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A kiforditott esernyö.
Minden házban más a divat. Az egyik-

ben a legkisebb összezördülésre is be-
függönyözik az ablakokat, mert a végén
nem kell a szomszédoknak mindent
látni. A másikban talán nincs is függöny
az ablakon, ha tehát elkerülhetetlen a
verekedés, a házbeliek idönkint mo-
solygó arczczal állnak az ablakba, mert
a szomszédoknak csak a jobbik arczu-
kat szabad látni. De olyan házról az
ördög hallott, ahol az emberek tulajdon-
képen a legkomolyabb tanácskozást foly-
tatják, de mihelyt az ablak közelébe jut-
nak, a legbolondabb grimaszokat vágják,
nehogy a szomszédok valahogyan ko-
moly embereknek találják nézni. Mert az
emberek átlag mégis csak szemérmes
állatok és nem szokásuk, hogy bo-
hóczsapkában álljanak a szomszédság
szeme elé.

Csak épen az ország háza kivétel.
Az a szegény polgárember, aki nem sé-
tálhat a parlament folyosóján s nem néz-
heti a maga szemével, hogy vajjon a
nagyfejüek csakugyan olyan erösen csi-
nálják-e a békét, a parlamenti tudósitá-
sokra van utalva. S mig a folyosó dol-
gairól minden ujság mást ir, ami csak
arra jó, hogy a publikum egyiknek se
higyjen, addig a parlamenti tudósitások-
ban nincsen eltérés. Azokból minden ol-
vasó csak azt tudja meg, hogy a magyar
törvényhozás azon a napon micsoda gri-
maszokat vágott s micsoda torz arczczal
állt ki az ablakba. Ilyenformán józanul

senki sem hiheti, hogy azok a béketár-
gyalások tulságosan komolyak volnának,
mert csak nem vesztette el a parlament
a jobbik eszét, hogy titokban legyen
okos, a nyilvánosságnak pedig bohócz-
sapkában mutatkozzék. Nincs több olyan
ház, melynek ilyen bolond szokása volna.
Nem is hihetö tehát, hogy az egyetlen
épen az ország háza legyen.

S mégis nap-nap után kürtölik ki
a közönség körébe, hogy ugy van. Utól-
jára aztán el is kell hinni. El is hiszik.
De az ország meg is csinálja róla ma-
gának a véleményét s ma már az ellen-
zéken sem ritka az olyan józanfejü
ember, aki a parlament komédiás tem-
pójában látja körülbelül a legnagyobb
veszedelmet. Mert háboru sok volt már,
s a harminczéves háborunak is vége
szakadt egyszer; elmulik tehát valami-
kor ez a mostani háboru is, mikor az-
tán egy kis szorgalommal és sok jóaka-
rattal a pusztitásait is helyre lehet hozni.
De soha meg nem gyógyitják az olyan
sebeket, amiket a nevetségesség ejtett.
Ha egyes ember, ha testület : örök
idökre megragad rajta a nevetségesség,
s nincs hatalom, amelyik leszedhetné
róla. A parlament pedig épen ebbe a
veszedelembe fut. Mindennapos komé-
diájával akkor is nevetségessé tenné
magát ha ugyanakkor nem is tár-
gyalna komolyan a béke iránt. Igy pe-
dig, hogy a folyosóról ellenörizhetetlen
hirek komoly tanácskozások folytatását
viszik ki, holott a parlament ülései
-mindent inkább akarnak igazolni, mint

a komolyságot, az ország háza odakünn
a publikum körében kétszeresen is ne-
vetségessé teszi magát.

Nem ideiglenes bajoknak veti meg
ezzel az ágyat. Félni lehet töle, hogy
ezek a bajok még a tárgyalások kedvezö
eredményét is veszélyeztetni fogják. Mert
mialatt az ország háza megszerzi magá-
nak a békét, ami nélkül tovább dolgoz-
nia nem lehet, azalatt elveszti a hitet,
ami nélkül nem is tekinthetö tovább az
ország házának. Az olyan parlament,
amelyik életbevágó tanácskozások rend-
jén ilyen jókedvvel tudja a technikai
obstrukcziót a nyilvánosság elött csinálni,
vajmi nehezen fogja majd elhitetni, hogy
igazán komoly is tud lenni. Mert akár
czinizmus ez töle, akár léhaság, egyik
sem alkalmatos arra, hogy az ország
hitét megörizze. Sem czinikus, sem léha
apparátusra nem fog a nemzet bizalom-
mal nézni s a mostani komédiák emléke
akkor is boszulva fog kisérteni, ha már
az akut bajok el is lesznek esetleg há-
ritva. A parlamentnek akkor majd lehet
békéje, de ez olyan béke lesz, mint a
Boykott kapitányé volt. Nem néznék fe-
léje sem szeretettel, sem gyülölettel.
Mintha nem is volna a világon.

S ami kevés hir a bécsi konferen-
cziákból idáig kiszivárgott, mind azt lát-
szik igazolni, hogy a parlamentnek tönkre-
obstruált megbizhatósága csinálta ott is
a legföbb galibát. Mert a miniszterelnök
személye már nem akadály. A kiegyezési
javaslatok sorsa sem mulhatik a szélsö-
balon, ha egyszer magára fog maradni

Zsidó honvédek.
Mikor a magyar független minisztérium

a maga egészében kezdett kiábrándulni a
bécsi reakczió sötét üzelmeire nézve, és látta
hogy mily veszély fenyegeti a hazát déli ha-
tárán elsö sorban a horvátok nyilt pártütése,
a szerbek és oláhok ellenséges mozgolódásai
által, rendes katonaság pedig alig áll rendel-
kezésére, mert hiába sürgeti a magyar ezre-
deknek a hazába való visszarendelését, akkor
elhatározza, hogy a magyar néphez fordul
nemzeti hadsereg- elöállitása végett.

Már 1848. május 16-án tehát egy kiált-
ványt bocsát ki gróf Batthyány miniszterel-
nök és Baldacci erredes, a nemzetörség fö-
parancsnokának aláirásával a "Hazafiakhoz",
mondván : -Szeretett magyar hazánk láthatá-
rán veszélyes felhök tornyosulnak. A törvény-
parancsolta nemzeti örseregen felöl szükséges
haladéktalanul egy tizezer föböl álló rendes
nemzetörség felállitása. A haza nevében szól-
littatnak tehát fel mindazon honlakosok, kik e
rendes nemzetörségbe, az ország zászlaja alá.
a királyi trón, haza és alkotmány védelmére
belépni kivánnak, hogy magukat a következö
hadfogadó (Werbung) helyeken bejelentsék.
Egy önkénntes sereg toborzását rendeli
tehát el a magyar kormány, melyet egyelöre
rendes nemzetörségnek nevez, és ezért az
összes honlakosokhoz fordul, akikhez, bár
nem polgárok, a zsidók is tartoznak.

Ezek tényleg kapva-kapnak az alkalmon

és beállanak az önkéntes nemzetörségbe,
miden még az állandó nemzetörség sehol az
országban be nem veszi öket soraiba.

A pesti zászlóaljnak, mely nemsokára
a Dráva mellé ment. majdnem egy harmada
zsidó. Ezekhez az önkéntesekhez junius huszon-
kettedikén, a Károly kaszárnya udvarán, Schwab
Löv, pesti rabbi lelkesitö avató beszédet in-
téz, azt mondván többek között nekik :

"Testvéreim! a haza hiv benneteket iga-
zának, becsületének, osztatlan egységének
védelmére ! Rajta hát. kövessétek hivó szavát
örvendezö szivvel, lángoló buzgalommal, bajt
és halált megvetö bátorsággal! Bizonyuljatok
Magyarhon igaz fiainak, ép ugy, mint a hös
Makkabeusok méltó utódainak."

Pesten kivül még Pozsony, Kassa, Mis-
kolcz. Nagy-Károly, Nagy-Kálló, Debreczen,
Gyula. Szeged. Eger, Zala-Egerszeg, Szom-
bathely. Fejérvár. Kaposvár. Szegzárd, Pécs,
Györ. Komárom. Veszprém, Jászberény, Kun-
Szent- Miklós voltak kijelölve.

Hogy pedig a zsidók mindenütt egyaránt
siettek az önkéntes csapatokba beállani már
az elsö izben, azt bizonyitja az egyes fenma-
radt adatokból való következtetésünkön kivül
egy kiváló szemtanúnak szavahihetö állitása.
Klapka György tábornok. Komárom hös vé-
döje, azon tényt bizonyitja, hogy a zsidók kö-
zül mindjárt az elsö 10 zászlóalj alakitásánál
sokan jelentkeztek.

"Én — úgymond — a 6. (veszprémi)
zászlóalj alakitásával voltam megbizva és em-

lékszem, hogy azon 800 ember között, akik-
böl zászlóaljunk állott, majd egy 12-edrész
zsidó volt. Ép oly számosan voltak a 3. (sze-
gedi) zászlóaljban találhatók, akik közé föleg
a Bácska zsidósága állott.

Sok zsidó volt a 4. (györi).és a 9. (kas-
sai), ugy mint a többi zászlóaljak legnagyobb
részében.

Bonyhádnak például alig 300 családból
álló zsidó községe 36 embert adott a maga
részéröl, söt itt német parasztok zsidó ifjakat
fogadnak maguk helyett az önkéntes sereg
részére. Hasonlókép csatlakoznak e csapathoz
— ottani jelentés szerint — zsidók Duna-
Földvár, Bölcske, Tolna, Szegzárd, Simon-
tornya, Görbö, Dombóvár, Fadd, Högyész és
Gyönk helységeiböl. Szombathelyen a cse-
kély számu zsidók közül 5 ifju áll be önkén-
tesnek, köztük egy, ki akkor „8-ik diák"
Grünwald Bernát, most nyugalmazott minisz-
teri tanácsos.

A többi között még számos zsidó volt a
Zrinyi Miklós-szabadcsapatban, mely Pesten
alakult és már az ozorai ütközetben (1848.
október 7.) kiváló sikerrel állotta ki a tüz-
próbát.

A szabolcsi önkéntes csapatba is
augusztus végén egy szombati istentisztelet után
15 zsidó ifju áll be, kik felesketésük után csa-
patjukkal szintén nemsokára tüzbe mentek a
horvátok ellen Ozoránál.

- Csak természetes e szerint, hogy midön
novemberben a pesti egyetemen katonai kur-
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Ezt pedig a mostani tanácskozások alig-
hanem rövidesen eredményezni fogják
A választások reformja elé szintén nem
gördülnek elháríthatatlan akadályok. De
mindenekfölött él az aggodalom, hogy
ez a parlament sohasem fog komolyan
dolgozhatni a mai házszabályokkal. Ideig-
lenesen talán, de állandóan és biztosan
nem. Kisült róluk, hogy olyanok, mint
a gyönge esernyő: egy kis csepergő esö
ellen csak megvéd, de az elsö szél ki-
fordítja s akkor szomoruan és mégis
nevetségesen látszanak ki a vézna bordái.
Ilyen kifordított esernyővel pedig nem
lehet elindulni zivataros idők elé. Hogy
az ellenzék levelibékái s egyéb időjó-
sok azzal próbálnak biztatni, hogy csak
ez a kormány muljon el, sohasem lesz
többé zivatar: az nem elegendő garanczia.
A jó esernyő legalább is biztosabb. S épen ez
lehet az oka, hogy a bécsi konferencziáit
a békealkudozások melleit majdnem elsö
sorban foglalkoztak a parlamenti tanács-
kozások rendjének gyökeres biztositásá-
val. Szükségesek a szigorubb házszabá-
lyok, hogy a parlamentbe vetett biza-
lom a mostani komédiák után föléled-
hessen; hogy odalenn a nemzet s
odafenn a korona ilyenfajta harczok
megismétlődésétől ne legyen kénytelen
tartam; hogy maga a parlament se jut-
hasson kisértésbe másodszor is komé-
diázni. Ha a szigorubb házszabályok
egyszer ott lesznek az elnöki dobogón,
akár soha se használják. De legyenek ottan.

Mert igen nagy megnyugvás, ba jő
erős , esernyő van a sarokban. Kivált
olyan háznál, amelynek lakói esőben,
szélben és viharban is kénytelenek a
munkájuk után nézni, mivel nekik az
országért kell dolgozniok. Ha jó az idö,
maradhat a sarokban, de szeme elött
lássa az ember, ha a szemhatáron fel-
hők gomolyognak. És semmi esetre se
legyen olyan esernyő, amelyiket egy
vihar már nevetségesen megtépázott és
kifordított . . .

A politikai helyzet.
A bécsi tanácskozások azzal az ered-

ménynyel végződtek, melyet előre lehetett
látni. A kormány ő felségétől felhatalmazást
kapott, hogy a mai koronatanácsban meg-
á l l a p i t o t t e l v e k s z e r i n t folytassa
a politikai helyzet orvoslását czélzó tanácsko-
zásokat. A korona hozzájárulásával egy óráig
tartott koronatanácsban állapitották meg azo-
kat az elveket, melyeket az ellenzékkel folyta-
tandó tanácskozásokban szem elött kell tar-
tani. „Sub auspicii regis" indulnak meg tehát
az uj tárgyalások, melyeknek messzemenő,
nagy horderejü fontossága immáron kétségbe-
vonhatatlan. A politikai köröknek holnaptól
kezdve nagy anyaguk lesz a meditáczióra,
miben is állanak azok az "elvek"; ma már
azonban bizonyos, hogy azok lényegesen kü-
lönböznek azoktól a vezérelvektől, melyeket
csak a minap az ellenzéki pártok fektettek
feltételeik alapjául.

Tudósitásainkat a mai nap politikai ese-
ményeiről a következőkben adjuk ; elsö sorban
kiküldött munkatársunk b é c s i jelentősét:

(A bécsi tanácskozások.)
C felsége a tegnap délelött megtartott

koronatanács befejezése után ma délután egy
órára kérette magához a magyar miniszte-
reket Még a tegnap délután folyamán fogadta
ö felsége gróf Goluchowski Agenor külügy-
minisztert és Kállay Béni közös pénzügymi-
nisztert, kiknek — ép ugy, mint az előbbi
tanácskozások idején — most is véleményöket
kikérte a magyar parlamenti válságról. A
két közös miniszter véleménye jól informált
körök nézete szerint az volt, h o g y Ma-
g y a r o r s z á g p a r l a m e n t i vi-
s z o n y a i n a k m a i k e r e t é n v á 1 -
t o z t a t n i a z é r t s e m l e h e t , mert
az osztrák-magyar monarchia legvitálisabb ér-
dekei szükségessé teszik, hogy a számtalan
frakcziókra és pártocskákra oszlott Ausztriá-
val szemben egy erős, politikailag konszoli-
dált, államfentartó párt legyen Magyarorszá-
gon, mely minden viszontagsággal szemben
és saját erejére támaszkodva képes a reá vá-
rakozó nagy feladatoknak megfelelni.

A két közös miniszternek ez az állás-
pontja és véleménye került minden oly for-
mát, vagy kijelentést, mely Magyarország
b e l ü g y e i b e v a l ó b e a v a t k o z á s -
n a k l e g c s e k é l y e b b l á t s z a t á t i s
m e g e n g e d n é , hanem kizárólag a
monarchia k ö z ö s szempontjai által paran-
csolt tekintetek mérlegelésére szorítkozott.

Ö felsége a két közös miniszter vélemé-
nyének meghallgatása után hozta meg ma a
döntést, részletesen meghallgatva a magyar
miniszterek összes előterjesztéseit.

(A döntés.)

Ma délután egy órakor gyültek össze a
Burgban ö felsége elnőklése alatt a „korona-
tanácson" a következő magyar miniszterek:
Báró B á n f f y Dezsö miniszterelnök, báró
F e j é r v á r y Géza honvédelmi miniszter,
L u k á c s László pénzügyminiszter és gróf
S z é c h é n y i Manó ő felsége személye kö-
rüli miniszter.

A koronatanács egy óra hosszat tartott
és igy két órakor ért véget. A' magyar minisz-
terek egyenesen a bankgassei magyar palotába
hajtattak és itt rövid tanácskozás után közöl-
ték a tanácskozás kimenetelére lázasan váró
újságírókkal, hogy a k o r o n a t a n á c s meg-
á l l a p i t o t t a a z o k a t az e l v e k e t ,
a m e l y e k a l a p j á n a p o l i t i k a i
h e l y z e t s z a n á l á s á r a i r á n y i t o t t
t a n á c s k o z á s o k f o l y t a t a n d ó k
l e s z n e k B u d a p e s t e n .

Ez elvek mibenlétéről a délután folya-
mán igen beavatott helyről a következő érte-
süléseket nyertem:

A magyar kormány már előzetesen — a
szerda és szombati miniszteri tanácskozások-
ban, teljesen egyhangu és szolidáris megálla-
podásra jutott ama szempontok felett, melye-
ket az ellenzék békepontozataival szemben
érvényesíteni óhajt. A kormány e szempontok
mérlegelésénél nem zárkózhatott el a szabad-
elvü párt kebelében uralkodó különböző véle-
mények elöl és ezeknek lelkiismeretes és gon-
dos mérlegelésével megtalálta azt az utat,
melyet a mai helyzetből való kibontakozáshoz
legczélszerübbnek tart.

zus nyilik meg, a zsidó egyetemi ifjak tódul-
nak oda, ugy, hogy a résztvevők egy ötödét
teszik ki, amint azt Török István képviselö
deczember 10-én az országgyülésen jelenti, a
midőn azért tör lándzsát, hogy a „magyar
hadi tanodába" a zsidó ifjak is felvétessenek.

Mészáros hadügyminiszter erre kijelenti,
hogy csak a tehetség és nem a vallás lesz
mértékadó a felvételnél, de nincs kifogása az
ellen sem, ha világosan kiteszik, hogy az
izraeliták is felveendők. Minthogy azonban a
szavazás után kitünik, hogy a Ház határozat-
képtelen volt, el lett az ügy halasztva és
többé nem kerülhetett napirendre.

A zsidók általában mindenütt a magyar
ügy pártjára állottak, csak épen nem gondol-
tak azzal, hogy részvétük részleteit följegyez-
zék az utókor számára.

Távol állottak attól, hogy jogos kiván-
ságaik addigi megtagadásáért árulással fenye-
gettek volna, vagy hogy ilyennel legkevésbbé
is czimboráljanak.

Tudták ezt a lázadó nemzetiségek és
elsö sorban á köztük lakó zsidóirat üldözték.
Igy például Újvidékről is menekölniök kell,
mert nem a szerbekkel tartottak, hanem ma-
gyar érzelmüek voltak. Zentán a szerbek a
zsidó község jórészét, valamint rabbiját, Ull-
mann Iszert, felkonczolták. Ugyancsak ilyen
sorsra juttatták a látogatóban ott időző adai
rabbit, Heilprin Jakabot: a hires ó budai rabbi
Münz Mozes fiát. Münz Jakabot és mindazon
zsidókat, kik nem menekültek idejekorán a
vérszomjas rablók elől.

A ravasz íllyr propaganda pedig, mely a
közös magyar haza ellen törve, egy nagy dél-
szláv birodalom alkotásáról álmodozott, fel-
lázítván a horvátokat és a magyarországi szlá-
vokat, a zsidókra is kivetette hálóját.

Midőn látta, hogy ezek a nemzetiségi vi-
dékeken is mindenütt a magyar seregbe álla-
nak, fölszólitást intéz a bács-, torontál-, cson-
grád- és aradmegyei zsidókhoz, a maga ré-
szére akarván azokat hódítani. „Mi mindig azt
láttok, ugymond felszólításuk, hogy a zsidó
minden eljárásában okosnak mutatkozott, annál
inkább csodálkozunk a ti mostani viselkedés-
tek fölött, midőn ellenünk, az illyrek ellen
akartok fegyvert fogni.

Mi csatol benneteket a magyarok-
hoz? Mi indit benneteket oly nagy buzga-
lomra, hogy az önkéntes csapatokba áll-
jatok '? Talán a pozsonyi husvét? vagy az a
nemes bánásmód, melylyel Pesten találkozta-
tok ? . . . Előbb elnyomtak, kizártak bennete-
ket a nemzetőrség soraiból és most fölszólíta-
nak, hogy fegyvert ragadjatok ellenünk. Vigyáz-
zatok ! Legközelebb, ha már nem kelletek
többé, ujra reátok kerül a sor!" Ámde a zsi-
dókat nem tántoríthatta meg semmi a magyar
hazához való hűségben, az illyr propaganda
csábitgatása, daczára ügyes fegyvereinek, ered-
ménytelen volt, a zsidók kitartottak a magyar
ügy mellett mindvégig és bizonyára nem a
nemzetiségekkel való együttműködés miatt
sarczolta meg Schlick tábornok 1849. augusz-
tusban az aradi zsidókat 10.000 forint és 1700

1 kartács erejéig.

Az illyr propaganda tehát a magyaror-
szági zsidókra nem számithatott, de annál in-
kább a különböző nemzetiségekre.

Késöbb az országgyülés, mint tudjuk, ju-
lius 11-én Kossuthnak szivetjáró beszéde foly-
tán közfelkiáltással adta meg a haza meg-
mentésére kért 200.000 ujonczot és ez a tör-
vényczikk már előrelátóbb volt, mint annak
idején a nemzetőrségről szóló és nem csak
„minden honlakosról" szólt általában, hanem
11. §-a világosan kimondja : „ A most megaján-
lott ujonczállitás alá esik Magyarországnak s a
kapcsolt részeknek minden állandó lakosa, ki
életének 19-ik évét betöltötte, sors és vallás
különbség nélkül.'

Minthogy pedig ezenfelül 18. §-ában azt
is megszabja, hogy a megváltás vagy helyet-
tesítés semmi szin alatt sem engedtetik meg,
világos, hogy a zsidókat ép ugy besorozták,
mint a többieket.

Sőt azok között, kiket a hazának vész-
kiáltása a messze idegenben is meghatott,
ugy, hogy életük koczkáztatásával, a katonai
fegyelem semmibevételével, ezer meg ezer
veszélylyel daczolva siettek a haza segitsé-
gére, azok között is volt nem egy zsidó.

Egy ilyen vitézről megemlékezik egy ak-
kori napló október 11-ről, elbeszélvén a kö-
vetkezőket: „Néhány napra ezután Csillag
(Stern), egy zsidó születésü fiatal huszártize-
des 85 emberrel kisérlette meg a szökést
(Rakoniczböl.) De a vakmerő vállalat balul
ütött ki, mert a csapatot, 14 ember kivételé-
vel, elfogták és lefegyverezték.
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Az ellenzék békepontozataiból akczeptál-
hatók mindazok, amelyek a m a i h e l y z e t
szanálására tényleg alkalmasak, kihagyandók
pedig mindazok, melyek a mai helyzettel sem-
miféle összefüggésbe a nem állanak.

Ezeknek szem előtt tartásával két kon-
glomerátum támad, melyek a létesitendő kom-
promisszum kizárólagos alapjai képezhetik:

1, A kiegyezés ügye.
2. A házszabályok revíziója.

*
E csoportok keretén belül megoldható

mindaz — kellő mértéktartással — amit az
ellenzék óhajtások és követelések czimén nyil-
vánitott, de keresztülvihető egyszersmind mind-
az is, ami a parlamentet ismét visszatereli
rendes k?rékvágásába.

A kiegyezés megoldása képezvén a leg-
fontosabb feladatot — hiszen ebböl támadt elsö
sorban a konfliktus az ellenzékkel — e nagy
mü biztositandó minden ujabb esély ellen.
E védelem pedig önként kínálkozik az 1867:
XII. törvényczikkben, amely pontosan .megha-
tározza Magyarország állami önállóságát. Ez a
törvény semmi ujabb definicziót nem igényel.
Csak el kell fogadni az e r e d e t i defini-
cziót és akkor meg van teremtve az az állás-
pont, melyet a nemzeti párt és Tele a nép-
párt is elfogadhat. A függetlenségi párt aspi-
ráczió? pedig amugy is kielégíthetetlenek lé-
vén, e pártnak a kiegyezéssel szemben tá-
masztett harcza főleg a p r o v i z ó r i u m
ellen irányulva, akként lenne megoldható a kér-
dés, ha a kiegyezés az ausztriai állapotokra
való tekintettel és 1903-ig rendezletnék
egyelöre.

