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A temetö elöszobájában.
Esténkint megtelik a szerkesztöségi

asztal zsákmánynyal, amit a tudósitók
szereztek a különbözö pártklubokban.
S ahogy selejtezni próbáljuk, mindig ujra
meggyözödünk, hogy nagyon kevés benne
a megfogható. Csupa. hangulatkép s az
is nagyon kevéssé megbizható. Szinte
bizonyosra lehet mondani, hogy mind-
egyik hangulatkép csak egy jókivánsá-
got takar, de az igazságnak nem jut
benne szállás, inkább ugy van a dolog,
hogy amikor egy hangulatkép rózsás
szinekbe öltözteti a békereményeket, ak-
kor okvetetlenül harczias a hajlandóság,
ha pedig a kép harczias hangulatról tud.
okvetetlenül a béke áll jól. Apró ravasz-
kodások mutatkoznak mindenfelé, amik-
töl nem lehet egészen tisztán látni, mint
amikor siim párák rezegnek a levegöben.

A förendiház mai ülése épen azért
kapóra jött. Ha a förendek maguktól nem
sürgetik, ugy kellett volna beléjük szug-
gerálni az ülés ideáját. Hogy a sok
ellenörizetlen hiresztelést valahára kon-
krét nyilatkozatok válthassák fel. Mert a
közönség már egy kicsit
kezdett, hogy minden a kulisszák mögött
történik. Ezen a bajon a képviselöház
nem igen tudott segiteni, mert hiszen
az egyesült ellenzék fogadalmat tett,
hogy nem beszél és másokat sem enged
beszélni, ez a fogadalom pedig minden
szükséges tájékoztatásnak elvágta az

utját. Ellenben mire volna való a tör-
vényhozás másik háza, ha ilyenkor sem
lehetne valami hasznát venni ? Erre a
másik házra nem szól a fogadalom, itt
a förendek ajkával megszólalhat az ellen-
zék kiváncsisága s itt az ellenzék a mi-
niszterelnököt is békességben hallgat-
hatja meg. Azonfelül pedig ebböl a köl-
csönös kibeszélésböl az ország is meg-
tudhat valamit, amihez a kiváncsiságon
felül nagyobb joga is van. A förendiház
tehát voltaképen csak a vendéglátó házi-
gazda szerepét játszotta, hogy hajlékaiban
egyszer kibeszélhessék magukat azok a
faktorok, akik a saját házukban ideigle-
nes némaságot fogadtak.

S ma az ország kétségtelenül többet
is tud, mint eddig tudhatott. Vagy legalább
is bizonyosabbat. Mert a biboros herczeg-
primás rövid kérdésére Bánffy Dezsö végre
országvilág elött elmondhatta, hogy mit
akar és mit tehet. Elmondhatta, hogy
reménység van a kibontakozásra, ha a
kiegyezés sorsa és a parlament jövendö
munkaképessége biztositva lesz; és hogy
(amit ne adjon az Isten! — mondta a
miniszterelnök) ha az alkudozások még
sem hoznák meg a békét, a kormány
akkor is az alkotmány és a törvények
keretében fog a rend helyreállitásáról
gondoskodni. Az a legenda tehát, mintha
az egymásra torlódó események csak az
abszolutizmust akarnák elökésziteni, mind-
járt összeomlott s mindössze annyi ma-
radt meg belöle, hogy végsö esetben a

kormány alighanem az alkotmány forrá-
sához szándékozik fordulni, de a rendet
mindenképen biztositani fogja. Ezt báró
Bánffy Dezsö kétségtelenül a képviselö-
házban is megmondotta volna, de ha a
technikai obstrukczió elfojtotta a szavát,
mindenesetre jó, hogy a méltóságos urak
háza megadta neki a hiányzó alkalmat.
A förendiháznak ez szokatlan politikai
sulyt ad, az országnak pedig a végén
egészen mindegy. Azonfelül a kormány
is megtehette a kötelességét, hogy a szi-.
nes hangulatképek után saját nyilatko-
zatával tájékoztassa az országot.

De a förendiház ülése mást is ho-
zott, mint a kormány nyilatkozatát. Azt
a felirati javaslatot, mely az ujságok
egybehangzó hirei szerint a gróf Andrássy
Aladár palotájában termett, de a gróf
Széchenyi Imre pecsétjével került a fö-
rendek asztalára. Ha valamivel forróbban
akarnák a békét ama méltóságos és nagy-
méltóságu urak, akik ez iratot szerkesz-
tették és helyeselték, talán czélszerübben
teszik, ha az obstruálókhoz adresszálnak
vala egy kérvényezö iratot. De ne legyünk
gunyosak és keserüek, foglalkozzunk a
javaslattal komolyan. Régebben termett-e
a vagy nagyon is fiatal csemete? Nem
tudjuk. Hire már hetekkel megelözte.
De talán a szövegében változhatott.
Mert rajta van a frisesség szine s
azt az impressziót kelti, mintha a felirat
tervezöi válaszolni akarnának a korona-
tanács megállapodásaira. Ez a javaslat

Kronfeld Rikárd Jenö.
Kronfeld Rikárd Jenö császári és királyi

föhadnagy ur, ha nem csalnak a jelek, ma
már Hamburgban van és ezen esetben ajánl-
ható neki, hogy vigyázzon a kocsisára. Mert
a topográfia gyorsan és biztosan öl. Ha az
1845. számu droschke-ember fél órával elöbb
jól bewiskizett az ir matrózokkal, akkor igen
könynyen megeshetik, hogy az ember elszun-
dit a bakon s az 1845. számu droschke át-
koczog az Elba jobb partjára, a "Gasthof
zum silbernen Trompeter-" elé. És ekkor kész
a nyomoruság, Mert a Sankt-Pauli-Vorstadt
után már Altona következik, ahol sem a
hamburgi szenátus parancsol, tehát a rendör-
ség sem az alabárdjáról nevezetes. Minélfogva
igen valószinüvé lesz, nagy Kronfeld--Jenö
Rikárdhoz holnap reggel akkor állitanak be a
schleswig-holsteini Regiezungs-Bezirk rendör-
biztosai, midön, a tiszt ur ép az utczára ké-
szül No, nézzük meg, milyen fapipákat
árulnak a Hanzastadtban. . .* Ez a verzió,
mondom, lehetséges, ha Kronfeld ur Ham-
burgba szökött. . . Ej, de tán még sem lehet-
séges, mert aki az orfeumban veri el a más
pénzét, az nem Amerikába szokott menekülni.
hanem Bukarestbe.

Az orfeum ugyanis nagy nevelö, bár a
világirodalomban még hiányzik a monográfiája.

„-Rembrandt als Erzieher", „Bismarck als
Erzieher", már voltak ilyen könyvek, de a
Somossy még kivül rekedt a könyvpiaczon.
Holott, a társadalom búvárai csak a nagy-
mezö-utczában láthatnák meg, hogy például
éjfélután ötig mekkora a demokráczia Magyar-
országon. Jean Jaques is, a conte Senzacontea
pohártöltögetö inasa, a madame Warrens ke-
nöcslaboránsa, a sekrestyések után következö
templomi énekes, az ösi Choreniám Jakab
vándortársa: Jean Jaques, mondom, a XVIII-
dik század megfejthetetlen egyenlöségi leve-
göjében irodalmi barátjává lesz a lengyel ki-
rálynöaek és grófnök szeretöjévé és kava-
lierjévé. midön könyöradományokból utazik a
postakocsin: és félévvel a tányérmosogatás
után a legtekintélyesebb diplomata Velenczé-
ben, és alanya minden csudás társadalmi ki-
egyenlitödésnek ; de azért ö is megrázná a
fejét, ha mai napság éjfél után négy órakor a
nagymezö-utczai opera tragique-ba idéznék
onnan, ahová elhordtak a csontjait a Panthe-
onböl. Éjfélután három óra a Somossyban!
. . . Micsoda egyenlöség, mennyi jakobinus!...
A márványasztalkák körül görög istenasszonyok
járnak és isznak a poharukból közönséges ha-
landó embereknek s a hátulsó separéeból ki-
kaczag a tizedik múzsa, nem, az Ész király-
nöje, a Zwretsehken-Mári lánya a nagyfuvaros-
utczából. Füst, opoponax, violette de Parme,

lazaczszinü selyemblouze-ok és egy jogtudós a
sarokban, a váczi-köruti könyvelövel... durr.. .
durr . • . most angol pezsgöt nyitottak ki a
négyes számu tükör alatt. Öten nyulnak utána:
a gróf, a vagyonos hentesfiu, az épitési vál-
lalkozó, a megszünt huszárhadnagy és Inger
Szoliman, a szerecsen-király. Avagy csakugyan
ö-e ama kormos egyén és nem-e csak a Bin-
dis Jóska nemzeti zenekarának a kisbögöse,
akit a soroksári-utcza sarkán vár a felesége...
Haj, nem tudom én, elmaradott egyén, aki
még lazaczszinnek mondom azt, amit már uj-
fraisenek hivnak; de bizonyos, hogy nem Gör-
gény-Szent-Imrében ültek ugy, hogy: „Egy
király, egy czigány", hanem a Somossy-orfeum-
ban. Kronfeld Rikárd Jenö császári és királyi
tüzérföhadnagy ur sok szabadgondolkodást
szivhatott magába a Somossy-orfeumban. De
jött a reggel, a gyöngyvirágok elhervadtak és
Kronfeld föhadnagy igy szólt: „Rikárd Jenö-
nek nincsen pénze."

Mert Rikárd Jenö nem ugy élt, ahogy
a derék tüzérek szoktak élni. A derék tüzérek,
a tudományos vitéz katonák a javakban nem tur-
kálnak. Már báró Uchátius is ebben a bajban halt
meg, midön az érczhütés titkáért csak 20.000
forint (327.754 milreis) prémiumot fizetett
neki a hadügyi kormány. A tüzér szegény.
A tüzértöl még az aranymellzsinórt is elvették
már és ha a tüzér megöregszik, akkor a
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ugyanis ma már a koronát arról sze-
retné meggyőzni, hogy bízvást elbocsát-
hatja miniszterelnökét mindjárt is, mert
a gazdasági kiegyezés megkötésére olyan
általános a készség, hogy a törvényhozás
rendes menetének ez ugy sem lesz aka-
dálya. A felirat tehát a kiegyezés meg-
kötésére á l t a l á n o s készséget lát s
s erröl biztositja a koronát, ami min-
denesetre igen meglepő. Mert az ember
önkénytelenül is azt kérdi, keveset
mond-e itt a felirat vagy sokat? És ke-
vesebbet tudnak-e nálunk a főrendek
vagy többet?

Könnyelmüséget nem illik föltenni
a főrendekről sem. S akármilyen termé-
szetes máskülönben öreg uraknál a
rossz szen, de amikor a koronát akarják
informálni, talán mégis csak fölvették
előbb az okulárét s körülnéztek egy ki-
csit maguk körül. S akkor szinte képte-
lenség, hogy ök általános készséget lás-
sanak a gazdasági kiegyezés megköté-
sére, holott igen tekintélyes és jószemű
politikusok más szimptomáját láttak
idáig. Mégis beleveszik ezt a megfigye-
lést olyan dokumentumba, amit a koro-
nához szeretnének juttatni Tehát nem
kevesebb az, amit tudnak, hanem több.
Olyan informácziókat kellett esetleg kap-
niok, amelyek alapján általánosnak mond-
hatják a kiegyezés megkötésére vonat-
kozó készséget De kitől? A szabadelvü
párttól nem, mert ez a párt eddig sem
titkolta készségét. A disszidensektől is
aligha, mert azokat sem a kiegyezési
kérdés vitte ki a többségből. Nyilván a
szélsöbal sem jöhet olyan gyanuba,
mintha informácziókkal zaklatná, a mél-
tóságos urakat. De másrészt a nemzeti
párt és a néppárt közös megállapodásra
jutott a szélsőballal a kiegyezési állás-
pont dolgában is és talán olyat még sem
illenék róla föltenni, hogy a főrendi elv-
barátok körében mást beszél, mint a
fegyverbarátok táborában.

S itt a bibi. Az a főrendi felirat
kétségtelenül komoly dokumentum és a
méltóságos urak se dobálóznak üres
igéretekkel. -De akkor jó volna meg-

t udni, hogy az ellenkező szimptomákkal
szemben hol látják azt a bizonyos álta-
lános készséget, és ha nekik külön
informácziók állnak rendelkezésükre,
milyen garancziát tudnak nyujtani, hogy
a kiegyezés biztositása a törvényhozás
rendes menetét nem fogja akadályozni ?
Mert mély hódolattal hajtván meg lobo-
gónkat a főrendiház hite elött, a ke-
gyes biztosítással még sem lehetne be-
érnünk. Az ö hite igen tiszteletreméltó,
de a garancziától nem elég, ha csak
tiszteletreméltó. Ahhoz egyéb is kell.
S a pénteki ülésben teljes tisztelettel
épen azt fogjuk majd figyelni, hogy a
méltóságos főrendeknek az informácziója
jobb-e, vagy az okuláréja rosszabb • •.

A válság a főrendiházban.
(Az országgyülésből.)

