ken
Ernesztina, harminczéves korában Budapesten
meghalt. — Tótprónai Petyko Antalné, született
Kalabek Marianna, Petyko székes fövárosi tanácsi
fogalmazó neje ma 39 éves korában elhunyt.

— Tifusz Pécsen. Mint tudósitónk irja, Pécs-
nek- szigeti külvárosi részén, az ugynevezett Ró-
kus-alján a három héttel ezelött fellépett tifusz
egyre terjed. A város közegészségügyi bizottsága
hétfön tartott ülésében járványbizottsággá alakult
át és a törvény szakaszainak megfelelöleg elren-
delte a szigoru óvintézkedéseket. Egyszersmind a
belügyminisztert is értesitette az intézkedésekröl.
A tifusz oka a rossz ivóviz. Pécs emlitett részén
ugyanis nem a városi vizvezetékböl, hanem két
külön, fertözött vizü forrás gyüjtömedenczéjéböl
kapták az ivóvizet. A tifuszbetegek száma eddig
száznegyvennyolcz s a járvány még egyre terjed.

— Lazarovics Mihály. A párisi Grand Café-
ban, a magyarok kávéházában czigányok muzsi-
kálnak. Jókedvü, derék magyar czigányok. Estefelé,
mikor a nagybögöt, meg a többi hangszereket
behozzák a czigányok saját külön hordárjai, egy
barna arczu, fekete bajuszu, uri fiatal ember is be-
állit, a czimbalommal a hátán. Ez a fiatalember
nem más, mint — Lazarovics Mihály, aki itt
Budapesten egész örökségét eltékozolta orfeumi
hölgyekkel, váltókat hamisitott s még több oknál
fogva arra kényszerült, hogy megszökjék az
országból. Hosszas bolyongás után, borzasztó
nyomoruságban vetödött Párisba, ahol a czigá-

nyok két frank napibéri adnak neki, amiért a
czinbalmukat hurczolja. Egy Párisban lakó honfi-
társunk beszélgetett vele a napokban. Lazarovics
elmondta, hogy nem sokáig fogja a czimbalmot
vinni. Nagyobb örökséget vár, amelyet azonban
jobban megbecsül, mint az elöbbit. Elmondta mög,
hogy salvus conductusért folyamodott a királyhoz,

-mert nagyon meglepte a honvágy. Még nem jött
meg a felelet a kabinetirodától, de reméli, hogy a
király teljesiteni fogja a kérését.

— Kézfogó. Kassovitz Áron Zentán elje-
gyezte Stern Reginát Halasról

— A z agyagiparról. Érdekes elöadást tart
pénteken délután négy órakor dr. Wartha Vincze
müegyetemi tanár az Iparmüvészeti muzeumban. A
négy cziklusra terjedö felolvasásban az agyagipar
technikáját fogja bemutatni, nemcsak elméletben,
hanem természetben is.

— Egy bécsi községtanácsos üzelmei. Bécs-
böl telefonálja tudósitónk, hogy a josephstadti já-
rásbiróság elött dr. Frischauer itteni ujságirónak
Purst községtanácsos elleni perét ma . tárgyalták.
Frischauer — amint azt a perfelvétel idején már
jelentettük, — azt állitotta Purstról, hogy rendöri
felügyelet alatt álló házakat tart fenn községtaná-
csos létére, mire Purst beperelte az ujságirót. A
mai tárgyalás folyamán kiderült, hogy a köz-
ségtanácsos nagyon ügyesen palástolta el azt
a tényt, hogy ö annak az erkölcstelen ház-
nak a tulajdonosa. A tanuk vallomásai arra en-
gedtek következtetni, hogy az a bizonyos ház
ugyan az övé volt, de a házfelügyelönek ezt a
körülményt nem volt szabad senkinek elárulnia.
Minthogy tehát csak közvetett bizonyitékok állot-
tak á biró rendelkezésére, nem itélhette el a község-
tanácsost, de az ujságirót sem büntette meg kémé-
nyen. Dr. Frischauert a biró ötven forint pénzbirságra
itélte. Az itélet indokolása Purst községlanácsosra
legkevésbbé sem hizelgö. A biró beigazolva látta,
hogy Purstnak tényleg köze volt egy rendöri fel-
ügyelet alatt álló házhoz, amely körülmény az
elitéit ujságirónak valóban okot adhatott a Purst
elleni támadásra.

— Házasság. Szepessi F. Fülöp folyó hó
15-én délután 3 órakor tarja esküvöjét Almási
Gizella kisasszonynyal, Almási Jakab fövárosi ke-
reskedö leányával, a dohány-utczai zsidó tem-
plomban.

— Tragédia a kaszárnyában. Megrenditö sze-
rencsétlenség történt ma délben a soproni honvéd-
kaszárnyában. A tizennyolczadik honvédgyalogezred
két tisztje, Morvay Dénes föhadnagy és Szaböky
Andor vivógyakorlalot tartottak, álarczosan. Vivás
közben Szabóky kardjának hegye véletlenül be-
csuszott Murvay álarczának rostélyán. A föhadnagy
egy sikoltással összeesett s mikor Szabóky levette
az álarczát, rémülten látta, hogy a kard nemcsak
a szemüregen furódott át, hanem egészen behatolt
az agyvelöbe. Rögtön orvost hivtak, aki konsta-
tálta, hogy féloldalt agyszélhüdés érte. Két órai
szenvedés után, anélkül, hogy magához tért volna,
meghalt. A föhadnagy nagyon rokonszenves, szép
megjelenésü fiu volt, kit tiszttársai ép ugy szeret-
tek, mint a város intelligens közönségé. Á kaszi-
nónak Szilveszter-eslélyén most is ö volt a legfá-
radhatatlanabb tánczos és tragikus halála meg-
döbbentö részvétet kelt városszerte. Erdélyben lakó
szüleit táviratban értesitette Loskay Gábor alezre-
des a lesujtó katasztrófáról.

—-Elrabolt leányok. Londoni lapok irják;
Egy angol hadihajó, a "Mildura" elhagyta nem-
régiben a sydne-i kikötöt. Az volt utjának titkos
czélja, hogy a déli tengeren szokásos leánykeres-
kedesnék véget vessen. Azon a vidékén ugyanis
még valósággal áruczikk-számba veszik a ben-
szülött leányokat. Elsö állomása a hajónak Nou-
méa szigeténél volt. Alig bocsátották le a horgonyt,
a sziget fönöke nehány benszülöttel a födélzetre
sietett. A kapitánynyal kivánt beszélni, akinek
élpanaszolta, hogy két nap elött elraboltak leányát
számos társnöjével. Alkonyatkor történt a leány-
rablás, melyet egy franczia hajó legénysége köve-
tett el. A leányok, valamennyien tizenhárom és
husz év között, a tengerben fürödtek, mikor a

hajó közeledett. Nehány percz alatt szüleik szeme-
láttára rabolták el a hajósok a leányokat.
Miután a franczia hajó nem lehetett még nagyon
távol, a gyorsjáratu "Mildura" parancsnoka el-
határozta, hogy üldözni fogja azt. Az angol hajó
csakhamar utól is érte a leányrablókat, akik
egészen gyanutlanul a közelben tartózkodtak.
Az elsö ágyulövés után a franczia hajó meg sem
kisérlette az ellenállást, Erre csolnakon husz ha-
jós a kapitány vezetése alatt, átevezett a franczia
hajóra. Rögtön fölkeresték a kapitány szobáját,
ahol alva találták az elrabolt herczegkisasszonyt.
A tizenhétéves gyönyörü leány élénken protestált
az ellen, hogy a hajóról elvigyék. Példáját társnöi
is követték, akik hamar megbarátkoztak a fiatal
hajósokkal. Mikor az angol kapitány tettéért kér-
döre vonta a franczia hajó parancsnokát, az mo-
solyogva azzal védekezett, hogy csak egy általános
szokásnak hódolt.

— Egy asszonyi Saturnusz. Egy st.-oneni
korcsmába — mint Párisból irják — ijedten
szaladt be tegnap egy kis fiu, aki rémüldözve
kiáltotta:

— Segitség, segitség, a mama megeszi a
testvérkémet !

Eleinte tréfára vették a dolgot, de a mikor
szepegö kis fiu erösitgette, hogy igazat mond,
utána mentek egy szomszédos ház második eme-
letére. Mikor a lakásba beléptek, borzasztó látvány
tárult a szemeik elé. Egy asszony kidülledt sze-
mekkel állt egy bölcsö elött és nyolczhónapos
fiacskájáról husdarabokat vágott le, a melyeket
azután mohón falt fel. A belépök gyorsan eltávo-
litották a jajgató gyermeket, az anyát pedig, aki
örült volt, átadták a rendörségnek.

— A nógrádi uj föispán. Török Zoltán,
Nógrád vármegye föispánja, ma tartotta Losonczon
hivatalos bevonulását. Az ipartestületek és a
tüzoltóság zászlókkal vonultak az öt órakor érkezö
vonathoz. A városi tanács és képviselö-testület
Wágner Sándor polgármester vezetése alatt lelke-
sen üdvözölte az érkezö föispánt, aki meghatottan
válaszolt. Azután megindult a több mint száz
kocsiból álló fényes menet a zászlókkal, szönye-
gekkel gyönyörüen diszitett és kivilágitott városba.
Á megérkezés után. 250 fáklyával, a város egész
közönsége tisztelgett a föispán lakásán. Este a
föispán tiszteletére diszvacsora volt.

— Hazafelé. Miskolczi tudósitónk irja: Tóth
Károly és Tóth János, két testvér, akiknek jó
szücs-üzletük volt Miskolczon, hazafelé tartottak
szombat este a mezö-csáthi vásárról. Meg voltak
elégedve a vásár eredményével, meg a közeledö
ünnep is jó hangulatba hozta öket, hát jól meg-
csapkodták a lovakat. Röpült a két ló a keskeny
országuton, ahogy csak tudott. Egyszerre azonban
baj történt. A kocsi nekiment egy utszéli kavics-
rakásnak és fölborult. A testvérek a nehéz ládák
alá kerültek, amelyek agyonnyomták öket. Az utá-
nuk jövö vásárosok észrevették a rettenetes sze-
rencsétlenséget és igyekeztek is segiteni, de már
hiába. A testvéreket halva, agyonzuzva szedték föl
az országutról. A hosszu kocsisor szomoruan bal-
lagva folytatta utját Miskolcz felé . . .

— Halálthozó karácsonyi ajándék. A new-
yorki legelökelöbb körök egy fiatal tagjához kará-
csony napján csinos ajándékot hozott a posta.
Apró ezüstdobozban, melyet ötvösmunka diszitett,
egy kis üvegcse volt, hasonló azokhoz, amelyek-
ben migrén-elleni szerek szoktak lenni. A fiatal
ember nem tudta elgondolni, hogy kitöl kaphatta
az ajándékot. Miután azonban a doboz fölötte csi-
nos volt, odahelyezte öltözöasztalára. Nehány nap
mulva, hogy ez ismeretlen kézböl származó aján-
dék megérkezett a fiatal ember nagynénje migrén-
ben szenvedett. Csillapitószerei épen fogytán vol-
tak, átment unokaöcscse lakosztályába. Ott az
öltözöszobában megtalálta azt a kis üveget,
melyet a fiatalember karácsonyra kapott. Kanálba
töltve, ivott egy keveset az üvegben levö folyadék-
ból. Abban a pillanatban összerogyott és fel sem
tudott kelni. Kiáltásaira odasiettek a szolgák és
cselédek, akik orvost hoztak. Az orvos megállapi-
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tolta, hogy az idös hölgy mérgezés áldozata lett
A migrén elleni szernek hitt folyadék, mely isme-
retlen küldötöl eredt, cziankáli volt. A new-yorki
rendörség most mindent elkövet a különös aján-
dék küldöjének kézrekeritésére.

— Az ujságirói sorsjáték elsö huzása. Már
minden intézkedés megtörtént arra, hogy január
4-én este 8 órakor megtartassék az ujságirói sors-
játék elsö huzása a Vigadó nagytermében. Dr
Jeszenszky István közjegyzö és a sorsjáték bizott-
ságának kiküldöttjei jelenlétében már betették
urnákba a számokat, melyek külön hüvelyekben
vannak. A huzás a legnagyobb nyilvánosság mellett
megy végbe és az érdeklödés iránta egyre fokozó-
dik. Sorsjegyek mindenütt kaphatók.

— Moorené asszony szemei. Egész New-
Yorkot lázba hozta a napokban egy törvényszéki
tárgyalás. Egy házaspár volt zsarolással vádolva.
Ugy történt a dolog, hogy Moorené asszony egy
este bizalmas együttlétben kártyázott egy dusgaz-
dag háztulajdonossal. Szerencsétlenségére a férje
épen olyankor nyitott rájuk, mikor a legalkalmat-
lanabb volt. Azt a zavart, mely erre a jelenetre
keletkezett, arra használta fel a férj, hogy ötezer
dollárról szóló chequet iratott alá a sarokba szo-
ritott udvarlóval. Ez azonban nem hagyta annyi-
ban a dolgot. Olyasvalamire gondolt, hogy az
egész jelenet elöre volt rendezve és az ö
megsarczolására irányult. Igy került aztán a
dolog a törvényszék elé. — A pör azonban
nem volt egészen rendes lefolyásu. A házaspárt
vád alá helyezö iratban ugyanis egy nagyon
furcsa passzus állott. A szép asszonynak nem volt
szabad a tárgyalás folyamán az esküdtekre néznie.
Hátat kellett nekik forditania, mert ezt kivánta az
ügyészség és ezen kivánságát a következöképen
okolta meg :

Nehogy pedig Moorené asszony csodaszép
szemei megvesztegetö hatást gyakoroljanak az
esküdtekre, valamint a birákra, a tárgyalás fo-
lyamán tilos a törvényszék felé fordulnia, vagy pe-
dig oda néznie."

Milyenek lehetnek Moorené asszony szemei!

— Öngyilkossági kisérlet egy szinpadon.
Schweitzer Lajos, a Magyar Szinház diszitöje ma
reggel a szinház szinpadán mellbelötte magát. Su-
lyosan megsérülve, eszméletlen állapotban vitték
be a Rókus-kórházba. Még nem tudják, hogy mi-
ért akart meghalni.

— Köszvényesek öröme az a kellemes hir,
melyet a Johnsen-kenöcsröl számtalan meggyógyult
csuz- és köszvényesbeteg mond. E páratlan kitünö
szer már néhány napi használat után a legmakacsabb
csuz és köszvényes-bajokat is meggyógyitja. Kapható
kizárólag Zoltán Béla udvari szállitó gyógytárában,
(Budapest, V., Széchenyi-tér, Nagy-Korona-utcza sarkán)
üvegenkint 1 frért.

Napirend.

Naptár: Szerda, január 4. — Római katho-
likus : Titusz püspök. — Protestáns: Simeon. —
Görög-orosz (deczember 23.) Krét 10 v t — Zsidó:
Tebeth 22. — Kap kél: reggel 7 ©ra 33 percz-
kor, nyugszik: délután 4 óra. 5 perczkor. — Hold
kél: éjjel 12 óra 05 perczkor, nyugszik: délelött 10
óra 26 perczkor.

A borvát miniszter fogad délelött 8—10-ig.
Téli tárlat az uj mücsarnokban, nyitva dél-

elött 9-töl délután 4 óráig. Belépti dij SO krajczár.
A Nemzeti Szalon kiállitása(Ferencziek

tere 9.) nyitva délelött 9 órától este 9óráig. Belépti dij
20 krajczár.

Nemzeti muzeum képtár és a néprajzi osz-
tály (csillag-utcza 15. sz.) nyitva délelött 9—1-ig
Többi tárai 50 krajczár belépödij mellett tekinthe-
tök meg -

kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsar-
nokban nyitva d. e. 9-töl d. u. 2-ig.

Az iparmüvészeti muzeum és az ipaimnté-
ize'a társulat állandó bazárja nyitva délelött 9—1-ig.

Technologiai iparmuzeum nyitva délelött 9—
12-ig. délután 3—5-ig.

Szabadalmi levéltár (Erzsébet-körut 19.) nyitva
délelött 9-1-ig.