Ebben a keretben mozog a kiegyezés
kérdésének megoldása — közel járva igy a
nemzeti párt felfogásához.

A kompromisszumban követelt személyes
garancziák kérdése figyelembe nem jöhet,
mert hiszen a kormány nem alkadozhatik más-
nak a bőrére, hanem csupán országos (vagy
monarchikus) érdekeket tarthatván szem elött,
épen a kiegyezési mü biztositására igényt
formál a házszabályok olyan reviziójára, mely
a tárgyilagos, szónoki vitákat és diskussziókat
egyetlen egy irányban sem szorítja meg, de
korlátozza a parlament tekintélyét lerántó

technikai obstrukcziót. Ebben a keretben nyer
azután az ellenzék is bizonyos konczessziókat,
melyek feltételeivel összhangba hozhatók.

A m a g y a r n e m z e t i á l l a m e s z -
m é t biztosítania kell a kormánynak minden
irányban és ezért nem lehet figyelembe venni
az ellenzéknek például azt az óhajtását, mely a
választói jog kiterjesztését kontemplálja.

A kvóta kérdése ezuttal, mint nem ak-
tuális, figyelembe nem jött.

Mindezekről báró Bánffy Dezső, báró Fe-
jérváry és Lukács László értesiteni fogják a
disszidensek utján az ellenzéki pártokat, akik-
kel tehát az általuk teremtett alapon fognak
a tárgyalások folytattatni.

(Félhlvatatos jelentések a döntésről.)

A „Budapesti Tudósitó" a következőket
jelenti:

A magyar minisztertanács, amelyben báró
Bánffy Dezsö miniszterelnökön kivül, báró
Fejérváry Géza honvédelmi miniszter, Lukács
László pénzügyminiszter és gróf Széchenyi
Manó ő felsége személye körüli miniszter is
résztvettek, délutáni egy órakor folytatta Ő fel-
sége elnőklése alatt tanácskozásait, amelyek
délutáni két óráig tartottak.

Abban történt megállapodás, hogy a kor-
mány részéről megállapitott elvek alapján
Budapesten folytassák a parlamenti helyzet
szanálását czélzó tárgyalásokat.

A kormány ezen elveket azon képviselők
közvetítésével, akik vele az egyesült ellenzék
kompromisszum-pontozatait közölték, holnap
délután fogja az utóbbinak tudomására hozni.

A magyar miniszterek a mai nap folya-
mán visszatértek Budapestre.

Azt a hirt, mintha ezekben a megálla-
podásokban a kvótáról is lett volna szó, be-
avatott körökben teljesen alaptalannak tartják.

Báró Bánffy miniszterelnök a tegnapi és
a mai nap folyamán gróf Goluchowski külügy-
miniszterrel és" gróf Thun osztrák miniszter-
elnökkel tárczájukat érdeklő folyó ügyekről
értekezett. Ez utóbbi értekezleteken a két
pénzügyminiszter is résztvett.

A M a g y a r T á v i r a t i I r o d a jelen-
tése igy szól:

Az ő felsége elnöklése alatt megtartott
konferenczián, amelyen báró Bánffy miniszter-
elnök, báró Fejérváry, Lukács László és gróf
Széchenyi miniszterek vettek részt, megálla-
podás történt bizonyos elvek iránt, amelyek
alapján a tárgyalások Budapesten folytatandók.

(A kormány álláspontja.)

A „Pester Lloyd" esti lapjának jelenti
Bécsből, hogy a király mindazokat a javaslatokat,
amelyeket a minisztertanács határozatai alapján
eléje terjesztettek, t e l j e s e g é s z ü k b e n
j ó v á h a g y t a . A miniszterek még ma vissza-
utaznak Budapestre. A miniszterelnök a közben-
járó disszidensekkel közölni fogja, hogy a kormány
az ellenzéknek a miniszterekkel szóbelileg közölt
megállapodásai alapján — mert mint most kide-
rül, e megállapodásokat nem adták át irásban a
miniszterelnöknek — tanácskozásba hajlandó bele-
menni és az ellenzékkel most már közülni fogja a
kormány álláspontját.

Természetes, hogy az ellenzék némely köve-
telése a tárgyalás további menetéből teljesen ki
van zárva és mások pedig lényegükben fognak
megváltoztatni azért, hogy a tárgyalások ered-
ményre vezessenek. A kormány, azon szempontból
indul ki, hogy főczélja az, hogy az Ausztriával
való kiegyezés létrejöjjön, és pedig nemcsak ideig-
lenes alakban, hanem ugy, hogy a dualizmus és
annak érdekei teljes mértékben megöriztetnek és
hogy a magyar nemzet állameszméje semmi tekin-
tetben ne veszélyeztessék. Világos tehát, hogy nem
teljesithető az ellenzéknek az a követelése, moly
odairányul, hogy a kiegyezés Ausztriával Magyar-
országnak vámindividualitása alapján köttessék meg,
mint ahogy azt gróf Apponyi kivánja.

Épen ' igy vissza kell utasítani az ellenzék
minden követelését, amelyek szerint a választási
jog oly nagy mértékben terjesztetnék ki, hogy az
által az államnak nemzeti jellege veszélyeztetve
volna. Természetes, hogy az ellenzék megállapo-
dásai közül még több másokat is alaposan meg
kellene változtatni, hogy a tárgyalások alapjául
szolgálhassanak és eredményre vezessenek.

Bánffy miniszterelnök holnap mindezt kö-
zölni fogja a disszidensekkel, hogy azok az ellen-
zéket értesítsék: A tárgyalások további menete
attól függ, hogy az ellenzék hajlandó-e az adott
körülmények között folytatni azokat, vagy sem.

Megemlitendő még, hogy az ellenzék állás-
pontja a házszabályok megváltoztatására vonat-
kozólag sem egyezik meg a kormányéval, mert a
kormány még mint eddig azon a nézeten van,
hogy a házszabályok föltétlenül oly értelemben
módositandók, hogy a parlamentnek zavartalan
müködése hosszu időre biztosittassék. Ezalatt
persze nem apró módositásokat értenek, mint
amilyen például annak a rendelkezésnek az el-
ejtése, hogy a névszerinti szavazás másnapra ha-

Bizonyos, hogy nem ö volt az egyedüli
zsidó, aki ily merész dologra vállalkozott, ha
nem is ismerjük a többit mind; ilyen volt a
többi között Steiner Ferencz abonyi zsidó
ifju is, ki szintén nem féltve életét, átszökött
a császáriaktól a magyarokhoz. Weiner Ja-
kab, bellatinczi (Vasmegye) lakos, nyugdíjas
honvéd az 5-ik Radetzky-huszárezredben szol-
gált Milanóban, midőn az oltani lázadás foly-
tán 1848. márcziusban onnan, menekülve 46
társával egyetemben, Sumits őrmester veze-
tése alatt dezertált és Salzburgon, Felső-
Ausztrián, keresztül hazaérkezett, hogy ő is a
hon védői közé állhasson. Meg is állotta
helyét azok között egész a háboru végeig és
többször kitüntetve magát, czimzetes őrmes-
terségig vitte.

Az itthon valók közül egy egész sereg-
nek viselt dolgait gyűjtöttem öszsze.

Frendenberg Márk, most kereskedelmi
tanácsos Szabadkán, a hatodik gimná-
ziumi osztályba járt, midőn a szabadság-
harcz kürtje riadót fujt. Daczára gyenge
testalkatának, beáll a honvédek közé, és
midőn mint alkalmatlant visszautasítják,
nem nyugszik addig, mig Mészáros hadügy-
miniszter külön engedélyét ki nem eszközli,
hogy ö is honvéd lehessen. Belép a földvári
zászlóaljba, melylyel a híres tiszaföldvári csa-
tában, hol az elesettek között a hivatalos ki-
mutatás szerint Mayer Mózes és Rosenfeld
Lipót önkéntes is volt, továbbá a szenttamási
ütközetben vesz részt. Majd a 17-ik honvéd-

zászlóaljba lép át mint tizedes és a keresztúri
csatánál, hol egy hadi kaland folytán az ellen-
ség háta mögé került csapatjával, volt alkalma
magát kitüntetni, aminek folytán Klapka had-
nagygyá nevezte ki.

Majd résztvett Budavár ostrománál is.
Azután a dicsőségre következett a szomoru
veszteségek sora; egészen Világosig jutott,
de már mint osztrák fogoly.

Pollák Mór, szegedi lakos, 16 éves ko-
rában, bár szintén alkalmatlannak, találtatott,
belépett 1849. február elején a 43. zászló-
aljba, majd a 93. zászlóaljhoz kerül és julius-
ban a kormány sürgönyét viszi a Szepességbe
onnan Szegedre választ hozva, őrmesterré lett
előléptetve, majd Aradon szolgál mint had-
nagy a 136. zászlóaljban.

Ilyen Horn (Einhorn) Antal E., ki a már-
czius 15-iki pesti eseményeken lelkesül mint
tizennégyéves gimnazista, 1849. juliusban, mi-
után Haynau bevonult Pestre, beáll ő is hon-
védnek és részt vesz a szöregyhi és temes-
vári csatákban, hogy azután a rövidesen be-
következett vég után besoroztassék a császári
seregbe.

A sok példa között is kiválik Springer
Izsák sz.-udvarhelyi zsidó, kinek hét fia har-
czolt a szabadságért, a hét Springer testvér:
Dani, Dávid, József, Juda, Mór, Salamon
és Samu. Springer Mór, most fogarasi
lakos, nyugdíjas honvédhadnagy, huszár-sza-
badcsapatnál szolgált Bem táborában, részt
vett az erdélyi dicső harczokban és a fehér-

templomi csatában kitüntetve magát, ezüst
érdemkoszorut kapott.

Ugyszintén e kitüntetést szerezte meg
magának Dani fivére, ki báró Kemény Farkas
vezérőrnagy megbizottja volt és mint hadi
kém tesz kitünő szolgálatokat.

Ott is voltak a zsidók a magyar tábo-
rokban kezdettől fogva mindvégig és nem is
mindig az utolsók között.

„Mindjárt a hadjárat kezdetén — irja
Klapka György — vitézül és kitüntetéssel har-
czoltak és később is, egészen a háboru sze-
rencsétlen kimeneteléig és a világosi ka-
tasztrófáig.

Sokan közülük elestek a különböző
csatatereken, nagyrészük tisztekké lépett elö,
kik kőzül sokan még ma is élnek. Többen
a zsidó tisztek közül a csatatéren bebizonyí-
tott vitézségükért a katonai érdemrenddel let-
tek kitüntetve."

És hozzácsatlakozik Görgey Arthur fő-
vezér tanúbizonysága, midőn zsidó katonáiról
azt állitja: „Nem emlékszem, hogy védelmi
harczunk egész tartama alatt — valaha —
akár hivatalos jelentést, akár privát tudósitást

- vettem volna olyat, mely szerint bármely fegy-
vernemü csapathoz tartozott zsidó honvéd-
közlegények, al- vagy főtisztek kisebb mérték-
ben feleltek volna meg honvédő kötelességük
nek, mint akármely másvallásu bajtársak."

Ime még néhány példa ezeknek a véle-
ményeknek igazolására :

Bogsabányán, azok között, kik elsők
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lasztathassék, hanem magát az obstrukcziót lénye-
gében kell lehetetlenné tenni, ha a kitüzött czélt
el akarjuk érni

(A miniszterek hazautazása.)
Bécsből táviratozzák : Fejérváry, Lukács

és Wlassics miniszterek ma délután négy óra-
kor visszautaztak Budapestre, báró Bánffy
Dezső miniszterelnök este tiz órakor utazik
vissza.

(A szabadelvü pártkörből.)
Bécsben — legalább egyelőre — befeje-

ződtek a koronatanácsok. Lukács és Fejérváry
ma este jöttek haza, Bánffy holnap érkezik.
Holnap délután nyilatkozni fog a disszidensek-
nek s aztán talán a hét vége, talán néhány
nappal később eldől, hogy béke-e vagy háboru.

Ámbátor vannak a szabadelvü pártban
tekintélyes politikusok, akiknek az a véle-
ményük, hogy még sikertelenség esetén is
nyitva kell hagyni egy ajtót, amelyen talán
még utóbb valamikor belopózhatík a béke a
parlamentbe.

Részletes informácziók hiányában a fél-
hivatalos hireket magyarázgatta ma a szabad-
elvü pártkör. Mert mindössze három távirat
érkezett Bécsből a pártkörbe. Kettő a kor-
mánytól, még pedig Darányi miniszterhez és
Tisza Kálmánhoz, egy pedig Falk Miksához a
Lloydnak Bécsbe küldött tudósitójától. De mi-
után Tisza hallgatag a természeténél fogva,
Darányi pedig indiskréczióra képtelen, pusztán
a Lloyd távirata volt a stubstrátum, melyből a
kombinátorok és kíváncsiak szőtték merő una-
lomból a jövö eseteket. Ki-ki tetszése, vagy inkább
temperamentuma szerint fogta fel e sürgönyt
Kiolvastak abból békét is, háborut is — teljes
bizonyossággal. Sokan annyira megbiztak az
interpretáló tehetségükben, hogy már az uj
választás esélyeiről beszéltek. De általános-
ságban az a nézet, hogy a békére való ki-
látás se nem több, se nem kevesebb, mint ,
szombaton volt — föltéve, hogy az ellenzék
komolyan akarja a békét s nem ragaszkodik
a maga tizenkét pontozatához, amelyről eleve
tudhatta, hogy azt en bloc el nem fogadja
senki, még a legbékésebbek sem, akik minden
energikus lépéstől irtóznak.

A sok szürke vitatkozásba némi derült-
séget hozott az az ellenzéki bir, hogy a kor-

mánypárton aláírásokat gyüjtenek gróf Tisza
István belügyminiszterségére. Mindenesetre
eredeti az idea s alkalmasint arra számit,
hogy az ellenzéken híveket szerezzen a hábo-
runak. De nem vette komolyan a híresztelést
senki, annyira világos annak abszurditása.

Egész sereg ember töri még ma is a fe-
jét, mi lehet a Széll Kálmán formulája, ame-
lyet, állitólag, az ellenzék is elfogadott Az az
egy bizonyos, hogy a formulának kizáróan
Széll Kálmán a szerzője, tehát csak őt éri
azért minden felelősség jóban-rosszban. Ami
pedig az ellenzék hozzájárulását illeti, arról
korai volt beszélni már azért is, mert Széll
azt az ellenzéki politikusok közül s e n k i n e k
s e m u t a t t a meg. Az ujból meginduló tár-
gyalások alkalmasint hamarosan fényt deríte-
nek e formula tartalmára is, hisz ezen és a
házszabályok revízióján fordul meg minden.
Egyik nélkül sem lehet meg a béke.

(Az ellenzék hangulata.)
Az összes ellenzéki köröket meglepte a

bécsi tanácskozás kimenetele. Az ellenzék ép
feltételeinek legsarkalatosabb részeit látja
negligálva és ezért bizonyos meglepetéssel
fogadták az este érkezett hireket. Mindazon-
által ma még nem foglaltak ezekkel szemben
állást, mert bevárják a hiteles közléseket. Szi-
lágyi, gróf Csáky és gróf Andrássy holnap
délután öt órakor ismét meg fognak je-
lenni a miniszterelnöki palotában, hol
báró Bánffy Dezső közölni fogja velük a
kormány álláspontját. Az ellenzéken azt hi-
szik, hogy a disszidensek most fognak tulaj-
donképen akczióba lépni, hogy érvényesítsék
befolyásukat az ellenzéki békefeltételek elfo-
gadása érdekében, mert ha ezek közül a főbb
pontokat, különösen a tiszta választásokra és
a kuriai bíráskodásra vonatkozót nem lehet
keresztülvinni, akkor — az ellenzéken — az
egész békeakcziót meghiusitottnak mondják.

(A holnapi ülés.)

A képviselőház holnapi ülésén ellenzéki ol-
dalról ujabb módositásokat adnak be a jegyző-
könyvekhez, mert az ellenzéken épen a békés ele-
mek ugy tartják, hogy helyesebb a névszerint való
szavazásokkal tölteni a parlamenti időt, mint eset-
leg ujabb viszályt kelteni. A holnapi ülés azért

még sem lesz egészen csendes, mert három
sürgős interpellácziót jelentenek be a tegnapi rend-
őri brutalitások tárgyában. Az interpellácziókat
Polónyi Géza, Barabás Béla és egy nemzeti párti
képviselő fogják előterjeszteni. Azonkivül még egy
napirend előtti felszólalás lesz a „választási vissza-
élésekről" a „Magyarország"-ban ma este repro-
dukált okmány kapcsán, mely szerint a tordai kör-
jegyző egy választópolgárnak tiz forintot küldött,
hogy az 1896. októberi választásoknál Felvinczen
a kormánypárti jelöltre szavazzon.

« (A ban.)

Ismeretes, hogy a legutóbbi napokban
sokat beszéltek egy beszélgetésről, mely álli-
tólag a bán és báró Berchtolsheim közt folyt
le és amelyben több magyar politikusról elité-
lőleg nyilatkozott. A bán ezt a beszélgetést már
megczáfolta. Most Zágrábból távirják a „Bud.
Tud. "-nak, hogy báró Berchtolsheim hadtest-
parancsnok, aki épen most tért vissza szolgá-
lati utjáról, szinte megütközését fejezte ki
afelett, hogy egy budapesti esti lap mily ab-
szurd beszélgetést tulajdonított neki.

(A képviselőház ülése.)

Ma már ötletekre se volt szükség, hogy
az ülést névszerinti szavazásokkal agyon le-
hessen ütni. Tellett elég a multkori visszama-
radtakból. Négy névszerinti szavazás volt.
Ezekkel majdnem egyhangulag elejtették Ivánka
Oszkár, Makfalvay Géza és Wittman János
jegyzőkönyvi módosításait, Buzáth Ferencznek
pedig nem engedték meg, hogy a január 12-iki
napirend előtt felszólalhasson. Mindez pedig
történt négy óra lefolyása alatt 1

(A förendiház és a válság.)
Jelentettük már, hogy a főrendiház szerdán

ülést tart, melyben napirend előtti felszólalásokban
a helyzettel kivánnak foglalkozni.

Mint a Pester Lloyd értesül, a főrendi-
ház szerdai ülésén a püspöki kar egy tekin-
télyes tagja inditványt fog tenni, hogy a
kormány a helyzetről való nézetét .közölje a
Házzal. Hir szerint, ha a miniszterelnök vá-
lasza nem lenne kielégitő, gróf Andrássy
Aladár fölirati javaslatot fog beterjeszteni.
E feliratban fölkérik a királyt, hogy a jelen-
legi állapotokat szanálja.

(Zászlósértés.)

A tegnapi népgyülés előtt a szocziálisták
tüntettek a Sándor-utczában; széttéptek egy
(más források szerint öt vagy hat) nem-
zetiszinü zászlót s a három szinből csak
a piros csikot hagyták a rúdon. A budapesti

nek rohantak fel a torlaszokra, Weisz Ignácz
zsidó köznemzetör is ott volt.

Budavár visszavételénél a megsebesül-
tek között voltak, a "Közlöny" melléklapja sze-
rint : Lebovics Dániel, Lővy József, Schwarcz
Izsák és Spitzer József, persze azokonkivül, kik
könnyebb sebeket kaptak.

A szabadságharcz ezen egyik legdicsöbb
fegyvertényénél, hol bő alkalom nyilt a ki-
tünésre, Kisfalvy-Klein Jakab is kivált a
sok közül.

A siker napjának délelőttjén léptette elő
Aulich tábornok, vitézsége jutalmául, had-
nagygyá. Ugyancsak "Budavár elfoglalásánál
Ballagi (Bloch) Károly hadnagy karját a bás-
tyára felhágás közben keresztüllőtték" (Jókai).

A branyiszkói-szoros hős támadói kőzül,
mert Guyon tábornok 5000 embere mind va-
lódi hőssé vált ott, él Budapesten szegényen
Ledermann Márk.

Hirsch Lipót közvitéz mentette meg Pa-
lánkánál a honvéd-zászlót, a miért gróf Des-
sewffy századosa katonái előtt háromszor
megölelte.

Ugyancsak ő Isaszeghnél megsebesülve,
elesett és az ellenség huszársága keresztül-
vágtatva rajta, betörte oldalát. Váczott ope-
rálták a katonai kórházban és még ma is
szenvedi akkori sebeinek következményeit.

Hoffmann Adolf, nyíregyházi lakos, nyug-
dijas hadnagy, egy keresztény társával együtt
mentette meg Bátori Schultz Bódog honvéd-
tábornokot az 1849. április 4-iki bicskei csata

után, hogy a megáradt Tápió mocsarába nem
veszett lovastól. Részt vett többek között a
tápióbicskei, isaszeghi, váczi és április 19-iki
nagysallói döntő ütközetben, mely a magyarok
diadalával végződött Ez utóbbiban két sebet
is kapott és ugy kitüntette magát, hogy Barta
Endre kapitány által ajánlva, hadnagyi rangra
emeltetett. Schauer Adolf hadnagy és Pollák
Izidor, tüzér, az aradi zsidó honvédek közül,
viselt dolgaik jutalmául aranyéremmel lettek
kitüntetve. Weisz Ágoston százados, egyideig
Pétervárad parancsnoka, a vitézségi éremmel
volt kitüntetve; mint magánzó halt meg
1890. november 25-én Komáromban. Aranyi-
Goldner Károly, huszárőrnagy volt 1848.
augusztus 28-án Écskánál, a Bánságban pa-
rancsnokló Kiss Ernő előőrseivel, még mint
főhadnagy verte vissza a szerb lázadókat;
október 13-án mint százados, ugyancsak a
zichyfalvi őrség élén a közel táborozó szerb
csapatot kergeti szét. A szerencsétlen végü
vízaknai csatában, melyet Bem vivott Puch-
ner tulnyomó ereje ellenében, ő is el
lett fogva és Nagy-Szebenbe internálva,
ahonnan egy hónap mulva szabadult ki, midőn
Bem márczius 11-én ritka dicsőséggel be-
vette Nagy-Szebent. Május 5-én már mint őr-
nagy Oraviczánál megtámadja 800 emberével
az 1300 főnyi osztrák őrséget és kemény
harcz után beveszi a várost. Az utolsó ütkö-
zet, melyben részt vett, a szászsebesi volt
1849. augusztus 1-én, azután pedig nemsokára
— külföldre menekült.

Arányi-Goldner Mór százados, Czibak-
házánál, 1849. februárban gróf Leiningen tá-
bornokot mentette ki egy merész támadás
által a fogságból.

Dallos-Singer Elek őrnagy volt. A 48-as
mozgalmak a Bánságban találták, ahol már
juniusban a szerbek ellen harczolt. 1848. ok-
tóberben főhadnagy, deczemberben százados
lett a harczi tettek mezején.

De vajjon ki tudná tárgyunk ez oldalát illető
érdekes és emlékezésre méltó részleteit össze-
hordani, ma, ötven év után, midőn az idő
annyit elnyelt a dicső idök történetéből és
oly teljesen, hogy az többé fel nem ásható.
Amidőn még lehetett volna az adatokban dús-
kálni, évtizedekkel ezelőtt, nem kereste senki,
hosszu ideig tanácsosabb volt eltitkolni, elfe-
lejteni azokat és mi most csak egyes kivéte-
lesen megőrzött, vagy véletlenül felszinre ke-
rülő adatokra utalhatunk, mintegy állitásaink
illusztrálására. Ehhez járul hozzá érdekes
adataival Mikár Zsigmond honvédegyleti titkár
levele, melyet Bleuer Ignácz honvédszázadoshoz
intézett és melyből álljanak itt a következők:

„Megkerestél engemet az iránt, hogy kö-
zölném veled: mit tudok én magyar zsidóink-
nak az 1848—49-iki szabadságharcznak neve-
zett önvédelmi hadjáratunkban tanusitott rész-
vételükről?