Az egyházpolitika mozgalmas napjaira
emlékeztetett a méltóságos és nagyméltóságu
főrendek mai gyülekezése. Ama lázas küzdel-
mek óta ma népesedett meg ujra az a hideg,
márványfalas terem, melynek legfőbb ékessége
falon lóg: Munkácsy alkotása: „A honfoglalás.*

Eleven, nyüzsgő kép kinálkozott ma e
festményen kivül is a teremben. A fő-
rendek ismét megmozdultak és hivatalosan is
érdeklődést tanusitanak az ország érdekei
iránt. Nagy számban gyültek össze Magyar-
ország főrendei. Ha az érdeklődés, melyet az
ország közügyei iránt a jelen pillanatban ta-
nusitani látszanak, komoly, akkor már ma
nagy jutalomban részesültek érdeklődésükért.
A miniszterelnök a főrendiházat tájékoztatta a
helyzetről, miután a képviselőház önként fosz-
totta meg magát attól, hogy ez a megnyilat-
kozás az ő falain belül hangozzék el.

Az ülés külső képe felette érdekes volt,
A "baloldal", melyen a főrendiházban rende-

sen a kormány hivei foglalnak helyet, majd-
nem zsufolva volt, Közéletünknek számos ki-
magasló alakja ült ott egy csoportban egymás
mellett Hazánk ujabb történetét nagyon ala-
posan meg lehetne irni azoknak életrajzából, kik
ott az udvari páholy alatt oly nagy figyelem-
mel és oly élénk helyesléssel kisérték a mi-
niszterelnök komoly és önérzetes nyilatkozatát.

A jobb oldal, mely itt az ellenzék fogal-
mát képezi, meglehetős nagy hézagokat tün-
tetett fel. Itt még is észre lehetett venni, hogy
elmultak az egyházpolitikai harczok napjai, és
gróf Zichy Nándor körül feltünő sokan hiány-
zottak a régi hivek közül.

A főpapság például csak nagyon kis
számban volt jelen. A két biboros főpapon
kivül csak Samassa és Császka érsekek, Hor-
nig és Szmrecsányi püspökök és Fehér Ipoly
főapát jelentek meg. A görög-keleti főpapok
egytől-egyig hiányoztak.

Ellenben majdnem teljes számban meg-
jelentek a zászlós urak és az ország elsö
méltóságai. A miniszterek közül csak épen
báró Fejérváry hiányzott, kit betegsége tartott
távol. Sokan keresték gróf Khuen Héderváry
alakját, aki csak későn jött el, mert egyene-
sen a vasutról jött az ülésterembe.

Nagyon érdekesek voltak a karzatok is.
A képviselők számára fentartott padsorokat
majdnem kizárólag az ellenzék foglalta el. A
képviselőház agg korelnöke, Madarász József,
a legnagyobb érdeklődéssel kisérte az ülést,
mely várakozás ellenére igen rövid lefo-
lyásu volt.

Még napirend előtt intézett egy rövid
kérdést a kormányhoz a helyzet felől Vaszary
Kolos herczegprimás. A miniszterelnök nyom-
ban felelt. Felelete teljesen kielégitette a her-
czegprimást, nem ugy azonban gróf Széchenyi
Imrét, ki egy felirati javaslat indokolására kért
a házszabályok értelmében engedélyt a fő-
rendiháztól. Ezt pénteken meg fogja tehetni.
A tulajdonképeni "akczió" tehát csak pénte-
ken kezdődik.

Maga az ülés igy folyt le :

tüzért egy puskaporostoronyba teszik fel-
ügyelőnek. Nem fényes ez a pálya. Az embe-
rek még verset is csinálnak róla és az öreg
tüzérfőhadnagyokról igy szól a dal:

Zwei Greisen gehen miteinand'
Beide sind's Oberlieutenant.
Beide von der Art'llerie,
Hauptleute werdens nie.

Hát még a barátom, főhadnagy ur
Hohlgeschoss ! Az ő életefutását pláne táblás
kimutatásban is összeállitotta a Reichswehr
katonai melléklete, a Vedette: Hogy azt mondja:

20 éves korában besorozták,
21 éves korában a tüzérségi hadapród-

iskolába küldték,
25 éves korában kinevezték kadétnak,
28 éves korában hadnagy lett,
34 éves volt, mikor elérte a főhadnagyi

rangot, és most
42 éves korában még mindig csak főhad-

nagy, ámbár a kapitánya, aki akadémikus és
a felsőbb tüzértanfolyam után soron kivül
lépett elő, még csak huszonnyolcz éves!
Haubitz, fordulj meg a sirban.

Ebbe, az intelligencziája és szerény anyagi
helyzete által kiváló testületbe került belé
Kronfeld Rikárd Jenö, az egykori tartalékos
tiszt. Az elkényeztetett lipótvárosi fiu, aki nem
szokta meg, hogy a gázsiforíntok arányában

adózni kell könyvtárra, tiszti kaszinóra, ban-
kettre, altiszti bálra és a gázsiforintok aránya
mellőztével kell adózni aranypaszomántra,
lóra, katonaszabóra. A fischaui Aufsichtsunter-
officier és Schuppler papa, a katonai nemzedé-
kek nevelője, aki az ő tízesztendős növendé-
keit hideg vizzel és szalmavánkossal edzi;
továbbá ama többi hires katonatanárok, akik
históriai szempontból igen elfogultan tanita-
nak, de azért a koránkeléshez és „félkomisz"
posztóhoz hozzászoktatják az ifjut: mind eme
spártai férfiak Kronfeld Rikárd Jenőn nem
neveltek semmit. Ő kereskedelmi akadémiát
tanult és tizenhatéves korában már zöld ró-
zsákat hordott Szerelemhalmi Lenkének, a
Variété esthajnali csillagának és hitelügyle-
tekbe bonyolódott a 13-as számu fiakkeres-
sel. (Két szürkéje van.) Ö, szóval, a hadi éle-
tet nem azért kedvelte, hogy az lépcső a
vezérkari tisztséghez, mint teszi a tartalékos
tisztekből aktivállak nagyrésze, aki nemes
ambiczióval küzdi fel magát a fakultást tanult
embert megillető polczra. Neki a skarlátpiros
gallér kellett, meg a lószőrforgó a csákón és
ő kétezer forintos szőnyegeket tartott a szobájá-
ban, holott igaz troupiernek nincs egyéb disz
a lakásán, mint tízennégy pár fényesre kefélt
csizma, az ajtótól egészen az íróasztalig egye-
nes sorba igazítva. Avagy mit is beszélek én
itt iróasztalról?! . . . Hiszen az is szibarita-
ság már. A háromkötetes szolgálati szabály-

zatot és Wuich ezredes ur Artillerie-Lehre-jét
egy keresztlábu fehér asztalra illik tenni, nem
mahagónifára. És kisasszony biz az is, aki
Max Klinger metszeteit akasztja a falra ! . . .
A falra általában csak fogas va lós még leg-
fölebb csak Radetzky tábornagy nyolczvanesz-
tendős korában, mikor a balszemét már nem
tudja kinyitni. Igy lesz szép a hadi sátor. Mi-
kor ugy is folyton kell hurczolkodni.

De Kronfeld Rikárd Jenőnek, a kis szi-
baritának, az orfeumi tanfolyam legbuzgóbb
hallgatójának pazar kényelem kellett és erre
való eszköz lett ama háromezer forint, amivel
a hadosztály tüzérezred-mészárosát kellett
volna kifizetni. S a hadosztály-tüzérezred tiszti-
kara, e fizetéséből élö derék uri testület, most
összerakhatja ezt a summát és azonfelül még
hatvan napig tiszt urnak köteles türni Kronfeld
Rikárd Jenőt. Mert az ugy van megírva a ka-
tonai törvényekben, hogy távollevő vádlot-
takat, ha tisztek, csak a hatvan napra
szóló ediktum lejárta után szabad elitélni.
Bánat ez, csupa bánat. S az öreg kapitányok
a tiszti kantinban sóhajtva mondják : „Akit
magunk közé veszünk, elöbb „mit der Lupe",
a nagyitó üveggel kellene megvizsgálnunk.*
Rettenetes! . . . . És milyen irónia I . . . . .
A hadügyminiszternél ebben az esetben sokkal
erősebb az 1845-ik számu droschke-kocsis, aki
Kronfeld Rikárd Jenőt még átviheti Altonába.

P-PP-
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(Az ülés megnyitása.)
Báró Vay Béla megnyitván az ülést, a beje-

lentések hosszu sorozatát a förendiház tudomására
hozza, napirend elött V a s z a r y Kolos herczeg-
primásnak adja a szót.

(A herczegprimás kérdése.)
Vaszary Kolos herczegprimás: Nagyméltó-

ságu elnök ur! Méltóságos főrendek! Szokatlan
felszólalásomat a napirend előtt mentse ki aggo-
dalmunk azon megdöbbentő állapot felett, amelybe
jutottunk s amelynek miként való szanálásáról
eddigelé hivatalosan mitsem tudunk. Azt hiszem,
hogy a méltóságos főrendek nézetével találkozom,
ha a magas kormányhoz, mely bizonyára minden
eshetőséggel számol, azon kérdéssel fordulok, haj-
landó-e a tisztelt kormány a főrendiházat, mint a
törvényhozás egyik tényezőjét, tájékoztatni arról,
mit tett és mit szándékozik tenni a zavaros hely-
set megszüntetésére ?

(A miniszterelnök felelete.)

Báró Bánffy Dezső miniszterelnök : Mél-
tóztassék megengedni, méltóságos főrendek és
nagyméltóságu elnök ur (Halljuk! Halljuk!),
hogy a herczegprimás ő eminencziájának a
kormányhoz intézett ezen rövid, napirend
előtti felszólalásában fogfalt kérdésére lehe-
tőleg röviden, lehetőleg tárgyilagosan, nyilat-
kozhassam.

Kétségtelen, hogy. a kormány maga is
látja a helyzet komoly voltát, söt elfogadom
az ö emineneziája által használt kifejezést:
látja megdöbbentö voltát. Öszintén. mondlha-
tom, hogy a hibát a felelősség szempontjából
magánál nem keresi, mert azt hiszi, hogy
kellő időben, kellő beosztással, mindent meg-
tett arra nézve, hogy ebbe az állapotba, ebbe
a helyzetbe az ország ne jusson, illetőleg, hogy
a köznyelven, talán nem egészen helyesen, el-
fogadott ex-lex állapot elő ne álljon.

Már szeptember 6-ika óta a képviselő-
házban folyó tárgyalások állandóan olyan erős
obstrukczió jellegével birnak, hogy kétség-
telenül előrelátható volt, a hangulatot tekintve,
miszerint elkövetkezhetik az uj év, amidőn
sem a költségvetés megszavazva nem lesz,
sem az indemnity, sem pedig sz Ausztriá-
val feltétlenül az ország közgazdasági érde-
kében is megkötendő kiegyezés még létre
nem jön. Erre való tekintettel a kormány
ismételten és ismételten kölönböző formák-
ban tett kisérletet a képviselőházban,^ hogy
a tárgyalás menetét folyamatba hozza; saj-
nos, eredménytelenül. Már most ilyen körül-
mények között, midőn az ujév bekövetkezett, a
között kellett választania, hogy egyszerüen fel-
adva a további küzdelmet, az ellenzék obstruk-
cziójának győzelmét biztosítsa, tehát a parla-
menti elvekkel homlokegyenest ellenkező álla-
potot teremtsen meg, ahol a kisebbség aka-
rata lehetetlenné teszi a parlamentárizmus
alapelvét képező többség érvényesülését;
ezt már magúnak a parlamentarizmusnak: alap-
elveinél fogva tenni nem lehetvén, a kormány
kötelességének tartotta ujév után is az ügye-
ket vezetni, az ország kormányzatát fentar-
tani, az államháztartást érdeklő ügyekben ren-
delkezni. Tudja azonban ennek nagy jelentő-
ségét, de felelöségének tudatában máskép
nem választhatott, mert megállitani az egész
kormányzat gépezetét. lehetetlenség volt.

Méltóságos főrendek! A helyzet azóta
sem javult. söt ellenkezőleg,, azóta ujabb és
ujabb komplikácziók majdnem lehetetlenné tet-
ték a kibontakozási. Az utolsó időben azonban
az ellenzéki egyesölt pártok részéröl bizonyos
tranzakczió iránt tétetett javaslat. Bárha né-
zetem szerint egy ilyes tranzakcziónak létre-
jötte akkor, amidőn arról van sző, hogy egy
nagy többség támogatását biró és elmondha-
tom, a korona bizalmát el nem vesztett kormány
visszalépése követeltetik bizonyos dolgok elérése
érdekéből, nem egészen mondható, hogy a par-
lamenti formáknak megfelelő volna Mind-
azonáltal, tekintve a komoly helyzetet és te-
kintve azt hogy sulyt fektetünk arra, miszerint
Magyarországon az alkotmányos kormányzat le-
hetősége még elvi áldozatok árán is biztosit-
tassék, ezen transzakczióba belementünk. Azt
gondolom, hogy el is mehetünk addig a hatá-
rig, mig az elvi konczessziók olyan nagyok
nem lennének, hogy azok által feladatnának ,

bizonyos alaptételek, amelyekre feltétlen szük-
ség van: igy, hogy jövöre ne biztosittassék
szemben a többség akaratával a kisebbség aka-
ratának a győzelme és —hogy egy konkrét kér-
désre vonatkozólag nyilatkozzam — hogy biz-
tosittassék azon gazdasági kiegyezés, amely
készen van, a képviselőház asztalán fekszik és
amelynek létrejötte, biztositása, Magyarország-
nak a kormány nézete szerint igen nagy fon-

tosságu érdeke. Ezeknek a biztositása re-
ményében mégis a tranzakcziók folyamatba
levén téve, a kormány lehetőnek tartja a meg-
oldást, keresi is a megoldást, elősegiti a meg-
oldást és épen azért, mert a helyzet ma még
függőben van és ezen megoldás még sem
jobbra, sem babra el nem dölt, nem egészen
tartja szerencsés pillanatnak a mait, hogy a
jövőre nézve behatóbb és részletesebb nyilat-
kozatot tehessen.