A magyar királyi központi statisztikai hiva-
tal nyilvános könyvtára és térképgyüjteménye (II. ke-
rület, Oszlop-utcza) nyitva hétköznapokon délelött 10—1
óráig

Akadémiai könyvtár nyitva, d. u, 3—8 óráig.
A budapesti állatkert a Városligetben. Nyitva

egész nap. Belépö-dij 30 kr.
A " Hódoló diszfelvonulás" fiseabst Ferencz

óriási körképe. Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 1/2 5 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár. .

Sétakocsizás a halálba.
Páris, deczember 31.

Éjjel havazott egy keveset és reggelre vé-
kony hóréteg födte Parist. A téli kép nem tartott
sokáig. Néhány óra leteltével már nyoma sem volt
az elsö hónak. Nem maradt meg belöle egyéb,
mint az a csodás mámoritó illat, ami az olvadó
hó nyomán száll föl a földböl a tavasz idején. És
ezen a napon, tél derekán, valami megmagyaráz-
hatatlan tavaszias hangulat töltötte el egész Párist.

Megélénkült az elhagyatott Bois de Boulogne
is. Egymást kergették az elegáns föuri fogatok. A
nyitott kocsikban egész szépség-kiállitás. Páris
szép asszonyai százával, káprázatos látványul a
gyalogjáróknak.

A hossza kocsisorban különösen feltünt egy
egyszerü bérkocsi. Egy leány ült benne és egy
fiatal ember. Fehér selyembunda vette körül a
leány fejedelemnöi termetét, belülröl fehér lágy
prémmel volt bélelve a bunda. A selymes szörme
odatapadt a leány alakjához, aki széjjeltárta nya-
kánál bundáját Késöbb lecsuszott az a vállairól is,
elegáns vörösselyem bluzt mutatva a kiváncsiak-
nak. Az egész Bois de Boulogne a leányt bámulta.
Csak épen az asszonyok vették észre a kocsi má-
sik sarkában meghuzódó férfit is. Érdekes halvány-
arczu ember volt. Maga élé nézett és ugy látszott,
nem hallott semmit, ami körülötte történik. Sem az
aczélpatkók csattogását, sem a vidám kaczajt, mely
egy-egy szomszédos kocsiról felhangzott és talán
neki is volt szánva.

A leány sem reagált a kiváncsiak tekinte-
tére. Szemei gyakran odatévedtek a férfi arczára
és ilyenkor mintha átnedvesültek volna a szemei,
melyek kékek voltak és csodásan lágy nézésüek.

Odaterelödött minden figyelem az ismeretlen
fiatal pár fogatára. Az elegáns világból nem is-
merte öket senki, söt olyan sem akadt, aki arra
emlékezett Toma, hogy látta öket valamikor.

— Valami könnyüvérü hölgyecske, — véle-
kedett egyik-másik hölgy az elegáns fogatokban,
aki nem tudta megbocsátani a leánynak, hogy
olyan szép.

Nem egyhamar oszlott fel ezen a napon a
kocsikorzó. A tavaszias levegö fogvatartotta az
embereket Szünet nélkül hullámzottak a fogatok
a pompás ut egyik végétöl a másikig.

A kocsis, aki az érdekes párt vitte, fészke-
lödött a helyén, ügy érezte, hogy valami kis rész
ö rá is háramlik a dicsöségböl. Utóvégre, az ö
utasait bámulja az egész Bois de Boulogne.

Furcsa vendégeit, akik beszállónak a kocsi-
jába anélkül, hogy egyebet mondtak volna, mint:
Bois de Boulogne. Meddig akarnak még kocsi-
kázni? A kocsis hátrafordult és megkérdezte a
férfit:

— Meddig parancsolnak uraságtok még ko-
csizni?

Válaszul a kezével intett a férfi. — Csak
tovább!

A ritkuló kocsisorral haladt a kocsi a szé-
les uton. Szó nélkül ült egymás mellett a leány

a férfi. Behuzódtak egy-egy sarokba, s a lágy
kocsipárnákon ugy látszott, hogy csak ez a két
ember nem veszi észre egész Párisban, hogy ta-
vasz van tél közepén.

A lovak pedig vitték a kocsit az ut egyik
végétöl a másikig. Megfordultak egyszer, kétszer|
számtalanszor. Órák teltek egymás után és a fo-
gatban ülök egy szót sem szólottak. A korzó is
elszéledt lassankint, csak magányos fogatok gör-
dültek végig az uton. Akik bennük ültek, azok
megnézték a leányt a fehér bundában ét a jézus-

halvány férfit.

Lassankint rátelepedett a téli alkony az
erdöcskére is és a fáradt lovak még mindig futot-
tak a kocsival. Most már nem várt a kocsis
tovább. Hirtelen rántással megállitotta a lovakat
és hátrafordult:

— Tovább nem hajthatok uram, mert a
lovaim kidölnek. Hova kivánja, hogy elvigyem?

Szavaira nem kapott választ. Szólt ujra, de
feleletet most sem kapott. Leugrott hit üléséröl és
ugy szólott a kocsiban lévökhöz:

— Uram, én nem állhatok továbbra rendel-
kezesükre.

Hogy a válasz most is késett, hát egészen a
kocsihoz közeledett. De ugyanabban a pillanatban
rémült kiáltással ugrott hátra. Vendégei becsukott
szemekkel, mereven ültek a kocsi párnáin, arczu-
kon a halál hidegségével.

— Uram, kisasszony — szólitgatta öket a
kocsis és rázta hideg kezeiket. Aztán látta, hogy
hiába. Meg vannak halva mind a ketten.

Ujra felült hát bakjára és kergette fáradt
lovait ki a Szajna partjára, ahol rémes márvány-
asztalaival a Morgue ablakai világitanak a vizre,
Ott levették a leányt, a férfit a kocsiról. A rend-
örbiztos egy üres üvegcsét talált a kocsi ülésén,
azt magához vette. Azalatt leszedték a két holt-
teströl a ruhákat. A leányról a prémes fehér bun-
dáját, elegáns selyemruháit és kiteritették öket
két szomszédos márványasztalra, leboritva durva
lepedökkel.

Egy sor irás, de még csak egy monogramm
sem nyujtott felvilágositást a Morgue két titokzatos
halottjáról.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET,
• Nemzeti Szinház. Ma este fölelevenitették

Toldy István "Kornélia"-ját. Toldy ezt a szép nöi
nevet még C-vel irta; ma fonetikusan irunk, akko-
riban fonetikusan g o n d o l k o z t a k . A "Hölgy-
futár" novellahösnöinek volt ilyen ellenállhatatlan
nevük és a "Hölgyfutár" novelláinak sczenirozása
volt az akkori szinmüirodalom. A drámairás akkor
dramatizálás volt. A franczia szinpadon egyidejü-
leg megjelentek Dumas és Sardou a családi élet
problemáival; ezek a kérdések izgatták azt a
fiatal irói társaságot is, amely a "Kávéforrás "-t
(az akkori Pósa-asztalt) alkotta. — Ebböl a
társaságból erös tehetségek is kiváltak: Toldy
nem azok közé tartozott. Humorában még volt
valami kedvesség és közvetlenség, a társadalom
nagy problémáinak firtatására azonban távolról
sem volt elég mélyreható elme. A "Kornélia" az
az irodalom, amelyben a fiatal emberek azzal
kezdik meg a társalgást a hösnövel, mikor ezt elö-
ször meglátják, hogy: "Öljön meg vagy szeres-
sen !"; az az irodalom, amelyben a léha embert
a szerzö lélektanilag ugy jellemezte, hogy az
asztalra elébe telt egy pezsgöspalaczkot. Cso-
dálatos egy kor volt az, melyben már meg-
voltak a világirodalom összes remekei és a mely-
ben mi még oly árvák és szótlanok voltunk. A
Nemzeti Szinház igazgatósága, mikor ezt a dara-
bot felelevenitette, nyilván azt hitte, hogy a mai
közönség izlése fejletlenebb a hetvenes évek kö-
zönségénél, — ámde csalódott. A szinház nézö-
terén ma este egész széksorok maradtak üresen
és a magunk részéröl szivesebben láttuk volna azt
is, ha a czimszerepre nem nehezedik rá a Márkus
Emilia forró és raffinált egyénisége, — e khémiai-
lag oly bonyolultan világhoz a Török Irma vagy
Alszegi Irma üdébb lénye egyuttal a stilszerübb is
lett volna.

. * Operaház. Lejo Lili, a magyar-horvát szár-
mazásu énekesnö, néhány estén át ujra vendégsze-
repelni fog az Operában. A sorozatot ma este
kezdte meg, föllépvén a "Faust "-ban mint Margit;
E szerepben annak idején már hallottuk, vélemé-
nyünk róla azóta sem változott meg. Margarétának
viruló, szinte szüziesen tiszta hangon kell megszó-
lalnia, a Lejo Lili szopránja nem ez a hang. Ru-
tinos, eleven játéka is hiján van a költöi zománcz-
nak és igy a szép és elegáns müvésznö (bár hasz-
navehetöségéhez nem férhet szó) ránk ma sem
tett mélyebb hatást A czimszerepet Larizza helyett,
aki lemondott, Arányi énekelte.

* Salvini Tamás. Ujév napján ünnepelte het-
venedik születésnapját Salvini Tamás. Sok év mult
el már azóta, hogy az öreg Salvini itt járt miná-
lunk, de hiréböl ismeri öt a fiatalabb nemzedék
is. Akkoriban beutazta egész Európát és Amerikát
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és különösen Shakespeare-szerepeiben ragadta el
az ó- és ujvilágot egyaránt. Legbrilliánsabb alaki-
tása "Hamlet és Otello"- volt, a brit óriásnak
ugyanaz a két hatalmas alakja, amelyekkel most
honfitársa, Zacconi gyönyörködtetett bennünket.

* Elhalasztott premiére. A magyar királyi
Operaházban gróf Zichy operájának, a "Roland
mester"-nek csütörtökre kitüzött elsö elöadását
Perotti megbetegedése miatt el kellett halasztani.
Ennek következtében a szerdai föpróba is elma-
rad és a heti müsort akkép változtatták meg, hogy
csütörtökre "A király mondta" vig operát, vasár-
napra pedig "A windsori vig nök"-et tüzték ki.
"Roland mester" piemiérejét a jövö héten tart-
ják meg.

* Apolló. A Goll János szerkesztésében meg-
jelenö kargyüjtemény legujabb száma a következö
férfikarokat tartalmazza : Goll János "Te vagy az
én boldogságom", Lányi Ernö négy eredeti dala,
Schmölczertöl. "A magyar dal" és Brauntól ,Egyes-
egyedül."

* A Vigszinház uj darabjai. A Vigszinháznál
egyszerre három darabot is kiosztottak, amelyekre
most a szinház párhuzamosan készfii. Ezek a da-
rabok a következök : "Gavaut Minard et Comp",
bohózat Gondinet-töl ; "Godard és Bodard," bo-
hózat Ordonneau és Valabrégrue-töl "A második
feleség" (The second mistress Tanquerai), Pinero
Arthur szinmüve.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* Magyar Szalon. A Hevesi József szerkesz-

tésébea megjelenö folyóirat legujabb füzete olvas-
mányokban és illusztrácziókban egyaránt gazdag.
A legérdekesebbek azok a közlemények, amelyek a
nöi szépségröl szólnak, és amelyeket töméntelen
szebbnél szebb nöi arczkép tarkit. E szemrevaló
képek részint budapesti, részint vidéki és külföldi
beautékból kerültek ki. A füzetböl kiemeljük még
Szilágyi Géza, Hevesi József és Teleki Sándor
szépirodalmi dolgozatait, továbbá dr. Semayer
Villibáld és Bátky Zsigmond czikkét Biró Lajos
uj-guineai utjáról.

* A Petöfi-társaság nagygyülése. A Petöfi-
társaság e hónap hatodikán, pénteken, tartja meg
huszonharmadik nagygyülését az Akadémia disz-
termében. Tárgysorozata : 1. Elnöki megnyitó-be-
széd. 2. Titkári jelentés. 3. "Nemzeti irányzat,"
Bartha Miklóstól. 4. Költemény prózában, Bársony
Istvántól. 5. "A vándor," költemény, Ábrányi Emil-
töl. 6. "Lámpaláz", gróf Zichy Gézától 7. "Szir-
may Tamás.. Szirmay Jób," költöi elbeszélés. Bar-
tók Lajostól. 8. "Történet, amelynek nincs vége,"
vig elbeszélés, Rákosi Viktortól. 9. Elnöki zárszó.
A nagygyülést déli egy órakor ebéd követi az
István-szálló elsöemeleti termében.

* Itália. Berzeviczy Albert egy vaskos kötet-
ben irta le olaszországi utazásait és tanulmányait.
A könyv a Franklin-társulatnál jelent meg, har-
mincz müvésziesen kiállitott képmelléklettel, me-
lyeknek legnagyobb része a régi olasz szobrászok
és festök halhatatlan remekmüveit ábrázolják. A
könyvnek, mely mindenkire nézve hasznos olvas-
mány, ára füzve 3 forint 50 krajczár.

2 A szerelem könyve. Bársony Istvántol, a
természet irójától, uj könyv jelent meg a könyv-
piaczon ; uj kötetében tisztán szerelmi történeteket
gyüjtött össze. A leiró Bársony István most hát-
térbe vonal és az elbeszélö, az érdekfeszitö mese-
mondó lép elötérbe. Az uj szerelmi dekameron
husz történetet foglal magában. Az elbeszélések
közül a legszebb a két modern virágrege: az
.Ákáczvirág" és "A fekete rózsa." Egyébként mind
a husz novella csillog az ötlettöl. A könyv a
Franklin-társulatnál jelent meg és ára füzve 1
forint 50 krajczár.

* Magyar könyvtár. Öt uj füzet jeleni meg
ma a "Magyar künyvtár"-ból Mikszáth Kálmán a
"Homályos ügy" és "A táborszernagy halála" czimü
két elbeszélését engedte ál a vállalatnak. Dr. Brózik
Károly Nansen "Éjen és jégen át" czimü geografiai
munkájából állitott össze két füzetet. Gvadányi
"Peleskei nótárius"-a, Bracco "Don Pietro Caruso"-ja
és Verga "Paraszt becsület" czimü olasz népszin-
müve vannak a következö füzetekben.

FÖVÁROS.
(Érdekes ritkaság.) Az angyalföldi uj iskola

épitésénél 17.959 forinttal kevesebbet költöttek el,
mint a mennyit erre a közgyülés megszavazott
Eddig rendszerint azzal végzödött minden közmunka,
hogy a föváros óriási összeget ráfizetett s ez az
eset a legérdekesebb ritkaságok közé tartozik Bu-
dapest gazdálkodásának a történetében.

(A gyásznapok költségei. Erzsébet királyné
temetésén a föváros képviseltette magát, koszorut
helyezett a ravatalra és épületein gyászlobogókat
tüzött ki. A gyász költségeit most állitották össze
6313 forint 12 krajczár volt az összes kiadás.

(A budai szinház.) A budai szinügyi bizottság
két-három héttel ezelött a Horváth-kertet jelölte ki
a tervezett uj állandó szinház elhelyezésére. A köz-
törvényhatóság vizivárosi tagjai jobban szeretnék,
ha a szinház a Bomba-térre tervezett uj vásárcsar-
nok telkén épülne s e végett E m m e r Kornél és
R á c z Károly ma folyamodást is adtak be a ta-
nácshoz. Egyébiránt pártolják a Herczegh Mihály-
féle ajánlatot, amelynek lényege a következö : a
föváros adja át a vállalkozóknak a bombatéri tel-
ket; adja át a Várszinház vételárából rendelke-
zésre álló 117.000 forintot, és az esetben ingyen
felépitik s megnyitják a szinházat, nem kérnek
semmi szubvencziót, de az elsö tiz esztendöben
nem is fizetnek semmit a fövárosnak, és a telek-
érték megfelelö törlesztését a második tiz eszten-
döben kezdenék meg.