A megkeresés felette megtisztelő tetöled,
és jogosult is két irányban: először, mert
csakugyan számosan vettek részt, s ha tekin-
tetbe vesszük azt, hogy a zsidók, — mint
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szocziáldemokraták hát ugy látszik kitünően
vannak fegyelmezve, mert a képviselőház elött
akkor tüntetnek, mikor odabenn nincs senki
és oly ügyesen tüntetnek, hogy a rendőrség
nem is tudja elfogni a tetteseket Ez a tény-
állás. Amilyen sértő és megbotránkoztató a
nemzeti zászló meggyalázása, ép oly szomoru
következtetést is lehet vonni az esetből: mi
Magyarországon oly körülményesen foglalko-
zunk szocziálpolitikával, hogy a szocziálisták
már anarchista életjeleket adnak magukról,
hogy észrevétessenek; amint Ravachol a bom-
bával irányítja magára a figyelmet, ugy a bu-
dapesti nemzetköziek nemzeti zászlót tépnek,
mert ez nekünk fáj s mi ezt gyilkos csele-
kedetnek tartjuk. Ennyi komoly kommentárt
lehetne a tényálláshoz füzni, hogy aztán is-
mét feledésbe merüljön a kérdés és a szocziál-
politikával ismét ne foglalkozzék más, mint
csak ama tizenkét, legintelligensebbnek neve-
zett detektív.

De az ellenzéki ujságok tovább kom-
mentálnak és természetesen agent provoca-
teuröket keresnek, akiket természetesen a
rendőrség bizott meg a vörös zászlók kitűzé-
sével, ami természetesen az ellenzéknek na-
gyon kellemetlen. Sőt tovább mennek az el-
lenzéki ujságok és egyenesen azt mondják,
hogy nem is történt zászlósértés. Lehet, hi-
szen valóban, örömükben nem exczedálhattak
a szoczialisták, mert az általános szavazati
jogot, csak igértek nekik, mégpedig azok, akik
ezt az igéretet nem tudják beváltani; a tün-
tetés tehát csak gyászünnepély volt, ha egy-
általában meg volt. De azért mégis történt
valami zászlósértés. Igazán és kétségtelenül
akkor, amidőn a népgyülést rendező ellenzék a
szocziáldemokratákkal összeállott.

(Horvát hang az obstrukczióról.)
A horvát tartománygyülésben — mint Zág-

rábból táviratozzák — ma a költségvetés tárgya-
lása során választási vita indult meg. Az ellenzék
szónoka, dr. Derencsin, fejtegette a választási eljá-
rás anyagi és alaki reformjának szükségességét;
az anyagi reform azért szükséges, mert a válasz-
tói jogot ki kell terjeszteni, az alaki azért, mert
garancziákat kell teremteni a hatóságoknak a vá-
lasztásokra, való befolyása ellen. Szölö ma-

g a s z t a l j a a m a g y a r k é p v i s e l ő h á z i
e l l e n z é k o b s t r u k c z i ó j á t , mint a
parlamentárizmus történetének egy igen fontos
jelenségét, amely az obstrukcziót, bár nem törvé-
nyes, de szokásjogi fegyverré teszi a mesterséges
többségek ellen. Derencsin azután felolvassa tör-
vényjavaslatát és a hozzá való megokolást. A javaslat
szerint az országgyülésnek százhusz tagu kamará-
ból kell állania, amelynek tagjai a mágnáscsalá-
doknak tizenkét tagja, a király által kinevezett tiz
tag, tiz hivatali méltóság, köztük az egyetem rek-
tora, az akadémia elnöke és a hétszemélyes tábla
elnöke, továbbá ötvenöt képviselő, akiket általános
választójog alapján választanak és harmincz, akiket
a legtöbb adót fizetők választanak. Az ősválasztók
és választóférfiak rendszere megszüntetendő. A kép-
viselői mandátummal összeférhetetlennek minő-
sítendő a hivatalnoki állás, kivéve a bán és az
osztályfőnökök állását. Választható legyen minden
harmincz esztendős horvát illetőségü állampolgár.
Olyanok, akik utólag szerzik meg a horvát illető-
séget, csak ettől számitott nyolcz év mulva legye-
nek választhatók.

KÜLFÖLD.
Az osztrák obstrukczió. Bécsből jelenti

tudósitónk telefonon: A német haladópárt mai
gyülésén elhatározta, hogy a képviselőház hol-
napi ülésén f o l y t a t j a a z o b s t r u k -
c z i ó t . Ezzel persze meg akarja akadályozni
az ujoncztörvényjavaslat elsö olvasását. Az al-
kotmányhü nagybirtokosok, az egyesült néme-
tek és a keresztény szocziálistapárt nem vesz
részt az obstrukczíóban.

A porosz országgyülés megnyitása. Berlinből
táviratozzák, hogy az országgyülés megnyitása a
szokásos szertartásokkal ment végbe a királyi kas-
tély fehér termében. A császár trónbeszédét ismé-
telten félbeszakitották teszésnyilatkozatokkal, kü-
lönösen az áruházakról szóló törvényjavaslatra, a
csatornákról szóló törvényjavaslatra és a mező-
gazdaság védelmére vonatkozó részeknél.

A beszéd, amelyet a császár maga olvasott
fel, a pénzügyi helyzetet tartósan kedvezőnek
mondja. Bejelenti a közép- és az alsóbbrendű
hivatalnokok egy részének fizetésjavitását, to-
vábbá egy törvényjavaslatot a népiskolai ta-
nitók özvegyeinek és árváinak ellátásáról és az
áruházak községi adóval való megterheléséről; fog-
nak intézkedések történni az árvízkárok ellen és a

mezőgazdaság emelésére. A trónbeszéd azután be-
jelentette az orvosi becsületbiróságok szervezetét, a
községi választói jogban az adóreform nyomán tá-
madt változások kiegyenlítését, a kisvasutak fej-
lesztését, az államvasuti hálózat nagyobbitását és
hajózható csatornák épitését a dortmund-emsi csa-
tornától a Rajnáig, a Weserig és az Elbáig. Végül
ezt mondja: „Az államélet és a népélet alapja
egészséges és erős. A gazdasági élet terén foko-
zott alkotó kedv és folytonos fejlődés mutatkozik,
az ország jóléte szemlátomást növekszik, tehát bi-
zalommal nézek a jövőbe".

A román király katonaihoz. Károly román
király az ó-hitüek (görög-keletiek) uj éve alkalmá-
ból a következő napiparancsot intézte a had-
sereghez :

Katonák! Különös megelégedéssel raga-
dom meg az alkalmat, hogy a mostani uj év-
kor nektek szerencsekivánataimat kifejezzem.
Hazánk s házam részéröl soha el nem muló
hálára szerzett jogot a hadsereg. Zászlótokra
ez a jelszó van irva: „Becsület és haza."
Semmi körülmények közt sem szabad e büszke
jelszót szem elöl téveszteni, amire ha méltók
lesztek, betöltitek a haza iránti szent köteles-
ségteket, amely haza ép ugy, mint én, ti be-
létek és Istenbe veti minden reményét. Ezen
érzelmektől indíttatva, legfelső uratok szivből
jövö üdvözletét küldi nektek s tiszta szivből
kiván nektek hosszu s boldog életet.

TÁVIRATOK.
Pícquart és Dreyfus.

Páris, január 16. A kamara mai ülésén
Mesureur, a költségvetési bizottság elnöke és
Dupuy miniszterelnök azt kivánják, hogy a
kamara azonnal kezdje meg a költségvetés
tárgyalását. (Helyeslés.)

Faure képviselő (antiszemita) interpellá-
cziót óhajt benyujtani a Picquart ellen megin-
ditott hadbirósági tárgyalás elhalasztása felöl.

Dupuy miniszterelnök az interpelláczió
tárgyalásának egy hónappal való elhalasztá-
sát kéri.

Faure a vita azonnal való megkezdését
kivánja.

A kamara 422 szavazattal 74 ellenében
a vitának egy hónappal való elhalasztását
határozza el és megkezdi a költségvetés tár-
gyalását.

Páris, január 16. A semmitőszék ma hall-
gatta ki Trarieux szenátort.

olyanok — a társadalmunkban számot nem
tettek, annyival inkább figyelmet érdemel a
kérdés; másodszor jogosan fordulhattál cse-
kélységemhez, mert fel kellett tenned, hogy
mint azon egyén, ki közel negyven éve szaka-
datlanul foglalkozom az emlitett évekbeli har-
czosok, ma már "öreg honvédeknek" nevezett
egyéni dolgaikkal, a legbővebb alkalmam is
lehetett "a zsidókról kizárólag is" a legtöbb
megjegyezni valót — legalább is — emlékeze-
temben megtarthatnom.

"Tény az, tagadhatatlan tény, hogy a
honvédségünkben volt zsidók között — a sa-
ját számarányukhoz képest — több volt a ki-
váló egyén, mint aránylag a más népfajokból.

"Kezdem a saját ezredemnél — a 9-ik
huszárezrednél — amelyben összesen 3 egyént
ismertem. Goldberger Samu főhadnagy, Fried-
mann Mór őrmester (zsinőrverö) és Schönfeld
Samu, szintén őrmester. Friedmann strázsa-
mesterről elmondhatom, hogy például a nagy
Lovassági összecsapásnál vetélkedve egy másik
őrmesterünkkel (német ember és vivőmester
volt, mielött ezredünkbe lépett, ahol azonnal
őrmesteri rangban fogadtatott) pár perczig egy
helyen álltak s a köröttük forgó német lova-
soknak kinek jobbról, kinek balról tapogatták
meg a füle tövét, mig aztán magok is a már
jó távol Moór-ban futó huszártársaik után in-
dulva, a német strázsamester irigy dühből a
zsidónak háborut üzent. A másik strázsames-
ter {Schönfeld Samu) végigharczolta a had-
járatunkat s besoroztatván aztán közkatonának
az I. számu huszárezredbe, ott megint össze-

jöttünk és a Schönfeld Samu csakhamar megint
visszanyerte rangját. A Goldberger Samu
pedig nemcsak mint katona, de későbben, mint
hazafi is kiváló volt. Midőn 1849. februárban
Görgei Artur hadserege a Rozsó felé elfuta-
modott gróf Schlick hadtestét megközelítette,
Goldberger főhadnagy lett kiküldve félszázad-
dal Schlick távolságáról biztos tudomást hozni;
feladatát ugy oldotta meg, hogy huszárjaival
az egész éjjelen át addig száguldott, mig bizo-
nyítékul az ellenfél utóvédjéből egy gróf
Cívalart ezredbeli dzsidást fogott és reggel
magával hozta.

"Ez a vitéz lett volna az egyedüli, ki az
emlitett 9-ik huszárezredből — a főtiszti kar
ajánlatára — érdemjellel leendett vala kitün-
tetve, de az sem teljesedett be; pedig az az
ezred nem volt az utolsók közöl való!

"lsmertem — szól tovább a nagyérdekü
levél — másutt is hadjáratunk alatt zsidó
honvédtársakat, de nem sokat. Igy az I. hon-
védzászlóaljból, mely Pesten alakult, az egész
hadjáraton át láttam Klopfstock Mórt, gyö-
nyörü szép 18—19 éves fiatal volt; egy al-
kalommal egy ágyu gázolván rajta keresztül,
nyomorékan került haza, itt nyomorog a fő-
Tárosban.

„Többet ismertem a 14-ik honvédzászló-
aljban, mely szintén Pesten alakult, névsze-
rint: Becsági . (Ehrenzweig) Miksát, ki száza-
dosi rangig felvitte; a két Perlgrund fivért,
mindkettö őrmester, s ugyanabban a zászló-
aljban volt Hazai-Hauser Lipót, ki mint
nyugalmazott főhadnagy ma is még Budapes-

ten él, ugyszintén a két Weisz fivért, mind-
kettő csonkakaru.

„Többekkel ismerkedtem meg, minden-
esetre a hadjárat után, a honvédigazolások
folyamata harmincz éven át bővebb alkalmat
nyujtott rá.

„A bihar vármegyei honvédegyletből szár-
mazott fel a fővárosba Grosz-Csatáry Lajos,
ki az 1848—49-es honvédségben századosi
rangig felvitte, most a magyar államvasutak
igazgató orvosa gyanánt a miniszteri tanácsosi
rang tiszteletét élvezi. „Bemet, erdélyi had-
járata alatt, mint hadsegéde, egy orozva tör-
tént támadás alkalmával, személyes vitézsé-
gével megmentette. Herculesi erejű!" (Jókai.)

„ A fővárosban élt Grosz Henrik, volt
honvédségi élelmezési őrnagy, ennek öcscse
Grosz Mór, ugy Egyessy Vincze és Teitelbaum
Albert élelmezési századosok, mindhárman
amily szegényen mentek 1848-ban a honvéd-
ségbe, ép oly szegényen jöttek 1849. végével
abból vissza.

„Kiváltak annak idején az orvosi pályán
Kunewalder Zsigmond, ki törzsorvosi rangig
felvitte; Adler Károly, Bleucher Lipót,
Deutsch Bernát és Goldner Miksa, mint szá-
zados- és főhadnagyrangbeli főorvosok.

„Vannak ezeken kivül, kik fegyverrel a
kézben szolgáltak és ott emelkedtek törzs- és
főtiszti rangra. Igy Goldner-Aranyi Károly,
huszárőrnagy. Singer-Dallos Elek, őrnagy,
ki a jelenlegi honvédségből mint alezredes
ment nyugdíjba; és Kövy Zsigmond tüzérszá-
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A prágai Huss-szobor.
Prága, január 16. A városi tanács mai

ülésén 44 szavazattal 40 ellenében elfogadta
a Huss szobrának felállításáról szóló indit-
ványt, melynek elejtése érdekében — amint
azt legutóbb megirtuk — gróf Schönborn
Adalbert, a prágai érsek unokaöcscse, nagy
küldöttséget vezetett Podlipny polgármesterhez

Az aostai herczeg kitüntetése.
Torino, január 16. Báró Pasetti osztrák-ma-

gyar nagykövet ma reggel ideérkezett. Mindjárt
megérkezése után felkereste a nagykövetet az
aostai herczeg elsö hadsegédje, hogy öt üdvözölje
és tudassa vele, hogy a herczeg délután fogja fo-
gadni. Délután báró Pasetti nagykövet, gróf Szé-
chényi követségi titkár kiséretében udvari fogaton
a herczeghez hajtatott, hogy átadja neki az arany-
gyapjas rend jelvényeit. A kihallgatás igen szivé-
lyes jellegü volt. Ezután a herczeg viszontlátoga-
tást tett a nagykövetnél és meghivta öt a ma
esti ebédre. Báró Pasetti holnap visszatér Rómába.

Renitens nagykövet.
Frankfurt, január 16. Nedjit pasa, had-

osztályparancsnok, madridi török nagykövet,
néhány napja elhagyta Madridot, bezáratta a
nagykövetségi palotát, és Barczelonába ment.
A porta nagyban erőlködik, hogy a vissza-
térésre rávegye, de a pasa, aki pénzügyi
zavarok miatt ment el Madridból, nem akar
visszamenni a spanyol fővárosba.

A Filippi-szigetek.
Madrid, január 16. Egy ideérkezett táv-

irat szerint Manila városát a szárazföld felöl
körülzárták a fölkelök. A lapok szerint a Fi-
lippi-szigetekről ma nem érkeztek távíratok,
mert az amerikaiak elfogják a titkos irásu
táviratokat s igy Rios tábornok kénytelen
táviratait csomagszállító-hajókon Hongkongba
küldeni.

HIREK.
Lapunk mai száma 16 oldal.

— Darányi ötvenedik születésnapja. Darányi
Ignácz földmivelésügyi miniszter tegnap ünnepelte
a születése ötvenedik évfordulóját. Ez alkalomból
a földmivelésügyi minisztérium hivatalnoki kara
testületileg tisztelgett a miniszternél, nemeskéri

zados, kinek a csatatéren vitte el az ellenség
golyója egyik lábát.

„Dr. Halasi Vilmos, ki mint egykori
hadnagy Veszprémben a honvédegyletnek tisz-
tes elnöke.

" Komárom vára hadseregéből megemli-
tendő Holleander Leó, ki élelmezési főbiztos
gyanánt, őrnagyi rangban teljesitette hazafias
szolgálatait és Bleuer Ignácz százados, ki az
utolsó ievélbeli tudósitást vitte Komárom vá-
rából Görgei Artur tábornokhoz és onnan
Görgei válaszát vissza is hozta."

Tehát, megállapíthatják azt az érdekes
tényt, hogy a magyar-zsidók, kik hazánkban
évszázadokon keresztül ki voltak teljesen
zárva a katonai pályáról, hisz törvény értel-
mében pénzzel kellett megváltaniuk a tényle-
ges szolgálatot, kik tehát nem voltak a katona
hivatására nevelve és szoktatva, mégis egyéni
kiválóságuk és rátermettségük által méltó he-
lyet biztositottak maguknak a dicső 48-as hon-
védség körében.

És ép szabadságharczunkban, midőn ugy-
szólván varázsütésre termettek elö, mint a
mélység titkos rejtekéböl, a harczrakész ma-
gyar csapatok és seregek, amidön tehát nem
a katonai kiképzés és gyakorlat, hanem a ve-
leszületett képesség, a természetadta ész és
tehetség volt az egyéni bátorságon és lelke-
sedésen kivül a mértékadó, valóban nem ki-
csinylendö fontossággal birt a zsidóknak e te-
kintetben bebizonyított feji tulajdonsága, mely
egyedül képesítette a magyar-zsidókat is arra,
hogy a háboruban döntö befolyással biró tisz-
tikar számára oly kiváló mértékben szolgál-
tattak hasznos anyagot.

Dr. Bernstein Béla.

Kiss Pál államtitkár, Tormay Béla és Balogh Vil-
mos miniszteri tanácsosok vezetése alatt. A kül-
döttség a miniszternek remek kivitelü albumot
adott át, amely Darányi családi színeibe, kék és
fehér selyembe van kötve. Az album belsejében
akvarell festményben a minisztérium épülete van
ábrázolva s a másik lapon renaissance keretben
az ajánlás és az aláírások. Nemeskéri Kiss Pál
államtitkár szép beszéd kiséretében nyujtotta át a
miniszternek az albumot, amelyet Darányi meleg
szavakban köszönt meg.

— A királynő szobra. Gödöllő lakossága
szobrot akar állitani a királynénak a gödöllői park-
ban. Miután azonban Gödöllő lakosságának ereje
gyenge ennek a szép feladatnak a megoldására,
országos gyűjtő-bizottságot alakítottak, melynek
elnöke Kapczy Vilmos főszolgabiró. A bizottság
már Szétküldte lelkes hangu gyűjtő-iveit az egész
országba.

— Személyi hir. Thallóczy Lajos császári
és királyi udvari tanácsos ez év szeptemberében
fogja uj állását elfoglalni a budapesti tudomány
egyetemen, mint a történelem tanára.

— Magyarország Párisban. Lukács Béla, volt
kereskedelemügyi miniszter, a párisi világkiállitás
kormánybiztosa, csütörtökön este felolvasást tart
az Iparoskör himző-utczai helyiségében. A kormány-
biztos ismertetni fogja Magyarországnak a párisi
világkiállitáson való részvételét és az eddigi elő-
munkálatokat.

— A „Frundsberg" utja. Távirati jelentés
szerint a „Frundsberg" osztrák-magyar hadihajó
tegnap Sangaiból jövet Honkongba érkezett négy
napi tartózkodásra. A hajón minden rendben van.
Utközben a hajó két hajótörött embert mentett meg.

— Korizmics Antal boykottálása. Igen érde-
kes, de épen olyan rejtélyes hirt hozott ma a
táviró. A londoni „Daily Mail" egy kairói tele-
grammja szerint Korizmics Antalt, az ottani nem-
zetközi biróság magyar tagját összes kartársai
boykottálták. A birák kijelentették, hogy addig
nem vesznek részt a tárgyalásokon, mig Korizmics
el nem távozik onnan. A szokatlan eset nagy föl-
tünést keltett Kairóban. A boykottálás okáról egy
szót sem szól a távirat. — A hir azért is Való-
szinütlen, mert Korizmics nem is a kairói nemzet-
közi bíróságnál müködik, hanem Alexandriában.

— Szabad kérnem egy kis tüzet ? Biberle
Károly müegyetemi hallgató — mint Prágából
táviratozzák — ma este hazafelé menőben a Ka-
mensky-téren megszólított egy urat, aki harmad-
magával ment:

— Szabad kérnem egy kis tüzet ?
A megszólított aki cseh ember, a németül

mondott kérés után némán fölemelte a kezét
és ugy arczul ütötte a technikust, hogy annak a
szeme is szikrázott. Biberle erre a váratlan fele-
letre előrántotta a revolverét és háromszor lőtt. A
lövések közül kettő talált s a barátságtalan ur su-
lyosan megsebesülve terült el a földön. A mentők
vitték haza. Sebe halálos. A többieket, Biberlével
együtt, a rendőrségre vitték. A meglőtt fiatal ember
szintén müegyetemi hallgató, de cseh. A neve
Linhard.

— Régi pénzek. Pozsonyból írják : Sprinzl
János, pozsonyi polgár szőlőjében tegnap a nap-
számosok ásás közben egy nagy cserépfazékra
bukkantak, mely tele volt régi, nagyrészt Zsig-
mond király korabeli ezüstpénzzel. A becses lele-
tet egyelöre a pozsonyi szolgabirói hivatalban
helyezték el.

— Murányvár romjai. Széchy Máriának, a
Marssal társalkodó murányi Vénusnak várához, a
hires Murányvárhoz mostoha az idő. Az idő, amely
Faraó egyiptomi guláit fuvallatonkint tereli az
enyészet felé, az egykor sok szépet látott várat
ököllel döngeti, rombolja. Az utóbbi napok viharjai
ledöntötték a „Czigányka" nevü bástya falát, le,
a rettenetes és meredek mélységbe. Hányszor állott
e falhoz támaszkodva a vár urnője, a hatalmas
Széchy Mária, hogy szemeit a mélységben kígyózó
utra szegezvén, megláthassa a szerelmes Wesse-
lényi Ferencz közeledését! Az örömnek és bánat-
nak mennyi könyét hullathatta itt és mennyi édes

suttogás és bánatos sóhaj hangozhatott el itt szép
ajkáról! Vége, mindennek vége már; a magyar
történet legkedvesebb epizódjainak színpadját szét-
bontja az idő s a helyén nem marad kő kövön.
De a hely azért örökre kedves és emlékezetes lesz
minden magyar emlékezetében. •— Nem kímélte
meg a vihar az Andrássyak ősi fészkét, Kraszna-
horka-Váralját sem, amelyben a család homonnai
ágának sírboltja van. Ennek a kápolnáját is meg-
rázta hatalmasan és besüvitett a sírbolt mélyébe
is, ahol gróf Andrássy György országbíró aluszsza
Örök álmát hitvese és György nevü fia között.

— Uj táviróhivatal. A pestmegyei Örkényben
a postahivatallal kapcsolatban táviróhivatal nyilt
meg 15-én. Az uj távirda magán és állami távira-
tokat és távirati utalványokat vesz fel.

— Merénylet Faragó Ödön ellen. Salamon
Dénes zentai közjegyző levelet kapott sógorától,
Faragó Ödöntől, a magyar származásu kínai vám-
hivatali főigazgatótól, akit idehaza Magyarországon
is igen sokan ismernek. Ebben a levélben leirja Fa-
ragó, hogy Tien-Csinben merényletet követtek el
ellene, a merénylet azonban szerencsére meghiu-
sult. Faragó levele szerint igy történt a dolog :
Faragó Ödön egy délután sétára indult a város
mellett elterülő erdőségbe, melyet sétahelyül szok-
tak használni a kinai előkelőségek. Akkor azonban
véletlenül senki sem sétált az erdőben. Egyszerre
egy bokor mellett fehér porfelleg keletkezett
eiőtt. A fehér porfelleg a Faragó szemébe
hintett mészpor volt. Kinában a gyilkosok elő-
ször áldozatuk látóképességét veszik el, sze-
mükbe erős mészport hintenek, mely őket
megvakitja, s igy bánnak el velük. Faragó
Ödön rögtön fölismerte a helyzet veszedelmes
voltát. Szerencséjére a gyilkosok meglehetősen
ügyetlenek voltak s igy szemevilága épségben ma-
radt. Ugy vehette észre, hogy a támadó suhanczok
villogó késekkel rohantak feléje. Faragó se volt
rest. Azonnal védelmi állásba helyezkedett és erős
botjával oly csapásokat mért támadóira, hogy
azok rövid tusa után eliramodtak. Hazaérve,
azonnal jelentést tett a rendőrségnek, mely a nyo-
mozást rögtön meginditotta. Átkutatták az erdőt,
de a merénylőknek nyoma veszett. A rendőrség
még mindig erélyesen kutat, de eddig eredmény-
telenül. Faragó Ödönnek számosan gratuláltak
szerencsés megmeneküléséhez.