Azt gondolom, hogy a méltóságos főren-
dek is abban a nézetben kell hogy legyenek,
hogy akkor, mikor egy kérdés még függőben
van, amikor az eldöntés egyik vagy másik
irányban még biztositva nincsen, nem czél-
szerü ettől függetlenül, ettől önállóan egy má-
sik, esetleg egy harmadik programmnak a be-
jelentésével, ismertetésével foglalkozni.

Általánosságban méltóztassék a főrendek-
nek meggyőződve lenni arról, hogy a kormány
felelőssége tudatában van, megdöbbentő hely-
zetet látja és abból a kiutat keresi, — keresi
ugy, hogy Magyarország alkotmányán sérelem
ne történjék, hogy Magyarország közjogilag
biztositott szabadságai sérelmet ne szenved-
jenek, ugy hogy a parlament müködésének le-
hetősége jövőre is biztosittassék (Helyeslés) és
keresi anélkül, hogy magának ezért valami
személyi biztonságokat vagy elégtételeket ke-
resne. De keresnie kell, és kell hogy megta-
lálja a lehetőségét annak, hogy a többség ér-
vényesülése jövőre biztosittassék, hogy ismé-
telten elö ne álljanak hasonló helyzetek, mi-
dőn a parlament müködése, gépezete megáll
azért, mert egy kisebbség valamit létrejönni
nem enged. (Élénk helyeslés.)

Méltóságos főrendek, hogy csak igen rö-
viden felállítsak egy tételt, kétségtelen, hogy
a költségvetés megszavazásának joga az or-
szággyülése, de én azt tartom, hogy a köte-
lessége is, és habár van joga azoknak, akik a
kormány iránt bizalommal nem viseltetnek és
azoknak, kik a helyzettel megelégedve nincse-
nek, támadni, abból nem következik az, hogy
olyan dolgokat, amelyeknek létrejötte bizonyos
időhöz van kötve, a tárgyalások elhúzásával
lehetetlenné tegyenek, ugy, hogy szorosan véve
nyilatkozni se pro, se kontra ne lehessen. (He-
lyeslés.) A parlamenti tárgyalások nem folyhat-
nak ugy, hogy a többség akarata egyáltalán ne
nyilvánulhasson és nem ugy, hogy határozatokat
egyáltalában hozni ne lehessen. Ez az, ami a
betegség legerősebb tünete ma s melynek
orvoslásáról kell gondoskodni, s azon tran-
zakezió keretében ezen orvosság keresésével is
foglalkozunk. Méltóztassanak azért, méltóságos
főrendek, azon nézetemhez járulni, hogy ez
időben e kérdésben érdemlegesen tárgyalni
nem volna czélszerü, nem volna helyes, nem
könnyítené a kibontakozást, ellenkezőleg ne-
hézzé, talán lehetetlenné tenné. (Helyeslés.)
Méltóztassanak azonban arról meggyőződve
lenni, hogy a kormány komolyan foglalkozik
a helyzettel keresi a kibontakozást, reményli,
hogy megtalálni fogja és, amit Isten ne adjon,
ha megtalálni nem fogja, akkor is a további
akcziója az alkotmányos keretekben, a törvényes
formákban fog tovább menni azzal az igyeke-
zettel, hogy helyreálljon a rend, hogy helyre-
álljon az alkotmányos élet lehetősége,
mert ugy tartjuk, hogy a legfőbb és a leg-
jelentőségteljesebb kérdés e dologban, hogy
Magyarország alkotmánya, közjoga meg ne
inogjon. Miután a herczegprimás ő eminen-
cziája napirend elött szólalt fel, természetes,
hogy ez alkalommal, ez esetből vitatkozásnak,
tanácskozásnak, határozathozatalnak helye
nincsen. A méltóságos főrendek bölcsesége
el fogja találni azt az utat, melyet ezen kér-
désben is- esetleg követni kiván, de én azt
gondolom, hogy az ország érdekében van, hogy
ö eminencziájának felszólalásával és az én
nyilatkozatommal ezen kérdés befejezettnek
tekintessék. (Helyeslés.)

(„Megnyugtatott".)

. Vaszary Kolos herczegprimás; Nagyméltó-
ságu elnök ur, méltóságos főrendek! Nem interpel-
láltam, csak kérdést intéztem a magas kormány-
hoz, tehát nekem nincsen jogom kinyilvánítani,
veszem-e, nem veszem-e tudomásul ő exczellen-
cziájának adott válaszát, de igenis megnyugtatott
és kivánom, amit exczellencziád itt kijelentett,
hogy azok a tárgyalások minél előbb sikeres ered-
ményre vezessenek. (Éljenzés.)

(A felirat benyujtása.)
Gróf Széchenyi Imre: A miniszterelnök ur

válasza, amennyire töle* kitelhetett, megnyugtató
irányban volt mondva, de amit tulajdonképen be-
lőle következtethetünk, az az, hogy ma még a
helyzet bizonytalan, a békés kiegyezés óhaj tátik,
remélhető, de kézzelfogható biztositék erro nézve
nincs és azt ő nem tagadja. E helyzetet nem néz-
hetjük zsebre tett kézzel, hanem a förendiház mél-
tóságának és tradicziójának felelünk meg akkor,
hogy ha magunk részéről is a helyzet javítására
megtesszük azt a csekélyét, amit tehetünk. Ennek
folytán van szerencsém egy inditványt benyujtani,
amely házszabályaink 39. szakasza értelmében
négy aláírással van támogatva s amelynek napix

rendre tűzését kérem.
Az elnök: Miután a gróf Széchenyi Imre

által beadott inditvány szabályszerüen történt,
négy aláírással támogattatik, az inditvány fel fog
olvastatni és a 39. szakasz szerint a főrendiház
határnapot fog kitüzni az előterjesztő indokolásá-
nak meghallgatására.

(A felirat.)

Báró Rudnyánszky József jegyző (Olvassa)!
Határozza el a főrendiház a következö szövegü
felirat felterjesztését :

Felséges császári és apostoli Király I
Legkegyelmesebb urunk I

Mély aggodalomtól eltelve országunk su-
lyos helyzete és ennek további következményei
fölött, fordulunk császári. és apostoli királyi
felségednek, mint alkotmányunk legmagasabb
őrének atyai szivéhez. Ez év elsö napjával
megszüntek azok a törvények, melyek az or-
szág ügyének rendes viteléhez szükségesek s
oly törvényen kívüli állapotba kerültünk, -mely
— kivált ha következményeire gondolunk —
történelmünk szomoru napjait hozza emléke-
zetünkbe. .

Minden egyes nap, melyet hazánk a mai
állapotban kénytelen átélni, csak növeli aggo-
dalmunkat s azt hisszük, hogy az aggódás-
nak ez a nyomasztó érzete uralja az egész
közvéleményt.

Felséged hü főrendei ugy vannak meg-
győződve, hogy az ország általános óhajtása,
hogy a mai helyzetnek minél előbb vége le-
gyen, hogy a törvényhozás rendes müködése
minél elöbb megkezdessék s hogy a közelebb
megoldandó kérdésekre, jelesül a birodalmi
tanácsban képviselt királyságokkal és orszá-
gokkal megujítandó egyezmények hazánk ér-
dekeinek megfelelő megkötésére nézve is oly
általános a készség, hogy a törvényhozás ren-
des menetének* ez sem képezheti akadályát.

S ezért, bár tudjuk, hogy felséged leg-
magasabb uralkodói gondját kiterjeszti hely-
zetünkre, mégis kötelességünknektartjuk egye-
nesen felségedhez fordulni, s a legmélyebb
alattvalói hódolattal kérni, hogy felséged az
alkotmányos jogait akkép méltóztassék gya-
korolni, hogy az alkotmányos állapotok mi-
előbb teljesen helyreállittassanak.

Midőn a főrendiház ezzel a legalázato-
sabb kérelemmel fordul felségedhez, attól a
kötelességérzettől és meggyőződéstől van át-
hatva, hogy legfőbb — az alkotmány megőr-
zésére vonatkozó kötelességét teljesiti.

Hódoló mély tisztelettel
Császári és apostoli Királyi Felséged

legalázatosabb szolgái
Magyar-Horvát-Szlavon-Dalmát országok

főrendei.
Beadják:

gróf Széchenyi Imre, gróf Dessewffy Aurel,'
gróf Andrássy Aladár, gróf Majláth József,

gróf Széchenyi Géza.
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(Az Oiés berekesztése.)

Al elnök a holnapután tizenegy örai ülés
napirendjére tüzi ki az inditvány tárgyalását.

A napirend apró, érdektelen tárgyainak el-
intézése után az ülés réget ért. A förendiház leg-
közelebbi ülése pénteken tizenegy órakor lesz.

(A jövö ülés.)

A főrendiház január 20-án — pénteken •—
délelött tizenegy órakor tartja a legközelebbi ülé-
séi, melynek napirendje :

1. Elnöki előterjesztés.
2. Az igazoíó-bizottság jelentésének tárgya-

lása gróf Batthyány László vagyoni képesítésének
elismerését szorgalmazó kérvénye tárgyában.

3. Gróf Széchenyi Imre főrendiházi tag által
e hónap 13-án tartolt főrendiházi íSlésbeo beadott
„Inditvány* indokolása.

4. A jegyzőkönyv hitelesítése.

A politikai helyzet
Ma már az ellenzék vezérei, illetóleg a

Í>éke megkötésével és az obstrukczió szerve-
lésével megbizott kiküldöttjei tanácskoztak a
Béke föltételein. Sokáig tartott a párközí ér-
tekezlet, reggeltől késő estig, s holnap is foly-
tatják a tanácskozást, amelynek legfőkép az okoz
nehézségeket, hogy a függetlenségi párt és á
nemzeti párt elvi álláspontjait nehéz össze-
egyeztetni. Ami valóban nehéz; is. Csak az a
Csodálatos, hogy ezeket a nehézségeket akkor
érzik, mikor békülni kell; amig együtt vere-
kedhettek, addig nem érezték.

A mai tanácskozások eredményét egy-
előre titokban tartják, s mindaddig férfias
szóra titoktartást igéri mindenki, mig vala-
melyes eredmény vagy eredménytelenség ki
nem tünik.

A mai nap eseményeiről egyébként itt
adunk tudósításokat:

(A mal értekezlet.)
Ma délelőtt vette át az ellenzék a kor-

mány válaszát az ellenzéki pártok által meg-
állapitott békepontozatokra és egyszersmind a
kormány békepontozatait.

Az ellenpontok átvételére értekezletre
gyültek össze az ellenzéki pártok köréből ki-
küldött képviselők. A disszidensek képviselői-
hez ezuttal gróf Csáky Albinon, gróf Andrássy
Gyulán és Szilágyi Dezsőn kivül még Andrássy
Tivadar is csatlakozott.

Az értekezlet lefolyásáréi csak annyi
szivárgott ki, hogy a disszidensek, közölve a
kormány pontozatait az ellenzéki pártokkal,
egyszersmind felkérték a jelenvolt képviselö-
ket, hogy ugy a pontozatokat, mini a tárgya-
lások menetét szigoruan tartsák titokban,
amire kötelező igéretet tettek valamennyien.

Az értekezlet fél kettőig tartott délután
négy órakor pedig folytatták.

A konferencziából kifolyólag az ellenzéki
pártok vezetőségei felkérik az összes ellenzéki
képviselőket, hogy a képviselőház pénteki ülé-
sén okvetetlenül megjelenni sziveskedjenek, mert
az ország legvitálissabb érdekei jelenlétüket
feltétlenül szükségessé teszik.

Ebböl az világlik ki. hogy a legközelebbi
napokban a pártok foglalkozni fognak a kor-
mány békepontozataival.

A mai tanácskozásról az ellenzéki pártok
félhivatalos kőnyomatosai a következö értesitést
adták ki:

Az ellenzéki pártok kiküldöttei ma dél-
elött és délután egész esti nyolczadfél óráig
tanácskoztak. A tanácskozásokat holnap dél-
elött tiz órakor folytatják a képviselőház elsö
száma üléstermében. A mai bizalmas tárgya-
lásokról e z e n k i v ü l semmiféle tudósitás
nem adatott ki.

(Minisztertanács.)
Ma délután a rendes szerdai miniszter-

tanácsot tartották meg a kabinet tagjak Ugy
kombinálgatják, hogy ma jelenti a miniszter-
elnök a kabinetnek hivatalosan a bécsi ut ered-
ményét és ma történnek meg a határozatok
az esetre, hogy mi történjék, ha a béke nem
jönne létre.

(Az ellenzék tanácskozása.)
A szabadelvü pártkörben roppant kiván-

csisággal várták ma este, hogy az ellenzéki
bizalmi férfiak konferencziája mit határozott.
De nem érkezett semmi megbizható hir. Ellen-
ben megbízhatatlan kétféle is volt. Az egyik
szerint biztositva van a béke már is, a másik
hir pedig arról szólott, hogy a béke reményé
teljesen meghiusult, mert az ellenzékek sorá-
ban az agresszív áramlatok kerekedtek felül.