(Uj épitkezések.) A magánépitési bizottság
legujabban a következö épitésengedélyek kiadását
javasolta: Politzer Gusztávnak, a VI. kerület
Bajza-utcza 3111. helyrajzi számu háromemeletes
házra. — Rónai Horváth Jenönek, IX kerület Kne-
zits-utcza 9221. helyrajzi számu kétemeletes házra
és melléképületekre. — Mihalik Jánosnak, III. ke-
rület Szemlöhegy 5938. helyrajzi számu földszintes
házra. — Hannák Ferencznek, VI. kerület Ország-
biró-utcza 1650. helyrajzi számu földszintes házra.
— Özvegy Medics Györgynének, III. kerület
Filatori gát 612. helyrajzi számu földszintes
házra. — Idösebb Szöllös Józsefnek, I. kerület
Kuruczles-dülö 7854. helyrajzi számu földszintes
nyaralóra. — Smidt Jánosnak, I. kerület Átlós-ut
14.080 helyrajzi számu földszintes házra.

(A Károly-kaszárnya átalakitása.) A Károly-
kaszárnya gránátos-utczai részének átalakitására
a terv és a költségvetés elkészült s a mérnöki
hivatal az árlejtést is ki akarta már tüzni. A ta-
nács pénzügyi és gazdasági ügyosztálya azonban
ma sürgös javaslatot tett a tanácsnak, hogy az
átalakitási munkálatokat mindaddig tartsák függö-
ben, mig el nem döl az a két kérdés, hogy az
eskütéri-hid környékének szabályozásával járó töb-
letkiadásokat a miniszterelnökség fizeti-e, vagy a
föváros, és hogy a régi városháza és a belvárosi
plébánia templom eltávolitásáért kap-e, és körül-
belül mennyi kártalanitást kap a föváros.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= A királyi tábla teljes ülése. A királyi tábla

ma délelött teljes ülést tartott, amelyen Sárkány
József másodelnök elnökölt s a jegyzö, Istvánffy
Lajos, a tábla titkára volt. Sárkány röviden üdvö-
zölte az egybegyült tanácselnököket és birákat a
betegen fekvö elnök, Vértessy Sándor nevében s
jelentést tett a tábla mult évi müködéséröl. A sze-
mélyváltozások során bejelentette, hogy a mult év-
ben nyugalmazták Hanrich József és Sárváry Gusz-
táv birákat, a kuriához burákká nevezték ki a táb-
láról Zsembery Kálmánt és dr. Tergovics Istvánt,
kuriai kisegitö-biró lett Bubla Ferencz, a táblához
pedig birókká kinevezték Sarlay Ferenczet és
Baumgarten Károlyt. Isvánffy titkár jelentését ol-
vasta fel erre az elnök az ügyek forgalmáról. A
titkán jelentés szerint az 1897. év végén maradt
polgári ügy: 810, 1898-ban érkezeit polgári ügy:
9380, összesen lett elintézendö 10.190; ebböl
elintéztetett 8974; maradt hátralék: 1217. —
1897. év végén urbéri ügydarab nem volt 1898-
ban érkezett urbéri ügydarab 32. Ebböl elintéztetett
28, maradt hátralék 4. — 1897. év régén maradt

váltó- és kereskedelmi ügy 613, 1898. évben érke-
zett 3911 ügydarab, összesen volt 4524; ebböl el-
intéztetett 3327; maradt hátralék 1197. — 1897.
év végén maradt büntetö-ügy 1395; 1898-ban ér-
kezett büntetö-ügy 14.920, összesen volt 16.315;
ebböl elintéztetett összesen 15.160 ; maradt hátra-
lékban 1155. — Fegyelmi ügy az 1897. évröl nem
maradt hátra, 1898. évben érkezett 411; ebböl el-
intéztetett 409; maradt elintézetlen 2. — Végül
sorsolás utján megválasztotta a tábla az ezidei fe-
gyelmi biróságot. Ennek rendes tagjai lettek: Szán-
tay Adolf, Baumgarten Károly, Zubovich Román
és dr. Nyeviczkey Antal. Póttagok: Koós Emil, Sar-
lay Ferencz, Tolnay Antal, Polyák Gábor. A kuriai
•egyes alapitványi bizottságba rendes tagokul be-
választották : Halmágyi Sándort és Skoff Ivánt,
póttagokul Véber Ottót és Lehotzky Lajost; a kir.
itélötáblai alapitványi bizottságba rendes tagokul
Halmágyi Sándort, Skoff Ivánt, Véber Ottót és Le-
hotzky Lajost, póttagokul: Hajdu Ferenczet és Türk
Szilárdot. Határozatba ment, hogy a telekkönyvi
vizsgáló-bizottság könyvtáti bizottságába küldendö
tagok iránt az elnök saját hatáskörében fog intéz-
kedni s ezzel a plenum véget ért.

= Felmentés két évi fogság után. A buda-
pesti királyi itélötábla ma felmentett egy embert,
aki huszonnyolcz hónapig ült vizsgálati fogságban.
Az eset elözményei a következök. Munk Fülöp
házaló pár hónap elött orgazdasággal vádolva ál-
lott a budapesti büntetö-törvényszék elött. Ham-
burger Ágoston, aki 92 betörésért volt már bün-
tetve, azt állitotta Munkról, hogy tulajdonképen
Wilt Henriknek hivják és vele együtt 1891-töl
1893-ig ült a lipótvári fegyházban lopás miatt.
Munk a vizsgálat alatt is tagadta, hogy ö azonos
volna Wilttel. De ellene bizonyitott a lipótvári fegy-
ház jelentése, mely Munk beküldött fényképéböl
itélve, azonosnak mondotta Wilttel. Igy aztán a
törvényszék négy évi fegyházra itélte az állitólag
rovott multu embert. A tábla azonban nem látta
bizonyitva, hogy Munk azonos Wilttel és feloldotta
az itéletet. A második tárgyalásra a törvényszék
elhozatta a lipótvári fegyházi öröket, akik megint
csak azt mondották, hogy a vádlott azonos Wilttel.
Dr. Weisz Ödön védö azonban egész csomó tanut
hozott, akik bizonyitották, hogy Munkot 1891-ben
itt a fövárosban látták házalni. Eszerint Munk nem
lehetett Lipótváron. A törvényszék mégis elitélte
ujból Munkot. A védö ujra felebbezett az itélet
ellen és külön beadványban kérte a királyi tábla
elnökét, hogy tekintettel a vádlott hosszu vizsgá-
lati fogságéra, soron kivül vétesse tárgyalás alá
Munk Fülöp ügyét. A kérelmet teljesitette a táblai
elnök és a királyi itélötábla büntetö tanácsa a ma
tartott tárgyalás után felmentette a vádlottat és
elrendelte, hogy rögtön helyezzék szabadlábra. Igy
szabadult ki a szerencsétlen tévedés áldozata
h u s z o n n y o l c z h a v i f o g s á g u t á n .

= A Damjanich-utczai rablógyilkos. Andrics
Illést, aki szombaton hajnalban meggyilkolta volt
kenyéradó-gazdáját, Pollacsek Sándort, ma kisér-
ték át a rendörségtöl a budapesti büntetö törvény-
székhez. A foglyot az alkotmány-utczai börtönben
Kisfaludy László fogház-felügyelö vette át és egy
magánzárkába vitette. Drill Béla vizsgálóbiró hol-
nap hallgatja ki elöször Andrics Illést, aki czinikus
módon nyugodt.

= A megfogyott marhák. Papp György sok
mindennel megpróbálkozott. Föhadnagy volt a kö-
zösöknél, de nem tetszett neki a fegyelem. Le-
mondott a tiszti rangjáról és titkárnak állott a
Kárpátegyesületbe; de itt se birta ki sokáig. Alig
hogy otthagyta az állását, marhabizományi irodát
nyitott, amelyet nagy garral hirdetett világgá. Ki-
kürtölte, hogy neki Budapesten, Bécsben, Párisban
és még másutt van fióküzlete. Egyszóval, valosá-
gos szélhámos-vállalat volt. Mégis találkoztak, akik
léprementek. Mayerhofer Lajos, gróf Nádasdy
számtarlója, hirét vette a dicsöséges vállalatnak s
felküldött Pappnak néhány marhát, hogy adja el.
Jól megtermett, pompásan hizlalt marhák vol-
tak. Papp mihamar tul is adott rajtuk jó
pénzen, s amikor már azok ára a zsebében
volt, panaszos levelet irt a számtartónak, hogy bi-
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zony a fövárosi levegö nagyon megártott a mar-
háknak, mert ugyancsak lesoványodtak, mire ve-
vöjük akadt. Persze, olcsón keltek el. El is kül-
dötte Mayerhofernek a sovány marhákért járó sovány
összeget. Mayerhofernek azonban gyanus volt a
dolog. Lehetetlennek tartotta, hogy egy kis levegö-
változás annyira megviselte volna a marháit. Fel
is jött Budapestre, hogy megtudakolja a marhák
egészségi állapotát. Itt aztán értesült, hogy Papp
öt egyszerüen becsapta s hogy épen 200 forinttal
többet kapott a marhákért, mint amennyivel meg-
bizójának elszámolt. A számtartó erre csalásért és
sikkasztásért följelentette Papp Györgyöt. Deczem-
ber 16-ikára volt kitüzve a végtárgyalás, amelyre
azonban Papp György nem jelent meg. Eltünt a
fövárosból. A törvényszék ma adta ki ellene a
körözö-levelet.

= Vád egy anya ellen. Mult év szeptember
végén a rendörség névtelen levelet kapott, hogy
Horváth Kikta Istvánné halálra kinozza, ötéves kis
törvénytelen gyermekét. A rendörorvos meg is
vizsgálta a gyermeket, akinek egész teste tele volt
ütések nyomaival. De határozott bántalmazást nem
lehetett a gyermeken konstatálni. Az anya másnap
egy orvoshoz vitte a gyermeket, aki tüdöhurutban
szenvedett. Az orvos észrevette ugyan a botütések
nyomait, azt is látta, hogy a kis Margit feltünöen
félénk, csenevésztestü gyermek, akit bizonyára
elhanyagoltak otthon, de gyanu nem ébredt
föl benne. Október negyedikén este ujra hivták a
gyermekhez az orvost. A kis Margit ágyban feküdt,
rendkivül magasfoku lázzal, a tüdöhurut halálos
tünetei közt. Hajnalban a kis leány meghalt. A szom-
szédok, akik gyakran látták, hogy Horváthné üti-
veri a gyermeket, gyanakodni kezdtek és a halott-
kém is ütések nyomait konstatálta a kis halott
testén. Ez adatok alapján az ügyészség azzal vá-
dolta Horváthnét, hogy halálra kinozta törvényte-
len gyermekét. Ebben az ügyben ma volt a vég-
tárgyalás a budapesti büntetö törvényszéken Czá-
rán István elnöklése alatt. A sulyos vád alatt álló
asszony mindent tagadott s a szomszédok nem tud-
tak pozitiv adatokat szolgáltatni bünösségére nézve.
Igy a biróság, dr. Horánszky Dezsö védöbeszéde
után, felmentette Horváthnét.

= Teljes ülés a büntetö törvényszéknél. A
budapesti királyi büntetötörvény-széken ma tartot-
ták meg az évenkint szokásos teljes ülést Zsitvay
Leo elnöklése alatt. Az elnök beszámolt a törvény-
széken történt személyi változásokról, azután kö-
zölte a törvényszék tavalyi müködéséröl szóló ada-
tokat. A törvényszék munkája és ügyforgalma is-
mét nagyobbodott az idén a tavalyihoz Lépest. Az
elintézett ügyiratok közel járnak a százezerhez.
Az elnök sorra vett valamenynyi eljárási ágat
és mindenütt elismerését fejezte ki az illetö
biráknak müködésükért. Végül megemlékezett arról
a nagy feladatról, amely a jövö évben megkez-
dödö esküdtszéki perrendtartás elökészitésével, a
biróságra várakozik és annak a reményének adott
kifejezést, hogy az uj rendszerhez való átmenet
zökkenést nem fog okozni. Ezután a fegyelmi bi-
róságot alakitotta meg a teljes ülés. A biróság,
melynek elnöke Zsitvay Leo törvényszéki elnök,
Czekeliusz Marczel elöadóból és Soós Kálmán
rendes tagból fog állani. Póttagok: Drill Béla és
Halászi Jenö. Fegyelmi birósági vizsgálóbiró:
Cseke Kálmán. Végül az ügykezelésre vonatkozó
kivánságok és inditványok fölött tanácskoztak.

SPORT.
+ Egy hires távgyalogló. A magyar athle-

tikai klubban tegnap este érdekes idegen tett lá-
togatást. Selján Miklós, a hires távgyalogló, aki
Pétervárról Párisig száz nap alatt gyalog tette
meg a négyezerhatszáz kilométernyi utat, még pe-
dig pénz nélkül. Keresete abból állott, hogy az
érintett városokban hangversenyeket adott. Selján
hegedümüvészetével és gyorsrajzolással szerezte
meg a szükséges utravalót. E rekordjáról ö fel-
sége a király is külön értesült. Selján ugyanis a
jubileum alkalmából egy albumot küldött a czi-
mére, amelybe az utbaejtett városokban meg-
fordult mágnások aláirásait és megjegyzéseit

gyüjtötte össze. A championt utközben kellemet-
lenség is érte. Königsbergben mint orosz kémet
akarták elfogni. Selján most nagyobb rekordra
vállalkozott, arra, hogy két év alatt gyalogszerrel
körüljárja a világot. E vállalkozás ára nagy fogadá-
sokat kötöttek. A fö fogadást a pétervári athletikai
klub vezére, gróf Ribaupire kötötte a pétervári
athletikai egylet elnökével, dr. Kvajevszkyvel. A
ték ötvenezer rubel Selján a legkisebb segély
igénybevétele mellözésével teszi meg gyalog a
hosszu és fáradságos utat. Minden harmincz kilomé-
ternyi távolságon hivatalosan ellenörzik Selján ut-
ját. A champion távgyalogló huszonnyolcz éves,
igen csinos külsejü, szálas barna férfi, foglalkozá-
sára nézve mérnök. Elöbb mint hadnagy tényleges
szolgálatban volt az elsö század mérnök-ezrednél.
Késöbb ambicziója a Vaskapuhoz szólitotta. Itt
négy évig volt, azután Pétervarra ment egy hid-
épitéshez. Selján Budapesten csak pár napig fog
idözni. Innen Károlyvárosba megy, ahonnan meg-
kezdi a világjáró utat.

+ Vadászat. Gróf Bolza József tisza-kürthi
területén a mult héten sikerült vadászat volt,
amelyen 712 nyul, 30 fáczán és több fogoly került
teritékre. A vadászaton a háziuron, fián és fivérén,
gróf Bolza Gézán kivül résztvettek: Almássy Géza
föispán, Blaskovich Aladár, Kövér János, Kövér
Lajos és Kövér Miklós nagybirtokosok. A vadá-
szaton Kövér Miklós egy albinus-nyulat is lött.

+ Bátor. A tavalyi Przedswit-handicap gyöz-
tese. Bátor, az idén is trainingben marad. Trainerje
Metcalf, ugyancsak e versenyre késziti elö.

+ A Metcalf-lstálló. Metcalf trainer 13 három
éves és idösebb lovat és 27 kétévest készit elö
Tatán. A háromévesek között van Rio-Tinto, a Ká-
rolyi Memorial gyöztese és az egyidöben nagyra
tartott Dandolo. Rio-Tinto nagyon szépen fejlödik,
ugy. hogy már ma a Derby reális aspiránsai közé
sorozható.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A z i g a z s á g ü g y m i -

n i s z t e r Soulavy Antal szerdahelyi járásbirósági
irnokot a szelistyei járásbirósághoz ; Tóth Lajos érsek-
ujvári járásbirósági irnokot a kassai törvényszékhez
és Lábay Károly liptó szent miklósi járásbirósági irno-
kot az alsó-kubini járásbirósághoz segéd telekkönyv-
vezetökké : Szabó Lajos budapesti törvényszéki, La-
moss Izidor budapesti V. kerületi járásbirósági, Stabel
Dezsö budapesti törvényszéki, valamint Ferber József
budapesti V. kerületi járásbirósági dijnokokat a buda-
pesti törvényszékhez és Hartman Béla gödöllöi lakos,
közjegyzöi irnokot a muraszombati járásbirósághoz
irnokokká nevezte ki.