— Halálozások. Beksics Ignácz Somogyme-
gyei tanfelügyelő, Beksics Gusztáv miniszteri ta-
nácsos testvéröcscse Kaposvárott elhunyt. — Lav-
ner Teréz tegnapelőtt reggel Budapesten meghalt.
Az elhunyt rokonságban állott a vizeki Tallián-
családdal.

— Egy szemle következményei. A mult hé-
ten az üllői-uti uj honvédkaszárnyában szemle
volt. Az ezredparancsnok megnézte a legénység
felszerelését hogy jó-e, nem nagyon kopottak-e a kö-
pönyegek, sorra járta a szobákat, hogy tiszták-e. Az
ilyen szemléket rendesen általános felfordulás előzi
meg. Tisztogat mindenki. Az önkéntes uraknak
is le kell porolniok a saját polczaikat, szabály-
szerüen kell hajtogatni a nadrágot, az ujjast, a
zubbonyt, továbbá le kell kefélni a szalmazsákról
a sarat, és az ágyvasakat meg kell törülgetni. A
szemlét pedig két dolog követheti: félnapi va-
káczió, vagy kétheti kaszárnyaáristom, néha ellen-
ben hat óra vas. Az előzmény a rendes szokás
szerint történt, ami a szemle után következett, az
sem volt valami nagyon meglepő dolog. Előfor-
dult már máskor is, hogy az ezredes ur nagyon
megvolt elégedve a renddel, a tisztasággal. Hanem
most jött valami szokatlan dolog. Az ön-
kénlesek nem örültek az ezredes ur dicséretének,
hanem haragudtak a felfordulásért, a tisztogatásért.
Az már még se járja, hbgy ők, az önkéntesek,
a tiszti bojt várományosai, tulajdon kezükkel hoz-
zák rendbe ágyaikat, ruháspolczaikat, tulajdon ke-
zükkel távolítsák el az asztalra hányt almacsutkát,
mandulahajat és czukros-staniczlit. Ezért boszut
kell állaniok. Erre pedig alkalmatos valami ujság-
czikk. Csak el kell valahogy mesélni a dolgot
olyan helyen, ahol sokan meghallják. És ma már
az egész városban hallatlan brutalitásokról susog-
tak az emberek, sőt az ujságokhoz is szenzácziós
leleplezések érkeztek az uj honvéd-kaszárnya rej-
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telmeiröl. Egyik munkatársunk tudakozódot a do-
log felöl, de természetesen nem akadt a hireszte-
lésnek gazdája, söt a legilletékesebb helyröl föl is
kértek bennünket, ne adjunk hitelt a — hizott téli
kacsának. Mert nem is képzelhető, hogy a tiszti-
kar a jövendőbeli kollegákkal ugy bánjék, vagy
olyan bánásmódot engedjen meg, hogy azok mél-
tatlanok legyenek a király kardbojtjára.

— A katonaszökevény üzlete. Smetana Ká-
roly kereskedő — mint Lugosról irják — a mult
év októberében nagy kézmüáru-üzletet nyitott Lu-
goson. A kereskedő budapesti és bécsi czégektől
körülbelül 30.000 forint értékü árakat vásárolt
össze, persze hitelre. Azonban alig nyitotta meg
az üzletét, szuronyos katonák jöttek érte és elfog-
ták mint katonaszökevényt. Smetana börtönbe ke-
rült s az üzlete vezetését egy Grosz Gyula nevü
emberre bizta. Grosz rendben csinálta a dolgokat
január elejéig, a tizenötödikén lejáró váltók kifi-
zetéséhez azonban nem volt kedve. Egy éjszaka
eladta az üzletet egy Morenn Levi nevü kereske-
dőnek, aki ma reggel már ki is akasztotta a czég-
tábláját. A becsapott hitelezők nyomban följelen-
tették a dolgot s a följelentésre Groszt már ma
el is fogták. Az üzletre birói zárt rendeltek el.
Az összes hitelezők kára körülbelül ötven-hatvan-
ezer forint.

— Megszökött betörő. A lugosi rendőrség
táviratilag tudatta a fövárosi rendőrséggel, hogy
ott Vig János temesvári születésü harminczéves
kocsis betöréses lopást követett el és megszökött.
Utját valószinüleg Budapestnek vette. A betörő
ötös és tizesbankjegyeket, hét arany remontoir
órát, egy hosszu aranylánczot, arany medaillont,
egy pár gyémánttal kirakott arany függőt és több
ezüst karpereczet vitt magával.

— Öngyilkos magyar báró. Baranya vár-
megye főispánjához jelentés érkezett a belügy-
miniszterium utján Kínából, hogy báró Bohus
Ignácz magyar huszárfőhadnagy Bangkokban agyon-
lőtte magát. A hazájától messze öngyilkossá lett
báró 1858-ban született Duna-Földváron, Egyideig
hivatalnokoskodott Budapesten, aztán beállt a had-
seregbe. Utóbb Törökországon át Kínába vándorolt
és fővigyázó lett a bangkoki vasuti épitkezésnél.
Az öngyilkosságot augusztus 19-én követte el.
Zsebeiben csak utlevelét és katonai menlevelét
találták.

— Bányaszerencsétlenségek. Az esztergom-
megyei bányákban utóbbi időben egymást érik a
halálos kimenetelü szerencsétlenségek, de felelős-
ségre még nem vontak soha senkit sem. Ma is a
következöket jelentik Esztergomból: Bartal János
bányászra a tárna fala rádőlt és maga alá temette.
Bartal azonnal szörnyet halt Az árvavölgyi bánya
„Samu" nevü tárnájában Kollár Jakab bányászra
a tárna felső részéből egy óriási szikla zuhant,
amely a bányász karjait összetörte.

— A borhamisítók. A borhamisítókra és a
hamis borok ki mérőire most ugyancsak rájár a
rud. A hatóságok nemcsak a fővárosban, de
az országban mindenütt erélylyel lépnek fel elle-
nük és kérlelhetetlen szigorral bánnak el velük.
Legutóbb Csapó Lóránt pomázi főszolgabiró tett
körutat a járásában s eközben vagy hatvan bor-
mintát vett magához. A gyanus borokat beküldte
a borvizsgáló-bizottsághoz, amely hamarosan el
fogja dönteni, hogy a minták tényleg hamis
borokból valók-e ?

Adáról pedig azt jelentik, hogy az adai köz-
ségi orvos, dr. Herczl Fülöp és a rendőresküdt
Biró János. Rull és Mayer adai bornagykereskedő-
czég pinczéjében tiz hektoliter hamis bort talált.
Mindegyik hordóból egy-egy üveggel beküldtek a
központi borellenörzö bizottságnak vegyelemzés
végett.

— Sikkasztó bankhivatalnok. Ezuttal nem a
könnyelmü, pazarló életmód, a költséges passziók,
hanem a gyors meggazdagodás vágya vitt a bűnbe
egy bankhivatalnokot, aki hozzányult a főnöke
pénzéhez, hogy azon sorsjegyeket vehessen. Loszky
Károlyról van szó, aki a Kecskeméti-utczában
Fuchs Vilmos-féle banküzlet pénztárosa volt, s
akiről kiderült, hogy körülbelül hat-nyolczezer fo-
rintot sikkasztott. Loszky már vagy tiz nap óta
nem járt be a hivatalába, és távolmaradását sem-

mivel sem igazolta. Főnöke azt hitte, hogy beteg
és ezért a lakásán személyesen akarta felkeresni
Loszkyt azonban nem találta otthon, csak a fele-
ségéi. Az asszony férje hollétéről sem tudott fel-
világositást adni. Kétségbeesetten panaszolta, hogy
férje elseje óta rendkivül izgatott volt és azt han-
goztatta, hogy megöli magát, ha az osztálysors-
játékon nagyobb összeget nem nyer, mert több
ezer forintot tett koczkára. Fuchs rosszat sejtve,
nyomban pénztárvizsgálatot tartott, akkor kiderült
hogy a pénztáros már egy-két év óta rendszere-
sen sikkasztott, ugy, hogy a postautalványon be-
érkezett pénzeket eltulajdonította. A bankár erre
följelentést tett a hütlen pénztáros ellen a rendör-
ségnél, amely Loszkyt mindenfelé keresi. A laká-
sán január ötödikén volt utóljára és onnan ezek-
kel a szavakkal távozott:

— Nem tudom, mi lesz velem! Beteg vagyok,
halálosan beteg!

Felesége azt hitte, hogy csak tréfál, és nem
is sejtette, hogy milyen sötét gondok gyötrik. Na-
gyon valószinü, hogy már nem kerül meg élve,
mert gyakran emlitette, hogy ha valaha állásából
kifolyólag valami baja lenne főnökével, a vizbe
öli magát. A rendőrség is azt hiszi, hogy a rossz
utra tévedt ember fenyegetését már be is váltotta,
mert a mult pénteken éjjel egy hozzá hasonló és
személyleirásának teljesen megfelelő külsejü em-
bert láttak a lánczhidról a Dunába ugrani, aki
nyomtalanul eltünt. A rendőrség mindamellett foly-
tatja a nyomozást.

— Akik a kormányozható léghajóban „utaz-
nak." A fővárosban legutóbb két ügyes csaló járt,
akik több gazdag polgárt nagyobb összeg erejéig
becsaptak. Elegánsan öltözködtek s ahová beállí-
tottak, mérnököknek mondották magukat. Azt álli-
tották, hogy feltalálták a kormányozható léghajót
s hogy szavuknak nagyobb hitelt szerezzenek, egy
Németországban kiállitott szabadalom-levelet mu-
tattak fől, amely az általuk föltalált léghajóra vo-
natkozott. Azonkivül egész halom ajánlólevél volt
náluk külföldi szak-kapaczitásoktól, amelyekkel a
hiszékeny emberekel becsapták. Hogy minél töb-
ben menjenek lépre, a fövárosi és vidéki lapokban
többször ilyen kishirdetést tettek közzé :

Kormányozható léghajó.
Pompás üzlethez tökével ren-
delkező egyén kerestetik. A
találmány uj és már szaba-
dalom is van rá. Értekezések:
Mindennap d. e. 10—12 és
délután 6—7-ig Vadászkürt-

szálló II. em. 21.
A hirdetésre különösen a vidékről reagáltak

sokan, első sorban egy nyugalmazott közös hadse-
regbeli százados, akinek már régi álma volt a
kormányozható léghajó megvalósitása. Az ügyes
gazemberek érintkezésbe léptek vele, és a száza-
dossal ugy el tudták hitetni a kormányozható lég-
hajó dolgát, hogy az meghívta őket birtokára és
hosszabb ideig vendégül látta öket. A szélhámosok
háromezer forintot csaltak ki töle. — Másik áldo-
zatuk egy fővárosi előkelő miniszteri hivatalnok,
aki három részletben ezerkétszáz forintot adott ne-
kik. És ki tudja, még hány embert csaptak volna
be, ba egy bécsi lapban meg nem jelenik egy köz-
lemény, amely öket, mint csalókat leplezte le. —
A két jómadár erre hirtelen odább állt. Becsapott
ügyfeleik hiába keresték öket, már csak hült he-
lyét találtak a „feltalálók"-nak.

A károsultak végre is a rendőrséghez fordul-
tak, de itt sem segíthettek rajluk, mert a jómada-
rak akkor már messze jártak a fővárostól. Buda-
pesten mint Osterlamm Rikárd és Helfer Zsig-
mond német mérnökök szerepeltek és azt állitot-
ták, hogy eddig állandóan Bécsben tartózkod-
tak. A rendőri nyomozat konstatálta, hogy a csa-
lók egyike tényleg egy elzüllött német mérnök,
társa pedig morvaországi illetőségü szökevény
katona.

A fövárosi rendőrség tegnap értesült arról,
hogy a csendörök elfogták őket Kassán. A két
szélhámos katonaruhába bujt és igy akart átszökni
a határon. Több mint kétezer forint készpénzt ta-
lállak náluk. Mind a kellőt elzárták és erős őrizet
alatt tartják.

— Benzinrobbanás a fővárosban. Ma délelőtt
kevéssel tizenegy óra után ágyudörejhez hasonló
hatalmas robaj ijesztette meg azokat, akiknek dol-
guk akadt a nagy diófa- és dohány-utcza környé-
kén. A nagy diófa-utcza harmadik számu házában

nagy benzinrobbanás történt, amelynek ereje az
egész környéket megrázta, detonácziója pedig még
messze a körutakon is hallható volt. Az eset rész-
letei a következők ;

Windt Ignácz fűszeres délelött tizenegy óra-
kor lekülte Goldstein Zsigmond nevü inasát az
udvarról nyiló pinczébe, hogy az egyik kőedényből
egy liter benzint hozzon fel. A fiu zárt lámpát vitt
magával, amely azonban a pinczéből feljövet ki-
aludt. A sötétben az inas megbotlott és elejtette
az üveget, amelyben a benzint hozta. Visszament
tehát az üzletbe, ahol azonban mit se szólt bal-
esetéről, hanem egy másik üveget vett és azzal
ujból a pinczébe ment. Meg akarta gyujtani a
lámpát, amelyet olt hagyott volt. Az égő gyufától
azonban az imént szétömlőtt benzin párája erős
pukkanással meggyuladt. Az inas megijedt a tűz-
től és felrohant. — A pinczéből csakhamar
erős füst tódult ki. A házmesterné, aki hallotta
a pukkanást, főllármázta a házat, mert tudta,
hogy a pinczében robbanékony anyagok vannak,
és hogy óriási szerencsétlenség történhetik. A
háromemeletes házban ugyanis a nagyszámu lakón
kivül posta- és táviró-hivatal, egy egyleti helyiség
és egy korcsma is van, ahol már sok vendég gyült
egybe az ebédhez. A veszedelemről nyomban ér-
tesitették a tűzoltóságot és a mentőket is. A nyol-
czadik kerületi tüzőrség csakhamar ott termett és
az oltáshoz látott. A mentők is kivonultak egy
kocsival. Az udvaron ekkor már nagy tömeg ve-
rődött össze, melynek sejtelme sem volt róla, hogy
hogy mily nagy veszedelemben forog. A tüzoltók
figyelmeztették a közönséget, hogy távozzék, mert
robbanás történhetik, mire sokan el is mentek, de
huszonöt-harmincz ember nem akart tágítani. Ma-
kacsságuknak sokan megadták az árát, mert ne-
gyed tizenkettő tájban tényleg megtörtént a fülsi-
ketítő robbanás, amelynek következtében többen
megsebesültek. A negyven kilogramm benzint tar-
talmazó vaskazán robbant föl. A robbanás ereje a
kazán leforrasztott vasfödelét oly erővel vágta a pin-
czegádor boltozatához, hogy a lépcsők megrepedtek.
A tüz kicsapott az udvarra, és a nehéz tölgyfaajtó
szilánkjai egészen a harmadik emeletig fölrepültek.
A háznak csaknem valamennyi ablaka csöröm-
pölve zuzódott össze és a szétrepülő üvegdara-
bok igen sok embert megsebesitettek. A hatalmas
kapu is annyira megrongálódott, hogy most nem
lehet becsukni. — A tüzoltók fáradhatatlanul foly-
tatták az oltást. Hat tüzoltó a pinczébe is le-
merészkedett, de csakhamar jajveszékelve rohan-
tak vissza. Ugyanis alighogy a pinczébe léptek,
megtörtént a robbanás, és kinek szakállát, baju-
szát, kinek haját vagy arczbőrét pörkölte le a ki-
csapó láng. A hat tüzoltó, névszerint Rastner
Gyula, Stihner István, Sajtos Ferencz, Pálinkás
István, Benkő Sándor és Stokra József égési
sebeit a mentők bekötözték, kettőt közülök a
Rókus-kórházba szállitottak. Hasonlóképen kór-
házba szállitották Szigeti János korcsmárost, akit
a pinczeajtó egy deszkája a falhoz vágott, és
Balázs-Horváth János borkereskedőt is. Egyiknek
sebesülése sem sulyos, és néhány nap alatt meg-
gyógyulhatnak. Megsebesült ezeken kivül vagy
hét-nyolcz kiváncsi is, akiknek sebeit a mentők
az udvaron bekötözték, aztán elküldték öket. A
rendőrség vizsgálatot inditott arra nézve, hogy a
robbanásért kit terhel a felelősség.

Napirend. .
Naptár; Kedd, január 17. — Római ka-

tholikus: Antal. — Protestáns: Antal. — Gö-
rög-orosz: (január 5.) Tropempt. — Zsidó: Sche-
bat 6. —Nap kél: reggel 7 óra 27 perczkor,
nyugszik: délután 4 óra 21 perczkor. — Hold kél:
délelött 7 óra 50 perczkor, nyugszik: este 11 óra
50 perczkor.

A földmivelésügyi miniszter fogad délután 4
órától.

A Nemzeti Szalon kiállítása (Ferencziek
tere 9.) nyitva délelőtt 9 órától este 9 óráig. Belépti dij
20 krajczár.

Nemzeti muzeum régiségtára nyitva d. e.
9—1-íg. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is,
50 krajczár belépődij mellett tekinthetök meg.

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

A „Hódoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz
óriási körképe, Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 1/2 5 óráig. Belépő dij 50 kr. Gyermek-
jegy 80 krajczár.
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A sikkasztó főhadnagy-
Kronfeld Richardról, a sikkasztó főhadnagy-

ról ujabb hirek vannak forgalomban. Tegnap este
az orfeumokban az a hir terjedi el, hogy a meg-
szökött főhadnagy öngyilkos lett. Ez a híresztelés
a Somossy-orfeumban drámai jelenetet idézett elö,
A barna "Emmy", a főhadnagy csinos barátnője,
mikor az öngyilkossági esetet tudtára adták, elhal-
ványodott, idegrohamok lepték el és élettelenül
zuhant székéről az asztal alá. Az asztaltársaság
tagjai felsegítették és nagysokára sikerült öt
feléleszteni. A kétségbeesett leányt vigasztalni
kezdték és arról győzték meg, hogy a hir
minden alapot nélkülöz. A lecsillapodott és
megvigasztalódott leány aztán egy ujabban össze-
verődött társaság közé ült és habzó Mumm-
pezsgövel nyomta el a sóhajt, amely az is-
meretlen helyre távozott, feledhetetlen „Maki" felé
röppent.

Volt azonban valaki mégis, akire sulyos csa-
pásként nehezedett ez a hir. A legnagyobb vesz-
teség őt érte. A főhadnagy is viszontszerette. A
legnagyobb csalódás azé a szép szőke leányé
volt, mert a délczeg főhadnagyot ö tartotta a leg-
tökéletesebbnek. Ugy volt, hogy egymáséi lesznek

Mikor annak a leánynak az édesatyja meg-
halt, kiderült, hogy nem maradit vagyon. Az elhalt
után nem maradt semmi, még életében elkallódott
a vagyona. A leányt nem vehette el, aki különben
a lipótvárosi jobb körökben, természeti elönyei és
kiváló műveltségénél fogva szivesen látott vendég
volt. Ez a körülmény, hogy nem volt meg az
anyagi eszköz a házasságra, a leányt mélyen
elkeseritette; de azért remélt. Reménységének
utolsó szikráját az ujabbi katasztrófa hamvasz-
totta el.

Kornfeld főhadnagy még mielőtt a bün utjára
tért, megérdemelte ezt az önfeláldozó szeretetet
A természet minden adományaival meg volt áldva.

Képzettsége mellett az összes európai nyel-
veket beszélte. Mikor mint önkéntes a tiszti vizs-
gát letette, Schosbergernél foglalt el titkári állást,
de rövid idő mulva Angliába vitte ambicziója. Egy
világháznál, a hires Dreyfus-czégnél kapott fényes
alkalmazást. Itt csakhamar megnyerte egyik főnöke
tetszését, aki a franczia hadseregben szintén abban
az időben tett eleget katonai kötelezettségének.
Elérkezett a fegyvergyakorlat ideje. Kronfeld. a
budapesti ezredparancsnokságtól behivót kapott.
Mikor bejelentette távozását, főnöke neheztelt
ezért, felszólította, hogy bujjék ki a fegyvergya-
korlat kötelezettsége alól annál ínkább, miután
nehezen nélkülözhetik. Est a felszólítást Kronfeld
megsértődve utasitotta vissza.

A nézeteltérések annyira kiélesedtek, hogy
azonnal végleg ott hagyta ezt a nagyreményekre
jogositott és egész életére döntö befolyást gyako-
rolt állást. Visszajött Budapestre. A fegyvergyakor-
lat idejét leszolgálván, fölöttes tiszttársai, akik a
jó modoráért megszerették, arra animálták, hogy
lépjen be a tényleges tisztek kötelékéibe.

Kereskedelmi viszonyaink nem valami ke-
csegtető állapota egy ily nagyobb kaliberü és jobb
társadalmi pozicziót ambiczionáló egyéniségének
megfelelö hatáskört és pozicziót nem biztosíthat-
ván, arra kényszeritette öt, hogy ezt a csillogó aján-
latot elfogadja. Igy lett Kronfeld Jenő a közös
hadsereg tényleges hadnagya, majd rövid idő
mulva föhadnagya.

Mindenütt szivesen látták a behizelgő modoru
snájdig tüzértisztet. Leggyakrabban a lipótvárosi
elöbbkelö körökben letetett látni. Ez az anyagilag
nagyon is fölötte álló társaság áramlata vitte öt
fokonkint a jövedelmével arányban nem álló uri
passziókba. Utóbbi időkben már érezte a közelgő
veszedelmet. Azért sokat foglalkozott azzal az esz-
mével, hogy kilép a hadseregből és polgári állást
keres. E tervét közölte is barátaival. Jóakarói tisz-
tességes állást helyeztek neki kilátásba, de ugy
látszik, hogy ez puszta ígéret maradt.

A jourok, kaszinók és orfeumok látogatásá-
val járó költségek által okozott apróbb hézagokat
azzal töltötte be, hogy lóvásárlásokkal és közveti-
tésekkel foglalkozott.

Az olcsón vett lovat jól betanította, aztán
jó haszonnal tuladott rajta. De ez a kis mellék-
kereset utóbb már nem volt képes anyagi bajait
eloszlatni. Előbb Grünhut nagyfuvaros, aztán Holit-
ser Gusztáv czégek nevére v á l t ó t h a m i -
s i t o t t . Ezt követte a már emlitett Deutsch,
Tibor-féle váltóhamisítás. Ezt a váltót ja-
nuár másodikán értékesitette egy helybeli pénz-
intézetnél. A kapott pénzösszeg egy részét apróbb
adósságainak kiegyenlítésére forditotta.

Két nappal szökése előtt a lipótvárosi kaszi-
nóban volt. A helyiség egy félreeső zugában huzó-
dott meg. Barátai faggatták, kérdezték: mi baja.
Fölkérték, hogy zongorázzék. És a jó Muki, aki
sohasem tagadta meg barátai kivánságát, nem volt
képes a kérésnek eleget tenni. E percztől fogva
barátai nem is látták.

Az ezred parancsnoksága, amint a szökést
megtudta, értekezletet tartott. A tárgyalásról jegyző-
könyvet vettek fel. Konstatálták, hogy a rábízott
pénzekben a hiány háromezer forintra rug. A
végrehajtásszerü biztositás szüksége fennforogván,
az ügy lebonyolításával dr. Rózsa Vilmos ügyvédet
bizták meg. A parancsnokság e megbízása alapján
az ügyvéd benyujtotta a kérvényt az V. kerületi
járásbirósághoz, mely a biztositási végrehajtást a
sikkasztott összeg erejéig elrendelte.

Dr. Rózsa Vilmos ügyvéd ez alapon tehát ma
délután megtartotta a biztositási végrehajtást ugyan-
csak a rendőrség közbenjöttével, mely a pecséteket
szedte le a bezárt ajtókról.

Összesen ezerhatszáz forint értékü ingóságot
találtak és foglaltak le. Szőnyegek, luxustárgyak
voltak a lefoglalt ingóságok. Találtak még kifize-
tetlen számlákat és koronás-bankokból kölcsön
utján szerzett befizetési könyvecskéket, továbbá egy
levelet, melyben egy tízezer forintos kötelezvény
volt, melyet azonban nem értékesíthetett.