Sokat beszéltek arról a hirről, hogy az
ellenzék péntekre minden emberét felrendeli,
mert a nemzet vitális érdekei felöl történik
döntés. Mindenféle kalandos magyarázat kelt
szárnyra e hir nyomán; hogy az ellenzék
pártkonferencziák elé akarja vinni a maga és
a kormány propoziczióit, hogy valami nagy
proklamácziót, vagy parlamenti kirohanást ter-
veznek.

Mindenesetre ugy hiszik, hogy a hét vé-
gére meg lesz a döntés.

(A főrendek ülése.)

A szabadelvü pártkör képe egészen meg-
változott a mai napra. Csupa főrend minden-
felé, amivel kapcsolatban persze sok a vitat-
kozás a főrendek üléséről. Bizonyosra veszik,
hogy gróf Széchenyi Imre felirata nem jut a
korona elé, mert a kormánynak a mai ülésen
is, szavazás esetére, h u s z o n k i l e n c z
f ő b ő l á l l ó t ö b b s é g e volt s ez a ma-
joritás, hir szerint, pénteken még nagyobb lesz.

A pártban igen furcsának találják á fel-
irat petitumát s azt kérdik, vajjon aludtak-e
az utolsó hetekben a felirat szerkesztői, hogy
nem látják, mennyit fárad a korona a normá-
lis helyzet megteremtésén — minden kérelem
nélkül is?

(Hangok a vidékről.)
Maros-Vásárhelyről táviratozzák : A maros-

vásárhelyi szabadelvü párti polgárok mai értekez-
letükön ezt határozták :

A szabadelvü választók az alkotmány válsá-
gos helyzetében törhetetlen ragaszkodásukat nyilvá-
nítják a hatvanhetes alapon álló kormány iránt,
amiről az országos szabadelvü párt elnökségét azzal
értesítik, hogy át vannak hatva ama szükség élénk
érzetétől. hogy a parlamenti helyzet és közállapo-
taink az ország érdekében mielőbb orvosoltassanak.
Meg vannak győződve arról is, hogy a kormány
tevékenysége és elhatározása egyedül a nemzet
üdvét czélozza. •

Az alsó-lendvai választókerület szabadelvü
pártja százas végrehajtó-bizottságának mai napon
tartott rendkivüli közgyülése annak a meggyőző-
désének adott kifejezést, hogy a kerület képviselője
befolyását és tevékenységét a parlamenti válság
békás megoldása érdekében fogja kifejteni. Az
értekezlet tisztelete és ragaszkodása jeléül a ke-
rület képviselőjének, Mandel Párnak, egyhangulag
bizalmat szavazott. .

(A családi Ugy.)

A következö sorok közlésére kérettünk fel:
Tisztelt szerkesztő ur !

Én az egész főrendiházi mozgalmat nem
birom olyan komolynak tekinteni, amilyent e
magas testület tekintélye megérdemelne.

Tudom, hogy ez az én hibám, az én
politikai belátásom hiánya, és tudom, hogy ez
nem is illik tőlem, de még se tudom komo-
lyan nézni, még ha kerékbe tőrnek is.

Mert kik a domináló elemek a főrendi-
házban ? Megöregedett néppártiak és nemzeti-
pártiak, püspökök, öreg grófok és bárók.

És kik csinálják a zűrzavart az alsó-
házban? Fiatal nagyurak és fiatal néppártiak,
a leendő püspökök és főrendiek.

Minek hát ehhez az a hosszu re torta ?
Nem lett volna-e czélszerübb egysze-

rüen otthon a családban meginteni az apák-
nak a fiakat, unokaöcscseket: „Ugyan ne
bolondozzatok tovább, gyerekek, már eddig is
több bajt csináltatok, mordizom adta, mint
amennyit keltett volna."

Ami pedig a felirati javaslatot illeti, ha
már mindenáron felirati javaslatot akartak, és
ha olyat akartak, amelyik használjon is —
azt csak Polónyihoz lehetett volna adresszálni.

Szóval, ennyi emócziót okosabban is fel
lehetett volna használni.

Egy népképviselő.

Prognózis.
A békeremény ma kisebb, mint tegnap

volt. Számokban kifejezve a helyzet körül-
belül igy ál l :

Békekilátások:
Tegnap

(január 17.)
30%

Ma
(január 18.)

24%

KÜLFÖLD.
Felfujt konfliktus. Londonban Cambon fran-

czia nagykövet ma a békeegyesület nemzetközi
választolt bíróságának küldöttségét fogadta. A
nagykövethez intézett üdvözlőbeszéd szerint az
egyesület jelentős dolognak tekinti, hogy a nagy-
követ Angliába jövetele összeesik Miklós czár
békenyilatkozatával. Cambon válaszában tagadta,
hbgy ellenséges érzület volna Francziaországban
az angol nép iránt. A Fashoda-ügy alkalmából tör-
tént kis surlódást a két sajtó fujta föl. Sem a
franczia nemzet, sem a franczia kormány nem
óhajtja a háborut. Meg van győzödve, hogy
Európa népéi komolyan óhajtják a bókét. Szive
mélyéből hozzájárul a czár szándékához, de attól
tart, hogy megvalósításáig még hosszu idő fog
elteim*.

A helyzet Ausztriában,
A Lajthán tul is tart a politikai pártok

háboruskodása. Az obstrukczió megakasztja a
parlament müködését és e bajon most kom-
promisszummal akarnak segiteni.

Ma különben a kiegyezési bizottság is
tartott ülést.

A bécsi eseményekről távirataink a kö-
vetkezök :

Bécs, január 18.
A képviselőházban ma délelőtt hosszasan ta-

nácskoztak a baloldali pártok, az olasz klub és a
katholikus néppárt fejei.

A király ma délelött kihallgatáson fogadta
Thun grófot, aki a kihallgatás után a képviselő-
házba ment.

Bécs, január 18.

A német ellenzéki pártok — a Schö-
nerer-pártiak kivételével — elhatározták, hogy
a németség ama kívánalmait, amelyeknek tel-
jesítésétől az ellenzék a parlamentáris tárgya-
lások lehetőségét függővé teszi, összeírja.
Ezek a kívánalmak :

1. A nyelvrendeletek visszavonása.
% Uj kormány.
3. A nemzetiségi kerületek elhatáro-

lása. Csehországban.
Ezzel egy kompromisszum lehetősége

nincs kizárva. A magyar parlamenti béke
helyreállta után a német ellenzék kész pro-
pozicziókkal fog előállani.

Az a hir, mintha ő felsége dr. Bilinskit
és Engel képviselőt magához hivatta volna,
nem felel meg a valóságnak.

Bécs, január 18.
A kiadott komüniké megerősiti a német

ellenzéki pártok vezérférfiainak jelzett tanácsko-
zását és azt mondja:

„Az ausztriai németek politikai és
nemzeti helyzetének tüzetes megvitatása
után a pártvezetőségek egyértelmüleg elis-
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merték a sürgős szükségét annak, hogy a
némeetek nemzeti és politikai követeléseit
közösen állitsák fel és közösen képviseljék.*

A végrehajtás tekintetében a tanácskozást a
legközelebbi napokban folytatják.

Bécs, január 18.
A kiegyezési bizottság ma délelőtt tartott

ülésén, amelyen jelen volt gróf Thun miniszter-
elnök, Kaizl pénzügyminiszter és Wittek vasutügy!
iminiszter, tárgyalás alá vette a Reichstathban kép-
viselt királyságok és tartományok és az osztrák-
magyar vámterület többi részei között való árufor-
galom statisztikájáról szóló törvényjavaslatot.

A részletes vita során az 1. szakasznál Le-
cher szólal fel. Politikai szempontból fölöttébb
aggasztónak tartja a törvényjavaslat 9. szakaszát,
amely a vasuti és postahivataloknak jogot ad a
tartalom ellenőrzésére, illetve a szállitás megtaga-
dására. Elismeri az Ausztria és Magyarország kö-
zött való áruforgalom statisztikájának szükséges-
ségét, de e n n e k a s t a t i s z t i k á n a k n e m
s z a b a d k ö z ö s n e k l e n n i e , hanem csinálja
Ausztria is önállóan a maga statisztikáját, ahogy
Magyarország is önállóan rendezte a statisztika
ügyét a 80-as évek óta. A vámszövetség XI. czik-
kének tartalma teljesen összeegyeztethető a sta-
tisztika önálló szabályozásával.

Az önálló statisztika mellett szól az a körül-
mény, hogy a magyar statisztika Hibái közösség
esetén az osztrák statisztikát is veszélyeztetnék és
politikai oktalanság volna, ha az áruforgalom fon-
tos kérdésében megengednők, hogy k á r t y á n k b a
n é z z e n e k .

A törvény tetemes pénzbírságok terhe mellett
kötelességévé teszi az árak átvevőinek, hogy a ma-
gyar áruvallomásokat felülvizsgálják és helyessé-
gükért szavatoljanak, illelőleg a vallomásokat kiiga-
zítsák. Minthogy a magyar nyelvet valószinüleg csak
ritka esetben birják a Magyarországból eredö árukül-
demények átvevői, ebből uj nyelvkérdés szárma-
zik. A politikai fejlődés legujabb stádiuma előtérbe
állitotta azt az eshetőséget, hogy a kereskedelmi- és
vámszerzödés csak 1903. végéig fog fennállani és
akkor is csak a gazdasági közösségnek nem igen
megfelelő alakban. Az önálló statisztikának nagy
értéke volna, amennyiben lehetővé tenné, hogy az
1903-ban b e k ö v e t k e z h e t ő s z a k a d á s
e s e t é r e v a l ó e l ő k é s z ü l e t i d e j e
n e m u l j é k e l h a s z o n t a l a n u l .

A szóló végül aggodalmának ad kifejezést
amiatt, hogy a kormány esetleg a 14. szakasz
alapján szándékozik életbeléptetni a statisztikáról
szóló törvényt. Ez ellenkezik az árustatisztíkára
nézve Magyarországgal kötött egyezmény 27. sza-
kaszával, amelynek kötelező ereje attól a feltétel-
től függ, hogy a végrehajtáshoz szükséges intéz-
kedését, a l k o t m á n y o s a n jóváhagyják.

A szóló az elnök kérésére fél egy érakor
félbeszakítja fejtegetéseit és a bizottság legköze-
lebbi ülésén folytatja beszédét.

TÁVIRATOK.
Tisztelgés a trónörökösnél.

Bécs, január 18. Ferencz Ferdinand főher-
czeg ma délelött többek között gróf Hunyadi Kál-
mán lovassági tábornokot, a király föszertartás-
mesterát és Regenhart lovagot, a bécsi magyar-
egyesület elnökét fogta.

Katonai küldöttségek Bécsben.
Bécs, január 13. Rainer főherczeg ma a

porosz katonai küldöttséget fogadta, amely a had-
ügyminisztériumban is tett látogatást.

Bécs, január 18. Gróf Goluchowsky külügy-
miniszter ma délután fél éráig tartó kihallgatáson
fogadta a porosz katonai küldöttséget.

Bécs, január 18. A Kexholm-féle orosz
testőrgyalogsági ezred küldöttségének tagjai, neve-
zetesen : Herczeg Dolgomkor tábornok, Peterov
ezredes, egy százados, egy hadnagy és egy őr-
mester, holnap délután érkeznek ide, hogy a ki-
rálynak ötvenéves ezredtulajdonosi jubileuma al-
kalmából szerencsét kívánjanak. A küldöttség a
Burgban fog lakni a király vendégeként.

Bécs, január 18. Ö felsége a porosz tiszti
küldöttség tiszteletére ebédet adott, amelyen gróf
Eulenburg német nagykövet, gróf Moltke katonai
attaché, Krieghammer hadügyminiszter, báró Beck,
a vezérkar főnöke, gróf Üxküll hadtestparancsnok
és a főhadsegédek is résztvettek. Ö felsége a Fe-
rencz császár testőr-gránátos-ezred egyenruháját
viselte, jobbján gróf Eulenburg, baloldalán pedig
Schwarzkoppen ezredes ült.

Államfők találkozása.
Páris, január 18. A „Soleil* pétervári

tudósitója azt jelenti, hogy hir szerint Miklós
czár, aki márcziusban két hetet szándékozik
tölteni a Földközi tenger partvidékén, ott
Faure Felix elnök látogatását fogadja. A tu-
dósitó hozzáteszi, hogy Vilmos császár is föl
fogja használni ezt az alkalmat a czár meglá-
togatására.

A Dreyfus-pör revíziója.
Páris, január 18. A semmitőszék ma

délután Couard, Bertillon és Varinard irás-
szakértőket hallgatta ki. Még nem tudják,
hogy Esterházy mikor jön Párisba.

Rotterdam, január 18. Esterházy ma dél-
után elutazott Párisba.

A béke-konferenczia.
Berlin, január 18. A berlini külügyi hivatal-

nak tegnap délelőtt adták át a béke-konferenczia
programmját.

Róma, január 18. Az itteni lapok jelentése
szerint a béke-konferencziát nem tartják meg már-
cziusban, hanem májusra halasztották. A konfe-
renczia programmját nem fogják közzétenni, mert
elejét akarják venni a lapok támadásának. A pá-
pát nem hivják meg a konferencziára, mert az
olasz kormány kijelentette, hogy nem vesz részt a
konferenczián, ha a pápát is meghivják. Ezen a
dolgon ugy akarnak segiteni, hogy valamelyik ál-
lam egy püspök által fogja magát képviseltetni,
aki egyuttal a pápát is képviselni fogja.