Árverések a fövárosban. Mészáros Gyula ingó-
ságai VII cserhát-utcza 20. és VIII., Kisfaludy-utcza 5.
január 4. Fodor Károly ingóságai IV., koronaherczeg-
utcza 3., Lipót-körut 32. január 5. Erdész Zsigmond
ingóságai VII. Klauzál-utcza 10. január 4. Molenda Ede
ingóságai 1., diósarok 6923. hr. sz. január 4. Baum-
gartner József ingatlana II. fö-utcza 77. I. 10. január
20. Tomschei József ingatlana II. fö utcza 77. I 10.
január 19. Gold József ingóságai II. szegényház-utcza
40. január 5. Horváth Lajos ingóságai IV. ujvilág utcza
2. január 4. Halasi Béla ingóságai VII. alsó-erdösor
00. január 4. Boltenstein Ármin ingóságai VIII.sár-
kány-utcza 6. január 19. Pacholek Károly ingóságai
IV. koronaherczeg-utcza 18. VIII. Üllöi-ut 47. és Ba-
lassa-utcza -5- január 7. Friedmann Lajos ingóságai
VIII. Szentkirályi-utcza l/a. január 5. Kiss József in-
góságai VI alsó erdösor 3. január 7.

A vidéken. Gottlieb Bernát ingatlanai Barkaszó
(Beregszász) községházánál január 25. Hoffmann János
ingatlanai Lancsuk (Mohács) községházánál január 28.
Dr. Kudelka József ingatlanai Nagyváradon márczius
39. Bálint Péter ingatlanai Temerin (Ujvidék) község-
házánál január 31. Hegedüs Lajos ingatlanai Meszlen
(Szombathely) községházánál február 11. Hergeröder
József ingatlanai Nagyharsány (Siklós) községhá-
zánál január 20. Ladits Mátyás ingatlanai Parndorf
Nezsider) községházánál márczius 31. Steiner Salamon

ingatlanai Zala-Szent-Gróth illetve Csáford (Sümeg)
községházainál január 14. Smarik János ingatlanai
Zsolnán január 30. Koszt György ingóságai T.-Falván
(Titel) január 12. Piller Miklós ingóságai Felsö-Márk
község (Lencs) Lovagház majorjában január 18. Stieder
György ingatlanai Szombathelyen január 17. Grünwald
Vilmos ingatlanai Verseczen április 5. Klee Száva in-
gatlanai Nagybecskereken január 23. Korsós János
ingatlanai Módoson január 27. Szalay Lajos ingatlanai
Bálványos-Váralja (Deés) községházánál január 24. Kiss
Mihály ingatlanai Kecskeméten márczius 4. Molnár
József ingóságai Cs.-Palota (Nagylak) községházánál
január l l .

Pályázatok. Budapesti Közlöny" 2. száma.) A
szegedi és a kassai pénzügyigazgatóság kerületében
szemlészi állásokra, a kolozsvári itélötáblánál hivatal-
szolgai állásra lehet a folyamodásokat benyujtani.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 3.

Buza januárra
, márcziusra
" májusra

Tengeri januárra
Chicago, január 3.

Buza januárra
Tengeri januárra

január 3.
cents
76fl/e
78a/s
74Vi
42

január 3.
cents
706/s
32 l/s

dec*. Si,
cents
68Vs
373/s

Az ex-lex a kamarában.
A budapesti kereskedelmi és iparkamara

mai elsö ülésének politikai szinezete is volt,
Lánczy Leó elnök utalva a törvényenkivüli
állapotra, amelybe az országot a parlamenti
viszonyok sodorták, a kamara hazafiságára
appellált, hogy az államháztartás rendes me-
netében fennakadás ne álljon be. A kamara
tagjai, a fövárosi, kereskedelem és ipar legelö-
kelöbb képviselöi pártkülönbség nélkül helyes-
léssel fogadták az elnöki felhivást. Az ország,
a haza érdekeit elöbbrevalónak tartják mind-
annyian ama áldatlan hajszánál, amelyet a
parlamenti kisebbség folytat a többség ellen,
A kamarának mai megnyilatkozása, amelyben
része van egyébként ellenzéki pártállásu ke-
reskedöknek és iparosoknak is, ujabbi sulyos
elitélése azok eljárásának, akik a mai hely-
zetet elöidézték. A fövárosi kereskedök és
iparosok, akik ugyszólván az egész ország
kereskedelmét és iparát képviselik, egyértelmü
verdiktjét jó lesz megjegyezni és megszivlelni
azoknak, akik, ugy látszik, nem tudják kellöké-
pen mérlegelni, hogy eljárásuk mily károkat
okoz az országnak.

A kamara üléséröl a következö tudósitást
vesszük:

Az ülést Lánczy Leó elnök rövid beszéddel
nyitotta meg.

Amidön — ugymond — elöször van szeren-
csém önöket az ujévben üdvözölni, megragadom
az alkalmat, hogy az elnökség nevében öszinte
szivböl üdvözöljem a kamara tagjait; kivánom
nekik, hogy üzletük gyarapodjék s hogy család-
jukban örömet és élvezetet találjanak. Nagyon
szomoru viszonyok között végzödött a mult esz-
tendö s már egy elöbbi megnyitó beszédemben
volt szerencsém kiemelni, hogy hazánk köz-
gazdasági viszonyait csak sötét szinben lát-
hatjuk. A kamara igyekezett tavaly is meg-.
felelni a feladatának, s mint az évi jelen-
tésböl kitünik, különféle ügyekben tényked-
hettünk s a kamarának, valamint a közgazdasági
érdekeknek hü örei voltunk, daczára annak, hogy
csak szórványosan tarthattunk üléseket. A mult
esztendö nagy csalódással végzödött. Magyarország
gazdasági körei abban a reményben ringatóztak,
hogy a parlamentben meg fogják találni sérel-
meikre az orvoslást és a biztositékot háztartásunk
rendes viszonyaira vonatkozólag. Fájdalom, az uj
esztendö azzal kezdödött, hogy illuziónkból fel-
ébredtünk, mert a parlamenti kisebbség az orszá-
got törvenyenkivüli állapotba sodorta. Mi azon-
ban bizunk a hazafias érzületben, hogy önök,
daczára e szomoru állapotoknak, támogatni fogják
a kormányt, hogy az államháztartás rendes me-
nete fennakadást ne szenvedjen. Bizom abban, hogy
a kereskedöi- és iparos-körök felfogják feladatuk
fontosságát s nem fognak akadályt görditeni a
a kormány elé. Kivánom, hogy az ujesztendö
csalódásokban szegényebb, örömökben gazdagabb
legyen. (Éljenzés.)

Kohn Gábor boldog ujévet kiván az elnök-
nek is, de nem fogadja el azt a kijelentését, hogy
csupán a parlamenti kisebbség idézte elö a törvé-
nyenkivüli állapotot. Van abban része a kor-
mánynak is. Különben ö is amellett van, hogy
mindenki tegyen eleget honpolgári kötelességének,
ha nem is a kormány, de mindenesetre a haza ér-
dekében. Még többen szólottak a tárgyhoz, igy:
hatvani Deutsch Sándor, Fürst Jakab, Mössmer
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József, Sándor Pál és Császár Jenö, kik mind azt
hangoztatták, hogy a törvényenkivüli állapot da-
czára is tegye meg mindenki a kötelességét.

Bejelentették ezután, hogy a k a m a r a i
s z é k h á z épitése dolgában hirdetett tervpályá-
zaton az elsö dijat Pártos Gyula, a másodikat Mei-
ning Artur, a harmadikat Lang Adolf nyerte el.
Az elsö két dij nyerteseivel az épitési bizottság
tárgyalásokba bocsátkozott. Most a részletes költ-
ségvetést dolgozzák ki, amelyet annak idején be
fognak mutatni.

Az elnöki elöterjesztések után a kamarai tit-
kár bejelentette, hogy a kereskedelmi minisztertöl
átirat érkezett, amelyben tudatja a kamarával, hogy
a földmivelésügyi miniszter már tárgyalás alá vette
azokat a panaszokat és javaslatokat, amelyek tár-
czája ügykörére vonatkozólag a legutóbbi évi je-
lentésben foglalvák. Ilyenek voltak többek között a
szarvasmarha- és sertéskivitelünk ellen Németország
részéröl támasztott nehézségek elháritása, az
Ausztriával való állatforgalomnak szabályozása, a
ragadós tüdölob irtása, a budapest állatvásár fej-
lesztése, a budapesti sertésvásárok ügyének meg-
oldása stb. Mindeme bajok orvoslása iránt a föld-
mivelésügyi miniszter részbeni már intézkedett,
részben még intézkedni fog.

Dei Medico Ágoston annak idején inditványt
tett a kereskedelmi ülnökök számának szaporitása
iránt. A kereskedelmi ülnökök közbenjöttével tar-
tott értekezlet többsége az inditványt mellözendö-
nek tartja. Del Medico ma ujból, hosszasabban
megokolta az inditványát, amelyhez a teljes ülés
aztán hozzájárult. Brázay Kálmán és Del Medico
Ágoston lemondottak a kereskedelmi ülnöki tiszt-
ségröl. Helyükbe Boros Somát és Mössmer Józsefet
küldi ki a teljes ülés.

A teljes ülés azután megválasztotta l e v e -
l e z ö t a g o k n a k : Ráth Károlyt, Zipernovsky
Károlyt, Heltai Ferenczet, Guttmann Oszkárt,
Deutsch Antalt, Poór Jakabot, Ormódy Vilmost,
Riesz Tivadart, dr. Bamberger Bélát, Klein Józse-
fet, Wollák Zsigmondot, dr. Glücksthal Somát,
Messinger Simont, Thék Endrét, Rechnitz Bélát,
Szávoszt Alfonzot, Guttmann Miksát, Simon Jaka-
bot, Cathry Salizt, Schreyber Gyulát és Ullmann
Adolfot.

A kéményseprök memorandumot nyujtottak
be a kereskedelmi miniszterhez, hogy orvosolja a
bajaikat. A kamara, amelyhez a miniszter véle-
ményért fordult, pártolja, hogy a nem köböl épi-
tett füstvezetöket szintén s kéményseprök tisztit-
sák ; javasolja továbbá annak elrendeléséit, hogy
minden törvényhatóság a saját területén fenforgó
épitkezési viszonyoknak megfelelö tüzrendör-épit-
kezési szabályrendeletet alkosson; régül támogatja
az érdekelteknek azt a kérelmét, hogy a kémény-
sepröi-ipar munkakerületekhez köttessék olyképen,
hogy a kerületben csak egy iparos végezze a mun-
kákat ; de ellenzi a söprési dijaknak a kézadók
módjára való beszedését.

Az elnökség inditványára a kamara megke-
resést intéz a székes föváros tanácsához az iránt,
hogy tiltsa el a házaló-kereskedést az á l l i t ó -
l a g o s s z é k e l y h á z i i p a r i c z i k k e k -
k e l , amelyek valóságban silány osztrák gyárt-
mányok.

Nehány kisebb ügy tárgyalása után az ülés
véget ért.

Mezögazdaság.
A vetések állása. A vetések állásáról és a

mezögazdasági állapotról 1898. éri deczember hó
30-án a földmivelésügyi magyar királyi miniszter
a gazdasági tudósitóktól beérkezett jelentések alap-
ján a következöket teszi közzé:

Deczember hó folyamán is változó, részben
nedves és ködös enyhe idö, részben pedig száraz,
hidegebb idöjárás uralkodott.. Esö és itt-ott csekély
havazás is volt. Minthogy azonban a vetések ugy-
szólván országszerte hótakaró nélkül állanak,
helyenkint, fökép az erdélyi résreken a száraz
fagyot kissé meg is sinylették. A felvidéki és er-
delyrészi vármegyékben néhol az egerek is jelen-
tékeny kárt okoztak, másutt azonban a ködös és
nedves idöjárás sok egeret el is pusztitott. Férgek
kisebb kisebb mérvben szintén okoznak kárt, mindazonáltal
az öszi gabonavetések és a repcze országszerte ki-

elégitöen s részben jól állanak. A bujább vetéseket
különösen a Duna jobb partján, a Duna Tisza
közén és általában az Alföldön több helyütt legel-
tették és igy itt a takarmányozási viszonyok is
kedvezök voltak: minthogy végül a legelökre és
rétekre a jószág még most is kijárhat, az itt-ott
mutatkozott takarmányhiány is megszünt. Néhol
takarmánynemüekböl böséges készletek is vannak
s természetesen a jószág is jó kondiczióban tölti
az eddig tulenyhe telet. A gazdasági munkálatok
többnyire az erdökre, trágyakihordásra, szölöföldek
rigolirozására s itt-ott még ugarolásra szoritkoznak.

Ipar és kereskedelem.
A szénbányászat Boszniában. A zeniczai szén-

bánya karácsonkor ülte meg ünnepélyesen azt
nevezetes eseményt, hogy a bányából immáron ki-
aknázták az 1,000.000 métermázsa szenet. Az egész
város talpon volt, hogy részt vegyen az örömün-
nepben; hiszen a korábban elhagyott és szegény
Zenicza minden lakosa hasznát látja az uj kor ál-
tal hozott fölvirágzásnak. Az ünnep a 86. ezred
Szerajevóból átjött zenekarának riadójával kezdö-
dött, majd isteni tisztelet következett, mig délben
dusan megvendégelték a bányászokat, akik pénz-
beli ajándékot is kaptak. A lakmározás folyamán
fölállott az egyik bosnyák bányász és a délszlávok
virágos nyelvén tolmácsolta a bányászok háláját
a fölséges ur és Kállay Béni közös pénzügyminisz-
ter iránt.

Köbányai sertésplacz, jan. 3. Magyar elsö-
rendü : Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 46.—46.50 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) 46—46.5krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 48 5—49.0 krig. Közép (páronkint 251
320 klgrig terjedö sulyban) 48.5—49 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 48—49.0
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
47 . -48 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46—47 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban 44-5—45*5
krajczárig. Sertéslétszám: 1893. jan. 1. napján
volt készlet 34834 darab, január 2-án felha]tátott
640 darab, január 2 an elszállittatott 581 drb,
január 3-ára maradt készletben 34893 darab.
A bizott sertés üzletirányzata csöndes.

Budapesti konzum-sertósvftsar, jan. 3. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertés vásárra 1899. decz. 2-án érkezett
531 drb. Készlet 638 darab, összes felhajtás 1169
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 663 drb,
elszáfliuaüan maradt 506 drb. Napi árak: 120—180
kilós 43—44 kr, 220—280 kilós 43-5-45. kraj-
czár, 320—380 kilós 44—46 kr, öreg nehéz 44—45
krajczár, m a l a c z k r a j c z á r . A vásár han-
gulata élénk volt.

Pénzügy.
A szeszfogyasztási adó. A belügyminiszter,

a pénzügyminiszterrel egyetértöleg kijelentette,
hogy a föváros törvényhatósága ama kivánságának,
hogy a kültelken elfogyasztott szeszes folyadékok
után szedett községi pótlék állagban hektoliteren-
kint öt forintra emeltessék föl, nem tehet eleget.
A székesföváros tanácsa ebböl azt következteti,
hogy a közgyülésnek ilyen irányban hozandó ujabb
határozata is sikertelen maradna. Nehogy tehát
esetleg attól a csekélyebb mértékü adóemelés foly-
tán Tárható jövedelemtöl is elessék a föváros,
amelyet a kormány hajlandó engedélyezni, azt
javasolja a szerdai közgyülés elött, hogy — a kor-
mány álláspontjához képest — a kültelki fogyasz-
tási adót, a foktartalomra való tekintet nélkül, a
mostani egy forint huszonnégy krajczárról emeljék
fel két forint ötven krajczárra.

Sorsolás.
Innsbruck városi sorsjegyek. A mai sorso-

lásnál a 15000 forintos fönyereményt a 25380. sz.
sorsjegy nyerte; 2000 forintot nyert: 46578. szám.