A biróság zárgondnokul Takács Sándort, dr.
Rózsa Vilmos segédjét nevezték ki, aki a lakást
bezárta és a kulcsot magával vitte.

Kronfeld Jenő szökését nagyon megkönnyí-
tette a polgári öltözék, mely a karcsu, magas pa-
rolihoz szokott csinos tisztet ugyancsak, kivehette
a formájából. Volt barátai azt hiszik, hogy India
felé vette utját.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Rothauser Teréz. Ez a jeles müvésznő itt

cseperedett föl és itt tanult magyar földön. Mi-
után jelenleg a berlini udvari operaházban énekel
és ott igen elökelő helyet foglal el, a m i gyerme-
kes frazeológiánk meg fogja róla állapítani, hogy
külföldön szerez dicsőséget a magyar névnek."

§zerez, de nem a magyar névnek. Szerez a német-
nek és szerez — méltán — önmagának. Mert min-
den müvész a maga fényét csak arra a nemzetre
veti, amely nemzetnek a kultúrája föl tudta szívni.
Ha a mi kultúránk annyira meg fog erősödni, hogy
művészeinket nemcsak emlőinkhez, hanem géniu-
szunkhoz és intézményeinkhez tudjuk majd tán-
czolni, az lesz majdan a m i tisztességünk;
de ha a mi kulturánk erre nem képes és egy
másik nemzet kulturájának kell közbelépnie, hogy
a magyar müvészi energiák el ne kallódjanak, az
annak a m á s i k nemzetnek a tisztessége. Rot-
hauser kisasszonyt ma este hallottuk a Royalban.
Müvészi értelme igen magas, müvészi lelkiismere-
tessége talán még magasabb szinvonalon áll. Min-
dent, ami az énekben zenei és technikai elem, a
legmesszebbmenő preczizitással dolgoz ki, semmit
el nem csen, semmit el nem lapít és el nem
dilettánskodik. Ez az, ami az éber és érzékeny
hallgatónak oly végtelenül jól esik. A müvésznő
mezzoszepránját a g-ig tiszta fény boritja és
drámai erő duzzasztja. És bár nem hatá-
rozott egyéniség, ízlése és finom intencziói
oly gazdagok, hogy teljes közvetlenséget hoz
létre közte és a hallgató között. Tudásá-
val és értelmével olyan nehézségeket küzdött le,
aminőket például Strauss Rikhárd dala („Traum
durch die Dämmerung") támaszt az énekesnek.
Mennyi technikai és kifejezésbeli kényesség egy
kis dalban! Megjegyezzük, hogy ez Straussnak
egyik legpoétikusabb erejü szerzeménye, amely tar-

talmasabb nem egy szimfonisztikus müvénél. Rot-
hauser kisasszonynak ma este olyan sikere volt,
aminőre a hangversenyterem dobogóján az utóbbi
években alig emlékszünk, hogy lett volna magyar
énekesnőnek. A hangversenyben közremüködött
Perényi István, egy képzett fiatal gordonkás ; játéka
jobb volt, mint a gordonkája, amelyet talán ki
kellene cserélnie. ' m. g.

* Operaház. A magyar királyi operaházban
holnap, kedden, a „Roland mester" előadása, R.
Hilgermann Laura asszony hirtelen megbetegedése
miatt elmarad, s helyette a „Tannhäuser" kerül
szinre, melyben a főbb szerepeket Dióssyné, M.
Rotter Gizella, Perotti, Takáts és Ney énekelik.

* Midás király. A Népszinház legközelebbi
ujdonsága, Barna Izsó „Midás király" czimü
operetteje lesz, amelynek szövegét Ujváry Béla
irta. Az uj operette pénteken kerül szinre. A fő-
szerepeket Hegyi Aranka, Z. Bárdi Gabi, Csatai
Zsófi, Vidorné, Németh József és mások játszák.

* Várszínház. A „Mignon" czimszerepében ma
este Várady Margit vendégszerepelt. A kisasszony,
akit már több hangversenyből ismerünk, igen
intelligens énekesnő. A hangja nem épen nagyter-
jedelmü, de tisztán cseng és jól iskolázott. Játéka
is ügyes. A szépszámu közönség nagyon rokon-
szenvesen fogadta és a felvonások alatt és után
többször kitapsolta a lámpák elé.

* Estély a lipótvárosi kaszinóban. A lipótvá-
rosi kaszinó január 21-én este fél tiz órakor
D'Albert Jenő zongoramüvész és Messchaert János
hollandi királyi kamaraénekes közremüködésével
hangversenyt rendez..

* Kamarazene. A budapesti kamarazene-
egyesületnek szerdára, január 18-ikára kitüzött
hangversenye, Hubay Jenő megbetegedése miatt,
elmarad. Az e hangversenyre váltott napijegyeket
a „Harmonia" becseréli, mert ugyanez a müsor
Forrai Sándor zongoramüvész közremüködésével
február 5-én kerül előadásra. A legközelebbi est
január 28-án lesz D'Albert Jenő közremüködésével.

* Fulda uj darabjai. A berlini Lessing-szin-
ház e héten Fuldának két egyfelvonásos apróságát
fogja bemutatni. Az egyik a „Rovás," amelyet a
szerző nemrégiben olvasott fel a berlini ujságirók
javára, a másiknak czime „Egy becsületbeli ügy."
Mindkét darabnak komoly tárgya és erősen szo-
cziálisztikus színezete van.

* Sedlmair és Mahler. Sedlmair Zsófia, a
bécsi udvari opera énekesnője, aki hosszabb időn
át Budapesten is vendégszerepelt, összetüzött Mahler
Gusztáv igazgatóval. A müvésznő most elbocsátását
kérte.

* Szinház megnyitása Sepsi-Szent-Györgyön.
Ez a csinos székely város (melynek Háromszék
1848-iki hőstörténetében oly ragyogó szerepe volt),
nagy költséggel remek kis szinházat épittetett az
elmult félév alatt. Párja nemhogy az egész székely-
földön nem akad, de egész Erdélyben sincs,. Ko-
lozsvártt kivéve. E z a z e l s ő á l l a n d ó szé-
k e l y s z i n h á z ! A többi székely városokban
— még Maros-Vásárhelyen is — csak improvizált,
kopott és szük helyiségekben nyomorkodik a szi-
nészet ; Sepsi-Szent-György tehát e tekintetben is
valamennyi székely és erdélyi várost tulszárnyalt,
a dusgazdag Brassót is. A tágas, (450 nézőre való)
és igen csinos nézőtér, vidám rokokó-stilben, dus ara-
nyozással és csinos plafond-festményekkel van diszitve
és igen könnyen gyönyörü, alkalmas tánczteremmé is
átalakítható. Az állandó szinpad pedig, mely 10 mé-
ternyi proscenium-nyilással bir, szintén díszesen
festve, minden szükségesekkel el van látva. Két
nagy öltöző-helyiség, tágas előterem, ruhatár,
kényelmes buffet-terem és három külön lépcsőzet
egészíti ki a szinházat, amelynek ünnepélyes meg-
nyitása január 14-én történt meg. Ez alkalommal
a „Prológ" után a Herczeg Ferencz „Három testőr"
czimü bohózatát adták elő a sepsi-szent-györgyi
műkedvelők kitünő sikerrel, amit reggelig tartó
pompás tánczmulatság követett. Ez első székely-
szinház létesítésében a főérdem ifjabb Gödri Fe-
rencz polgármestert illeti, aki nemcsak az egész
épitkezési vezette nagy fáradsággal és buzgalom-
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mal, hanem még a csinos megnyitó-prológot is 6
maga irta hozzá sikerűit alexandrinusokban. A
város közönsége nyomban ki is fejezte elismeré-
sét és háláját a jeles ifju polgármester iránt,
akit ezüst irókészlettel és aranytollal leptek meg.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* Irodalmi ünnepélyek. A pozsonyi Toldy-kör,

mint tudósitónk jelenti, Thaly Kálmán elnöklésével
tegnap tartott közgyülésén elhatározta, hogy az
idén három országos ünnepséget rendez: Petőfi
halálának ötvenedik, Vörösmarty születésének szá-
zadik és a kör fönnállásának huszonötödik évi for-
dulóján. Elhatározta továbbá a közgyülés, hogy gróf
Zichy Jenőt fölkéri egy fölolvasás- tartására.

AZ Izraelita Irodalmi társulat kiadványai. Az
izraelita magyar irodalmi társalat két diszes kö-
tettel lép az idén a könyvpiaczra. Az egyik a
Bacher Vilmos és Bánoczi József szerkesztésében
megjelent Évkönyv, mely a tárulati közleménye-
ken kivül ezuttal különösen gazdag irodalmi részt
(23 ivet) foglal magában. Ez az irodalmi almanach
rendesen sok becses olvasmánynyal szolgál, most
is ki kell emelnünk belőle dr. Blau Lajosnak
Erzsébet királynéról szóló megemlékezését, Frisch
Armin egyházpolitikai tanulmányát, Peisner Ignácz
Hermanné-Politzer Bertha és Szántó Kálmán szép-
irodalmi dolgozatait, a versek kőzül Makai Emil
imádságós költeményét („Ágyban, párnák közt"),
Radó Antal fényes Byron-fordítását !("Jefte lánya a
héber melódiákból"-) Telekes Béla gyászkölteményét
és Lenkei Henrik drámai versét, a „Kain halálát."
Kiváló kulturtörténelmi érdekességü Mandl Bernát
közleménye is. („Kazinczy és a zsidók"-). A társu-
lat másik kiadványa dr. Bernstein Béla szombat-
helyi rabbinusnak történeti monografiája „Az
1848—49-iki magyar szabadságharcz és a zsidók."
Ehhez a huszonkét íves, igen fáradságos forrásta-
nulmányok. alapján készült munkához, melyből
mai tárczarovatunkban „Zsidó honvédek" czim
alatt közlünk mutatót, Jókai Mór a következö elő-
szót irta :

Szomoru jelenség volna, ha még a jelenkor-
ban Magyarországon afölött kellene vitatkozni,
hogy az emberi és polgári jogok a haza minden
lakójára nézve általánosak legyenek. Ezt megálla-
pítják törvényeink; de még szilárdabbá teszi a
közérzület.

Ámde az ész-tan örök szabályain tul, sz
igazság eszményi fölfogásán fölül maga az életté
vált tényállás biztositja az irott törvények szi-
lárdságát.

Magyarországon a Mózes hitvallás népe, a
héber faj, mindenkor legbuzgóbb hive voIt és ma-
radt a magyar állameszmének, a szabadságnak.

A legnagyobb megpróbáltatás korszakában, a
48—49-iki szabadságharcz alatt, bizonyitotta estbe
legigazabban.

Amidőn a hazának minden másajku népfajai,
amelyekkel a magyar szabadságát megosztotta,
amelynek fiait a Jobbágyságbél felszabadította,
földeiken urrá tette — fegyverrel támadtak ellene,
ugyanakkor a héber faj vérét, vagyonát és
szellemét hozta áldozatul a magyar nemzet, az
alkotmányos szabadság megvédelmezésére. — az
a héber faj, melyet egyedül felejtett ü a törvény-
hozás az alkotmány sánczaiból, az a zsidó nép,
mely egyedül nem kapott polgárjogot, egyenlőséget
e hazai milliói között.

Mégis szerette a hazáját.
Ezen csodálatos hazaszeretetnek nagyszáma

adatait találjuk e könyvben összegyűjtve.
Én, aki e tanulságos multnak dicső és gyá-

szos eseményeit keresztül éltein, az akkori intéző
körök közvetlen közelében, csak arról lehetek
tanuságot, hogy ezek a rendbeszedett adatok
valódiak.

A történetirodalom köszönettel tartozik értük
az összegyűjtő és rendező kéznek.

A magyar közönség sok megszívlelendő ta-
nulságot fog ezekből merithetni.

A magyar zsidók előtt pedig ama bibliai tüz-
oszlopként fog vezetőül világítani követésre méltó
elődeik példája.

Üdv az olvasónak!
Budapesten, 1898. augusztus 21-én.

Dr. Jókai Mór.
Mind a két könyvet a Franklin-társulat álli-

totta ki, igen izlésesen.

Az Akadémiából.
A Magyar Tudományos Akadémia III. (ma-

thematikai és természettudományi) osztálya ma dél-
után Than Károly elnőklése alatt ülést tartott.

Az előadások sorát Steindl Imre nyitotta
meg, akit az Akadémia legutóbb választolt tagjai
közé. Az uj országház tervezője székfoglalóját tar-
totta s mi más thémát választhatott volna magá-
nak, mint épen az uj parlamentet ? Rövidre fogott
értekezésében elöször is visszapillantást vet a kö-
zépkori (góth) stilus fejlődéséről a külömböző or-
szágokban, Franczia-, Német-, Angol-, Spanyol- és
Olaszországban. Kimutatja, hogy a stilus nemzeti
fejlődése nálunk nem volt lehetséges.

Ujabb időben, a gyüjtött motívumok alapján
keresett magyar stílust nem választhatta, mert
századokra szóló monumentális épületről van szó,
melynek megépítésénél egyéni kísérletezésnek nincs
helye. Mégis, nem akarta ezt az irányt sem meg-
tagadni, sőt annak fölhasználható részleteit, külö-
nösen a festészetben lehető teljességgel föl is hasz-
nálja. Leirja ezután röviden az uj parlament be-
rendezését, foglalkozva különösen a szobrászattal
és festészettel s végül meginvitálja az akadémiát,
hogy tekintse meg az épületet; ő természetesen a
legszivesebben fogja tudóstársait kalauzolni.

Steindlt előadása befejeztével lelkesen meg-
éljenezték.

Ezután dr. Laufenauer Károly levelező-tag
a haematidrosis szövettanáról értekezett. A vér-
izzadás, amily ritka, ép oly régen ismert beteges
tünemény. Már Nagy Sándorról azt olvassuk, hogy
vesztett csatája után felindulásában véres veritek
lepte el testét. Vérizzadó volt Herodes és assisi
Ferencz is. Ujabb időben valóságos csudaszámba
ment Latean Lujza, a belga leány, aki ideges ro-
hamai alkalmával homlokán, két tenyerén és tal-
pain vért izzadott. A vizsgáló orvosok ideges ter-
mészetűnek nyilvánitották a bajt.

A vérizzadás tudományos kutatói a baj ke-
letkezését illetőleg kétféle nézetet vallanak. Egyik
részük azt hiszi, hogy a bőrbe beágyazott vérerek
repednek meg s igy kerül a vér, izzadtsággal ve-
gyest, a bőr felszínére ; mások — és ezek képezik
a többséget — azt állitják, hogy a vér tisztán át-
szürődés utján jő az izzadtság-mirigyek ürterébe.

Az előadó egy betegénél, akinél fejfájás ki-
séretében időnkint vérző folt jelent meg a fejtetőn,
műtétet kellett végezni ép a vérző hely szomszéd-
ságában. Igy lehetségessé vált a pontos mikrosko-
pikus vizsgálat, melynek eredménye a következő:

1. Edényrepedésre valló vérömleny a bőrben
nem találtatott, 2., ellenben, vér található az
izzadtság-gomoly járataiban. E leletből következik,
hogy a vér tényleg átszürődés utján jő a kör-
nyező véredényekböl a mirigy ürterébe ; semmi
kétséget sem szenved, hogy a vérzés vaso-moto-
rius természetü.

Laufenauer még három előadást mutatott be.
Az egyik dr. Schaffer Károlyé, aki kimutatja, hogy
a terjedő hüdéses elmezavar lefolyásában a gerincz-
velöben ugyanolyan elváltozások fejlődnek ki,
mint a hátgerinczsorvadás alatt. A másik dr. Hajós
Lajosé, aki számos górcsövi rajz kiséretében tag-
lalja azokat a finom agybeli elváltozásokat, amelyek
a nehézkórban szenvedőknél előfordulnak, s a
melyekben e betegség okát keresni kell. A harma-
dik dr. Ranschburg Pálé, aki azt fejtegeti, hogy a
hysteria tünetei sem a ma dívó tisztán lélektani,
sem a pusztán materiális magyarázat alapján,
hanem csakis a két álláspont egyesítésével fejt-
hetők meg.

Schuller Alajos bemutatta Korda Dezsőnek
egy dolgozatát, amely azt bizonyitgatja, hogy a
melegség a mágnesezett vasban lassabban terjed a
mágneserők irányában, mint a többi irányokban.

Dr. Plósz Pál levclező-tag mutatta be végül
egy dolgozatát, amelyben szerzőtársai: dr. Doktor
Károly és dr. Pozsonyi L Jenő voltak. A dolgozat
kísérleti vizsgálatok segitségével elért eredmények
alapján azt fejtegeti, hogy a tápszerekkel bevett
szénhydrátokból a májban glyeogen mellett zsírok
is képződnek. Igy tehát a májat sok más mükö-
dése mellett zsirképző szervnek is kell tekintenünk.

FÖVÁROS.
(Hozomány.) A Gizella- és Maria Valéria-ki-

házasitási alapítványból kilencz szegény meny-
asszony kap öt-öt száz forintot kelengyére. A fo-
lyamodványokat február tizenötödikéig kell be-
adni. A menyasszonyoknak tizennyolcz éveseknél
idősebbiknek kell lenniök.

(A budai királyi vár biztositása.) A budai ki-
rályi várat most biztositották tűzkár ellen. Az épü-
let tizenkét, a belső berendezés másfél millió fo-
rintra van biztositva.

(A városi tüzkárbiztositó Intézet.) A pénz-
ügyi bizottság a városi tüzkárbiztositó intézet és
a tüzoltóság jövedelmét azzal is szeretné növelni,
hogy a tüzoltók fáradozását a károsodottakkal az
el nem pusztult vagyon értékéhez képest megfizet
tetné. A tanács ma délelött foglalkozott ezzel a
dologgal s a bizottság óhajtását teljesithetetlennek
találta. Azt is javasolja a közgyülésnek, hogy a
pénzügyi bizottság javaslatának ezt a részét ne
fogadja el.

(Nem lesz buffet.) Az éjjeli közgyülésen na-
gyon megéheztek, megszomjaztak a városatyák s
rögtön inditványt is adtak be az iránt, hogy vala-
hol a közgyülési terem szomszédságában buffetet
rendeztessen be a város. A tanács ma délelőtt
tárgyalta az inditványt s abban a véleményben
volt, hogy a buffet fölösleges is, és költséges is.

(Villamosvasut a Hungária-köruton.) A tanács
utasitotta a mérnöki hivatalt, hogy a Hungária-
kőrutra tervezeti Villamosvasut vonalába esö tel-
kekből a vasútépítésre szükséges részek kisajátí-
tására tegye meg az elöintézkedéseket.

Szervezési reformok.
(Értekezlet a városházán.)

A főváros szervezési szabályrendeletének mó-
dosítása tárgyában ma délután értekezlet volt a
régi városháza tanácstermében, Halmos János pol-
gármester elnöklése mellett, előadó Rényi Dezső
főjegyző volt.

Emlitettük, hogy a szervezés javaslatainak
tárgyalására kiküldőit ad hoc-bizottság a mult évi
október hónap 5-ikén tartott ülése alkalmával el-
határozta, hogy olyan értelmü előterjesztést tesz a
közgyüléshez, hogy a Márkus József polgármester-
sége idejében bemutatott javaslatokat vegye le a
napirendről s egyuttal a mulhatatlanul orvosolandó
bajok megszüntetésére nézve tegyen megfelelő in-
tézkedéseket, főleg olyanokat, amelyek nagyobb
rázkódtatás nélkül életbeléptethetők s amelyek a
háztartásra ujabb teherrel nem járnak.

A sürgősen orvoslandó bajok közül a bi-
zottság kijelölte a következőket:

1. A polgármester fölmentendő a kisebb
folyó ügyek elintézése alól.

2. Az ügyosztályok ügyköre — köztük az
elnöki és személyzeti ügyosztály is — ujból és
arányosabban csoportosítandó.

3. Az adóügyosztály megszüntetendő s
helyette a közlekedési ügyek részére egy uj osz-
tály állítandó föl.

A kérdés az, vajjon lehet-e az, adókezelést
teljesen deczentralizálni, anélkül, hogy a jelenlegi
szervezet egyéb részei mélyebben érintetnének s
hogy ezzel a háztartásra nagyobb teher ne
háruljon.

A polgármester a mai ülésen bemutatott elő-
terjesztésében, igenlőleg válaszol erre a kérdésre.
Az adókezelés deczentralízálása minden költség-
többlet nélkül keresztülvihető s az adóhivatalok
jelenlegi létszáma teljesen elegendő a tervbe vett
szervezéshez is. Bizonyára jobb és gyorsabb lesz
az adókezelés, amelynek a súlypontja különben
már is a kerületekben van.

Minthogy tehát az adóügyosztály megszűn-
tethető, föl lehet állitani az uj közlekedési ügy-
osztályt s ezzel az Ügyosztályok ügykörét arányo-
sabban állapíthatják meg és segítve lesz a polgár-
mester hivatali túlterheltségén.

A polgármester ma bemutatta a módosított
szabályrendelet-tervezetet az adóhivatal hatáskö-
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réröl és szervezéséről, valamint a másikat a szer-
vezési szabályrendelet egyes intézkedéseinek mó-
dosítása tárgyában.

Steiger Gyula fölöslegesnek tartja, hogy a
központi adószámvitel és főpénztár a mai alakjá-
ban föntartassék. Ha a deczentralizácziö megtör-
tént, akkor azt teljesen régre is kell hajtani. Min-
den teendő, ami az ellenőrzésre vonatkozik, a
kerületi elöljáróságok ügykörébe utalandó. Igy
nagy megtakaritást lehet elérni s az igy nyert ösz-
szegeket a kerületi kezelés javítására forditani.
Utalást tesz e tekintetben Márkus József terveze-
tére, amelyben ugyanezt czélozta.

Radocza János szerint szükséges, hogy le-
gyen központ, ahol az össze3 kerületekből befolyó
adókat nyilvántartsák.

Stiller Mór az előterjesztés súlypontjának az
adóhivatalok megszüntetését látja s ez a körül-
mény azt vonja magával, hogy a központi adó-
pénztárt meg lehet szüntetni, mig a központi adó-
számviteí, mint ellenőrző közeg, fentartandó. Ez
végzi ugyanis a nyilvántartását az összes fővárosi
pénzkezelésnek.

Halmos János polgármester előadja, hogy
Márkus József, mint polgármester, az adókezelés
teljes deczentralizáczióját akarta keresztülvinni.
E czélból a közigazgatási adószámvitelt az adó-
pénztárral kivánta egyesiteni. Be gondoskodott
arról, hogy legyen egy központi ellenőrző orga-
num : s ezért tervezte az adószámvevőségi osztályt

Ha — ugymond a polgármester — a bizott-
ság nagyobbszabásu átalakítást kiván, az is ke-
resztülvihető, de nem költségtöbblet nélkül s
csakis hosszabb tárgyalások alapján, mig a most
bemutatott tervezet, amely sok mutatkozó baj
megszüntetésére van hivatva, a legrövidebb idő
alatt s külön költségek nélkül léptethető életbe.
Kéri tehát a javaslat elfogadását.

Lampl Hugó főszámvevő a kezelés helyes-
sége szempontjából ellenzi a kőzponti föpénztár
megszüntetését.

Rózsavölgyi Manó nem. fogadja el a főszám-
vevő fölfogását s kivánja, hogy az adószámviteli
hivatalt szükebb körre : tudniillik az elenörzés
végzésére szorítsák, a főpénztárt pedig szüntes-
sék meg.

Kollár Lajos szintén nem tartja a mai
alakjában fönntarthatónak a központi főpénztári.

Az elmondottak után Steiger Gyula oda mó-
dositja a kivánatát, hogy az adóföpénztárt föltétle-
nül szüntessék meg. a központiadészámviteli hiva-
talt pedig redukálják.

Fenyvesi Adolf, Rácz Károly, Faller Fe-
rencz tanácsos és Hanvay Sándor VIII. kerületi
elöljáró hozzászólása után kimondotta a bizottság,
hogy a központi adószámviteli hivatalt fönn ki-
vánja tartani, ellenben javasolja az adófőpénztár
megszűntetését.