Bécs, január 18. A "Politische Correspon-
denz"-nak jelentik Szent-Pétervárról: A béke-
konferenczia programmját tartalmazó körjegyzőket
nem Oroszország külföldi képviselői adták át a
kormányoknak, hanem a külügyminiszterium aula
át január tizenkettediken a hatalmak pétervári
képviselőinek.

A svéd trónbeszéd
Stokholm, január 19. Az országgyűlést

ma nyitották meg. A trónbeszéd konstatálja,
hogy az ország viszonya a többi hatalmakhoz
állandóan igen barátságos. A beszéd rokon-
szenvesen emlékezik meg az orosz czár béke-
javaslatáról s azután ezt mondja: De azért
Svédországnak csekély katonai erejét megtar-
tania és nagyobbitania kell.

A politizáló tisztek ellen.
Madrid, január 18. A hadügyminiszter egy

ujságirónak azt mondta, hogy utasitotta a főkapi-
tányokat, hogy a katonai törvényeket mindazok
ellen a tisztek ellen alkalmazzák, akik politikai
tüntetésekben részt vesznek.

Titkos iratok közlése.
Berlin, január 18. A birodalomgyülés ma

Klinkowslröm képviselőnek azt az inditványát tár-
gyalta, hogy a büntetőtörvénykönyvbe olyan para-
grafus vétessék föl, amelynél fogva titkos hivatalos
iratok közlése miatt az illető hivatalnokok és uj-
ságirók megbüntetendők. Az inditványozó hangsu-
lvozta, hogy inditványa főként a szocziáldemokra-
ták ellen irányul. Az indítványnak bizottsághoz
valo utasítását elvetették; mellette csak a két
konzervativ frakczió szavazott,

Dánia hadügye.
Kopenhága, január 18. A folkethingban a

hadügyminiszter a költségvetés tárgyalása során
azt mondotta, hogy Dánia hadügyi czélja csak a
semlegesség megóvása lehet, ugy, hogy valamely
nagyhatalomnak óvakodnia kell Dánia megtámadá-
sától, ha esetleg vonakodnék valamely követelését
teljesiteni. E feladat megoldására a mostani védő-
eszközök csaknem elégségesek.

Kolumbus hamvai.
Sevilla, január 18. Az ünnepségeket,

amelyeket Kolumbus hamvainak eltemetésé
alkalmából rendeznek, holnapra halasztották.

Amerika világpolitikája.
Denver, január 18. Bryan tegnap este itt

beszédet mondott, amelyben azt hangoztatta, hogy
az Egyesült-Államok nem bocsátkozhatnak gyar-
matpolitikába. Az imperializmus előmozdíthatja
ugyan a nemzet területének kiterjesztését, de
tulajdonképeni czéljait korlátozná.

HIREK.
Lapunk mai száma 16 oldal,

— Uj kamarások. Mint a hivatalos lap mai
száma irja, a király olexówi lovag Gniewosz Sán-
dor tartalékos hadnagynak a Nikolajevics Miklós
orosz nagyherczeg 12. számu dragonyos-ezrednél
és Bourcy Ferencz főhadnagynak az I. Miklós orosz
császár 5. számu dragonyos-ezrednél a kamarási
méltóságot dijmentesen adományozta.

— Lajos Viktor főherczeg audiencziája. Lajos
Viktor főherczeg, a magyar vörös-kereszt egylet
védnökhelyettese tegnap délben külön kihallgatá-
son fogadta bécsi palotájában a magyar vörös-
kereszt egylet vezetőségének következő tagjait: dr.
Schwartzer Ottó főmegbizottat, Balázs József igaz-
gató-választmányi tagot, dr. Janny Gyula Erzsébet-
kórházi igazgatót, Argay János irodafőnököt, dr.
Elischer Gyula és dr. Farkas László főorvosokat,
dr. Hegedüs Kálmán és báró Podmaniczky Gyula
egyleti megbízottakat. A főherczeg rendkivül ki-
tüntette a jelentkezetteket; a kihallgatás teljes egy
óráig tartolt.

— Személyi hir. Gróf Szécsen osztályfőnök
ma este Bécsböl Budapestre utazott, hogy a
külügyminiszter képviseletében jelen legyen a gróf
Károlyi Ferencz lelkiüdveért tartandó gyászisten-
tiszteleten.

.— Emléktábla Szilágyi Sándornak. Kolozs-
várit, Szilágyi Sándor szülővárosában, Kőváry
László és Szádeczky Lajos történetírók mozgalmát
inditottak Szilágyi Sándor szülői házának emlék-
táblával való megjelölésére. Az emléktáblát már-
czius tizenötödikére óhajtanák felállítani és lelep-
lezni, amikor a Petőfi-társaság is ünnepélyt fog
tartani Kolozsvárott. Adományok az Erdélyi muzeum
szerkesztőségéhez intézendők.

— Párbajozó szerkesztők. Vészi József, a
„Budapesti Napló" szerkesztője és Gáspár Arthur,
az „Esti Hirlap" szerkesztője, ma délután az Arlow-
féle vivóteremben kardpárbajt vivtak. A párbaj oka
a „Budapesti Napló"-nak egy czikke volt, amely
az _Esti Hírlap" zágrábi, állitólag a horvát bántól
származó leveléről szólt. A „Budapesti Napló"
czikkét Gáspár sértőnek találta magára nézve és
Fenyő Sándorral, a „Magyar Hirlap" szerkesztőjé-
vel cs dr. farkasházi Fischer Zsigmonddal provo-
káltatta Vészit. Vészi segédei Szabó István ország-
gyülési képviselő és Ceiri Gyula százados vollak.
A párbaj eredménye; Gáspár két vágást kapott a
fejére, Vészi József sértetlen maradt. A párbaj
után a felek kibékültek.

— Inger Szolimán. Fiuméból telegrafálja tu-
dósitónk, hogy Inger Szolimán ma reggel a Maria--
Valéria nevü gőzösön Djibutiból oda érkezett. A
balsikerü afrikai expediczió vezetője nehány órai
piheru's után folytatja utját Budapest felé, ahová
holnap este érkezik.

— Tolsztoj a czárnál. Nemrégiben az a bir
járta be az európai lapokat, hogy Tolsztojnak ala-
pos kilátása van a száműzetésre. Ezt a hirt, mi-
vel kellőképen meg volt okolva a büntetés, igen
valószinünek találta mindenki. Most aztán egy má-
sik hir jött Tolsztoj felől s ez az ujabb híradás
arra enged Következtetni, hogy a büntetés elma-
rad ; Tolsztojnak semmi bántódása sem lesz. Mi-
kor a czár legutóbb Livádiából hazafelé utazott,
Tulában megszakította utját és azt kivánta, hogy
Tolsztojt, aki *a közeli Jasznaja-Polyanán lakik,
hivják el hozzá. Tolsztoj szivesen fogadta a czár
meghívását és elment ugyanabban a parasztruhá-
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ban, amelyet rendesen visel s amely akkor is rajta
volt. A czár, régi orosz szokás szerint, átölelte és
szájon meg arczon csókolta az agg irót. Aztán
igen szívélyesen elbeszélgetett vele, söt meg is
kérdezte töle, hogy mi a véleménye a leszerelési
tervről. Tolsztoj erre a kérdésre igy felelt:

— Felségednek tetteivel is példát kell mu-
tatnia.

Tolsztoj megígérte a czárnak, hogy legköze-
lebb egy könyvet ir, amelyben a leszerelés eszmé-
jét propagálja. Mikor ezt az igéretet szokásos igény-
telen modorában elmondta, a jelenlevők érezték,
hogy itt két egyenlő hatalmu férfi áll szemben:
az egyik minden oroszokon, de a másik- minden
sziveken uralkodik...

— Vizsgálat a rendőrségnél. Neszmélyi Ar-
thur hirlapiró inzultáltatása ügyében egyre tart a
rendőrségnél a vizsgálat. Ma délelöt a rendőr-ka-
szárnyában szembesítették vele a vasárnapi nép-
gyülésen szolgálatban volt összes rendőröket. Száz-
tizenőt rendőr és valami harmincz altiszt volt fel-
állítva sorjában. Iickl főfelügyelő beszédet mon-
dott, felszólította a legénységet, hogy jelentkezze-
nek azok, akik Neszmélyit a vasánapi tüntetésnél
bántalmazták. Nem jelentkezett senki. (A katona-
ságnál ezért becsuknák valamennyit.) Lickl erre
Neszmélyíhez fordult, hogy keresse ki, melyik két
rendőr bántalmazta. A panaszos hírlapíró ki is je-
l ö l t két közrendőrt, aki épen abban a csapatban
volt, amelyet Sajó rendőrkapitány vezetett az
utczai csoportosulások szétoszlatására, ez a kettő
azonban tagadta, hogy Neszmélyit bántotta, de az
alibit egyik sem tudta igazolni. Palágyi rendőrfel-
ügyelő jegyzőkönyvet vett föl az esetről, amelyet
Neszmélyi Arthur, dr. Singer Zsigmond és Szat-
mári Mór, mint az ujságirók egyesületének kikül-
döttei is aláirtak.

— Katonaszerencse. Jó világ van most a
békés-csabai huszárkaszárnyában. Gebécs János,
százegyedik huszárezredbeli "zupás" őrmester
megnyerte a bécsi Salm-féle sorsjegy negyvenezer
forintos főnyereményét. A szerencsés katona az
egész kaszárnyát megvendégelte és bajtársai irigy-
kedve nézik nagy szerencséjét.

* — Halálozások. Goór Györgyné, született Fáy
Karola, hatvankét éves korában Budapesten meg-
halt. Az elhunyt rokonságban volt az Egerváry- és
Rémi-családdal.

Mihályi Jenő bánffi-hunyadi királyi járás-
birósági jegyző huszonhárom esztendős korában
elhunyt.

Coksich Ignáczot, Somogy vármegye tanfel-
űgyelöjét és volt állami főgyimnáziumi tanárt teg-
nap temették el Kaposváron. Boksich egyízben
tetszhalott is volt már és a temetés előtt csak
néhány órával tért eszméletre.

Sepsi-szemerjai Kovács Ferencz tizenkilencz
éves egyetemi hallgató hosszas szenvedés után
Budapesten meghalt.

Dr. Claus udvari tanácsos, a növénytan hir-
neves tanára a bécsi egyetemen, ma 69 éves ko-
rában meghalt.

— „A rendszer Torontálban." Egy fővárosi
napilap hasábjain "A rendszer Torontálban" czim
alatt több czikk jelent meg a mult héten. A czik-
kek erősen támadták Rónay Jenő -föispánt. Az a
hatás, ami a czikkek nyomában keletkezett, aligha
felelt meg írójuk kivánságának. Nagy-Becskerek
polgárai fáklyásmenettel tisztelték meg a főispán-
jukat. A fáklyásmenet után banket volt, amelyen
számos tószt hangzott el. Valamennyien a főis-
pánt éltették. Stassik Ferenc és Mangold Sámuel
ügyvédek, kivülük még Popovits Szilárd földbirto-
kos, nem elégedtek meg ennyível, hanem élesen
megtámadták "A rendszer Torontálban" czimü
czikkek ismeretlen íróját. Ezekért a sértésekért
most Dániel László, Nógrád vármegye volt főis-
pánja, táviratilag kért elégtételt Stassiktól, Man-
goldtól és Popovicstől.

— Mérgezések a Délvidéken, Temesvári le-
velezőnk jelenti: Körülbelül öt évvel ezelőtt
történt, hogy Obádon egy gazdag földmives, Sipe-
czán Miklós, gyanus körülmények közt hirtelen
meghalt. A csákovai járásbiróság elrendelte a hulla
felboncolását s az orvosok tüdőgyulladást konsta-
táltak a halál okául. Pár hónap előtt a temesvári

ügyészséghez névtelen feljelentés érkezett, melyben
Sipeczán özvegyét, született Jakab Rózát, azzal
vádolják, hogy ő emésztette el méreggel a férjét.
Az ügyészségnél egy Zsivoin Trifan nevü egyén je-
lentkezett, aki előadta, hogy az asszony nemcsak Si-
peczánt tette el láb alól, hanem szeretőjével, Janusek
Kristóffal szövetkezve, elsö férjét, az 1891-ben elhalt
Zsivoin Jánost is méreggel ölte meg, aki a felje-
lentőnek testvérbátyja volt. A törvényszék kiásatta
mind a két holttestet, de a Zsivoin hullája már
annyira fel volt bomolva, hogy dr. Felletár orszá-
gos tőrvényszéki vegyész csak a Sipeczán holttes-
tében találhatott arzenikumot, de ebben aztán oly
nagy tömeget, hogy a biróság az asszonyt és sze-
retőjét rögtön letartóztatta. — Van még egy eset.
Soósd községben Susan Joszim parasztgazdát
mérgezte meg a felesége. Ezt is bekísérték a
tőrvényszék börtönébe, miután a halott beleiben
óriási mennyiségü arzenikumot talált a vegyi vizs-
gálat

— Somogy vármegye népköltése. A Néprajzi
Társaságban ma Vikár Béla bemutalta - Somogy-
megyei népköltési gyűjteményét, mely a Kisfaludy-
társaság részére készült. A gyüjtemény a népda-
loknak nemcsak a szövegét, hanem a kótáját is
megőrzi, amelyet fonográf-fölvétel után irnak le.
Ilyen kevéssé poétikus „népdalok" jönnek ki be-
lőle, hogy:

A lapai telefonyfa, telefonyrud de magos!
Tetejibe jaz porczollán de poros !
Reá vagyon tekerve jaz kutya drót!
Le se jesik, mégis leadi a szót!
Elindultam, el is möntem messzire,
Beleértem egy nagy barlang erdőbe,
Csak azt hallom fülemile szájjábul,
Ucsut mérnek a lapai magtárbul;

Ucsut mérnek, üszőkkel van keverve,
Azért nincsen az bérösnek ereje.
De ez még csak megjárná. Hanem most jön

egy másik, amely állitólag kaposvári. Kaposvári
népköltés ? Olyan nincs. A városokban egyáltalán
nincsen népköltés. Ott a pesti színházak kupléit
meg a legujabb müdalokat éneklik. De ilyen fura
nótát, mint. az itt következő, bizony nem igen
énekelnek városban:

Ángyom, ángyom, édös ángyom,
Mér' szeret kee, mér' szeret kee,
Mér' szeret kee, mér' szeret kee,
Ojjan nagyon, ojjan nagyon? -
Ha szeret is ojjan nagyon,
Ki ne vilá-, ki ne vílá-,
Ki ne vilá-, ki ne vilá-
-gosétsa kee, -gosétsa kee.
Mert: Ha ki világossan szeret,
Mögirillik, mög is szóllik, .. - -
Mögirillik, mög is szóllík,
Az embörök. az embörők.