A trieszti községi kölcsön sorsolásánál a
10,000 forintos fönyereményt a 18,716. szám
nyerte: 1000—1000 ioainlot nyertek: 17282. szám
és 9074. szám.,

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, január 8

Északkeleti szél.
A budapesti operaházban történt meg nehány

év elött az a furcsa eset, hogy mire kezdetét
vette Tolna az elöadás, rémülettel vették észre,
hogy összegyült ugyan a közönség, a zenekar, a
müvészgárda, épen csak hogy a karmester nem volt
jelen. Persze, hogy nem foghattak az elöadáshoz. Ma
is majdnem ugy jártak a Mária Valeria-utczai
teátrumban. Együtt voltak a muzsikusok: a ku-
lissza ; együtt az öblös-hangu szólisták: az ágen-
sek és a nagyérdemü publikum, nem volt azon-
ban dirigens: hiányzott az amerikai árjelzés. No,

de a gondviselés, amely nem feledkezik meg a
liliomokról künn a mezön, nem hagyta cserben
a gabonacsarnok csemetéit sem, és megajándé-
kozta a spekulácziót a várva-várt "impulszussal",
erös északkeleti szelek alakjában, a melyekröl reg-
gel-felé már meghozta a hirt a bécsi telefon,
mig délben már nálunk is vigan fütyültek min-
denütt, hogy estig hatványozott vehemencziával
végezzék az iménti esözés okozta nedvesség ala-
pos felszáritását. Ez volt a mai hausse (értsd
négykrajczáros áremelkedés) fö rugója. Hát szó
sincs róla, ez az idei tél abnormális. Künn a
termöföldeken nyoma sincs a hónak, pedig január-
ban csak dukálna egy kis meleg takaró, ellenben
az éjjel bizonyára fagy lesz. (Holnapután pedig
utolsó negyedébe lép a hold.) Mindez — mondjuk
— természet ellenes. De azért januárban talán mégis
helyesebb a várható termésröl egyáltalában nem
beszélni. Egyébiránt a vetések állása eddigelé tel-
jesen kielégit.

Denique mintegy négy krajczárral emelked-
tek — a zab kivételével — az összes határidök
árai és zárul a buza 9 forint 71 krajczáron, a rozs
8 forint 25 krajczáron, a tengeri 4 forint 94 kraj-
czár, a zab 5 forint 87 krajczáron.

A készáru-üzletben nyugodt volt a hangulat.
Elkelt 5—5 ezer métermázsa honi- és idegen
buza változatlan áron néhány waggon rozs 5 kraj-
czárral olcsóbb áron. Tengeri, árpa, zab változatlan.

A külföldi piaczok szilárdak, Liverpoolban
egy negyed pennyvel emelkedett a redwinter ára.

Elöfordult készára-eladások.

Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 797 k. 10.75
frton, 300 mm. 79*5 k. 10.80 frton, 100 mm. 795
k. 10.72-5 frton, 270 mm. 78.5 k. 1045 frton
sárga, 150 mm. 78 k. 10.55 frton vegyes, mind
három hónapra.

Pestvidéki: 200 mm. 79 k. 10.70 foriaton,
100 mm. 78-5 k. 10.65 forinton, 500 mm. 78-4
k. 10.60 frton, mind három hónapra.

Fehérmegyei; 200 mm. 75 k. 10.40 frton
három hónapra.

Román •. 3600 mm. 77- 5 k. 8.60 frton, három
hónapra

Szerb: 1600 mm. 76*5 k. 8.50 frton három
hónapra.

stozs. 200 mm. pestvidéki Budapest par.
8.10 forinton készpénzben.

Zab: 100 mm. 6.10 frton, 150 mm. 6 frton,
200 mm. 5.925 forinton készpénzben.

Tengeri. 100 mm. Kisujszállás 4.27*5 frton,
200 mm. Versecz 4 frton, készpénzben.

Árpa. 200 mrn. takarmány Budapest par.
6.40* forinton készpénzben.

Raktárállomány:

Közraktár: Buza 175000 mm. Rozs 11600
mm. Árpa 71000 mm. Zab 44100 mm Tengeri
9500 mm. Liszt 9700 mm.

Raktárház : Buza 77474 mm. Rozs 5074 mm.
Árpa 906 mm. Zab 4134 min. Tengeri 202 mm.
liszt 1210 mm.

Silos : Buza 40100 mm.

Hivatalos készárujegyzések.

100 klgr. | - 100 klgr.
készpénz- 'M | készpénz

ára § r l ára

IKI 6 tiszavid.

utól irtig

10.25 10.35
10.60 10.60
10.75 10.80

frtólfrtig

; . pestvidéld 74 —. . - .

0c e febénn.

10.20 10.30
10.45 10 55
10.70 10.75

nzs .
im ,

• •
• >

UI Uj

román
szerb 77

elsörendü 70—72
másodr.
takarni. 60—62
szeszföz. 62—64

sörfözésre 64—66

10.25 10.35
10.50 10.60
10.75 lÜ.tiO

8.45 . 8.50
8.15 8.20
8.05 8.10
6.10 6.40
6.70 7.50
7.70 8.50

75 10.05
77 10.40
79 10.65
81 —.—
75 10.—
11 10.35
79 10.60
61 —._
75 10.05
77 10.40
79 10.65
61 — .—
80 8.60

10.20
10.45
10.70

10.40
10.65

10I20
10.45
10.70

8*65

— 39-41 6.70 6.05

leafjrl ó bánsági — 6.55 6.60
• másnemü — 6.60 6.65
ó

káposzta — —.— —.—
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Hivatalos

BaSádda

buza

rozs

tengeri

repcze

hat ái id*
Deii t3=fci

faun* ár 3-ám

féoz Éra

9.67 9.69
9.53 9.53

9 tiS 9-70
9.56

I-**8*3***

Sö-4
1 •
8.24

*
•

4.93

5.36

8.26
•

4.94
•

5.88

8.24

4.S2

5.SS

8.26 —.—

*
•

4.93 _ . _

, . márczius
. . április
. oktober
. november
.márczius
. április
. október
. november
. május
. november-
. október

, márczius
. október
. november

. augusztus 12.25 12.35 12.25 12.35 —.—
Elöfordult batáridö kötések.

Délelött. Buza márczius 9.6ö — 9.7Ö—9.6S
forinton, április 9.43—9.54 forintba. — Rozs
márczius 8.20—8.25 forinton. — Tengeri május
4.90—4.95 forinton. — Zab Eiájrcznis 5.84—5.87
forinton.

Délután. Buza márczius 9.69—&-71 forinton,
április 9.53—9.55 furinton. — Rozs márczius
8.25 forinton. — Tengeri Etajus 4.S&—4.94
forinton. — Zab márczius 5.87 forinton. — Rep-
cze aug.-ra —.— frton.

Gabonaforgalom :
1869. január 3.

érkezeit efszálüittaiolt
m é t er m á z t a

bozaw. • 7447 —
rozsból . • 322 —
árpából. . 962 —
xaJbból . . 731 —
taguüril . 1032 —

Elkészitési forgalom.
Elöjegyzett buza 1042 mm.

, rozs
• &rPa

m liszt 393 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, január 3.

Nemzetközi papirokban ma igen csekély
üzlet volt, miután a német császár betegségéröl
terjesztett hirek lehangolták a spekulácziót. Ellen-
ben helyi értékek iránt nagy volt az érdeklödés.
Különösen Rimamurányi részvényeket vásároltak
emelkedö árakon. Villamos vasut lanyha irányzatot
követett és árfolyama gyengült.

Az elötözsdén. Magyar hitelrészvény 390.80
—391.75, Leszámitoló bank 264.—, Osztrák hitel-
részvény iJ62.SU—363.S0, Osztrák-magyar állam-
vasut 364.20—365.40, Közuti vaspálya 380.50—
382.—, Villamos vasut 224.50—230-.

A déli tözsdén elöfordult kötések :
Közuti vasut 380.—381.50, Villamos vasut 22l.50—
234.—, Magyar hitelrészvény 3lH).ta—3»i, .Magvar
leszámitoló bank 263.—2&I, RiHBameiráayi 29i75,
293.50, Osztrák hitelrészvetiy 362.60—363.—, Usz-
trák-utagyar államvasut 363.90—3&4.3O, Bankegye-
süiet 102.50—103.50, Gana és társa- 22<0.—.

Di,biztositások : Osztrák bitefreszréiifekJbesi
holnapra 2—2.50 forint, 8 napra 5.—6.— frt,
január utóljára 9.—10.— forint.

— mm.

Délátán 1 óra 30 perczkor zárulnak:

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk, bank
Bfagyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
II imamurányi vasmü
Oszlrák hitelrészvénf
Déli vasut
Osztr.-magyar áUamram
Közuti vaspálya
Villamos vasut

120.25
91.lö

881-—
101.50
245.50
203.25
293-75
362:60
62.—

364.10
3eO.—
222.50

jasszr 2.
120.25
§»i-9Ö

391.—
101.50
245.50
262.50
293.50
303.60
62-—

365.25
331.—
231.—

Délátán 4 órakor zárainak r
jasasár 3. Janair 2.

Osztrák bitelrészvény
Blagyar hitelrészvény
Osztr.-magyar áliamvawM
Leszámitoló bank
Rimamuránvi vason!
Közuti vaspálya
Villamos vasut

Sö 1.60
390.—
862.75

296.—
'350 —
222.50

363.90
391.50
365.40
263.—
293.50
3S1-—
231.50

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, január 3. Zsiradék kis tételekben

és változatlan áron adatott el Szilva megtartotta-
árát, köttetett: boszniai 120 darabos 3 forinton és
100 darabos 9.33 fariniaa

Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 3. A vásári forgalom: Has*

nél forgalom élénk, árak szilárdak. Baromfi-
nál élénk, árak szilárduk. — Halban lanyha,
árak csökentek. Tej és tejtermékeknél lanyha,
árak változatlanok. Tojásnál lanyha, ái*k csökken-
tek. Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél élénk, árak
emelkedök. Füszereknél lanyha. Idöjárás derült,
enyhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö: Hus.
Marhahus hátulja L 52—56 frt. U. 46—52 frt
Birkahus hátulja I. 33—40 frt, II. 34—33
frt. Borju us hátulja I. 62—66 frt, H. 5ö—60 frt.
Sertéshus lsörendu 3 - 5 0 frt. vidéki 40—46 frt
(iünden 100 kil nianL) Kolbász füstölt 64—80 kr
Ikflónkint). Sertészsir hordóval *:5-U—56*0 frt (109
kilonkint). — Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 1—1.20
frt. Csirke 1 pár 0.50—1.— frt. Lud hizott kilon-
kint i«j—55 kr.— Különtélék.1o]&a l láda (1440
drh) 34-5—36 0 frt. Sárgarépa 100 kötés 2 - 4
frt Petrezselyem 100 kötés —. frt. Lencss m.

kiló 7—«i frt Bab nagy 100 kil> 7—9 frt.
Paprika f. 100 kiló 30—60 frt, IL 20—30 frt Vaj
Lreutlii kilónkintÜ.-O—O.c 5 frt. Téa-vaj kiltokin". 1.00
1.1 Ü frL Burgonya, rózsa, 100 kiló 1 -*>0—2.00 frt.
.fia/a*. Harcsa (élö) 0.S0— 1 - frt 1 kiló. Csuka iólö)
'óLiJÖ— 1.— fii 1 kiló. Ponty dunai 0.50—0.70 frt,

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, január 3. Nagy üzlettelenség melleit

buza és rozs szilárdabb. Buza tavaszra 9.58—9.59
forinton, zab tavaszra 6.12 forinton köttetett.

Hivatalosan jegyeztetett:
Köttetett: buza tavaszra 9.60—9.61 forin-

ton, rozs tavaszra S.36—8.38, tengeri május-
juniusra 5 23—5.25 forinton, zab tavaszra 6.11—
6.12

KÜLFÖLD! ÉRTÉKTÖZSDÉK,
- Bécs, január 3. Az elötözsdén lanyha volt

az irányzat, d« csak vasuti részvények csökken-
tek- A déli tözsdén az árfolyamok tovább gyen-
gültek és csak egyes magyar papirok iránt volt
érdeklödés.

Az elötözsdén: Osztrák hitelrészvény 363.50—
362.75. Anglo-b. 156.—156.40, Unionbank 297.75,
Osztrák-magyar államvasut 365.12—363.85, Déli
vasut 62.12—61.85, Tramway 567—569, Török do-
hány 123.50, — Alpesi bánya 198.25—199.50,
Prágai vasipar —. .—, Fegyvergyár —.—
Osztrák koronajaradék 101.SO, Török sorsjegy
53.60—53.30, Német márka 58.92 forinton. Májusi
járadék 101.65.

A déli tözsdén : Osztrák hitelrészv. 362.50,
Anglo-bank 156.—, Bankver. 267.—, Union-bank
297.50. Lánderbank 239.75, Osztr.-magyar állam-
vasut 364.12, Déli vasut 61.50, Elbevölgyi, vasut
260.—, Északny-agaü vasut 244.50, Török dohány-
részvény —.—, Alpesi bánya 123.—, Májusi
járadék 101.65, Török sorsjegy 58.30, Német márka
58.92, Fegyvergyár 196.— forint.

Délután 2 óra UO perczkor jegyeztek:
4-2°/»-os papirjáradék 101.65, 4-2%-os ezüstjára-
dék 101.50, 4°.o-os osztrák aranyjáradék 120.35,
Osztr, koronajáradék 101.80,1860. sorsjegy 140.25,
1864* sorsjegy 193.50, Osztrák bilelsorsjegy 198.25,
Osztrák hitelintézeti részvény 362.50, Angol-osztrák
bank 155.50, Gnion-bankrészvény 297.25, Bécsi
Bankverein 266.75, Osztrák Lánderbank 239.75,
Osztrák-magyar bank 936.—, Oszlrák-niagyar ál-
lamvasut 3S4.—, Déli vasutrészvény 61.50. Elbe-
völgyi vasut 259.50, Dunagözhajozási részvéirf
442.—. Alpesi bányarészvény 198.50, DoliányrAsz"-
*énv 122 25, 20 irankos 9.55, Császári kir. vart
arany 5.71, Londoni vátóár 120.40, Nömét bank-
váltó 53.90, Tramway 563.—. — Az irányzat
tartozkodó. <

Bécs, január 3. A déli tözsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvénv 361.87,
Anglo-liuu'k 156.—, Bankverein 267.50, Union-bank
21)7.50, Lánderbank 239.50, Osztrák-magyar állam-
vasut 863.75, Déli vasut 61.50, Elbevölgyi vasut
259.50, Észak-nyugoti vasut 245.—, Török dohány-
részvény 122.50, Alpesi bánya 198.—, Májusi jára-
dék 101.65, Török sorsjegy 68.30, Német márka
58.93, Német márka ultimóra —.— forinton.

Frankfurt, január 3. (Zárlat) 42°a-oi
ezüst járadék 101.45, 4°o-os osztrák aranyjáradék
101.90, 4°o magyar aranyjáradók 100.80, magyar
koronajaradék 98.20, osztrák hitelintézeti részvény
227.—, osztrák-magyar bank 153.75, osztrák-
magyar államvasut 154.S0, déli vasut 27.80, bécii
váltóár 169.55, londoni váltóár 204.22, párisi vál-
tóár 810.15, bécsi Bankverein 133.50, Union-bank
részvény —.—, villamos részvény 160.50, 3°/»
magyar aranykölcsön 87.50, Alpesi bányarész-
vény —.—, 4-2o/o papirjáradék 101.35. Az irány-
zat gyenge.

Frankfurt, január 3. (Utótözsde.) Osz-
trák hitelrészvény 226.70, Osztrák-magyar állani-
vasut 154.20, Déli vasut 27.90, Alpesi bánya-
részvény —.—. Bécsi Bankverein —.—. 4%-os
magyar aranyj ára dék —.—. Az irányzat nyugodt.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. országos meteorologiai intézet távirati

jelentése 1898. január 3-án reggel 7 órakor
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Egy erösen kifejlett depresszió fekszik Skóczia fölött, amely
északnyugoti Európában orkánszerü viharokat idéz elö. Hatása alatt
különben Európa nyugoti és északi részén általános és nagymérvü
esözés indult meg, amelyhez feltünö enyheség járul.

Hazánk idöjarásában nincs lényeges változás; a hömérsék-
let állandón magas és egyes tájakon kisebb mérvü esö esett. Fagy
csupán Erdélyben volt.