A polgármester további javaslatait némi mó-
dositással elfogadták. Ilyen módositás az, hogy
az ujonan szervezendő közlekedésügyi bizottság-
nak nem tiz, hanem harmincz tagja lenne s eze-
ket a főügyészen, főszámvevőm és főmérnökön ki-
vül a törvényhatósági bizottság kebeléből vá-
lasztják.

Az ekként elfogadott javaslatokat a tanács
utján a közgyülés elé terjesztik.

VIDÉK.
* (A mosoni villamos vasut.) A Magyar-Óvér-

tól Mosonig vezetö villamos vasut szubvencziójá-
nak ügyét a szerdai közgyülésen fogja tárgyalni
Moson vármegye. Az uj vasutra, mely a bécs-
brucki és pozsony-szombathelyi vonalakat is egy-
bekapcsolja, Magyar-Óvár város 30.009, Moson
város 10.000 forint segélyt szavazott meg, a megye
pedig külön akarja szubvenczionálni az uj válla-
latát. A közönség körében nagy mozgalom indult
a vasut ellen: azt hiszik, hogy ezzel is ugy jár-
nak, mint a vármegye másik két viczinálisával,
amelyeket nagy áldozatokkal talpra állitottak, s
amelyek aztán teljesen negligálták a közönség
érdekeit.

* (Torontálmegye közgyűlése.)
mai rendkivüli közgyűléseken, melyen a tagok
szokatlan nagy számban jelentek meg, báró Niko-
lics Fedor valóságos belsö titkos tanácsos indit-
ványt tett, hogy a megye közönsége Rónay Jenő
főispán iránt, kit egy fövárosi lapban alaptalan
rágalmakkal meghurczoltak, sseretetének, ragasz-
kodásának és tántorithatatlan bizalmának adjon ki-
fejezést. Rohonczy Gedeon országgyülési képviselő

és dr. Demkó Endre hozzászólása után az indit-
ványt egyhangulag lelkesedéssel elfogadták. A fő-
főispánt az egész közgyülés alatt tüntetően ünne-
pelték. A közgyülésen jelen voltak többek közt:
gróf Csekonics Endre, gróf Karácsonyi Jenö való-
ságos belső titkos tanácsosok, báró Gerliczy, gróf
Szapáry Pál, báró Gudenusz, Papp Géza, Babics
József, Belicska Béni és Demkó Pál országgyülési
képviselők.

TÖRVÉNYKEZÉS.
—= Balerina, aki nem tánczol. Érdekes pör-

ben döntött ma a budapesti törvényszék polgári
felebbezési tanácsa. A mult nyáron egy német
imprezárió budapesti leányokból „Ungarisches
Magnaten-Ensemble" hangzatos név alatt orfeumi
csoportot állitott össze. Egyik ügynöke mézes-
mázos igéretekkel rávette Paragh Jozefin varró-
leányt, hogy álljon be a csoportba és menjen a
társulattal Németországba. A leányt elkápráztatták
az igéretek és aláirta a szokásos szerződést, amely
szerint havonkint negyven forintot és teljes ellá-
tást kap, de kétszázötven forint bánatpénzt fizet,
ha bármi okból megszegi a szerződést. Azután
megkezdődtek az ének- és tánczpróbák. Mert,
mint rendesen történni szokott, Paragh Jozefin ép
oly keveset tudott ezekből a művészetekből, mint
a csoport többi tagjai. Hanem az orfeum-iskolá-
ban uralkodó szokások és erkölcsök idejekorán
visszariasztották Paragh Jozefint. Azonkivül táncz-
közben is azt érezte, hogy egészségi állapota sem
engedi meg neki az ugrálást. Orvoshoz ment és ez
életveszélyesnek mondta a leányra nézve a tánczot.
Ilyeténképen megtagadta a szerződés betartását,
hivatkozva állapotára, mint vis majorra. Az impre-
zárió azonban bepörölte és követelte a bánatpénzt.
Az elsőbiróság elutasitotta az imprezáriót, mire ez
felebbezett. Ma aztán a felebbezési tanács helyben-
hagyta az elsőbiróság itéletét.

= A puchól földesur szabadlábon. Jankovich
Gyulát, akit a mult héten egy budapesti termény-
kereskedö-czég feljelentése alapján letartóztattak,
tegnap szabadon bocsátotta a törvényszék. Mint
ismeretes, Jankovich bizonyos Schwarcz Zsigmond
nevü budapesti ügynökkel együtt került bele a
csalási ügybe, amelyért letartóztatták. Az ügynök
családja azonban a feljelentő czéggel rendezte az
ügyet és így a magánpanaszt visszavonták. Ennek
a következménye, volt a szabadlábrahelyezés.

Az elsö sajtópör.
(Esküdtszéki tárgyalás.)

A budapesti büntetőtörvényszék mint esküdt-
sajtóbiróság ma délután tartotta ez évben első
esküdtszéki tárgyalását Három vádlott szerepelt
az érdekes sajtóperben, melynek előzményei a kö-
vetkezök :

Vecsery István budapesti földmivelésügyi
miniszteri hivatalnok az „Ujpesti Közlöny" czimü
lapban a dijnokok egyesületének elnökéről és vá-
lasztmányáról olyanféle dolgokat irt, hogy a nyug-
dijalapot megkárosítják. Erre Darvay Rezső elnök
a "Friss Ujság"-ban és „Nemzet"-ben a „Magyar
Hiradó" utján olyan czáfoló czikket tett közé,
melyben Vecsery látott magára nézve rágalmazást
és becsületsértést. Hasonlóképen sértve érezte ma-
gát a „Dijnokok Közlönyé"-nek egy czikke által,
melyet szintén Darvay irt Minthogy pedig a „Ma-
gyar Hiradó"-ban való közzétételt Leeső Elemér
dijnok foganatosította, sajtópört inditott Darvay és
Lecsö ellen együtt. Ilymódon a mai sajtópör
tárgya egy vád volt Vecsery István ellen és egy
viszonvád Darvay Rezső és Leeső Elemér ellen.

A tárgyalást Zsitvay Leo törvényszéki elnök
vezette Cseke és Madarassy szavazó-birákkal ol-
dalán. Jegyző dr. Réthy László volt.

Az esküdtszék Zsitvay Leo üdvözlő szavai
után igy alakult meg :

Dr. Zsengery Soma, dr. Purjesz Ignácz,
Szabó János, Fillinger Károly, Kiss István, Farkas
Gyula, Kamermayer Károly, budai Goldberger
Samu, Radisics Jenő, Chmela János, Richter Ká-
roly, Ilits József. Póttagok: gróf Hugonnay Kál-
mán, Gompercz Károly.

A bizonyítási eljárás a Vecsery ellen inditott
sajtópör tárgyalásával kezdődött A vádlevél és az

inkriminált czikkek felolvasása után Zsitvay elnök
kihallgatta Vecsery Istvánt, aki az Ujpesti Közlöny-
ben megtámadta az egyesület elnökét és választ-
mányát. Vecsery azonban oly heves szavakat hasz-
nált és oly izgatottan viselkedett, hogy az elnök
kénytelen volt a kihallgatást félbeszakítani. Ve-
csery védője beterjesztette azokat az okmányokat,
melyekkel a czikk állitásainak valódiságát akarta
bizonyítani. A panaszosok képviselője erre ellen-
bizonyitékokat terjesztett be.

A törvényszék félórai tanácskozás után meg-
engedte a valódiság bizonyítását. Erre kihallgattak
néhány tanut az országos dijnok-egyesület által
inditott gyűjtés részleteire vonatkozólag. Azután
okmányokat olvastak fel szintén a gyüjtést illető-
leg. Az erkölcsi tanuk kihallgatása után a plai-
doyer-k következtek.

Az esküdteknek n e g y v e n ö t kérdésre kel-
lett verdiktet mondaniok, amelyet Kiss István, az
esküdtek főnöke éjféltájt a következőkben hir-
detett k i :

Vecsery Istvánt felmentette az esküdtszék.
Hasonlókép felmentette Leeső Elemért. Ellenben
elitélte Darvayt 8 szóval 4 ellen rágalmazás és
becsületsértés miatt.

E verdikt alapján a biróság Darvayt két-
rendbeli rágalmazás és egy becsületsértés miatt
ötven forint fő- és háromszor husz forint mellék'
büntetésre, valamint a perköltségek megtérítésére
itélte.

Az Engel-ügy.
Krecsányi Kálmán VlII-ik kerületi kapitány

ma közölte az Engel Mihály és társai ellen megin-
ditott kihágási ügyben hozott elsőfoku itéletét a
nyolczadik kerület területén müködő borellenőrző .
bizottsággal.

A bizottság, Hanvai Sándor előljáró elnőklése
alatt, nyomban tárgyalás alá vette az itéletet s az
ellen az 53850/97. kereskedelmi miniszteri rendelet
35. szakaszában biztositott jogánál fogva részben
f e l e b b e z é s s e l é l t , mert e n y h é n e k
t a r t j a a z i t é l e t n e k ugy az elsőrendü
vádlottra, Engel Mihályra a tiznapi elzárást, vala-
mint a másodrendü vádlottra, ifjabb Engel Adolfra
az 1879. évi XI. törvényczikk 21. szakaszának al-
kalmazásával a száz forinttal megváltható tiz napi
elzárást megállapító részét.

A bizottság az ítéletnek a pénzbüntetést ki-
mondó részében megnyugodott.

A bizottság enyhének tartja ezt az itéletet,
mert azzal az egyetlen enyhitő körülménynyel
szemben, hogy a vádlottak büntetlen előéletóűek, a
sulyosbitó körülmények e g é s z h a l m a z á t
l á t j a , a hamisitás óriási irányu volt, hosszu
idő óta történt, a hamisitott borokkal, ugy szól-
ván, az egész országot elárasztotta a czég s még
a közönség körében nagyobb bizalomnak örvendő
fogyasztási szövetkezeteket is, mint például a
máv. alkalmazottak fogyasztási szövetkezetét ilyen
borokkal látta el ; a büntetés különösen enyhe
azért, mert ezzel az egy büntetéssel tulajdonképen
ötrendbeli kihágás toroltatik meg.

A bizottság a főkapitányhoz felebbezéssel
él még az itélet ama része ellen, amely az íté-
letnek csupán a hazai lapokban való közzétételét
rendeli el, akkor, midőn az indokolás maga is azt
mondja, hogy sulyosbitó körülmény gyanánt figye-
lembe kellett venni azt, hogy a vádlottak ama
cselekményükkel, hogy mesterséges borokat hoz-
nak forgalomba, a magyar borok iránt nemcsak
az országban lakók, de a külföldiek bizalmát is
megrendítik, miáltal a magyar bortermelők és
kereskedőknek kiszámithatatlan károkat okozhat-
nak. Ezért szükségesnek tartja a bizottság,
hogy ez az ítélet mindazon államok olvasott lapjai-
ban kőzzététessék az elitéltek költségén, amely
államokba borkivitelünk van, igy Németország,
Oroszország, Francziaország, Ausztria, Schvájcz,
Anglia és az északamerikai Egyesült-Allamok
egy-egy napilapjában.

Ifjabb Engel Adolf vádlottnál enyhitő körül-
ményül tudatott be az, hogy ez a pécsi telep ke-
zelésébe és vezetésébe közvetlenül alig folyt be,
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mert az ottani teendőket nagyobbrészt Engel Mi-
hály intézi és ez tette indokolttá a másodrendü
vádlottal szemben a büntető törvénykönyv 21.
§-ának alkalmazását. Igy tehát ifjabb Engel Adolf
száz forinttal megválthatja a tiznapi elzárást,
amit ő meg sem érez, mert a reá kiszabott pénz-
büntetés nincs arányban a jogosulatlanul élvezett
haszonnal s ő, aki nagyon is jó üzletet csinált,
még csak tiz napra sem zárható be.

SPORT.
+ Turfhirek. Báró Born Frigyes a jövö sze-

zonban Németországban is akar résztvenni lová-
val. Legjobb lova Jurátus, mely az év vége felé
hasznos lónak bizonyult — A City and Suburban,
melyet Angliában tavaszszal futnak, 56 nevezéssel
zárult. A legjobb benevezett ló kétségkivül Golden
Bridge, melyet a handicaper bizonyosan alaposan
meg fog terhelni.

+ A fogarasi ménes. Azt irta a napokban
néhány ujság, hogy a fogarasi ménest feloszlatják.
Mint illetékes helyről értesülünk, e hir nem felel
meg a valóságnak. Csak annyi igaz a híresztelés-
ből, hogy negyven kanczát a kolozsvári méntelepre
osztottak be.

+ Vadászatok. Országh Lajos földbirtokos-
nál tegnap nagy vadászat volt Kis-Teleken. A va-
dászaton résztvettek: Báró Fejérváry Imre fő-
ispán, Daróczy Aladár, Jeszenszky Ferencz ország-
gyülési képviselö, Krasznay Jenö, Vaniss Sándor
főbiró, Rech Dezsö stb. Rövid öl éra alatt negy-
venhat darab nyulat lőttek. — Nagy vadászai volt
a minap Csovnán, Sugár Sándor nagybérlőnél.
A vadászaton résztvettek: Simon Ödön főispán,
Fabinyi, Jalsovitzky és Nagy Jenő táblai birák,
Gyöngyössy miniszteri tanácsos, Fridetzky Tamás
országgyülési képviselö, Baditz Zoltán föjegyző,
Simon Béla földbirtokos, Szeide honvédszázados,
Högyészy Pál, Békeffy József, Walder Lajos épitész
és mások. Teritékre került 253 nyul, 62 fáczán
és 4 róka.

+ Nizzai lóversenyek. A Rivierán ma
futottak a meeting legértékesebb versenyét, a
negyvenezer koronával javadalmazott Grand Prix
de Monaco-t. A 4400 méter távolsága akadályver-
seny meglepetéssel végződött. Alig volt ember, aki
fogadta volna a győztest, pedig ez tavaly ugyan-
csak e versenyben győztes volt.* A részletes ered-
mény a következő :
1. Vicomte d' Espous de Paul 6é La Belle Fer-
ronniére, 67 kilogramm, lovagolta Watts.
2. Mons. G. Batchelor 5é Cabulot, 61 kilogramm,

lovagolta Phinn.
3. Br de Cholet 6é Colombo I I , 66 kilogramm,

lovagolta. Courtlade.
Futott tizenhat ló; köztük két német: Behrens

A. W. Quilon-ja, mely 13-dik és Knesebeck had-
nagy Princesa Signal-jar mely 8-ik lett.

Birói itélet: Erős küzdelem után fejhoszszal
nyerve két hoszal a harmadik.

Totalisateur : 10 :370 frank. Helyre 10: 108
I., 50 II , 59 III.

Könyvfogadások: 4 : 1 Belfort, 5 : 1 Fene-
lon II. 6 : 1 Valois 8 : 9 Cabulot, 20 : 1 Co-
lombo IL, La Belle Ferronniére stb.

+ Debreczeni lóversenyek. A debreczeni
lovaregylet titkársága is közhirré tette kétnapos
meetingjének versenyfeltételeit. Ezek szerint április
15-én és 16-án lesznek Debreczenben a szokásos
lóversenyek. A programjuk a következő:

Elsö n a p .
I. Nyeretlenek eladóversenye. 1200 korona, távolság

1600 méter.
II. Debreczen dija. Díj 100 darab császári és királyi

arany. Távolság l400 méter.
III. Hortobágyi dij. 1400 korona, távolság 1600 méter.
IV. Eladóverseny- Dij 1700 korona, távolság 2000 méter.
V. Nyulasi gátverseny. Dij 1400 korona, távolság

2400 méter. •
VI. Szentgyörgyi akadályverseny. Dij 1400 korona,

távolság 4000 méter.
Második nap.

I. nyeretlenek versenye. Dij 1200 korona, távolság
1200 méter. :

II Totalisateur-verseny. • Dij 1700 korona, távolság.
2400 méter

III. Eladóverseny. Dij 1200 korona, távolság 1600 méter.

VL Eladók gátversenye. Dij 1200 korona, távolság
2400 méter.

V. Eladók akadályversenye. Dij 1200 korona, távol
ság 3200 méter.

VI. Nagy akadályverseny. Dij 2000 korona, távolság
4800 méter.

VIL Mezei gazdák versenye. Dij 220 korona.
Nevezési zárnap és bejelentési haláridő

április hó ötödike. Nevezni lehet Engeszer József
egyleti titkárnál Debreczenben Szt.-Anna-utcza 31.
szám alatt.

+ A mükorcsolyázás világbajnoksága. Bécs-
ben folyó hó 29-én lesz a küzdelem a mükorcso-
lyázás világbajnokságáért. A nevezések most tör-
ténnek. Eddig a következö championok jelentkez-
tek: Engelmann Ede (1892 és 1894), Fux Gillert
(1896), Hügel Gusztáv (1897), Pauchin Sándor
(1898), Salchow Ulrich, Fellner Ernő és mások.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

New-York, január 16.

Buza januárra
, márcziusra
„ májusra

Tengeri májusra

Chicago, január 16.

Buza, májusra
Tengeri májusra

január 16. január 14
cents cents

787/e 783/s
756/s 75V4
41V«. 42

január 16. január 14.
cents cents
71 2 /* 71V8

37V. 37

Mezőgazdasági
A* gabona uzsora. Ma délben fogadták az

igazság- bel- és földmivelésügyi miniszterek a képvi-
selőházkan a volt határőrvidék kisgazdáinak tizenöt
tagu küldöttségét, mely terjedelmes memorandu-
mot nyujtott át a minisztereknek nemcsak az ott,
de az egész országban duló g a b o n a u z s o -
r á n a k törvényileg leendő betiltása érdekében. A
memorandum kimutatta, hogy kisgazdáink már
régóta sinylenek ezen lelketlen üzelmek miatt. Az
ilyen uzsorások kihasználják a kisgazdák * anyagi
szorultságszülte helyzetét, már február-márcziusban
megveszik tőlük a még jóformán el sem vetett
termést. 4—5 forintért métermázsánként, holott
annak tényleges ára 7—8 forint. A kisgazdától
pedig aláirt váltója alapján aratáskor 12 forintot
követelnek az adott 4 forintért. A kisgazdák hiá-
nyos müveltsége teszi lehetővé, hogy mindenéből
kifosszák, szükséges lehat, hogy a törvényhozás
óvja meg a káros hitelezéstől. A miniszterek ke-
gyesen fogadták a küldöttséget, melyet dr. Abonyi
Henrik ügyvéd vezetett és dr. Szivák Imre ország-
gyülési képviselő mutatott be. A miniszterek ki-
jelentették, hogy miután ép jelenleg a királyi
kariánál a délvidéki gabonauzsora perek döntés
alatt állanak, ha esetleg abban elég garanczia
nem nyujtatnék, a kormány a törvényhozás utján
fogja a szükséges lépéseket megtenni.

Ipar és kereskedelem.
Országos magyar bányászati és kohászati-

egyesület. A legutóbb tartott közgyülésen a tiszti-
kart a következőképen alakították meg: Elnök :
Hüttl József, igazgató: Mály Sándor, gazda: Ná-
vay Gyula, titkár: Tavi Károly, pánztáros: Bárdos
Lajos. Választmányi tagok : Benes Gyula, Böckh
János, Farbaky István, Förster Nándor, Graenzen-
stein Béla, Kauffmann Kamillo, Tóth Gáspár, Szath-
máry Béla, gróf Teleki Géza, Veress József, Wag-
ner Vilmos, Zsigmondy Árpád budapestiek, továbbá
Borbély Lajos, Hermann Hugó, Gálócsy Károly,
Kerpely Antal, Singer Bálint és Wiesner Rajmond
vidékiek.

A tanoncziskolák tanítási ideje. Báró Dániel
Ernő kereskedelemügyi miniszter Budapest székes
föváros tanácsához a következö átiratot intézte:
„A tanoncziskolák tanítási idejének megváltozta-
tása ügyében beadott felszólamlások tárgyában
mult évi junius hó 1-én 25,515 szám alatt kelt
felterjesztése mellékleteinek visszaküldése mellett
értesitem a tanácsot, hogy egyetértve a vallás- és
közoktatásügyi miniszter urral, helyeslem, hogy az
összes községi tanonciskolákban a tanítás idejét
hétfőn, szerdán és pénteken délutáni 5—7 óra

közt tüzte ki. Mert bár a felszólamlások azon ré-
szét, hogy a tanonczok az 5 órától 7-ig való okta-
tás által a munkától sok időre vonatnak el, ma-
gam is méltánylom — mégis egyelőre — tekin-
tettel az előadásoknak más nappali órákban való
megtartása elé tornyosuló igen nagy nehézségekre,
az előadott javaslatokban minden igényt kielégitő
módozatot nem véltem találhatni. Arra pedig, hogy
az oktatás a nappali órákban történjék, magam is
sulyt fektetek. Az országos iparegyesületnek és
több ipartestületnek a tanítási idő megváltoztatása
tárgyában beadott kérelmét tehát annál is inkább
el kell utasítanom, mert tudomásom szerint a szé-
kes főváros iparoktatási bizottsága épen a tanács
kezdeményezése folytán ez idő szerint foglalkozik
az iparostanoncziskolai tanítási ügy rendezésével.
E rendezés legmegfelelőbb módja nézetem szerint
az lenne, ha az iparostanulók részére önálló is-
kola-épületek állíttatnának fel, és tisztán ezen
iskolák részéve alkalmaztatnának a tanitók. —
Ezen esetben az oktatás egész nyáron át tarthatna,
s a különböző iparágak igényeihez képest lehetne
a tanonczok iskolázásáról gondoskodni. Ez alka-
lommal egyébként figyelmébe kivánom ajánlani a
tanácsnak, hogy nem lehetne-e a tanítási időt át-
menetileg télen reggel 7—9-ig, nyáron 6—8-ig
berendezni, amint az külföldön sok helyütt gya-
korlatban van. Végül felhívom a tanácsot, hogy az
ügy ujabb rendezésénél tegye magát az ipartestü-
letekkel érintkezésbe, hogy azok óhajait is mérle-
gelhesse a kérdés eldöntésénél.

Kőbányai sertéspiacz, jan. 16. Magyar elsö-
rendü ; Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 4o*5—46 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) 45—46 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 48—485 kiig. Közép (páronkint 251
320 klgrig terjeclő sulyban) 475—48 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedő sulyban; 47—48
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
46 5—47 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46—46*5 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban 43.—44.
krajczárig. Sertéslétszám: 1899. jan. 14. napján
volt készlet 32080 darab, január 15-én felhajtatott
644 darab, január 15 én elszállittatott 1326 drb,
január lé-ára maradt készletben 31398 darab.
A bizott sertés üzlet irányzata csendes.

Budapesti konzum-sertésvásár, jan. 16. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levő székesfővárosi
konzum-sértés vásárra 1899. január 14-én érkezett
U I drb. Készlet 866 darab, összes felhajtás 977
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 457 drb,
elszállillallan maradt 520 drb. Napi árak: 120—130
kilós 42—44 krajczár, 220—280 kilós 42-5—45 kraj-
czár, 320—380 kilós 43—45-5 kr, öreg nehéz 43—44
krajczár, malacz 42—44 krajczár. A vásár han-
gulata lanyha volt.

Budapesti juhvasar, január 16. Felhajtottak
belföldi hizlalt ürüt 331 darabot, kiverő juhot
100 darabot. — N a p i á r a k : belföldi hizlalt
ürü 12—17 forint páronkint, 18—20.50 forint
100 kilonkint, élősúlyban. Kiverő juhok 5—10 fo-
rint páronkint.

Pénzügy.
Budapesti BankegyesUlet. A társaság közli,

hogy uj vezérigazgatója, F r a n k l Jozsef, m a kez-
dette meg müködését a banknál .

Sorsolás.9

Herczeg Salm sorsjegyek. A Salm herczeg-
féle sorsjegyek mai húzásán a 40,000 pengő fo-
rintos főnyereményt az 51761 számu sorsjegy, a
4000 forintos második nyereményt a 38954 számu
sorsjegy és a 2000 forintos harmadik nyereményt
a 90882 számu sorsjegy nyerte meg.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 16.