— Szökés a törvénykezési palotából. Ma dél-
előtt az alkotmány-utczai törvénykezési palotából
megszökött egy fogoly. A szökevény egy Klein
nevü lócsiszár, aki orgazdaság miatt volt letartóz-
tatva. Ma délelőtt kihallgatásra kísérte egy őr a
második emeletre. Amint fölérlek, a fogoly a
második emeleti folyosóról egy őrizetlen pillanat-
ban (elég furcsa, hogy lehetnek ilyen, őrizetlen pil-
lanatok.) megszökött, és nyomtalanul eltünt. Tüvé
tették érte az egész épületet, de hiába. Most a
rendőrség is mindenfelé keresi.

— "Adakozzunk a mentőegyesületnek !" Azok
a gyüjtőivek, melyeket a mentő-egyesület a mult
hónapban kibocsátott, meghozták a kivánt ered-
ményt. Az egyesület számos uj taggal és kisebb-
nagyobb adománynyal gyarapodott. A gyüjtőivek
egyrésze azonban még a gyűjtőknél van. Ezeket
az egyesület arczképes igazolványnyal ellátott pénz-
beszedőkkel szedeti be. A pénzbeszedők fel. van-
nak jogosítva tagok és adományok fölvételére is.
Az egyesület ez uton is kéri a közönségét, hogy
adományaival támogassa ezt a humánus és rend-
kivül szükséges intézményt.

— A legjobb adófizető. Szabadka városának
jutott az a dicsőség, hogy magáénak vallhatja a
legjobb adófizető honpolgárt. Egy házbérjövedelem-
bevallási ív hozta napfényre ezt a különös spe-
cziest. Tomics Miklós ottani nyomdász Batthyány-
utczaí házának a jövedelmeit, sorolja fel a rubri-
kázott papíros, melyen még most is nevetnek a
szabadkaí adóhivatalban. Egyemeletes szerény kis
házacska a Tomicsé. Most épült nemrégiben. A
földszintjében a tulajdonos nyomdája van elhe-

lyezve, az emeleten pedig mindössze három szoba.
Mégis ezernyolczszázötven forint jövedelmet val-
lott be Tomics. Ilyenformán:

Tomics Miklós, szabadkai lakos, nyomdatulajdo-
nos Batthyány-utczai 6221—98. helyrajzi szám alatti
hazának jövedelmei:

1. Nagyságos bábolnai Gaál István ma-
gánzó ur fizet emeleti lakosztályáért, mely áll
Öt utczai szobából és hét mellékhelyiségből 700 frt.

II. Tekintetes Biró János nyomdász ur
a földszinten lévő irodahelyiségért és az
ahhoz tartozó négy mellékhelyiségért fizet 1150 .

Pedig három szoba van mindössze az elsö
emeleten és a nyomdahelyiségek a földszinten!
Miért csinált hát ilyen furcsa jövedelembevallást
Tomics; törték rajta fejüket a szabadkaiak, akik
azt sem tudták megérteni, hogy miért nem kérte
Tomics a törvényileg biztositott adómentességet
ujonan épült házára? Sőt akadtak, a kik merő
kíváncsiságból tudakozódni kezdtek Tomics lakói:
„nagyságos bábolnai Gaál István" és „Biró János
nyomdász" kiléte felől. Furcsa dolgok tüntek ki.
A nagyságos és tekintetes urak Tomics alkalma-
zottai. A nagyságos lakó egy kis szedőgyerek és
az édesapjánál lakik, a tekintetes lakó üzletvezető
a minta-háztulajdonosnál. Közülük egyik sem la-
kik a szóban forgó házban. És a furcsa jövede-
lembevallásnak mi a rugója? Tomics Miklós egy
régi álmát akarja ilyenformán megvalósitani: vi-
r i l i s t a s z e r e t n e l e n n i !

— Egy milliomos házassága. Dusgazdag
amerikai milliomos érkezett meg az őszön Párisba.
Élvezni akarta a bőven kinálkozó örömöket és
utja mindjárt elsö este a Café Americainba vitte.
Ez egyike Páris legdrágább éjjeli kávéházainak.
Leült egy asztalhoz, ahová vendégül egy leányt is
meghivott. Kicsit hervadt volt már a leány, ugy
harmincz év körül és a helyiség veterán hölgyei-
hez tartozott . . . Később Margot kisasszony la-
kásán az amerikai milliomos az asztalon egy
fiucska arczképét pillantotta meg. Megkérdezte a
leánytól:

— Ki ez a fiucska, kisasszony ?
— A fiam.
—- Igen. És ki az édesapja ?
— Azt nem ismerem . . .
— Kinevelte?
— Magam. Hiszen kívüle senkim sincs.
— Miből telt ?
A leány nem válaszolt.
— É s mivé akarja nevelni a fiát ? —kíván-

csiskodott tovább az amerikai.
— A lyceumban bennlakó növendék most.

Különben orvos szeretne lenni.
Elhallgattak mind a ketten. A vendég nézte

a fiucska képét az asztalon.
Nézte egy darabíg, aztán hirtelen megszólalt:
— Kisasszony akar-e fiának apát és becsü-

letes nevet adni?
— . . . Egy bukott leányt ugyan ki vesz el

feleségül? . . . .
Azóta három hónap telt el. Margot kisasz-

szony nem kereste fel ezalatt a Café Americaint.
És három nap óta törvényes felesége az amerikai
milliomosnak. Tegnapelőtt volt az esküvő a párisi
anglikán templomban. Az esküvő után rögtön el-
utazott az ujvilág felé az apa, anya és a fiu. Ami-
kor már eltávoztak a vendégek a Café Amérícain-
ból és a fényes villanylámpák kőzül csak egy-
kettő világit, a leányok egyébről se beszélnek,
mint a Margot szerencséjéről . . . .

— A muff jubileuma. A jubileumok kétségbe-
ejtő egyhanguságában végre egy eredeti jubileum.
Manapság, amikor már minden fizetésnélküli segéd-
jegyző-helyettes jubilál és megünnepeli hivatalba-
lépésének elsö, második és következö évfordulóit,
szinte jól esik ez a c s e n d e s jubileum. A muff,
amit másodéves bölcsészethallgatók konokul kar-
mantyunak neveznek, születésének négyszázéves jubi-
leumát ünnepeli e télen. Egy jubiláns, aki nem kapja
meg a Takova-rend közép-keresztjét, akinek nem
nyujtanak át diszkötésü albumot és akinek tiszte-
letére nem rendeznek tartármártásos lakomát. Pe-
dig többet is megérdemelne. Négyszáz év alatt
mennyi rózsásujju kezecskét védett meg hüségesen
a hidegtől és milyen gracziózusan védte meg!
Mert, hiszen a jól, bélelt keztyü is valami és ennek
híján is megmarad a zseb ultima rationak, de hogy
a nő megtartsa poétikus alakját és mégis jó me-
leg helyen legyen a kéz, erre csak a muff volt hi-
vatva. Négyszáz év előtt selyemből, bársonyból csi-
nálták s csak a bélése volt prémből, négy század
alatt teljesen megfordult a világ sora, ma kivül
fedi prém a muffot s legfeljebb a bélése selyem.
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— Előadások laterna magikával. Érdekes és
hasznos ujitást léptetett életbe a Magyar körkép-
társaság. Különböző tárgyu, laterna magikávai
élénkített előadások sorát kezdte meg, előkelö kö-
zönség jelenlétében. Ott voltak többek között:
Zsilinszky államtitkár a feleségével, Wlassics mi-
niszter, Hegedüs Sándor országgyülési képviselö
családjával, dr. Molnár Viktor miniszteri tanácsos,
Hőgyes Endre, Hegedüs István és Hampel József
egyetemi tanárok. Pulszky Garibaldi miniszteri
osztálytanácsos, Eisenhut Ferencz, Telepi Károly
és Innocent Ferencz festőmüvészek, több hirlapiró és
mások. Az előadó Klupáthy Jenö egyetemi ta-
nár volt, aki Magyarországon elsőnek mutatta be a
Röntgen-sugarakat is. Klupathy előadásának tárgya
egy régi, rendkivül érdekes kérdésnek a megol-
dása, vagy legalább is a megoldás lehető megkö-
zelítése volt : miképen lehet egyes tárgyakat a
maguk természetes színeiben lefényképezni ? KIu-
páthy ez alkalommal háromféle találmányt muta-
tott be. Veres Ferencz kolozsvári tanár kí-
sérleteit, melyek azonban a kísérletek stádiu-
mán tul nem jutottak, (kellő támogatás hiánya
folytán), ámbár igy is fölöttébb érdekes,
hogy ezen a téren is az első kézzelfogható
eredményt magyar ember tudománya, szolgalma
és leleményessége érte el; további Yves és
Jolly rendszereit, melyek a hallgatóságot rend-
kivül érdekelték. Mind e találmányok ugyszol-
ván csak az első lépéseknek tekintendők a szines
fényképirás terén, de már ezek is eléggé mutatják,
hogy a kutató tudósok jó uton haladnak és kitartással
kétségkivül czélt is fognak érni, A hallgatóság za-
jos tetszéssel fogadta Klupáthy tanár előadását. Az
optikai előadásoknak egész sorozata indult meg ez-
zel a körképtársaság elsö emeleti nagytermében.
Igy felvette programmjába azt, hogy bemutatja a
világ összes kitünő müszobrait; egy csoportozat,
valószinüleg a husvéti időkben, be fogja mutatni'
egész Palesztinát, a szentföldet; aztán következni
fog a British Muzeum mükincseinek a bemutatása ;
a fürdöévadban bemutatják az összes nevezetesebb
magyar és európai fürdőhelyeket: majd következik
egy utazás a világ körül, stb. stb. A társaság
olyan módon fogja rendezni előadásait, hogy azok
rendszeres megnézése a nagy közönségnek kétség-
kivül müveltsége fokozására fog szolgálni.

— Az ujságiró-sorsjáték. A „Budapesti ujság-
irók Egyesülete" sorsjegyének tegnap volt a máso-
dik huzása. A főnyereményt Ehnbohg Maxi, sze-
gedi kefekötőlegény nyerte meg. (Milyen sokat fog
ihatni a szerencsés kefekö-tő!) Egy másik, szintén
nagyobb nyeremény egy országgyülési képviselőnek
jutott.

(+) Vagyongyüjtő a vendéglősnek. Nem elég
manapság már a jó bor és a czigány a vendéglő fel-
lendítésére. A vendég keresi és szereti a szókatlant.
Legjobb vendéghivogatónak bizonyultak a zenélő au-
tomaták, amelyek különböző fajtáinak meg van az a jó
tulajdonságuk, hogy egy pénzdarab bedobására ellkez-
denek maguktól czigányosan játszani, bármilyen ma-
gyar vagy más nótát, amit csak kiván az ember. Ezek
az automaták olyan praktikusak, hogy ma már alig
van vendéglő, ahol ne volna, egy ilyen vendégmarasz-
taló muzsikáló automata. Kettős czélnak felelnek meg.
Először szórakoztatják a vendéget, másodszor meg a
vendéglősnek sok hasznot hoznak. Mert mindenki szi-
vesen bedob az automatába 1—1 krajczárt, hogy hall-
hassa kedves nótáját ugy, hogy nemcsak hogy a
vételár rövid idö alatt megtérül, hanem azonfelül sok
pénz gyül egybe. A föelárusitójuk Sternberg Ármin és
Testvére császári és királyi advari szállítók hangszer-
gyárosok statisztikai kimutatása szerint az 1898. évben
sem kevesebb, mint ezerháromszáz automatát hozott
forgalomba. Különösen kedvelt az "Euphoníon" zenélő
automata.

= Kriegner-féte Reparator csuz es köszvény
ellen. Üvegje 1 frt, kis üveg 50 kr. A Rókuskórházban
236 eset közül 129-ben teljes gyógyulást idézett elő.
Főraktár Korona-gyógyszertár, Bpest, Kálvin-tér.