Nagyon enyhe idö várható, esövel és élénkülö szelekkel.
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bütt árad. - A Dráfa és Szára áradnak. ' ^

Hely«akinü jégzajlás van a Bábán, Tiszán ea S.
Helyenkint áll a Jég a Tiszán, Sajón, Körösön
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SZERELEM NÉLKÜL
Franczia regény.

Irta: PIERRE DAX.

(36)

— Ön igen elözékeny, uram, de ön két-
ségtelenül nem tudja, hogy én elzárkózva élek.
És ezt az életmódot, melyre önmagam itéltem
el magamat, nem változtathatom. Szakitani a
társadalommal, ahhoz bátorság kell: lemon-
dani az emberek jóindulatáról nem lehet vérzö
sebek nélkül, és higyje el, hogy azok a rette-
netes következtetések és feltevések, mikre egy,
a világtól visszavonulu nö okot ad, sokkal
mélyrehatóbbak, semhogy ugyanez az asszony
hirtelen szakitson megszokott nyugalmával és
a tömeg közé vesse magát, szembe nézve a
képmutatókkal.

— Nagynnéném . . . ez még nem a tö-
meg, asszonyom, csak ön, ö és én . . . En-
gedje meg. hogy ö legyen az, aki megnyit ön
elött egy ajtót. Az az elzárkózás, melyben ön
él, nem tesz jót önnek; ön a dicsöségre
született és arra, hogy akik látják, imádják.

Elragadtatásában, melyet nem tudott el-
fojtani, felkelt a karosszékböl és egy székre
ült, mely Lucienne ruhája uszályához ért. A
fiatal asszony felállt, azt hivén, hogy Jules
követni fogja példáját.

— Asszonyom — szólt ujra — esdve
kérem, legyen arról meggyözödve, hogy én
legodaadóbb szolgája vagyok. Engedje meg,
hogy én legyek a védelmezöje, ha b á n t j á k . . .

Lucie uno szomoruan mosolygott.
— Látja uram, a világ elitél, különben

ön nem kelne védelmemre . . . Pedig most
elöször lépte át házam küszöbét! Védelmezöm
akar lenni ? Nincs miért félnem . . . nem az
emberek, a törvények elitéltje vagyok én,
hanem a magamé . . . Ha az embereknek
ugy tetszik, hogy egy ártatlant rágalmazzanak
ám tegyék . . . De, mindenekelött, ne sajnál-
jon engem . . . és senkise sajnáljon — szólt
büszkén, mialatt ajkait fájdalmas vonás vette
körül — ez az élet boldogság nekem és más-
nak nem érzem szükségét.

— Bocsánat, asszonyom, én megbántot-
tam önt. Nem az én hibám, hiszen elöször
vagyok életemben szemtöl szemben egy olyan
kiváló lénynyel, aki elbájol engem. Ha ügyet-
len voltam, kérem, ne haragudjék r á m ; a
gondolat, hogy megbántottam önt, nem en-
gedné nyugodni lelkiismeretemet.

Jules felállt.
Lucienne hidegen felelt:
— Uram, ön ugy látszik szem elöl té-

veszti a czélt, mely önt a villába vezette. Re-
mélem, hogy távozván nem feledi el azt, amit
látott s hogy jó vásárt fog csinálni.

A fiatal ember meröen nézte Luciennet.
— Ön kegyetlen, mint minden asszony...

Nem találja-e ki, hogy önt látva, minden szá-
mitásról megfeledkezem ? Minek kényszerit en-
gem annak bevallására, hogy én nem hiszek
abban a hidegségben, melyet ön magára erö-
szakol, s melylyel gyötri magát! Önnek szive
van, amelyet meg kell érteni, ön szenved;
vessen véget szenvedéseinek; csak önön
m u l i k . . .

Lucienne hallgatott, hogy felindulását el
ne árulja és Jules folytatta:

— Miért bucsuzik olyan büszkén, olyan
hidegen én tölem ?

A fiatal asszony teljes önuralommal, nyu-
godt erélylyel felelt:

— Megmondom önnek uram, azonban
ne fogjon fel bizonyos dolgokat, miket hallani
fog, ugy, mintha azok a tiszteletet, melylyel
ön iránt viseltetem, befolyásolnák. Ön egy
láng hevétöl ragadtatja el magát, melyet ön
még érzelemnek tart. Pedig csak szalmaláng
az. Kivánom is, hogy az legyen. — Higyje
el nekem, hogy hiábavaló minden fáradság,
melyet annak szentel, hogy engem meghódit-
son. Sohasem, érti, sohasem — hangsulyozta
ezt — fogok ön iránt másként viseltetni, mint
tisztelettel, amiért egy pillanatra szeretni
vélt . . . Én . . . én szeretek. Az én szivem
nem szabad . . . És ez legyen önnek elég
uram arra, hogy ne bántson meg egy nöt, ki
már nem önmagáé és ne lépjen át többé
egy küszöbön, melynek ajtaja zárva van az
ön száméra . . .

Lueienne megnyomta a villamos csengöt
és kiment, egyedül hagyva az elképedt fiatal
embert, kit a szobaleány kikisért.

X.
Fejlemények.

Mialatt Sacoet visszatért Saint-Prexbe,
botjával az utmenti bokrokat és virágokat
csapdosva, azalatt Lucienne keservesen sirt.

Valaki be mert hatolni hozzá és vallo-
másokat tenni neki : ez másokat is felbátorit-
hat, mert bizonyára egész Saint-Prex fog be-
szélni erröl a látogatásról.

Eszébe jutott két levél, melyet mindjárt
megérkezése után kapott. Emlékezett rájuk
szórul-szóra : az iróik kaczér nönek tartották
öt, kinél szerencsét próbálhatnak.

Sarcoet tovább is remélt. Álmatlan éj
után, telve izgalommal és aggodalommal, csak
ujra megjelent a villában. Lucienne nem fo-
gadta. A szegény fiatal emberrel forgott a vi-
lág. A tüz, melyet huszonnyolcz éves szivében
e nö látása élesztett, egész valóját emésztette.
Mit törödött ö azzal, hogy Lucienne mást sze-
retett, vagy hogy valami folt van a multján !
E nö eddig ösmeretlen érzelmeket keltett fel
a lelkében s rabszolgájává, alázatos, akaratlan
rabszolgává, álattá tette, aki eltürte volna min-
den zsarnokságát, csakhogy imádhassa.

Ebben a hangulatban a következö soro-
kat vetette papirra s küldötte el, anélkül,
hogy ujra átolvasta volna öket..

"Asszonyom!
"Az ön ajtaja zárva van elöttem. Ezt a

büntetést méri rám az ön büszke szive azért,
mert öszinte szerelmemet titkolni nem tudtam?

rHa ön valaha életében ugy szeretett
volna, ahogy én szeretek két nap óta, akkor
megértené azt a metszö fájdalmat, melyet
rideg elutasitása okozott nekem.

"Nem hiszem, hogy van férfisziv, mely
hevesebben dobogna, mint az enyém az ön
emlékén és a gondolaton, hogy még csak
egyszer halljam az ön szavát.

"Nem kivánom öntöl, hogy viszonozza
azokat az érzelmeket, melyek szinte megfoj-
tanak engem, hiszen egy nöi sziv erre ugy
sem képes ; de ha már arra kárhoztat, hogy
sohasem mondhassam el e szót : "szeretlek !"
legalább ne üzzön el engem, mint egy kol-
dust. Engedje meg legalább, hogy láthassam,
hogy hallhassam idönkint, hogy szólhassak ön-
höz azzal a tisztelettel, mely önt tölem, rab-
szolgájától megilleti. Megelégedném egy szem-
pillantásával. Ez bizonyára kevés mindazzal
szemben, amire lelkem vágyik, azonban re-
mélem, hogy odaadásom megváltoztatná ke-
mény elhatározását. Nem kérelem akar ez
lenni, hanem egy kiáltás, mely csak az ön
szivében keres visszhangot.

Alázatos szolgája
Sarcoet Jules."

(Folytatása következik.)

Felelös szerkesztö: Kálnoki Izidor.

A budapesti értéktözsde hivatalos árjegyzései 1899. január 3-án.
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j - vasat láT4. kib.
f. n n elsöbbs. káks.

199 : 101
37 43 1 9S
M50 ^
93S0- S7
99 - ; 100

123 — 121
S3 — ; 100

120 - 121
10J - . 103

; 3 3 3 0 : 99
103- IJIOJ
118 53 1»

Részvények.

Bs£a|ic5& &s&

Hazai bsak
TáÜóáxL r.-t.

sz- jelzálosb.
büeObaok .

és keresk, irnak
jetri loj i i tr ib. . . . .

j l » f f . Icszasi-. é s péazr.-bank
^Jsx&sss fti*^yiHnif y*?» - * * * • •

i r keresfcetlelinl E.-I. . . .
Joiz--bja

" 1 7 J - 17b
< 101 - j= Ifc2

; - l l0'~Il11
r; 1 1 7 ! - - " 122"
Iii5!_?i i:7'
|f 3 9 1 J _ 1 3 3 1 •

IL*?

50

SO

. . . l|9j5'."_|j9*.O _
bank

• •_ St 291

Bcfnios takaiékpénzlár .
B ^ t 12. fcer. takwékpöuL •

E é b t á Ukék

1C4 105

S p ; j { n\
Bpesti t^kpzLésorzr-záio^k'^es. it 23*«— | 235-
Encsiat tadapetó 8T. tkptir. ^.iiö— unj ~

[ 5
1 2 1 ! - 1J3I ~
«5j { n\~

235-
unj ~

•Tasrar álUIános Utpinzlir.. .
Magy- orsz. központi Ikpénzlár.
Pc-sli hazai elsö takarékp tár..

•) Biztositó t4r»a»i»ok-
Bó.-si biztositó társasás -
H é i éléi é j á b i t i

— i! 8-0 —
3275-jfc230 —

I 2 C 0 ' - u 2 1 0 ' -ÜO.-SI Biztositó társaság- • • • i %zr. <\ zi'-
Hécsi clél- és jár.-bizt. intézet ;! 2J0 .~ |; »'»! ~
Elsö iiiasyar ált. bizt. _ táraaság. * * g _ .-jZ' _"gy á i t g
Fonciére pesti biztiisitu iutézet
Lloyd magyar viszuiilbiztudiló.t.
Magyar jég'é3 viszontbiztositó r.-t
Neiiir. balcsel* inunkósbizt. r.-L
Panaonia visxonlbizt. intézet

4) aEalmok.
Conconüa güzmalom r.-t. . . .
Elsö budapesti gözmalom r.-t.
Krzscbei gázmalom társaság . _.
Luiza gözmalom részv.-társaság
Pest; hcugennaloni-társaság . •
Testi ir.pinár és sütök gözui. r.-t
Pesti Vicloria-;üzmaloin . . . .

100
i.i-]| 83,-
57 - i 53I —

1 3 2 - 1 3 3 , ' —
8aO—! 8751 —

3Ü0 - ,, 310 -
700 —!:'Ü5 —

;: 283i— ij 230: —
i l i l — il Idij -
'600- i 635* —
123-S"—M 0 —

UO - i 1*2 -
e) Bányák é s
l!t:i!afcst-srl.-lörinczi téglagyár
Egyesült lég!a-ésczcmenigy. r.-t.
Északin, e^ye.s. köszénb, és ipr.
Fe!sö;iiagy. bánya cs kohó r.-I.
klváii tégiagyár rcszv.-táraasás
Kas«a EomoJi koszi), r.-t. id. elis.
Köbányai gözlcglagvár-lánjulat.
Kószeuiiáliya-éd téglagyár r.-t..
Magyar asphait részv.-lársasáj
Magyar ált köszénbánya r.-L .
&lazyarkcramiai gyárrcszr.-tán.
Salgularjáiii köszenbánya r.-t..
U j i k i é i á é mészégetS r-t

fiVmmmuvéSt. em
EIEÜ magy. gazdasági gépgyár .
.Danubius" JII. liajó-és géji;y.r.-t
Ganz és L vason L és gépgyár.
Jiicholson" g é p g y á r . . . . . .
Riinamurány-sálsót vasmü r.-t.
Schlick-féle vasünt-éstiépgy.rr-t.
WeilzerJ. gcp-csraggoDgy. r.-L

g) KfiUnfol* Té lUUtok
.Atlienaeum* irod. és nyomd, r.-t
Fraokhn-tárrulat . . . . . . . .
Kosmos-mBinlézet. :. . . . . • .
.Pallas* ind. át nyomdai r.-t
Pesti kön jTnyopidaréttT.-társ.
Általános vaggonkölcs. társulat
Budapesti ált. villamossági táa.
Elsö magyar betOüatöde x . - t .

! 2 I ? üi
t 140 _

I 7 6 Z
j V25!2

S«Z
623'~
238 50

J-
93 -

'227CJ -
203 75

. 2II-0
|2£0

37S
2C5

70
ISO

liOO
5ij
1I6
146

! 220 -

;; U 2 —

LO Z
2* -

730 -

| I M 50
| 137 —
i S2*I -

2 J 9 - •

M5j -

23C0 -

20;; 25

;2ol Z

300
270 -

16 --mi -
IS70

117
147

Elsö magy. gyapjum. 6s bizt. r.-t m
El<ö magyar rószvónysertözöda
Eliö magyar sertésliizlalö r.-t. .
Ivsö magy. szállitási váll. . . .
Elsö magyar szálloda r.-t*. . .
Ejsö pesti spodiuin cs csonti, ̂ f.
Fiumei rizsii. és rizskom, gyár.
üscliwindt-rélo szeszgyár . . .
Köbányai király serfözo . . . .
Köbányai polgári serfözö r.-t- .
ftla^y. Czukoripar r.-t. B. olöjogos
Magyar fém- cs lámpaára-gyár
Magvát •nllatnossági r.-t. . . .
Ncmzclküzj villamossági társ. .
KeuizeLközi waggonkölcs. r.-t. •

*) Közlekedési vállolfttok.
Adria m kir. teng. haj. r.-t.. .
Budapesti alagut-társulat.. .
Budapesti közuti vaspálya. . .
Ugyanaz élv. jegy.
Budapesti villamos városi vasut
Bpest '<jpest-rv-palotai villam, v.
Elsö cs. k. szab. dunagözli. tára.
Kassa-oderbergi vasut
Magyar-gácsorazági vasut. . .
Magyar nyugoti v a s u t . . . . .
Máramarosi sóvasut els. réatv.
Déli vasut .,.
Osztrák-magyar államvasut* •

Sorsjegyek.
Bazilika-sorsj. osztr. ielülbély..
Bécsvárosi nyer.-kölca. 1374. évi
Budavárosi sprsj. osztr* f*jiüll».
Jó-sziv egy. aorsj. osztr, ftiliilb.
Magy. vür.-kcr. sorsj. o. feliiiü.
Olaszvör.-Jter. sursj. osztr, fiiilb.
Osztrák vörüs-kereszt sorajotfy .
Usstrák büeliiitézeti sorsjegy.
Pálfly-sorsjegy . . . , . . . • • •

Pénznemek.
Arany •

. 20 frankos vagy 8 frtot.
. 20 márkás .,

Kém- bir. v. egyénért, bankj. 100 «.
Franczia bankjegy (100 frank).
Váltók árfolyama (látra)

2>/*/e London 10 font sterl . . .
•>/" Német bankpiaczok 100 m . .
6% Olasz bankpiaczok 100l ira.
2°"0 Páris lUO iraak
4eiaSvájczibankpiaczok 100 fraak
B»W/ Szentpétervár 100 rab. .

- I
2 1 9 ] - 270

78

120 f 8
59 02
44,45
47 IO

S

5 57
8b7

1117
69*20
47 85

12103

44 65
4 ; SO

30
12o
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1899. szerda, január 4-én.

NEMZETI SZINHÁZ.

tri htdmti. Hali Md*t 8.

Kénytelen
házasság.

Vigjaiéi 1 felTsaáabas. Irta
fceüera.. Firiitütta Sza -z Károly.

Kornélia.
Sxl^mi i tefranásban. — Irta :

1'idj István.

Személyek:

T -.---' C ra Ciá-izir
if '3 Mihályfi

HorraüxA

V'j--.- I Ad'.Ti

Fi-, ra

Ta1 .