A tavalyi szeptemberi buza.
Ime második felét rójjuk január havának;

rohamlépésben közeledünk a tavasz felé, amely —
igaz, csak a börze-kalendárium szerint — néhány
hét mulva ránk köszön, mert hát a gabonacsar-
nokban február huszonötödikén, amikor benyújtják
leszámolásra a márcziusi kötéseket, könyörtelenül
kezdetét veszi a kikeleti időszak, légyen bár oda-
künn hideg, hó és fagy. Tehát küszöbön van a
tavasz: a tőzsdéu pedig ma zengé hattyúdalát
az — ősz!

A börzebiróság ugyanis több, rég huzódó
perben itélkezett, oly ügyekben, amelyek eldőlőse
elé a szó szoros értelmében a legélénkebb kiván-
csisággal néztek as érdekeltek; és ezek alatt nem-
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csak a pereskedő feleket, hanem sz összes tőzsde-
tagokat értjük, mivel ugyszólván a jövőre ís mérv-
adó preczedensröl volt szó. A tavalyi szeptemberi
buza-ügyletekböl fenmaradt keresetek tárgyalására
csak ma került ugyanis a sor, minekutána már
ötször hivatalból elhalasztották a határnapot, nyil-
ván abban a reményben, hogy a felek idöközben
magánuton valahogy kiegyezkednek, mert a tőzsde
— ugy látszik — huzódott attól, hogy e dologban
határozott, mintegy döntvényszerű vétót mondjon.
De hát nem maradt más hátra.

Ami az ügy meritumát illeti, még friss em-
lékezetben lehet olvasóink elött — ismételve fog-
lalkoztunk vele — a tavalyi szeptember utólsó fel-
mondási napja, amikor kihirdették a tözsdén, hogy
még közel negyedmillió métermázsa buza sincs
lebonyolitva. Akkoriban ez határtalan meglepetést
és konfúziót keltett és a szeptemberi buza ára
minden átmenet nélkül körülbelül egy fél forinttal
felszökött. Nem akarjuk ezeket az eseményeket
ujból körvonalozni, elég az hozzá, hogy a con-
tremine a legnagyobb erömegfeszitéssel vagy
100.000 métermázsát szállitott, körülbelül ugyan-
annyit pedig storniroztak a vevővel 9 3/4 forinton.
Fenmaradt azonban még mintegy 20.00© métar-
mássa, amelyet szintén bemutattak Mgyam, de e
tételeket kétszer is visszautasította az espertíse.
Ezáltal a végleges rendezés október l-ig dlnizó-
dott, másnap pedig vasárnap volt. Mig végre
oktober 3-án a vevő kijelentette,, iiogy © már mein
vár egy perczig sem, hanem megveszi szokránr-
szabta jogai érteimében az effektív buzát a száHitók
terhére és La netn kaphat szokvány, minőségü irazát,
bát vesz akár 80 kilós legfinomabb árai, 6 bizony
nem ragaszkodik sem a 76 kiíogrammos snlynoz,
sem a négyszázalék keverékíiez, elfogad 6 jobb
buzát is.

Megjegyezzük, hogy oktober S-ig máx nagyot
fordult a konjunktura, e napon 8 forint 80 kraj-
czáron állt a papirbuza; 9 "forint T§ krajczáros, 3
hónapos árban pedig 81 kilós tiszai buza kelt el,
végül mintegy 9 forintos készpénz áron szállításra
képes 16 kilogrammos buza.

Már most, liogy mit vett tényleg és mit nem
rett az átvevő, azt ne bolygassak, annyit mondónk,
hogy 9 forint 85 krajczáros késspénzárat számitott
fel a szalutoknak, amiről ezek azonban sem vet-
tek tudomást és igy perre került.

Ugy volt feltéve ennélfogva a terelés, bogf
joga volt-e az átvevőnek oly napon, amikor a.
tőzsdén volt vagy 30.000 métermázsányi forgalom,
amelynek tulnyomó része könnyebb minőségü, bu-
zából állott, oly napon tsíiái a legüisomahb buzá-
nak, a legmagasabb napi árban valo menetele
által magát a készáru piaczon fedessí és hogy
van-e joga hasonló esetekben az áivtevöknek ha-
sonlőkép eíjárni.

A tözsdebíróság erre nem aáott egészen
precziz feleletet. Keni Itélte meg sem az átverő
által kivánt 9 forint 85 krajczáros árat, sem a
szállítok által kinált jóval alacsonyabb napi átlag-
ért, hanem transigens módon 9 forint 75 krajezár-
baii állapitotta meg a storaokrarzTrst. áilltélag azért,
mert amugy is ez árfolyam alapján kompéntálía a
vevő a kötések nagy obb részét, amihez tnlajáon-
képen senkinek köze nincs.

A tőzsdetagok e salamoni Itéletet vegyes 'ér-
zelmekkel fogadták. Ázt hangoztatták, bogy a bi-
róságnak határozottan ki kellett volna mondania,
hogy vagy. szabad az átvevőnek' a szállitó teraérc
ikáranly buzát, akáraiilv árban venni, vagy nem,
§s ez esetben állapitották volna meg a napi átlag-
ért. Terltium non datur!

A mai üzlet irányzata megint lanyha volt.
Elkelt vagy 15.000 métermázsa buza 5 krajczárral
alacsonyabb árban, a többi czikkben alig volt
forgalom.

A határidöpiaczon szintén kedvetlen volt a
hangulat, egyenlegként azonban csak 3 krajczárt
veszítettek a buza határidők árai, mig rozs 8 kraj-
czárral olcsóbbodott.

A külföldi piaczokon csekélységgel emelked-
tek az árak. |

ORSZÁGOS HIRLAP Kedd, január 17.

Előfordult készáru-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 79 k. 10.42.5

frton, 200 mm. 78 6 k. 10.40 frton, 100 mm. 77
k. 10.25 frton, 100 mm. 77-3 k. 10.07-5 frton,
sárga, mind bárom hónapra.

Pestvidéki: 800 mm. 771 k. 10.10 forin-
ton, 800 mm. 76 k. 10.05 frton, mind három
hónapra.

Felsőtiszai: 100 mm. 795 k. 10.40 frton,
100 mm. 78 k. 10.15 forinton sárga, mind három
hónapra.

fiacskái: 200 mm. 736 k. 10.05 frton,
három hónapra.

Felvidéki: 100 nim. 79 k. 9.90 frton, sárga,
három hónapra.

Bakteri : 500 mm. 76*5 k. 10*07 5 frton,
1000 mm. 76o k. 10 forinton, mind három
hónapra.

Zentai-. 2200 mm. 75 2 k. 10.Í2-5 forinton,
1400 mm. 74*4 k. 10.225 forinton, mind három
hónapra. *

Rozs. 200 mm. pestvidéki Budapest 8.—
forinton, 3 hónapra.

Zab: 100 mm. Budapest 6.— forinton, 100
mm. Budapest 5.85 forinton, 150 mm. Budapest
5.80 forinton, készpénzben.

Tengeri. 230 mm. Kőbánya 4.70 forinton,
100 inni. Versecz 4.— forinton, 200 mm. Gyoma
4.20 frton, készpénzben.

Árpa. 100 mm. takarmány Kőbánya 6.40
forinton készpénzben.

3
cs

Hivatalos készárajegyzések.
| g 100 klgr.
3 J készpénz*
££•1 i n

? l t Mólfrtij

ESZI 6 tiszavid. 74 —.— —.— 75
76 10.10 10.20 77
78 10.25 10.35 79
SO 10.45 10.55 81

. . pestvidéki 74 —-. .— 75
76 10.05 10.10 77
78 10.25 10 35 Í9
80 10.45 10.50 81

» , fehérm. 74 —.— —.— 75
76 10.10 10.20 77
78 10.H5 10.40 79
80 10 55 10.60 81

an , elsörendü 70—72 8.10 8.15
másodr. • 8.— 3.05

ilft » takarta. 60—62 6.10 6.40
» „ szeszTőz. 62—64 6.70 7.50
» . sörfőzésre 64-66 7.70 8.50

ZU ví — 39—41 6.70 6.05

a 100 klgr.
- készpénz*

ára
frtólfrtíí

i

9.90 10.05
10.20 10.25
10.85 10-45

9Í85 10.—
10.15 10.20
10.40 10.45

9*no io!os
10.25 10.30
10.45 10.50

bánsági — 5.55 5.60
5.50 5.55

káposzta — —. .—
másnemü — —.— —.-"

Hivatalos hat út időjegyzések.
Déli tóisda zárlata

Am HstíriiS jaoaar 16-án január 14-én . , .
árfolyautoB

péax i m p*nx áru
buza . . inárezlas 9.45 9.46 9.47 9.49 —.

. . .ápril is 9.32 9.33 934 9.36 —.
r . . október —»— — . — —.—• —.—

november T - . — — . — — . — —.-
rozs . .márczius 7.95 7.96 7.97 7.99 —.

. április —.— —.— —.— —.-
. oktober —:— —.— —.— —.-
. november —.— —.— —.— —.—

tengeri. máj cs 4.86 4.87 4.86 4.88 —.
. november—.— —.— —.— —.—
. október —.— —.— —.— —.—

zab . .márczius 5.76 5.78 5.77 5.79
, . .oktober —•— —.— —.— —.—
9 . . november —.— —.— —.— —.—

repcze. augusztus 12.15 12.25 12.15 12.25 —.—
Előfordult határidőkötések.

Délelött Buza márczius 9.50—53—9.44
forinton, április 9.38—9.32 forinton. — Rozs
márczius 8.00—02—7.94 forinton. — Tengeri
május 4.88—SG—4.87 forinton. Zab márczius —
forinton.-

Délután. Buza márczius 9.45—9.48 fo-
rinton, április 9.32—9.35 forinton, oktober 8.40
forinton. — Rozs márczius 7.94-—7.95 forinton.
—_ Tengeri május 4.87—4.88. — Zab márczius
5.76—5.77 frton. —- Repcze augusztusra — frton

Raktárállomány:
Közraktár: Buza 159300 mm. Rozs 10900

mm. Árpa 60700 mm. Zab 38000 mm. Tengeri
5900 mm. Liszt 10300 ram. , "

Raktárház : Buza 69378 mm. Rozs 5176 mm.
Árpa 3Ö3 mm. Zab 439.4 mm. Tengeri — mm
liszt 2291 xmn.

SHos : Buza 27800 mm.

Gabonaforgalom:
1899. január 15.

érkezett elszállittatott
m é t e r m i z i á

buzából. . ! 10216 308
rozsból . . 948 —
árpából. . 3976 155
zabból . , ! 1029 102
tengeriből. 2035 101

Kikészitési forgalom.
Előjegyzett buza 199 mm.

rozs
árpa
liszt

— mm.
— mm.

4085 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, január 16.

A mai tőzsdén nemzetközi papírok közül a
Déli vasut és Államvasuti részvények szilárdak
voltak, mig a Hitelrészvények gyenge irányzatot kö-
vetlek. A helyi piaczon a Rimamurányi és Adria
részvények folytatták az áremelkedést és ezekben
a részvényekben élénk üzlet fejlődött.

Az elötözsdén : Magyar hitelrészvény 392—
392.25, Jelzálogbank 249, Leszámitoló bank 262—
262.25, Osztrák hitelrészvény 361.10—361.425,
Osztrák-magyar államvasut 362.60—363.80, Közuti
vaspálya 379.75—380.50, Bimamurányi 303.50-
307.75, Déli vasut 61 62.50, Adria 236..

A véli tőzsdén előfordult kötések :
Koronajáradék 90.08, Salgótarjáni 625—626, Közuti
vaspálya 380—376, Magyar jelzálogbank 249—
248.25, Rimamurányi 308.60—306.50, Osztrák hi-
telrészvény 361.60—361.20, Déli vasut 62—62.70,
Osztrak-magyar államvasut 364.10—368.40, Regale
100 80, Danubius 90, Magyar villamossági 142.—,
Adria 236—240.

Dijbiztositások: Osztrák liilelrészvóuyekben
holnapra 1.50—2 forint, 8 napra 4—5 frt,
január utóljára 6—7 forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
január 16. január 14.

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajaradék
Magyar liitelrészvény
Magyar ipar és keresk, bank
Magyar jelzálogl>ank
Magyar leszámitoló bank
Rimamuránvi vasmü
Osztrák liitelrészvény
Déli vasut

.Oszlr.-uiagyar államvasut
Közuti vaspálya
Villamos vasut

119.75
97.85

891.50
101.50
248.50
262.25
307.50
361.20

62 50
363.40
379.—
226.—

120.25
.97.85
391.50
101.50
249.25
262.25
302.25
361.40
60.25

362.25
380 50
226.—

Délátán 4 órakor zárni nak:
január 16. január 14.

Osztrák liilebészvény
Magyar iiitelrészvéuy
Osztr.-magyar államvasut
Leszámítoló bank
Rimamuránvi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

360.15
391.25
362.40
2 8 2 . -
306.25
379 —
226.25

361.10
391.50
362.10
262.25
303.50
380.25
226.—

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, január 16. S z i l v á b a n

volt üzlet. Az árak nem változtak.

Hivatalos jegyzések.

nem

Ü magyar Ta Iégcnszárilott vidéki . .
« . . . városi légensznritott, 4 darabos . .
Bzalona* ; «

il rostán . . ; . . • . • :

Szilva
Kész ára
Zsákkal ec?0U
cÖDgysuly lisrti
•nir helyett

•; boszniai, 1897. évi nsanco-minöség
|| • • . 120darabos. .

: uezblal, s , usance-ininösóg
1 • • . J00darabos. .

l! . . . 8B . . .
jl Boszniai, Hsance-jnin.

BO. 1 •: :::::: S*r-
ti 6 J

Szi lvaiz i! ~ '
Kész ára j szlarőniai 1897
Insycn liordd j! «erbiai 1ÖOT
Bzilvaiz
Határidőre
logvea bordó

i szlavóniai
j szerbiai

[ vörös aprőszemü 1898

Ar lÓA Idlo-
prammonkinS
Pénz
Irt

55.—

46!—
4 8 . -
53.—

s!—
9.50

13.—
7.—.
8.75

12.75

13.50
11.50

—

46.—
4 1 . -
4 3 ^ -
6 0 » -

Arn
frt

55.50

4Cf.5O
48.50
54.

8.g5
9.7Ú

13.50
7.25
9

13—

J 
1 

1 
1 

1 1
1

.i
l 

1 
1 

1 
íj

1 4 . -
12.

5€.—
4 4 . -
4 9 —
& 2 . -
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 16. A vásári forgalom: Hus-

nál forgalom lanyha, árak szilárdak. Baromfi-
nál közepes, árak szilárdak. — Halban lanyha,
árak csökkentek. Tej és tejtermékeknél lanyha,
árak nyomottak. Tojásnál vontatott, árak csökken-
tek. Zöldségnél élénk. Gyümölcsnél 4Eéuk, árak
szilárdak. Füszereknél lanyha. Időjárás esős,
enyhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
álelmi czikkekre hivatalos árjegyzése a feöreilkezíS : Has.
Mar-bakos hátulja L 52—54 Of, H. 4S—52 frt.
Birkaho* hátulja I. 33—40 fct, IL 34-—33
ht. Borju us hátulja L 50—I** Ér^ **• oő—60 frt.
Sertéshus elsőrendü 3—50 frt, riJéki S6—44 frt
(Minden 100 kii nfant.) Kolbász füstöli ^ &I--80 kr
(kilonkint). Sertészsír hordéval ~>5r5—5©"5 fit (100
kilonkint). —Baromfi (élöh Tyak 1 pár Ui»—l. 'O
írt. Csirke 1 pár 0.70—1.30 írt. Lud hisatl fcflóa-
kint ••>_: —54 k r . — KüföntSfák.Taiés l Iáim. (1440
drl>> • J : Í - Í > _ : ? 4 ; ' frt. Sárgarépa 100 fc*3fc§s *—4
írL Petrezselyem 100 kötéa —- &i Lenese ra.
1 'f kila 7—'•* frt ií;?i. nagy 100 kfi• 7—» frt.
Paprika I. 100 kiló 30—60 frt, If. 3>—3» frt. Faj
1. re tuli,; kilonkint) 60—0.75 frt. Téa-vaj kü4nldai 0.75
E>.*>5 firt Burgonya, rózsa, 100 ü l e I.MU—2.00 ftt
Halak. Haicsa (élö) 0.^0— 1-W frt 1 kiló. Csóka (élB)
0^0—1.00 frt 1 kila. Ponty donaí 0.40—OM frt.

Szesz.
Budapest, január 16. Finomitott szesz

aagyban 54.25— SO.50. Finomítót! szesz kicsiny-
ben 54.75—-55.25, Éiesztüszesz- nagjban 54.25
—54.75, Élesztöszesz |fcsiny/ben 55. 55.25,
Nyersszesz adózva nagyban 5-Í.25—53.50. Nyere-
Bzess adózva kiesinyheo 53 75—5'L25. JEjars-
szesz adózatlan (exknt) 13.50—13.15. Beaa-
tutált szesz nagyban* 2f>.50—21.—. Oenamrált
szesz kicsinyben 2Í.25—21.50. A kconíingrens nvers-
ŝ es:-, ara fipes'ea 17.25 —17.50 ht. Az k
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, január 16. Kontingens xsyersszesz
azonnali szállitásra 17.80—18 forintig kein el. Zár-
íatjpgyzös azonnali szállításira 17.!?ffi—1?.— forint.

Frága, január IG. Adózofí tnppló-sxssz
nagyban ö.i.50— 5í>rs frt. adózatlan szesz 17.50
frton, azonnali szállitásra kelt el. „

Trieszt, január 16. KüiíleH szes^ tsrfá-
fvoTd>aít szállitva 11.50—12 forint, 90&-» hektolite-
renkint nagyban.

KÜLFÖLDI GABOMÁTÖZSOÉK.
Bécs, január 16. Az irányzat gyengült Köt-

tetett: buza tavaszra 9.43—9.41 foríaíoa, rozs ta-
vaszra 8.1a—8.14 forinton.

Hivatalosan jegyeztetett:
Köttetett: buza tavaszra 9.39—9.40 forin-

toa, rozs tavaszra S.ll—8.12, tengeri május-
joaiosra 5.26—5.27 forinton, zab tavaszra 6.08—
6.09 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, január 16. Az előtőzsdén a német bi-

rodalmi bank kamatláb leszállításának bire ked-
vezö hangulatot teremtett, amelynek folytáu élén-
kebb forgalom is fejlődölt. Csak zárlat felé gyen-
gült az irányzat realizácziók hatása alatt.

Az előtőzsdén. Osztrák bitelróazvény 360.85—
361.35. Anglo-bank 154.50, Unionbank 295.50,
Osztrák-magyar államvasut 362.25—363.50, Dóli
vasul 60.75—62, Tramway 565—567.—, Török
dotiány 125.—, Alpesi bánya 198.80—199.—,
Prágai vasipar 984—985.—, "Fegyvergyár — . —
Osztrák konjiajáradék 10220, * Török sorsjegy
53.40—58.30, Német márka 58.95 forinton.

A déli tőzsdén .-Osztrák hitelrészv. 361.12,
Anglo-bank 154.50, Bankver. 264.50, Union-bank
295.50, Lánderbank 240.25, Osztr.-magyar állam-
vasut 363.37, Déli vasat 62.75, Elbevölgyi vasut
259.—, Északnyugati vasut 244.50, Törők dohány-
részvény 125.—, Alpesi bánya 200.10, Májusi
járadék 101.45, Török sorsjegy 58.30, Német márka
58.93, Fegyvergyár 201.— forint.

Délután 2 óra BO perczkor jegyeztek:
42V»-os papirjáradék 101.40, 42%-os ezüstjára-
dék 101.25. 4®fb-os osztrák aranyjáradék 120.—,
Osztr, koronajaradék 101.95,1860. sorsjegy 142.50,
186!. sorsjegy 194.25, Osztrák liiielsorsjegy 198.25.
Osztrák hiteüinlézeli részvény 359.75, Angol-osztrák
bank 153.50, ünion-banbrészvény 295.50, Bécsi
Bankverein 26450, Osztrák Lánderbank 239 75,
Osztrak-magyar bank 941.—, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 362.25, déli vasulrészvény 62.80, Elbe-
TöJgyi vasut 259.—, Dunagőzhajozási részvény
446.—, Alpesi bányarészvény 198.80. Ooúányrész-
vény 124.—, 20 irankos 9.55, Császári kir. vert
arany 5.71—, Londoni váltóár 120.50, Német bank-
váliő" 58.95, Tramway 565.— — Az irányzat

'gyöngébb. -

Bécs, január 16. A déli tőzsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák bitelrészvény 359.75,
Angio-tcasiK 154.—, Bankverein 264.50, Union-bank
295.—. Lánderbank 240.—, Osztrák-magyar állam-
vasut 362.37, Déli vasut 63 25, Elbevölgyi vasut
253.50, Észak-nyugoti vasut 244 50, Török dohány-
részvéBV 124.—, Alpesi bánya 199.—, Májusi jára-
dék 101.40, Török sorsjegy 68.10, Német márka
53.96. Német márka ultimúra 5S.93 forinton.

Frankfurt, január 16. (Zárlat.) 4-2°o-oa
papir-járadék 101.05, 4.2°|o ezüst-járadék 1 0 1 — ,
4°o-os osztrák ar<myjáradék 101.80, 4°o .magyar
arwnyjáradék luO.50, Magyar koronajáradék 98.10,
osztrák hitelintézeti részvény 226.—, osztrák-
magyar bank 156.70, osztrák-magyar államvasut
155.—, déli vasut 2S.90, bécsi váltóár 169.38,
londoni váltóár 204.17, párisi váltóár 810.25,
bécsi Bankverein 133.—, villamos részvény 160.—,
3°o magyar arany-kölcsön 87.20, Észak-nyugati
vasut 119.—, Elbavölgyi vasut 126.—. Alpesi
bánya 201.—. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, január 16. (Utótözsde.) Osz-
trák liitelrészvény 225.40, Osztrák-magyar állam-
vasut 154.40, Déli vasut 28.S0, Alpesi bánya-
részvény —.—, Bécsi Bankverein —.—. 4%-os
magyar aranyjáradék Az iránvzat csendes.

VIZÁLLÁS.
— Január 16-án. —
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A Duna Pozajcytól Budapsstig apad, a töbW helyeken árad.
A Tisza Tokajtól Szegedig é» Titelnél apad, egyeüütt árad.
A jégzajlás megSiíint. — Helyenkint áll a jég a Kőrösökön

és a Maroson. A

Felelős szerkesztő: Kálnoki Izidor.
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NEMZETI SZINHÁZ.

Évi Mdsí i l . IU . i-.-:et 13.

Az arany ember.

Szemel; t-L-
1 : . ; H L J í' ""

Keráete X érakor.

ke<iá, jan rs ár í > -ea.
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Diákkisasszonyok.
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Roland mester.
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A rnrkil-Z l£aZ£. l>. l !•
Csínon j f\i.<>r >.[.
Ircia T tánrjosnűk K.Jrn 'Vi
Uolettej I»-it- M.

Kezdete 7 órai ör.

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

KISFALUDY SZINHÁZ.

A sárga csikó,
jprediti énekes népszínmű 3 felr.

Irta Csepreghy F.
Kezdete 7 érakor.

K - ; . ^ d

VÍGSZÍNHÁZ.
6 T : . szÁrn. K'i. szám.

Családi örömök.

Szeiuc:EreIr:
TTiiT iá V"<? Ehswíis

f.TAGYAR SZINHÁZ.

A Gyurkovics-
lányok.

1 lűlkep 4 WAla-vriSwii. fciai:

ÖzenLéh ele:
nzv Gfiirkovicsn" **í- -^ils--:rjp

Katinka Basta E_

I ira

i r r k n y t e l

Jankó ' Kimloa
fél 1* t i

BdJt« bek
r-í« i l * E- -
Baü&r Isrss.

VaraáS M-

A.

Finoia nüi febtrnemüelket és

menyasszonyi kelengyéket
árián, IesptagYQüb Yálasiiiéftfoani a | i a l

12.

Kanitz Ferencz
ssepssségl

Budapest, IV., Kossuth.

Szinházi müsorok.