Napirend.
Naptár: Csütörtök, január 19. — Római ka-

tolikus: Kamit király. — Protestáns: Babilasz —
Görög-orosz: (január 7.) Iván. — Zsidó: Schebat 8.
— Nap kél: reggel 7 óra 26 perczkor, nyugszik:
délután 4 óra 24 perczkor. — Hold kél: délelött 10
:ra 41 perczkor, nyugszik: éjjel 1 óra 2 perczkor.

A közoktatásügyi miniszter fogad délután
4 órától.

A belügyminiszter fogad délután 4—5-ig.
A honvédelmi miniszter fogad, déli 12 órakor,
.4 Nemzeti Szalon kiállitás* (Ferencziek

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

Nemzeti-muzeum természetrajzitára, nyitva dél-
elótt 9—l-ig. A muzeum többi tárai, köztük a néprajzi
muzeum 50 krajczár belépődíj mellett megtekinthetők.

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

A „Hódoló diszfelvonulás" Eisenhut Ferenczóriási körképe, Városliget, Andrássv-ut végén, látható
reggel 9-töl este 1/2 5 óráig. Belépő dij 50 kr. Gyermek-

jegy 30 krajczár.

Történet a kuriai bíráskodásról.
Az az ellenzéki követelés, amely a vá-

lasztási panaszok dolgában a kuriai birásko-
dás kimondását sürgeti, aktuálissá teszi a kö-
vetkező kis történetet, amelyet Mikszáth Kál-
mán most négy esztendeje irt, amikor a
kuriai biráskodás kérdése először tapétára
került.

Most reprodukáljuk a kis elbeszélést. Még
ma is nagyon tanulságos. Ime :

A rehabilitált város.
Irta: M i k s z á t h Kálmán.

Korpona városa kettőről volt hires eddig: a
boráról, melyet font számra árulnak télen, ha be-
fagy és egyik követjéről (még a pozsonyi diéták
idejében), aki a "Halljuk, hallj uk"-ra olyasvalamit
felelt magyarul, ami a női olvasókra nézve lati-
nul van.

Pedig hát történt ott egyéb i s ; mikor Ber-
csényi Miklós uram a bányavárosok felé közeled-
nék, a korponai biró, Krametz Mihály uram ő
kegyelme, ahelyett, hogy ellenszegült volna a vitéz
generálisnak, eleibe méne a városi magisztrátus élén
a két fehérruhába öltözött deli szüz biborvánko-
son vitte a város kulcsait.

Régi praxis volt ez Korponán. A városi árva
leánygyerekekből a tanács neveltette a csinos áb-
rázatuakat politikai czélokra.

Mert a város alá sürün kalandozó basák és
bégek becsületes, jámbor férfiak valának, akik
rendszerint azt mondták ilyenkor:

— Vigyétek a kulcsaitokat a pokolba ! Ha-
nem a leányokat, majd csak én viszem el a menny-
országomba.

Mert abban van a differenczia az igaz hivők
és a gyaurok közt, hogy a gyauroknak valameny-
nyinek egyetlen mennyországot igér az isten, a
haláluk után, mig ellenben Allah minden maho-
medanusnak már életében egy-egy külön menny-
országot engedélyez. A paradicsombeli, a tubafá-
val, az már csak pótlék.

Hanem a generális Bercsényi nem ugy telt,
mint a basák és bégek. Átvette a kulcsokat a
vánkosról, meghallgatta Krametz Mihály uram
dikczióján, aztán elmondta neki, hogy mit kiván:
husz társzekér kenyeret, öt szekér szalonnát, száz
darab szarvasmarhát és négyszáz birkát; majd a
bokrétát vette át a szüzektől, de már ezektől azt
kérdezte, hogy ők mit kivánnak?

A szőke (mert szőke volt az egyik) lesütötte
a kék szemeit szemérmesen; a barna, a szebbik,
fölemelte a fejét daczosan.

— Rendelje el nagyságod, hogy Korpona
városa rendes orvost tartson.

— Talán beteg valaki ? — kérdé a generális.
A leány elpirult, de nem szólt semmit.
— Talán a szeretőd beteg?
A leány biczczentett a fejével:
— Hagymázban fekszik.
— Ezer ördög — hökkent meg Bercsényi

Miklós — csak tán nem uralkodik a hagymáz?
— Az most nekünk a legkegyetlenebb

urunk — felelte a leány — s egyetlen orvos sincs
a városban.

— Álljanak hátrább kegyelmetek! — paran-
csolá a vezér, aztán a barna leány felé fordult:
Hát te neked, fiam, mi a kívánságod?

— Én pallosjogot kérek a városnak.
— Pallost ? Mi végre ? Kit gyülölsz te olyan

nagyon ?
— Azt, akit oly nagyon szeretek, aki meg-

csalt, aki elment a labanczokhoz, mert a kapitány
felesége után bolondul, aki elárulta a várost s aki-
nek a vérét szeretném folyni látni.

Bercsényi kérdőleg tekintett a magisztrátusra,
— Miféléket fecsegnek ezek a gyerekek ?
Krametz Mihály egész a derekáig hajtotta

meg ravasz nagy fejét.
— Nem lenne pedig rossz, méltóságos fő-

generális uram. A halál megregulázásának miatta.
— Hogy érti kegyelmed ?
— Hogy a nemes város kezében legyen a

hatalom, kiadni azokat a halálnak a pallos által,

akikre az nem vágyik s tőle visszatartani azokat a
felcser által, akiket a halál le akar kaszabolni.

Bercsényi mosolygott, ó, már alkalmasint
pedzette, hogy a pallos és a felcser voltaképen
egyugyanazon szakmában dolgoznak. Mosolygott,
de mégis teljesitette a szüzek kivánságát.

Staféta ment a fejedelemhez a pallos-jog
iránt s a tábori orvosok közül egyet ott hagyott
Korponának, maga a városban meg se szállva a hagy-
máz miatt — ami szerfelett inyére volt a magisz-
trátusnak. De hiszen, nagyeszü ember Krametz Mi-
hály uram !

Egy-két hónap mulva megjött az okmány
Sárospatakról: a jus gladii. Nagyra volt vele Kor-
pona ! Hogy fog ő most fittyet hányni Körmöcz-
nek, Selmecznek !

Alig várták, hogy előadja magát valami eset.
Krametz Mihály uram türelmetlenségében már
szinte maga izgatta az embereket:

— Hát már semmi sem lesz ? Hát már nem
ölnek itt meg senkit ? Aludtej folyik az ereitek-
ben? Való is nektek pallos, ti szamarak ! Ártányok
nyakára keleti gyöngy!

Addig-addig zsörtölődék, türelmetlenkedék ő
kelme, mig egy napon megjött II. Rákóczy Fe-
rencznek egy parancsa, hogy miután a korponai
biró, Krametz Mihály, a fejedelem hadait bolonddá
tette a hagymáz nevü ragályos betegség álhirével,
hogy azok onnan gyorsan elvonuljanak, árulónak
tekintendő, birói székéről legott elmozdítandó lé-
szen és miután Korpona városnak jus gladii adó-
mányoztatott, cito citissime a törvényszék elé ál-
littassék Krametz Mihály, hogy méltó bünhödése
legyen mindenek okulására.

No bezzeg, most már ki lehet próbálni a
jus gladiit. Az átkozott doktor, akit Bercsényi ott
hagyott, feljelentette a fejedelemnek az ártatlan
szüzek szájába adott csalást, mely pedig már
annyiszor vágta ki a nemes várost.

Hát mit tehessenek ? Összeült a tanács, ítélni
a bünösök felelt. Csupa jámbor mesteremberek:
Meskó Ferencz a timár, Komár József a gyertya-
mártó, Czibulya József lakatos, Zwikkel György,
Walter Konrád és az ujonan választolt biró: Pa-
lojtay Kristóf.

Árulónak halál a dija. Világos a törvény, ki-
mondták a halált a rab Krametz Mihályra. Könnyü
dolog eddig, de most jön már a borzalmas
része: a vér. Ehhez pedig nem voltak szokva, nem
filiszternek való dolog az ; Meskó uram mester
volt az állati bőrök kikészítésében, Komár uram a
faggyúval tudott bánni, de vérben csak az uj biró
Palojlay Kristóf dolgozott volt, mészároslegény
korában.

A halálitélét végrehajtása elől meghőkölt
valamennyi.

— Hiszen pallosunk sincsen! — ellenvetet-
ték némelyek.

— De ha pallosunk volna is, hol vegyünk
hozzá hóhért ?

— Hát mi az ördögöt csináljunk ? Ki vállalja
magára az intézkedést ?

— De bizony, senki se bolond, hogy a fele-
sége meg a gyerekei meg se csókolhassák soha jó-
izüen.

Végre is hosszu tanakodás után az lőn a
megállapodás, hogy a vádlottat a tanács elé ve-
zették. A biró felolvasta előtte a halálos itéletet
és a markába nyomta:

— Itt a szentenczia, Krametz Mihály uram.
Ezzel, menjen kegyelmed vagy Kassára, vagy Po-
zsonyba, a holott előmulatván a hóhérnak, ennek
következtében törvényesen feje vétetik. Megértette
kegyelmed ?

Elment-e Krametz Mihály magát lenyakaz-
tatni valamerre, a krónika nem kutatja, csak any-
nyit mond szükszavuan, hogy a fejedelem értesül-
vén a nevetséges esetről, elvette vala Korpona vá-
rosától a jus gladiit — mivelhogy azt maguk
eresztették ki a kezükből, vele élni nem tudának.

Mindezt nagyon szégyenlette eddig Korpona
városa, kétszáz hossza esztendő óta, pedig talán
egy szó sem igaz belőle, furfangos krónikások rá-
fogták ; mindegy, ő maga mindent elkövetett, hogy
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idök moha befödje, hogy senki se tudja, évköny-
veiben nyoma ne legyen, csacsogó poéták rá ne
bukkanjanak.

De én mégis megtaláltam. Csakhogy olyan
szerencsés pillanatban, mikor már nem Korpona
városát teszi nevetségessé. Az ösnemesekben az el-
átkozott csónakos kiugratott a vízparton s az
maradt. Lenn a kalamitásban helyette, aki ráült a
sajkájára.

Korpona kimászott a komikumból: akadt,
aki beült a csónakjába, aki elvállalta töle: a kép-
viselőház.

Most készül számára a törvényjavaslat, hogy
tagjai felett átadassék a jus gladii a kuriának.
Életlen lévén a pallosa, de még a hóhérok hiá-
nyában is, kénytelen volt fejvétel helyett szabadon
ereszteni annak idején Hoitsy Pált, gróf Széchenyi
Pált és gróf Károlyi Gábort.

Okulván ezeken, épen ugy cselekszik vala,
mint hajdan Korpona, kezébe fogja nyomni ezen-
tul a vádlottaknak a ház-szabályokat:

— Menjetek, gyerekek, ezzel a könyvecské-
vel a kuriához, az majd kitekeri a nyakatokat!

Váltig mondom én azt, nincs olyan bolond-
ság a világon, minek ne akadna utánzója. És
végre is engeszlelékeny a gondviselés. Kellett,
hogy a szegény Korponát is rehabilitálja valaki.

A német „báró",
A fővárosi rendőrség nagy titokban egy rej-

télyes idegen után kutat, aki ezt az érdeklődést a
legnagyobb mértékben meg is érdemli. Valahonnan
idegenből, állitólag Németországból került hozzánk,
minden szélhámosok és csalok eldorádójába. Csak
néhány napig vendégszerepelt a fővárosban, de ez
a pár nap is elegendő volt neki arra, hogy egész
sereg csalást kövessen el. A rászedem emberek több
száz forint kárt szenvedtek.

Tudósitónk az esetről a következőket jelenti:
Weiner Károly Andrássy-ut kilenczedik szám

alatt levö férfiruhaüzletébe ma délben beállított
egy magas, elegánsan öltözött, czilinderes ur,
aki német nyelven, poroszos kiejtéssel beszélt.

— Kaphatnék egy kész városi bundát ?
A segédek szolgálatkészen mutattak neki

több bundát, melyeket az elegáns ur sorra föl-
próbált. Végre talált egy testére illö prémes bun-
dát, amelynek megkérdezte az árát.

— Százhúsz forint, — volt a felelet.
— No, jól van, — mondta az idegen, aki

nem is alkudott. Hát csak küldjék el a lakásomra,
a Royal-szállóban, majd ott kifizetem.

Egyuttal elővette a tárczáját és egy névje-
gyet nyujtott át a kiszolgáló segédnek, amelyen ez
a hangzatos név pompázott:

„Eduard Baron Holmer von Holmershausen."
A prémes bundát egy inas vitte a Royal-

szállodába és ott a kapusnál tudakozódott a báró
ur után.

— A báró ur most nincs itthon, — mondta
a kapus. — Miért keresi ?

Az inas elmondta, hogy egy bundát hozott a
báro ur számára, de fönöke meghagyta neki, hogy
ott ne hagyja, ha csak a báró készpénzzel ki nem
fizeti. A kapus erre azt felelte:

— Hát csak vigye szépen vissza azt a bun-
dát. A báró ur valószínüleg egy közönséges csaló.
Már lesi is a kapu alatt egy detektív és mihelyt
hazajön, elcsípik.

Az inas visszavitte a bundát. Jól tette, mert
a báró urra hiába várt volna. Ugy látszik, meg-
neszelte, hogy a rendőrség keresi és mindez ideig
nem tért vissza a szállodába.

A Royalba ezelőtt tiz nappal érkezett min-
den podgyász nélkül. Itt gyanuval fogadták az
elegáns vendéget és udvariasan felkérték, hogy a
lakást és egyéb költségeket előre fizesse ki.