V .V:rkuS
K. <i rj
'i. V...". -iri
I>.i?y Ibolya

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Zárva.

NÉPSZINHÁZ.

D iákkisasszonyok.
Operette 2 ff [vonásban, 4 képben
Irtak eiavmilt ts Cotten-5. For-
fcito'.ta Makai EtnJ. Zeaejétszer-

za:te Louis Varney.

Személvek :

W.-ry

r

p
á- i*oaf9B

l ör rnî sTTé
J u-ot'•, si .ibaU

Keriel

M. Csai=I

Kin- K."
.V'jrretb.

Z. FárdT

GapiU.fi.

S/irx.ai

KoTS.CS
Kt-rS M.
Lui> nszky
l?.so:.fi

r Harmath
órakor.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

VIGSZINHÁZ.

682.

A tekenösbéka.
Bohózat 3 feünaBásbzB- Irta Leim
GancUIat. FartLlati* Fái J. Bála.

Személyek:

Gáfflt
Léoaier feieséji
I

J^mard.

J'üiicrt.e, Leányuük Ea.:á
Pécsi P .

Keráeta '̂:T teakor.

MAGYAR SZINHÁZ.

B. A. L. E. K.
(Cabinet Piperfin.)

Operette 3 feÜToaásIna- Irták H.

szerzette Herré. Feni. Ráfcnvti
Vistmr és Makai EKSIL -

Szentélyei:

B M M

DaiüineL fest*
Veürer Haüasi

Leov featteSTtadék Odrj- Z.

Kezdete £S S&akor.

KISFALUDY SZINHÁZ.

Ármány
és szerelem.

.. moiiom sp:r.i;znii;s eme tiválö oigannma gazdát
esc -é'i. KK-Y: sza:aa. meiv A'éf i c e » szines bositékban

1 &:e..iA',̂ :t">>f.iit".ln^ávair.'>a?asankieiaeIlEedika hasonló
termékek fcözüi. már Mailer A. badapcsü könyv&e-
vi-^eáö kir.dásáijan jelent meg: Az uj SöadöseaiÉá-
r̂  T5áüof. serr- köLséjet neaa kncét, hcfy a lap, meif
ezentul Isméi hetenkint fog megjeLenoi, már külsö

ciinja révéa is imponáljon.
A srsitenii vezetés kiLünö fceze<klj«a Tan salai)

IM-_I ̂ .vn s. spiritista-gárda legkiválóbb » leg~
tekiniclrfcsQbh iróit foglalkoztatják.

Egész évrs S M, félévre 3 frt,
negyedévre 1.50 kr.

M
Rejtelmes Világ"

kiaáóh iealalában
1 Budapest, Vlil. ker., Üiiöi-ut 12. sz.

Köbányai Kiráty-Sörfözö
Dr. Korányi és dr. Kétly egretend tanár crak

iltai gyógyczélokra j i I

"CSóIiát-MalátasSpe"
i : . t - ; h : j > k b 2 n . v é r s z e r é a y s é g i i é U e a i é s i t é s i z a v a r o k n á l ,
i yt^gc-5 •gné i s t b . t i ^ á l ó s i k e r r e l J » ; | t l

Ára : vidékre, köbányai vasaö élomáslioz sállitva r
iiagy ^a'.iczx 13 kr. tás palaczk 13 kr , fogyasztási adó-
val 'ez: i-U. Vi lékre legkisebb sráaiünáET 30 palaczk.
Setét': oa^y ládáért 1 frt 6J kr. kis ódáért 1 frtzOkn,
palaczkért b kr, metv zzokask hénneatas Tisszaadásakor

I ! á l i ü k

^Iegrendelhetö: a gyári i7odábaKCölkáBTan,a^fosi
i redábaa VIL. Kericsz-atcza 40. és a vidéki lakttrosoknaL
Mudapesien Lapható wrimdem
kereskedésben ea JJ "

Szinházi müsorok.
Icuifl

i
j t Ur.

Csütörtök A vasgyároa Roland mester

Péntek d. uj Fekete Tér

i
Est* 1 A vizkereszt

Szombat

A hugonották

A tévedt nö
A nagymama A nappal és

' ^ | az éjjel

Vasárnap d. u

Est*

| A

mester

Családi
0 römök

A végrehajtó

A tekenösbéka

A galamb

Szöke Katalin

A galamb

Bibliis aiszonj

Télen

Az unatkozó
király

Az édes

S&ixli

A bolond

A garasos
kisasszony

A gésák

B. A. L. E. K

Lumpáczius

Az ördög

mátkája

k d l

A bolond

Katonatisztek
házassági ügyeiben

lés pedig házassági óvadék leleteiénél, értékp a-1
papirok koriTertálásánál legbiztosabban éi Icg-

Uzalidabb^n j;';r ol, valamint clrállalja a t i s z t
j urak összes magánügyeinek rctndezé-
|sét a Dominfee János r. cs. és kir. 6zázados

tulajdonát képezö

katonaügyi iroda)
Budapest. Vil., Kerepesi-ut 6.

MT COGNAC
Tricoche és Co.

Alapittatott 1820-ban.
Francziaország legelökelöbb köreiben

használt gyártmányát ajánlja eredeti
palaezkokban

Kintzly Gyula
füszer- és csemege

Ffirdö-frtcza 4. FürdS-utcza 4.
M 70. ~mm

hangolása és karbantaiptása
egész évre.

Egyszeri hangolás 2 forint*
Sternberg Ármin te Testvére

cs. és kir. udvari szállitók.

Zongoratermek i
KosBU'hIiajos-ufca22.(Károly-körut sarkán)

I Braziliai rum . . . . . 4.-—
Cnbarsai 4.50
JáfBa&arsnn j-enfincrn 6.93

Ica rom iesSaom. T-S
nvn acjol . . 10.—

Al ie^eafiCTt rr=i ? korái- lö.—
3 t=.Ui.-«j*a . . 6.-25

1 " pc«EaMdál»öi 2 cajy üvej
£n9ot jacscl^a rjin cs ogyViki- !
lás áiboz csász <f ker- t ia üsz- !

;4 Sri-ti<<ja i lyen iáda '

értfkesit

Pataky H. és W.
Budapesteái

VIL ker.&rzsébét-kStat42.
Körpont: B«rU2, Ui«3$lr. 2S

Fannitt 1BS2. óta.
Saját irodák: PHjá. HtóiJKM*,
Köla.Fraskfurt. LIDCSC, Boroszló
Vano, Kew-Yor£ Hannorer.

Kéesifési sienfidések
23/« niilliö márka

ért^bön köUltek.
FeiTiügvsüások és prospektussk

itogr
* magyar ker€sked*tmi mw

e5 ?e
S-ÁO Ir . J * küá de^ert iealcs- {
hytrr; ejrSii EÜxiiiea Iá-Ja I ta- i
liattai diáglirb- —Vioékre min-
dect faiTnt«ase5€C, iegrea cs«-

i.SU aUaTét

PIKTES GTUXA
«ii <ü kir. wAvmrtTaáa:- is

elesés kapható.
Czim a kiadóhiratlbaan.

A nagy krach!
Hexr-Torlt é s London az europai ssáracföldet sem
liagylák kiméletlonül cs igy egy nagy ezüstáru-gyár
kényszeritve lön egész készletét a munkaerönek nagyon
csekély.megtéritése ellenében oiatlni. En vagyok felhataU
inazva ezon megbizás koresztüivilel^re. Enr. ifogva min-
denkinek megküldöm a következö tárgyakat C3upáa

f:t 6.SO megtéritése olleucben, és pedig:
6 drb legfinomabb asztali kést, valódi nnggl pengérel,
B drb a merik, szabad, ezüst villát egy darabban,
« drb amer>!:ai szabadalmazott ezüst-crökanalat,

12 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskn 'alat,
1 drb amerikai Szabadalmazott czü.̂ t-Jevosniéröt,
\ drb amerikai szabai'almazjlt ezüsl-te^méiöt,
2 dib amerikai szabadalinczolt ezitst-iojiis-kehelyt,
0 drb angol Victor:a-alsó!á!czát,
2 drb feltünést keltö a-i ali ^yortyatartót,
1 téasziiröt1

1 drb legfnomabb ezukorhintot.
44 «.tb összesen csak frt 6.60.

A fcnli összes 44- tárgy e eiött 40 forintba került ét
most fezét frt e.CO minimális áron kaphatók. — As
amerikai szabadalmazott ezüst teljesen fehérórcz; mslf
az ezüst-szint 25 évig mstartja, amlórt jótáU.ág vállal-
Utik. A legjobb bizonyiték, li'tgy ezen hlidetéa

nem szédelgésen
apid, mely szerint ezennel nyilvánosan kötelezem maga-

iát mindenkinek, a'un.'k az ára meg Min telel, az összeget
linden £ka.:i:y nélkül viflszattrlteni; én senki serauia-uxa

-: •RB.kedvazo alkalmat, hogy ezen diazffáraitorát meg'
nezze, mely

menyegzö és alkalmi
«en Jobb hástartiw részén kiválóan al-
kalmas. Kapható csupán:

RSCHBERG'*
d. vereinig-t n amer, Pat«nt-SU*«r-

«raar«afabri jen.
flfin, IL, Renbrasdstrasse 19/0 Telepben Kr. 7114.

S é̂tk&ldé* a vidékre utánvétel vagy az összeg elö!e:ns ba
üdésérei T.*ztit6 ^torhozeá 10krajozár. F

l löd'ygy
( j é ^ erei.) ^

Kivonat az olisuiarö iratokba).*
Áayt m^-ka.tain s meg vagyok elé ̂

g*C<ic : kérek még ê y küldeményt u fit oO krérl. 2 j
Rjlozsvár, B.ró MknBjnb. *

A kBlJeményt megkaptam s azzal mög vajyok elégédve
- id, 1S9P; szept. 1. q. Chotak-Oixdcctui grófnö.
• lefestett 1 c a^pobb me^UgeJésel kaptam; kérek még

iisgyabb küldeményt. Budapest, lI.. Fö-utcza 7.
t»r.r«.i'.-«rl AlaV; s cv cs kir. katona orvos-

Folyton éles; osülöklépós lehetetten.
BiztM lépéé által a lovat kittélL

Kaszab és Breuer
• tadapest, Kilsg Vácri-ót 91. _

Patkod aajigok és ctafar-érak

A modern vogyuszet hatalmas haladása
és az ebböl származó sza ntalaa kozme-
tikus késcitihények sem voltak képesek

a SO éven át bevált

Dr. Lengiel Frigyes-féle

Jiyirja-balzsamot
elnyotnni, a lpgiobb bizonyiték tehát, hogy
i.t eiy valódi, a természet által nyujtott
MQfilóizu röl van szó.Ezennyiria-bfüzsam

' egy sajátságos 80 évi gyakorlati végyiel-
- Járás a<atjáh rraeparál;atik és csak az

ufán 'ün fiirzaicmba. Ezen folyadék ha á>a. hogy a bör fmtsö
háirjilt lehántja és m~ Által az oltó tUxlitoti bör fiatal
•2I: "en és rdéségben JCn napvilágra, megszüntet tntn-
Oe.muiV 1 test, eteplöt. vOrfs foltotcat ét anytfoltokat,
#Mt«0« a ránczos bört ~t» a hitnlöhelyckrt lassankint tel-
Jtttn lOBMiJa is os arf0bSme!c üde é» egészséges stins

' ' " Utlcsöntm.

1 ttntmé ár-a kaaxnálatl utamitámmalmgyGit 7,50.

A STáfa-balzsmin hatásának támogatására drv LengielFrigyes-féle

Benzoe-ezappan
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sohasem
létezett,

hogy egy koronárai 2 0 0 . 0 0 0 korona nyerhetö, hogy egy sorsjegy minden utánfizetés nélkül, 6 h u z á s o n játszik, és mégis igy van
ez az u j s á g i r ó-sors jegy éknél , melyeknek

huzása ma lesz!
Megrendeléseket, az összeg beküldése ellenében, pontosan eszközöl:

a Budapesti Ujságirók Egyesületének sorsjáték-kezelösége IV., Kossuth £ajos-utcza 1. sz.

A m. Mr. szab. eszfáljsonjáfék föeláruitéja
i u d a p e s t , IV., M u z e n m - k ö p u t X9. SUB.

bank- és váltóüzlet
budapest, V., Nádov-utcza 13. szám,

Az ÁGOS HIRLAP hölgyközönségéhez!
Megj e lent

a legszebb divatujság, a

az "Országos Hirlap" divatlapja.

Szerkeszti: Wohl Janka
A .
mulj

*

Franczia Divatlap" ugy szerkesztésében mint kiállitásában olyan ujitást jeleni, mely a divat-irodalom minden eddigi termékét fölül-
ja és a hoigyküzönségnek minden elképzelhelö divatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg.

étszer, és pedig minden hó 1-én és 15-én jelenik meg: terjedelme számonkint 13 oldal; mindért egyes száma egyaránt
öi dust minen ágára, a gyermekdivatra és a kézimimkálara; nagy és jelesen szerkesztett szépirodalmi és köz-

rovatot
divatre^ze
des szám

kétszer,
a nöi

Divatlap" az összes magyar divatlapok kdzt a legolcsóbb!

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr., félévre 1 frt 80 kr., negyedévre 90 kr.
Kedv az Országos Hir>laoP

A .Franczia Divatlap" elöfizetési ára az Országos Hiriap elöfizetöinek:

Egy évre 3 forint, félévre 1 forint SO krajczár, negyedévre 75 krajczár.
Jkz Országos Hiriap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára

Egy évre 17 frt, félévre S frt SO kr, negyed évre 4- frt 25 kr, egy hóra 1 frt 45 kr.

Megrendelhetö
"ORSZÁGOS HIRLAP"

VIII., József-körut 65.
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Hirdetmény

Alulirott egyesület ezennel tudtára adja a nagy-
érdemü közönségnek, hogy sorsjátékának I-sö

huzása

este 8 óljakor fog megtartatni

Vigadó nagytermében,
melyhez a t. közönség tisztelettel ineghivatik. *

Kiváló tisztelettel

Budapesti Ujságirók Egyesülete.

Közérdekü olcsó könyvek

Legteljesebb büvészkönyv.

L SOSOJ9, a büvész és ezermester
a legujabb, le-érdekesebb naoiatialö és megiepó,
ség*"* és drág-a müszerek nélkül kenvén keresz-
tüiviheiö mindenféle ezemesterségek gyüjtemény*
a családi tür. vidám társaságot számára és
öamiivelésre. Ára 5 0 kr- MesreEsáelhetö az ,0r - .
számos Hiriap* kLadóiiiYatalá&aa, 63 kr. elöleges
beküldése mellett bérmmtve küldetik meg.

II. Adomák
a magyar nép életéböl Óvszer rossz kedv s
unalmas idök ellen. — 5O kr. .63 kr. elöleges be-
küldése mellett bementve küldi meg az .Országos
Hiriap* kiadóhivatala.

III. Szerelmi levelez£-
Legujabb levelezö szerelmesek számara, a sze-
relmi élet minden. körSlményeir«. — 5 9 kr. 63 kr.
elöleges beküldése mellett bementre küldi meg
az .Országos Hiriap* ktaáöMvatafa.

IV. A kanári madár tenyésztése
és ápolása, különös tekiatettela .HarzMfajra.—
6 3 kr. Lapunk kiaáöMvatala. 73 kr. elöleges be-
küldése mellett bénaentesen szállitja.

V. Il finom müvelt társalgó,
vagyis az udvariasság szabályai a társaskörök-
ben üleinteljes viselet és társalgásnál. Irta;
Méu-acsaL Ára 4O kr. 53 kr. elöleges hekflMése
mellett bérmeatve külö meg a kiadóhivatal.

VI. HáZ&uEözhetetien minden
anyánaki

Az egészséges baba. Ifju anyák számára
ina : dr. Faragé Gyula. Füzve 8 0 kr., diszkötés-
ben I frt 5 0 kr. A beteg baba* Gondos anyák
szatirára irta: dr. Faragó Gyula. Füzve 80-kr.,
diszkötésbea I frt 5 0 kr. A két diszes kiállitásu
könyvecske külön-köid'n is megrendelhetö. A kettö
egyszere megrendelve 1 frt 50 krért száUittaük
apunk kiadóhivatala utján.