A"Rejtelmes Világ"
a modern spirálzruus eine kÍTŐl<? ©rgano
cseré't. Ujévi száma, mely két icets színes i
szenzáczi''^ tartjJmávaJmagasaakieirrelkeáika áasoalő
termékek kőzül, niur Müller A. budapesti káiKTke-
reskedö kiadásában jelent meg. Az ej éis&áő sem fá-
redsájot, sem költséget nem. kíméí, ÍLQgyaIap„iSÉesY
ezentul ismét Itetenkint fog megjelenná* loár külső

csínja rávén is impűrLáíJQ'H.
A szellemi vezetés kitünö kereiliSE raas a lap

lőb lj
tekintélyesebb iróit

Egész évre 6 frt, félévre 3 frt,
negyedévre 1.50 kr.

„Rejtelmes Világ"
Budapest, VIlI ker., Oiiői-ut 12. sz.

Stmtti SzisMz I kir. Oferahá; VijHinház népszinház Kiiyar Szinei

Szerda Pry Pál She A végrehajtó

Csütörtök Nóra Bolygó hollandi A tekenősbéka

Péntek Királyi házas-
élet

Szombat Királyi házas-
elet Walkür

Vasárnap d. u"

Este Király jiázas-
I o h é m e k

' Családi
ö r ö m ö k

Godard és
Bodard

Családi
ö r ö m ö k
Godard és

Bodard

Szegény em-
berek

Bibliás asszony

Midász király

Midász király

A falu rossza

Midász király

A Gyurkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A Gyurkovics-
lányok

A bolond
A Gyurkovics-

lányok

Vár Szinü í2

Gabi-villa

Traviatá

Francülon

Estélyi- é« bili megfaÍTÓlc.

Étekrendek (MennV.)

Taacareaáeit es ba)
(dera HvitelhcB.

tman küldetnél:.

és bálrendezők
!

KAKíTZ C. és FIAI, Budapest, Dorottya-utcza 12.

A „Báró Hirsch Mór jótékonysági és
önsegélyző-egyesület"
IQ'-it _ évébe lépvén, ezen alkalomból folyó évi

fébrair 28-is

tagokat beiratási dij nélkül
vesz CúL Ezemdkivfíl cselédoszláiva cseiéiy éri dij fizetőse ellenében

& tagak, fceíeg r-selédjeil a U>r»-ény értelaiében a gazda
! J f nTÜlvános kűráúzban saját költségén gyógykezelteti-
e-i ajámiatok Isárimikor eiíogadlatcak cs bánninemü
ik &Ö3zsé^dL megadatsak a z •gyesfileti központi

irodaJálna Bndapestsn, Terűs-börat 3. sz., valamint annak

Born György
világhirü regényei

leszállított áron.
ll-ik Izabella, Spanyolhon elűzött ki-
rálynője, vagy a madridi udvar titkai. Törté-

• íieti leírás 13 kötetben.

10 frt 4 0 helyett most csak 5 frt.
Egy világváros titkai, vagy vétkes és ve

zeklő nő. Regény 10 kötetben.

8 frt helyett/ most csak 4 frt.
Megrendelhető :

az „Országos hir lap" kiadóhivatalában
Budapest, József-körut 65.

>
•

Hirdetmény
Alulírott egyesület ezennel tudtára adja a nagy-
érdemű közönségnek, hogy sorsjátékának II-ik

huzása ma

kedden, 1899. január 17-én
este 6 órakor fog

az újvárosház üléstermében
megtartatni,

melyhez a t, közönség tisztelettel meghivatik.
Kiváló tisztelettel

a Budapesti Ujságirók Egyesülete.
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Budapesti és bécsi kaioaakárMzak-
bao, valamint számos katona-ezreásk-
sél nyert bő tapasztalat folytán ezen
orvostndor legmelegebben ajánimaté.
Számtalan köszdnetnyiEvánltisok és elisme-

rések bel- és külföldi betegei részéröl

Titkos betegségeket,
se-efcet, Bypcilíst, az önfertőztetés ntötoa&ttfc.

Elgyengült férfierőt
az crvos-vEag által tegujaiibaii otyannjíia feUfctralt és

hatásában páratlan sik«a

Elektromassage
által magömlést, nőknél fel iárfolyíst. fc»r*ir*l*'?s-
vic2-5 c La. .1, íurLiiew LÓ Lraj.jkar a La ma! — ^Jt". írir-
Lei jét i:e.*- és eaM""k utúL','.e".i-ií-;!n'in.Ye'w.;p '.-jií;;tt
h2s.tgerrc:z-bajt try-jjvii l'J ev rzivü és T5 é-ri. kataia-
ci-raii UpauztaUt uLan * a. le^ujai J ^ü-írniád; sxsáaS

a-ipo-ao es b-i'u-s s Lenti

Dr. KAJDACSY
Y. cs. és kir. ezredorTos.

Lakik: Budapesten, Váczi-klisl 4 . sz. f. § s .
Bejárat a lÁyeaZwBl.

Btutdel: Délefótt 9-151 4 őraig, e-te T ú.-Ü'-I & ónL'j.
Nőknek ugy minS férfiaknak búlua bti- c? k^jjai. EiLji
váróterem. Levelekre azonnal dii^aaiil^ r^iiaralíaJix,,

gyógyszerekről is joadosiodv* leit.

idős és fiatal
embereknek •

ajánlatos tanulságul},
dr. Müller egészs. ta-
nácsos uj bővíteti
kis du sbs n megjelent \

műre a
megzavart ideg-\
és n em i-szer ve- \

zetről
és ennek radikálisl
gyógyításáról. Bér-
mentes küldés 60
krért bélyegekben.

Curt Höber. Braun-]
sen ívt-íi,'.

Önmtíködő csapba
pa'iIiáa.:fu'iA.T!:a. - fcte-í-iGJTi-ríS.
I frt -̂U ir. FeL'is:-laí ii.eLi.~li

iáSÜ. LE fl'.

el cs on kaphatá*
Czim a

néiküi.

fejestől a páírány-
tokocakik Utal fi]-
dalom néíkfil, a leg-
rövidebb idő (6perc)
alatt tel.esen elhftj-
tatikEkiticö gyógy
aser nemcsak a ga-
laiidíére iiben iianem
gyomorbaj&an azea-
vedöket is biztosan

,-Yétífooy.} meflgyógyitja.
iEÍtJifa [Saeiel a tikilkeiSk: asarcx halványsárga,

ia^ari; iejüütet, kék ssemkaiikák, lesovánjadás, el-
BSrüká í̂xiás, esnéfjiíieüeaség- étTájnrtaiansag. gyakoii
^••i£u.i'-*:r i'itüsak. e;y ^ombolvag feíszaUása e?osz a
os;) id£, c»áiSsíiz<ríy-»i=nife, a test megdagadása, (yakori
eÖMisSfés. bélgóirca, szuró íá]i!a!ma», azivdobűgás, a
Tcrfceriafés rcadelier.séíei kálunören nüiné), gyakori

föíájáS stt. Stb.
A páfirátty-tokooak^lt nem állasak ha a féreg niucs
is jelen. B V T5rv*nyo«en védv». " W

R-ísáelésnél az élvtkor mejjeiölöadő.
Sxámtalan allmmcrif Sm halanylla komat.
Eftj *Tr-é*ti doboz íiasznáíati oíailtásáa/ a bel- é 8
fcftlí91d rsszére pvsial aiiprétel . . . . 4.OÓ ifi
s péaz előleges beküldésével . . . . . S.BO frt

Egya U valódi kapható

Scíineíöer József gyógyszerésznél
Raaicza. Fő-utcza l l . (Délmagyarország.)

Orvosi rendelő-intézet
üs l t (ebronikiia) betegségekben szenvedők számára

Budapest V.f Váczi-körut 18. sz. a.

Érek hosszu során át ki lett próbálva, s pá-
ratlan, gyógyhatásúnak bizonyult

Dr. Kovács I.
egy. orvostr.

Miiaopatiai gyógymódja, melylyel kizárólagosan
a vér tüijáo gvokereseu kigyógyit asthmátf nő-
bajokat, sápkórságotf sziv* és gyomor-
Eiáöta Esakat, kSszvényt — még a legsulyo-

sabb formát is — sulyos

wmm idegbajokat • •
iQEipaíii, álmatlanság, szédülés hysteria és neurast-
héaia, k&zelődő agylágyulás és elmezavar, agygerincz-

bántatiom)

makacs-, vér- és bőrbetegségeket.
g y n és legfeistosab védelem f0RT Szél"

hüMé&§ kezd&dő vakság és elme-
zavar eilen. 'TM A díjazás mérsékelt.

JRendelés naponta 9—l-ig és l!t3—6-ig.

Meghívásra betegek látogat

Leghiresebb bel- és külföldi
gyártmányú

zongorák,
pianinók

és harmóniumok
a zenepalotában

Steniberg Armin
és Testvére

cs. és Mr. udv. szállítók
zocgora-term eiben

Kossuth Lajos-utcza 22. sz.
(Károly-körut) sarkán.

Nagy kölcsönző intzet.
Zongorahangolási és kar-
bantartási évi bérletek a

fővárosban.
Egyszeri hangloás 2 frt.

Kellermana-íéle
Villamos ozipösarok
betétek minden jobb czi-

pés/nél kaphatók.

főraktár ea egyedüli kóg-
riselő

Hatschek Béla
láiSiijrúiZ,

Bpest, SrzeéDot-körut
5. szám.

a .New-Yotk« kávihái mellett.
TELEFON 62-87.

Használati uf.xsitáá ingyen .és
portÓHie'i'esen. Vis^oiitölúrusitók
árkedvexrajuybün részesülnek.

Kekünk bemutatott ss m a i a n megbizható"SBI
hitGl s kcsz^netirat folytán ezen nogryed- ~35s3
•zázad óta fennállóreadelö-intár.etalo^melo- ~VBk

gébben ajánlnató. ~X3

scjö
mény&lt, nöknól

fmhérfoiyáot, bármonnyiro Idültok la, vala'
mint mlndaxon nöl botogmógekot. moiyokneut
m magtalanság ogylk főokozója ea bőrj&tvg'
mégmkmt gyógyit *#/ gyógymód szarlnt, blztoa

alkarról, gyorsan ea alaposan.

Dr. GARAI ANTAL
orvos-, sebész-, szemész- os sziliésztudor v. cs. kir. oszt.-főorvo
Budapest, Belváros, IV. ker., Kigyó-utcza 1. szám

ll. emelet Bejarat a lépcsőnél.
Rendel naponta délelőtt 10 órától egész délután 4 óráig, este

7 órától 3 óráig.
Díjazott levelekre iegnagvobb figyelemmel válaszoltatik és gyógy-

szerekről is gondoskodva lesz.
mtmSmm Mőknok külön várótorom, sj^-™

Ugyanott megjelent és a szerzőnél: Dr. GARAI AJN'TAL-nál
megrendelhető :

NÉPSZERÜ UTMUTATÓ, e a - —
Már a 12-ik kiadásban megjelent) a nemi betegségek 6s ezek

Cíiszeiü gyógy.ezelcséhez czimü könyv, volt árai! Irtűö kr., moBÍ
c t « k t O kr . A kir.yv jól becsomatolvalesz elkairive, 1 frt be-

küldéso íneliett bénneritve, va^y 90 kr utánvét mellett,
A. k . n y v taxtaiu-a : 1. Az ivarszervek leirása. lI. A noaii élet
ébredése. UI. >_z önferiőzlelós s az éjjeli magömlések IV. Hujy-
sőtakai (tripper) é3 huCTcsösrüktilctek.V- A bujakór (aiphiüis), yí.
A lehérfolyás. \ lI. Elgyengüít férlierö. VU1. Női mágtaiansá?.
X. Az ivarszervek ogbetegeílésének folényezöjo a prostúuzigó.

958. sor. BON028.száia
Polgár Sándor

egyet, gyakorlott kötszerész

Budapest, Erzsébet-körűi 50. sz.
köteles ezen utalvány beküldése mel-

lett minden njcgrccdel&iek 15%,
azaz tizenöt Ezázalékayi árkedvez-

ményt adni, az oredeti

m-f. Jergueranö fils-m
párisi különlegességek (óveza-
rek} gyárlmraiyaiból. lumeritó képes
árjegyzék dijmentesen zárt levélben
kííldetík. Kivágatott: az .Onságos

Kirlap"-ból. 069

nyerni

Ez a legkedvezőbb eset ÜZ ulsűgtzSk. sorsjátékának réízrélelénél. miután egy sorsjegygyei négy 20.000 koronás és egy 1 0 0 . 0 0 0 koronás
nyereményt lehet nyerni. Huzás mái> ma, kedden, 1899. januái* f7-én. Sorsjegyek mindenütt kaphatók. Vidéki megren-

deléseket a legpontosabban eszközöl

u j s á g i r ó k s o r s j á t é k á n a k k e z e l ő s é g e Budapest, IV.. ker., Kossuth Lajos-utcza 1. szám.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár.

Vastagabb betükből szedve 4 krajczár
ha a iíirtielö czimét i
ar apró

Kiadóhivatal:

VIlI. kerület, József-körut 65. szám.
Előrefizetendők készpénzben, levélbélyegekben vagy

postautalványon.

ürdetö"cziiaét i~ l-'h a b^áe'*--be£ %s«r a választ poéie-n-ítante kéri. akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélyegilleték is üzeteadö. — Czélszeril
ó hirdetési postautalványon iiekdMeia s*a szöveget az ulaiváiiv szelvényére irni; esetié* közönséges levélben is lehet a szöveget s a levéljegyeket beküldeni. Mindenki

könnyen kiszáinithatja az apróhirdetés árát. .

LEVELEZÉS.

esdvf- I : 'TO: . I .
a le £!•.<•: ^ IVL
é k *

Az >v I.dj i-a • •? U Í J V n kedves b.ii
L._l_-y-\ ; iLt-a v . ».ir . ^ e - t - .i. í>.

é- n .kő- -1

*f ni. K< -y \
me-'.-n titului
iu-. l t t. Ad-h,

XeSves h
Len rtbZ'.'t.iil-

tanut m. S/.-.
» lap kiidoh-

ffe. n ^

ni jár
i- 'rtuá

olgyg-
L-_. rr t"

1 a : " I« . r I .

- í L • il 1

crara.Hu
ÍO V)T ('"«'

• r M I a !i
•itot „Jr

M , .

enj. is h.
lett ii.t.
rrnp (I .-t

ían |ji\ •.'.

jcLirálvn.

7J9J--1
.-::. LÜ.T r'itf ^y
r- Jlajií^Lti. eL=.és"

Ideni On.'»«rtl'."-Ul'iia-
J falit,L. 7'̂ 94- 1

bb .du ii-tt ni«*j-
ij" jcL TI'ZQ L' TL-!..

7.'-iii--!

ÁLLÁST KERES.
á l l i s t keres helyben vagy vidéken

^ jő családból való izraelita árvalány,
ki b évig mint anyahelyettes egy házban volt alkalmazva.
Miiidea'íekintetbén megbizható j kitünöbizonyítványokkal
reud-Xkezik, a gyermekeket nagyon szereti. Gazdaság-
os: . iTaroniíUejiYészíésben jártas. Czim a kiadóhivatal-
b a " 7 2 6 0 — 3

_ 1

á U á s t k e r e s e ^ intemgemi özvegy
j a ö , ki a házvezetésben és varrásban

j i ^ s és a gyermekeket igen szereti. Szerény igényű.
OJ:ne a kiadóhivatalban. 7262—3

HÁZ- ÉS TELEK-ELDÁS.
a ^ ö z s ^S legszebb helyén két sarok és

J r > e»y közép telek eladó, igen olcsó árért.
Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek „Ölcsó telek" jelige
alatt. 720S—7

uj ház a VI. kerületben, magasan épült, szabad
jjj kézből családi viszonyok miatt azonnal eladó.

Czim a kiadóhivatalban. 7002—7

A - ' - • J - t ' u r u

s,' G y e r - . • i-=.'iti, b izt-^rm. I\-i Uakii Ift£rLn.«k
n;:.r jó l \w'^,•>!•:. rif ijceri rr«&/•:.l n <zrk ki. Arr.yi

i ILÚ''1 V"«I. I Irj, im' lűtt jú-z A víazi<rt

:r>fo M 7

Mr. ul.i 'p. uti'íi il • - n-i i-L'n: r Li.
n at mar '".i< „ i> kLipLi'L I.*tol5<r

i?en haLigozt'iltiii. hogy niuf s kncl^fd SCIIIITÁ mr-nni.
Hogv ia.ri p£ .- HiíjZí-n £e ezo-lótL LoUu^ valtai, na me-
hettél vaJah-iva s pnnwrp változiíil "í \a. majd megfön
a kedved megint és addig csókol szerető Barnád;.

759®—1
| Tyúkszem tupa-r I E tet tser
• iiiaayzik mtjj a'i.frjz. kG^v az

t'raberisétr u Ip^na^.nl b Fienverln-tuL nic-_mrn.el£e<i£j1""-k.
I-Ji feLtalaitrj-.i azuk bizton készítési módját. C-akLiojy
nincs hozza nif^íeu-io tókiimr ho^y LihasmiltLa^sam
találmányomat r ktt s^-r * rjíig^l'aní if_rl.L.ia alUF.
Keresek tthíit olyan «--w\eut. kin.l-k legaí-Lk 3—ftíVOO
forintja van. s ki l.al)_ndő lonaa tar-ubl vft.esL 0 i é i
s/er iorgalomha h"/atalára. Prnba k^atN-snv^k't *2ÍTC-
sen ht;mut'J.t"k f'̂  u. -rU-tc-t I Í tes/tk velük." laarídnei.
A í-u teliát pt-uzt' ]ú. ukurja k;\mal.> itatuu «.._!:.>z'í\tlr-.a
levelivel a kuulohu stdilioz, hol ea azakut TEr .-ÍVS*

L

M( g íojja bánni, azt a mijaviseLetot ame-
lyet velem szemben futvtatott. Sei.-sület523.-

vamra mondhatom, íioiry mej fojna sajnálni. Ön mem
mcltó arra. h»gy en beszéljek u:uiftL — Híntks. csak
hallanám, kérdi magábkn — miért. X r̂u. h-bo-iunni Et£g-
ittondom. Illőnek tuíuljí*.. ho^y az irt t_Ts_sáj«3-iHiEi'an
— mással szórako^:;:. V.a nem. találom: e.~t illenek a
köztünk fenforgó e^ftbeii. Fiírfía?sagonini_li er írakonipa-
tíb:us. Bárnu-nnyire -ajnáJnni is. de ezwrt v^e l keli sza-
kítanom. Legyen brtdog a B.feketil]ev£Elx Ktea. önnel.
A. volt S5* * 7SSS— 1

HÁZASSÁG.

Kauczióképes
leány elszámolásra keres csemege-
vagy füszerüzletet. Esetleg alkal-

ruaia.?". b-nniír tisztességes üzletben mint feliró- vagy
k* Szives megkereséseket kér BKauczió-

e alatt a kiadóhivatalba. 7148—3

ll vagy idős/aki Sáphoz szerkesztőül, vagy munka-
il" táxstil ajánlkozik kitünö szakember." Esetleg

ek c-spcáíilását is elv;ülalja. Ajánlatok a kiadóba
Jíett lapK czimen kéretnek. 6792—3

ÁLLÁST KAPHAT.
betegség folytán nem értékesít-
hetvén, ingyen adom. oly gazdag

embernek. Id a százezrekre mehető haszon egyrészét
nekeic. adná. Leveleket „Nagyszerencse" czimzéssel e
lap kiadóhivatala továbbit. " 2561—4

irasos*

ffó tanitónőt teljes ellátással havi tizenöt
9 forintért keresek. Leveleket „Szép-

alatí e lap kiadóhivatala továbbit.
2563—4

óvadékkal felvétetik. Czim a kiadóhivatal
ban. 7343—4

szerezhető a ^Kereskedelmi iy
cziiísii mü birtokában, melynek útmutatásai

alj-fjan tőkebefektetés cs előképzettség nélkül" bárki
5 —SÍKHí forintot söt többet is kereshet évente. A müvet
mai na[ií«>! — mig a csekély készlet tai't — leszállított
áron I íxi 23 krért ajánlva küldi meg a „Kereskedelmi
Yegyészet' könvTkiadóvállalata Ujpest, István-ut 2. sz.

2541—4

OKTATÁS.
tanit színién intelligens hölgyet
zongorázni a franczia nyelv

izim a kiadóban. 2376—5

\i gyógyszerész, ismeretség Márnyáfea, ez i
tv szeretne megismerkedni egy esia'iís,, feááasan

nevelt fiatal-katholikus leányával. Mza?ság-
Megfelelő hozományra. reüektáL Leveleket KS2
alatt to-váíibit a kiadóhivatal.

BIRTOK-ELADÁS.
eladó 290 és 361 holdas jóminőségü
földbirtok. Szőllötelepitésre kiválóan

s. Megkeresések „Nvirség" czim alatt a kiadó-
hivatalba kéretnek. ' 7091—6

szeretném elcseréhii egy
budapesti házért, melyhez

egy pár ezer írt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
ItTvataJba kérek =BÉrtokosö jelige alatt. 7226—6

birtokomat

KrK7Hii;i«,1rnriiÍé\l ldAUII(l*'liUl UI

ELADÁS.
l e g s z e b b pontján kétemeletes

adómentes bérház, családi körül-
mények miatt, eladó. 5100 forint jövedelem, vételhez.
35.000 frt szükséges. Czim a kiadóhivatalban. 2577—8

a óváros legélénkebb helyén, mely-
nek igen jó jövedelme van, szabad-

ézből eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek-„Fod
rász" jelige alatt. 7116—8

VÉTEL.
"fÁts_r1i4M l e v ö elegáns föggőlámpa kerestetik meg-
Jüftdl Hali vételre. Levelek a kiadóhivatalba kéret-

k F ő l ánek „Függőlámpa" jelige alatt. 7368—9

fa Üllői
kiadóhivatalban.

KIADÓ SZOBÁK.
egy kis tiszta különbejáratu igen
csinos szoba olcsón kiadó. Gzim a

6828—10
«fi T!lOYOYiOZ\-\\\Ml eSy kényelmes 2-ablakos utczai
Jl J\ertpe5rlíT0n SZoba tíadó, teljes ellátással
együtt havi 45 forintért Czim a kiadóhivatalban.

6144—10

KIADÓ L A K Á S O K .
JR tifówcVíHlíí^ közelében egy szép földszinti
J% |lKJIdAllina4 lakás, mely áll 3 utczai, 1 udvari,
előszoba, konyha és fürdőszobából, olcsón kiadó. Szives
megkereséseket a kiadóhivatal továbbit „Uri lakás"
jelige alatt. 7210—13

KÜLÖNFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30 krért Réthy*
féle Pemetefü-czukorkát. 1537—18

lakás kerestetik a körutak valamelyikén,
j mely 5—6 szobából és hozzátartozó mellék-

helyiségekből és lehetőleg 2 előszobából álljon. A lakás
az I. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek „Földbirtokos" czimen. 2671—18

a ^ajnolMrtczaból a Vígszínházig vasár-
nap délután 2—3 közt egy női gyürü

piros kővel. Ismertető jele „Emlék Valitól" czimü fel-
írás, mely a gyürü belsejébe van vésve. Becsületes
megtaláló kéretik az illő jutalék ellenében azt a kiadó-
hivatalban megtudható czimen átadni. 73S6—18

állattani és vadászati kópés
szaklap. Egész évre 4 forint.

Kiadóhivatala Budapest, Rottenbiller-utcza 30. 7087—18

az én 185 em. óriási hosszu Loreley-hajammal, amelyet én az általam feltalált kenőcs 14 havi
használata folytán nyertem ?. a mely a leghirnevesebb orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz Yan elismerve a haj ki néni hullása, a haj megnövésének előmozditása és a hajhagymák meg-
erősödésére : ez az uraknál teljfes és erős szakállnövést eszközöl s már rövid használat után ugy a
hajnak, mint a szakállnak természetes fényt és teljességet kölcsönöz és megóvja ezeket a korai szür-

küléstöl a legmagasabb korig.

Egy tégely ára I—f 2-—, 3-—, 5.— frt. Postai szétküldés naponta a világ
minden részébe a pénz előleges beküldése, vagy utánvét mellett a gyári

raktárból

Bécs, I., Seilergasse 7.
Nyomtatott az ORSZÁGOS HIRLAP kőrforgógépén Budapest, VIlI., József-körut 65. szám.