VII. Kiért uritsuk a pohárt?
Legteljesebb magyar felköszöntö-könyv. Alkalmi
beszédek a társas élet minden elöforduló esetei-
ben- Ára füzve 8 0 kr., diszkötésben I frt SO kr.
Bérmentes megküldés esetén 20 krral több. Meg*
rendelhetö az sOrszágos Hiriap" kiadóhivatalában.

VHI. Levelezökönyv
a legujabb s legteljesebb. Az élet minden viszo-
nyaiban elöforduló mindenféle levelek és iratok
gyüjteménye. Ara 8 0 kr. Irta : Csongor Béla.
1 forint elöleges beküldése mellett a kiadóhivatal
bérmentve küldi meg.

IX. Fontos fényképész ̂anateu-
röknek.

A fényképek elöállitása. Összeállitotta Bessenyey
József. Kézikönyv a fényképészet kezdö müked-
velöi számára. Ára 6 0 kr. 73 kr. elöleges be-
küldése esetén a kiadóhivatal bérmentve küldi meg.

Mindezen mü tek megrendelhetök a£ ..Országos Hiriap66

kiadóhivatala tOján, VH1., József-körut 65.

Most
Jelent meg

a Könyves Kálmán Magyar Irodalmi
és Könyvkereskedési r.-t. kiadásuban

(VIII., Kerepesi-ut 17.)

jYiargitay fihamér-nak
két legsikerültebb genre-képe

Az elsö
A vesztett játszma
Ez a két remek kivitelü szin-
nyomatu kép 1072 om. széles |

aranyozott keretben havi

részletfizetésre is kapható.
A képek nagvaága passe-partontval '4/c.o centiméter.

Á sajtó nyilatkozata a képekröl:
Igazán becsületére Válnak a Könyves Kálmán

nak. A képek a legszebb reprodukcziólc közli*
válók, melyek valaha Magyarországon forga
lomba kérdtek, ORSZÁGOS HIRLAP.

Margitay Tihamérnak, a népszerü mü-
vésznek az Elsö Beteg és a Vesztett Játszma
czimü festményének reprodukeziója a modern re-,
produkáló müvészet és technikai vivmányaival
elkészitve oly kitünöen sikerült, hogy alig
lehet az eredetitöl megkülönböztetni.

Budapesti Hiriap.
E remek képek Jóval olcsóbbat-- a hasonló

nagyságu külföldi reprodukczióknál, amelyek
sein szineik élénkségévél, sem pedig az
eredetihez valo hüségükkel nem verse-
nyezhetnek. E t

A modern reprodukáló müvészet meglepö'
hüséggel adta vissza az eredeti festmé-
nyeket. Budapesti Napló.

Az uj reprodukált képek igazán müvészi
becsüek, mesteri munka számba mennek és
diszei a legelegánsabb szalonnak is.

Magyarország.
Pompás képreprodukeziók ezek, hatásuk olyan

mint a* eredetieké. M a g y a r H i r ,a p .

Alólirott ezeünclmegrendeli az"Országö
Hiriap",által a .EöuyveB Kálmán" magyar
irodalmi és. könvvkereskédési részvény-társa-
ságtól, Budapesten, VIlI., Kerepesi-ut 17. sz,
a következö képeket

a) utánvéttel
b) az alant jelzett havi részletek mellett.

Fizetendö Budapesten.
Ar részlet

•arf l tay: Aa elsö beteg. Passe-
partout-val, IOV2 em. szóles,
•randizott keretben . . . . 18.50 1.—
A Tésstett Játszma. Passe-par- .
tout-val, IOV2 em. széles ara-
nyozott keretben . . . . . . . 18.50 1.—

összesen frt krért,

189_
kezdödöleg

frt

hó-tól
Budapesten havonkint fizetendö

kros részletfizetések kötelezett-
sége mellett. A részletfizetések be nem tar
tása esetén sziveskedjék a társaság az ese
déke3 összeget postai megbizás utján, a posta-
költség hozzá számitása mellett, beszedni. A
postai megbizás be nem váltása esetén a rész-
letfizetési kedvezmény megszünik és a képek
teljes vételára esedékessé válik. Az elsö rész-
ét a szállitáskor utánveendö.
Lakhely és kelet:

Sév és állás:

Ezen rendelö-lap levelezö-lapra ragasztandó vagy
boritékba teendö és az .Országos Hiriap" czimére

küldendö.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb betükböl szedve 4 krajczár
ha a hirdetö czimét is körü a hirtict^b*-u,.vagy a
az apró hirdetést postautaivaiiyoa bi-kdLtteini s a szö ve

LEVELEZÉS.
Keserves napikat töltöttem el az ünnepek

*alatt, mikor mások nttilatcak és talán te is
malattál s rám nem is gondoltál Be végre vége van
már annak i>. Igy a köznapi életben üiacs anuiyi idom
rád gondolni és ez rám néive ige-n A mert már ugyis
ugy nézek ki, mint a halál. Mtktr szánsz meg? hs
mikor irsz ? Könyörülj már meg iiaidö Szenvedödnek.

730iS—1
Uol késnek sorai ? L'gy örültem, hogy

J£jgyOHgj. egy jó társra taláttam, akivel együtt
nraiattiatok s most meg nem ir. Kérem, irjon mielöbb
Mókásnak. 7304—1

€gy elegáns

Ismételten kérlek, vecM at decxemJber 27-iki
lapban jelzett, valamint mai leveleimé!. Ölel

szerelmed—Faust. 7C81—1
évi lakással biró liatai szölfce nrinö

_._rf - barátot kerv-s, bt öt segélyezi. Xem
leveleket .Hamar" czim alatt kérek a iiadóba.

3583—1
léoa i-öszünuru jókivaisataidlaL Bárcsak

j teljesülne. Iküiümöspu; az unitétól . . .
Hogy vagy. kis öregem? iSok dolgod van? Biztosan,
mert küloLien többet irnál. Kit f,-*iniál! a s-zti-p szöke?
Oiyan jó kedvem \ an ina, hogy eEesrZ*'-fgeinék veled
ez'egész lapon kereszti;!. Szeretsz* irjál, vagy még
jobban szeretném ha eljönnél szeretö itomtádÜBöz.

7310—1

" HÁZASSÁG.
gyógyszerész, ismeretség fciiáiryáiaini,, ez mton
szeretne megismerkediai egy rsiumcvs,, háziasan

nevelt fiatal katholikus leánynyal, Ifiázasság; cxé-iijából.
Megfelelö hozományra reflektál Leveleiket "Siker* jelige
atatt továbbit a kiadóhivatal. 7300—2

ÁLLÁST KERES.
leány elszániG'iásra keres csenaege-
vagy fitszerüzIetleL Esetleg alkal-

mazást birmily tisztességes özEctbein! miinl feliró- vagy
elárusitón önek. Szives mrgkerpst'seket t é r "Kaueziö-
képes" jeiige alatt a kiadiihivatalba. 7148—3

koré* Jietjtien vagy vidéken
j JÓ csatádtól vaEó izraelita árvalány,

ki S évig mint anyahelyeües egy EiázJten roll alkalmazva.
Minden tekintetben megbizható, kitünö JbaoiMjitváiiTolkkal
rendelkezik, a gyermeköket nagyt>n szp-reEi. Gazdaság-
ban, baromfitenyésztésben jártas?. Czim a kiadóMvattal-
ban. " 72(60—3

vagy iJüszitki laphoz sEe-rkesztöii. Tagymnnka-
társuf ajánlkozik kitünö szakember. Esetleg

azok expediálását is elvállalja. Ajámlaftdk a kiadóba
"Heti lap* czimen kéretnek. G7S2—3

csinos tiaiIrsE icánT,
y a házvezetés 11111111461111 ági-

ban nagy jártassággal b«r és eddig is magy niaságok-
itál vott alkalmazva. Szives megkereséseket a kiadó-
hivatalba kér "Igyekvö" jelige aGatt. 7212—3

Kiadóhivatal: i Elöreflzetendök készpénzben, levélbélyegekben vagy
A ^ C ^ X « . li postautalványon.

VIII kerület. József-körut 65. szám. \\ v

Ke-tanle lÁi . akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélyegilleték is fizetendö - Crftajert
aivánt' szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a leveljegyeket beküldeni. Mindenki
könnven kiszámithatja az apróhirdetés árát. _ _ ^ _

ÁLLAST KAPHAT.

fiz emberek ezrei panaszkoönak, •;;;;':;,;,:.
nincö keresetük. Iatelligent egyének jövedelmezö fog-
lalkozást talárnak. Ajánlkozók itt helyben naponta sze-
mélyesen TL, Vácal-könit 21. II. em. 7. Si. alatt je-
lentkezhetnek, vidékröl pedig irásbelileg a legkisebb
helvségböl is "Munka* jelige alatt szintén fenti
czimen. 7027—4

m e l l e t t kerestetik 1—2 ügynök
koronabiztositasok szerzésére.

23. 12—2 óra közfitt. 2531—4
irodalmi vállalat keres ügyes, szakképzett
utazókat Kik e téren már müködtek,

Fonyban részesülnek. Bizonyitványt és ajánlatot "N.
O." jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. 7222—4

|2 irodába kerestetik keresztény kisasszony,
—00 '* ki németül és magyarul jól sztenografál
és szép irása van. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit
.Dr. S11 jelige alatt. 7204—4

BIRTOK-ELADÁS.
szeretném elcserélni egy

JJ budapesti házért, melyhez
egy pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
hivatalba kérek "Birtokos" jelige alatt. 7226—6

HÁZ- ÉS TELÉK-ELDÁS.
• ! k i s a VI. kerületben, magasan épUlt. szabad

j j kézböl családi viszonyok miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 7002—7

a község legszebb helyén kél sarok és
egy közép telek eladó', igen olcsó árért.

Ajánlatokat ut kiadóhivatalba kérek .Ölcsó telek" jelige
alatt. 7208—7

ELADÁS.
a fÖváros legélénkebb helyén, mely-

j nek igen jó jövedelme van, szabad
kézböl eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek -Fod-
rász1" jelige alatt. 7116—8

ránti la é l SZéHÜllet, ;i belvárosban eladó
Czim a kiadóhivatalban. 6918—8

a] rsguykocal nagyon olcsó áron eladó, minden
üzlethez használható. Czim a kiadóhivatalbau.

7042—8

KIADÓ SZOBÁK.
kfilönbejáratu hónapos

3X szoba, csakis tisztességes hölgynek,
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 2525—10

intelligens családnál egy különbejáratu szoba az
_ Eötvös-utezában egy-két ur részére tel-

jes ellátással kiadó^Czim a kiadóhiTatalban 6760—10
szépen butorozva, különbcjá-

^ p r attal f Eötvös-utezában, I. em.
Andrássv-nt közeiéhen, 12 frtért kiadó. Czim a kiadó-
hivatalban. 7302—10

egy kényelmes 2-ablakos utczai
J p szoba kiadó, teljes ellátással
együtt havi 45 forintért Czim a kiadóhivatalban.

6144—10
£i0ff4«lC4tt butorozott 2 ablakos utczai szoba fürdö-
«I%Q<II15HI1 szoba s esetleg zongorahasználattal a
Dávid-utczában kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

6830—10

€legánsan kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
6826—10

butorozott szoba, kétablakos, a dohány-utcza-
a l ban, második emeleten, elöszobával, lépcsö-

házbeli különbejarattál, olcsón kiadó. Czim a kiadóhi-
vatalban. • 6920-10

fi Népszinház
KIADÓ LAKÁSOK.

közelében egy szép földszinti
lakás, mely áll 3 utczai, 1 udvari,

elöszoba, konyha és fürdöszobából, olcsón kiadó. Szives
megkereséseket a kiadóhivatal továbbit "Uri lakás*
jelige alatt. 7210—13

HITEL-PÉNZ.
Vi adna 3000 frtot kölcsön biztcs állásu uriembernek,
• • • havonkinti részletfizetés mellett. Ajánlatok a kia-
dóhivatalba kéretnek .Biztosan" jelige alatt. 7196—14

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
mühelynok, divatszalonnak,
egyleti helyiségnek, vivót e-

fentnek, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség I-sö emeleteit
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17

a .József-körut legnagyobb for-
galmu helyén kiadó. Czim a

4706-17
agy bolthelyiség

iadchivatalban.

KÜLÖNFÉLE.
ftl rekcdtségaól vegyen 30 krért Réthy.
g l , ftte Pcmetcfü-czukorkát. 1537-13

M intol1IRI>tlC l i a t a l ember ebédkosztot, esetleg
UllClllyCIId vacsorát is keres egy intelligens

családnál a Mária-Terézia kaszárnya közvetlen szom-
szédságában. Szives megkereséseket az ár megjelölésé-
vel kérnek a kiadóhivatalba .Élelem" jelige alatt.

7150—18
kerestetik a körutak valamelyikén,

— mely 5—6 szobából és hozzátartozó mellék-
helyiségekböl és lehetöleg 2 elöszobából álljon. A lakás
az I. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek "Földbirtokos* czimen. 7162—1B
£<|mftt9l7C4ttt kezeken, lábakon egyszeri bekenes
J'ayjUai^ddUI a i t a i megszünteti az égetést, egy
heti használat után még a nyomát is a daganatoknak
Egy tégely, utasittással 1 frt. Csemiczky gyógyszerész.
Budapest, VI., Szabolcs-utcza 4, 7059—18

24362/1898. szám.

Birtokeladási árverési hirdetmény.
A nagyméilixságii ra. Mr. pénzügyiniiiiszteriiimnak 1&98. évi j ársba bezámitlalilc, az ezután fenmaradó vételárt köteles a vevö

deczember Pán ifölia. szára alatt kell magas rendelete alapján az
ujpécsi 16521.. 2.. 3.r 4.. ö és 6. helyrajzi számu 16$89. 1600
holdas -Marbajárás" nevü földnek; örök ároni eladása végofl az
aradi m. ker. iószágigiizgii!ó=á? hivatalos helyiségében az 1899.
évi február hó 7-tkén d. e. 10 órakor 2.66Ö frt kikiáltási ár mel-
leit nyilvános szu- és ká«beli zárt ajánlatok tái^yalásával egybe-
kötött árverés fojr tartatni, melyre venni öándékozók azon érte-
sitéssel hivatnak mcjrT hogy bánatpénzül 10^o követeltetik ugy a
szó-, mint az irásbeli ajánlatoknál, mely utóbbiak lepecsételve s
megfelelö czi»niratial és 50-kros bélyegj^ygyel ellátva az árve-
rés megkezdéséig: az árverezö bizottságnál, esetleg ezen jószágigaz-
gatóságnál az árverést megelözöleg 3 nappal elöbb benyujthatók.

A jelzett j.Marhajárás* nevü földön átvonuló és külön 1652'7
hrsz. alatt 21550. 1600 holddal telekkönyrezetl közlekedési ut az
eladás tárgyát nem képezi.

A letett bánatpénz az árverés jóváhagyása eseién a vétel-

nek elfogadott ajánlattevö 10 év alalL 20 félévi elöleges részle-
tekben a még le nem fizetett egész töketartozás után az árverési
jegyzökönyv jóváhagyása napjától járó, a vételár teljes lefizetéséig
számitandó 572°.Vos elöleges kamattal együtt megfizetni.

Az eladóit birtoknak telekkönyvi ütiratása csakis a vételár és
járulékainak teljes lefizetése után fog külön okmányban engedé-
lyeztetni, és az árverés eredményére nézve ugy a Nagyméltóságu
ui. kir. Pénzügyminisztériumnak jóváhagyása, mint pedig a tör-
vényhozásnak utólagos jóváhagyása fentartatik.

Az árverésben csak a honi törvényeinek szerint birtokszer-
zésre jogositottak vehetnek részt.

Az árverési feltételek ezen jószágigazgatóságnál megtekint-
hetök.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el még az esetben sem, ha
azok egy ujabbi árverés esetére kötelezöleg fentartatnak is.

Kelt Aradon, 1898. évi deczember hó 14-én.

Magyar királyi államjószágigazgatóság.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

Nyomatott ax ORSZÁGOS HIRLAP körforaoaioén Budapest, VIII., Józs«f-körut 66. szám.