A "báró ur" ki is fizette egy napi számlá-
ját, többet azonban nem tudott fizetni. A szálloda
személyzetét azzal bíztatta, hogy Münchenből min-
den perczben megérkezhetík poggyásza és pénze,
és akkor kifizeti tartozását.

A szállodába azonban sem a podgyász, sem
a pénz nem érkezett. Ehelyett látták a szálloda-
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béliek, hogy a "báró ur" részére különféle czé-
gektől értékes ékszerek, ruhaneműek és más, köny-
nyen értékesíthető dolgok érkeztek, miket az ele-
gáns idegen mind hitelbe vásárolt.

A „báró ur" az éjjel mulatott. Elöbb a Met-
ropol-kávéházban csinált egy csinos kis számlát és
itt is csak névjegyét akarta ott hagyni. A pinczér-
nek azonban nem imponált a hangzatos név és a
bárói czim, és erélyesen követelte a számla
kifizetését. A „báró ur" igy kénytelen volt gyü-
rüjét és óráját zálogban hagyni. Innen a társasá-
gában levö orfeumhölgygyei a nagymező-utczai
Ungár-kávéházba ment, ahol reggelig pezsgőztek.
A számla már vagy százötven forintot tett
ki s a fizetöpinczér elég balga volt a báró urnak
hitelezni Mikor azonban a délelőtt folyamán a
Royalba ment a pénzért, a „báró ur"-nak már
csak hült helyét találta. A kétségbeesett ember
rögtön följelentést tett a szélhámos ellen a rend-
őrségnél, amely elrendelte a nyomozást. Ki tudja
azonban, hogy a szépnevü "báró" azóta már hol
jár ? Eddig legalább még nem akadtak a nyomára.

Ostromállapot Uj-Szent-Annán.
Az aradmegyei Uj-Szent-Anna községben, hol

a csendőrök golyója tegnap négy embert halálra
sebesitett, ma már csöndes minden. A községben
levö két század katonaság megfélemlítette az em-
bereket. Tizenöt katonából álló őrjárat czirkál
éjjelenkint az utczákon és nappal tiltva van
az utczákon a legkisebb csoportosulás is. Három-
nál több ember nem járhat együtt az utczán, kü-
lönben a nappal czirkáló kisebb őrjáratok meg-
szólítják. Két hónapig maradnak Uj-Szent-Annán
a katonák és ez idő alatt ellátásukról a község
tartozik gondoskodni.

Még a katonák különvonatával ment ki teg-
nap Uj-Szent-Annára Dálnoki Nagy Lajos helyettes-
alispán és Schill József aljegyző Krátky Jenő őr-
nagygyal, Rómay Béla csendőrszázadossal és a
község elöljáróival közösen állapitották meg rög-
tön a legsürgősebb teendőket.

Az esti vonattal aztán visszautaztak Vilá-
gosra Páris Gábor főszolgabiró és Halászi Béla
vizsgálóbiró, Domokos Lajos királyi alügyész pedig
Aradra utazott vissza.

Ma reggel mindhárman ismét visszatértek a
vizsgálat folytatására.

A vizsgálóbiró ma kihallgatta a haldokló
Tejbernét, akit tegnap a csendőrök megsebesitet-
tek. Tejberné föczinkosként az asszonyok kőzül
Szeiler Antalnét jelölte meg, akit a haldokló sza-
vára azonnal le is tartóztattak. Tanuk bizonyitják,
hogy Schőller birójelölt neje szintén izgatta a
tömeget.

Ma éjjel legalább is huszonöt letartóztatás
várható.

A hadbiró megérkezett az est folyamán.
Reggel kezdi meg a vizsgálatot. A négy halottat
holnap bonczolják és temetik.

Blaskovics és Wittmann országgyülési kép-
viselők ma délelőtt Uj-Szent-Annára érkeztek a
zendülés hírére és Páris főszolgabírót rá akarták
venni, hogy a lapokban nyilatkozatot tegyen közzé
arról, hogy nem a „Bauernverein" okozta a zen-
dülést. A főszolgabiró azzal az indokolással tagadta
meg kívánságukat, hogy ezt a körülményt a vizs-
gálat van hivatva kideriteni.

Az eddig letartóztatott hat főkolompost
holnap hallgatják ki. A vizsgálat lassan folyik,
mivel tanuk nem igen akarnak jelentkezni

Blaskovics Ferencz még a délelőtt folyamán
Temesvárra utazott. Ott felkereste a „Temesvarer
Zeitung" szerkesztőségét és ott előadta, hogy a
zendülésekért és az ebböl folyó végzetes esemé-
nyekért nem terheli a felelősség a délvidéki német
parasztgazdák egyletét. Az egylet uj-szent-annai
fiókjának az elnöke, Totterer, nem is vett részt a
zendülésben, sőt csöndesitení igyekezett a felbő-
szített tömeget Oszter György, az elfogott főczin-
kos, nem is tagja az egyletnek. A „Bauernverein"
csakis gazdasági ügyekkel foglalkozik. Szocziálista
hire azért terjedt az egyletnek, mert az agrár-
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szocziálisták csoportja véletlenül épen abban a
korcsmában szokott ősszegyülni, melyben a „Bauern-
verein" szokott gyülésezni.

Végül kijelentette Blaskovics, hogy nem akar
ebben az ügyben interpellálni, hanem egyszerüen
felebbezést adtak volt be az egylet feloszlatása ellen.

Uj-Szent-Annán a főszolgabiró előtt (aki
helyett most maga volt kénytelen nyilatkozni), ugy
nyilatkozott ma Blaskovics, hogy interpellálni fog
a zendülés ügyében. Hasonló nyilatkozatot tett
Wittmann Ferencz, Uj-Szent-Anna országgyülési
képviselője is.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Királyi házasélet. „A királyi házasélet" fő-

próbáját holnap, első előadását pedig pénteken,
20-án, okvetetlenül megtartják. Az a hir, hogy
Somló Sándor e pályanyertes müvének előadása
ismét elmarad, onnan ered, hogy a darab egyik
főszereplője, Hegyesi Mari, beteg lett, de állapota
ma délután annyira megjavult, hogy az előadás elé
hihetőleg többé akadály gördülni nem fog.

* Operaház. A magyar királyi Operaházban
a vasárnapi előadást ("Bohémek"), mely eredetileg
bérletfolyamosnak volt hirdetve, bérleszünetben (2.
szám) fogják megtartani. Ezzel azt akarják, hogy
a „Roland mester"nek e hétről elmaradt harma-
dik előadását a jövő kedden, a bérlőközönségre
való tekintetből, páratlan számu bérletfolyamban
tartsák meg.

* Premiére a Népszinházban. A Népszinház
legközelebbi ujdonsága Barna Izsó operetteje „Mi-
dász király" lesz, melynek szövegét Ujváry Béla
irta. A darab pénteken kerül bemutatóra a követ-
kező szereposztással: Delphin—Hegyi Aranka;
Leia—Z. Bárdi Gabi; Penthaseleia—Csatái Zsófi;
Oreiteia—Vidorné ; Midász—Németh József; Phry-
xos—Tollagi; Bán—Ujvári; Silenos—Horváth Vin-
cze ; Kappanosz—Solymosi; Zeusz—Lubinszky ;
Lichász—Raskó. A darab jelmezes főpróbája csü-
törtökön délelőtt tiz órakor lesz.

* Magyar Szinház. A Magyar Szinház igaz-
gatója Ráskai Emiliát, aki tegnap „A Gyurkovics-
lányok" bemutató-előadásán Katinka szerepét ját-
szotta, a mai napon három évre szerződtette. —
Az „Egyiptom gyöngyé"-ből, Forrai Miklós ős
Heltai Jenő eredeti operettejéből, a mai napon tar-
tották meg az első olvasópróbát.

* Filharmoniai hangverseny. A szerdai, január
huszonötödiki, hatodik filharmóniai hangversenyen
két érdekes ujdonságot mutatnak , be. Az egyik
Mihalovich Ödön legujabb müve, a genfi gyászhir
benyomása alatt irt „Gyászhangok", a másik
Chabrier „Espana" czimü rapszódiája. A hang-
versenyen, amelyet Erkel Sándor vezényel, közre-
müködik még Schrödter Frigyes bécsi operaénekes.

* Az Iparmüvészeti társulat dijai. Az iparmü-
vészeti társulat a tegnap délután tartott ülésén
kiosztotta a három száz-száz forintos jutalom-
dijat Az egyik dijat Horti Pál kapta az iparmü-
vészet fejlesztése körül kifejtett sikeres tevékeny-
ségéért a másik dijat a Polgár és Steinbach czég,
kifogástalan, korrekt munkáért, a harmadik dijat
Forreider József mülakatos, munkájának kitünő
technikai kiviteléért. Ugyancsak a tegnapi ülésén
vásárolta meg a társulat a tagok küzt rendezett
sorsjáték tárgyait. Erre a czélra a karácsonyi
kiállitásról több kisebb-nagyobb műtárgyat vettek,
összesen ezer forint értékben. A legtöbb nyere-
ménytárgy hasznos butordarab.

A vitás dij.
(Levél a szerkesztőhöz)

Amint ma" lapodban a Rippl-Thék-Roth
konfliktusra vonatkozó sorokat olvastam, nem bír-
tam az elöl a gondolat elől elzárkózni, hogy ebben
az aranyérem-kérdésben a te tisztelt munkatársad
talán ép olyan tévedésben leledzik, mint sok má-
sok, akik hozzászóltak. Engedd meg tehát, hogy
megpróbáljam kibogozni az igazságot, ugy, ahogy
én gondolom s velem együtt igen sokan gondolják.

Ami az érem odaítélését illeti, a sok pályázó
közül előbb ki kellett selejtezni a rosszakat s ke-
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vésbbé jókat s az aztán megmaradt legjobbak közül
odaítélni a legjobbnak.

Ez persze nagyon kényes kérdés volt, amint
hogy örökösen nehéz kérdés marad megítélni azt,
hogy vajjon ez a tajtékpipa szebb-e, mint az a ló,
avagy ez a festett ablak szebb-e, mint az a buffet.

Ezt a leküzdhetetlen nehézséget egyszerüen
elkerülve, a jurynak tehát egyéb szempontokból
kellett itéletét megalkotnia. Ilyenek voltak első sor-
ban a müipari ág uj volta, az abszolut müvészi
érték s harmadsorban az, hogy a kiállított mü
előállításában és tervezésében mennyi része volt a
pályázónak.

E három szempontot véve irányadóul, kettő
föltétlenül Roth Miksa javára billentette a mérle-
get, mert az ö kiállitott Tiffany-ablakai egészen
ujak nálunk és a kartontól kezdve az üveg össze-
forrasztásáig minden kizárólag Roth Miksának, az
üvegesnek a müve. Azt pedig, hogy abszolut mü-
vészi becsü müipari munkák, azt elismerte a kiál-
litás minden látogatója, aki e ragyogó kompozi-
cziókban gyönyörködhetett.

A jury elhatározása tehát nem volt nehéz,
sőt meg vagyok győződve róla, hogy maga Thék
Endre ur is őszinte meggyőződéssel szavazott Roth
Miksa kitüntetése mellett, annyival inkább, mert
ő tudta legjobban, mennyi az ő érdeme a kiállított
bútorokban és mennyi a Rippl-Rónai uré. Ezt
legjobban bebizonyitotta a „Magyar Ipar"-ban
közzétett képecskékkel, amelyek Rippl-Rónai ur
skizzeit, s a kész butorokat ábrázolják. Ha ezeket
bárki megnézi, azt hiszem, el fogja ismerni, hogy
Thék Endrének legalább is annyi jussa van e
butorok szellemi előállításában, mint Rippl-Rónai
urnak.

Örvendetes dolog, hogy a tisztelt müvész ur
mai nyilatkozatából kitünik, hogy Roth Miksát az
„üveges" jelzővel nem akarta bántani. Egyszerü
pleonasmus volt az egész, mert azzal mindenki
tisztában volt, hogy az, aki festett ablakokkal
konkurrál az iparmüvészeti kiállitáson, valószinü-
leg sem nem hentes, sem nem pék. Az pedig
hogy Rippl-Rónai ur a mesteremberek iránti lené-
zést akarta volna manifesztálni e fölösleges jelző-
vel, annyival kevésbbé valószinü, mert ő, ki
alaposan ismeri a müvészettőrténetet, bizonyára
igen jól tudja, hogy a renaissance nagy müvészei
magukat mindig mesterembereknek tartották, ezt
sohasem szégyelték, sőt a csizmadiák és kalaposok
módjára czéhbe álltak össze és kiképeztetésük az
inasi és segédi grádusokon át ép ugy vitte őket
a mesteri czimhez, mint bármely más iparost.

Reméljük, hogy a jövö évi kiállitáson Rippl-
Rónai urat geniális terveivel ujra viszontlátjuk
s akkor valóban mindnyájan örülni fogunk, ha ő
hóditja el az aranyérmet, amelynek az idén, egy-
hangu vélemény szerint, leghivatottabb elnyerője
Roth Miksa üveges volt.

Közöld e néhány sort lapodban, ha ugyan
érdemesnek tartod, s fogadd baráti üdvözletem ki-
fejezését. Igaz híved:

Szemere Attila.

•

FÖVÁROS.
(Miért terjed a tuberkulózis ?) A köz-

egészségügyi bizottság holnap délután a tu-
berkulózis terjedésének okaival foglalkozik. Dr.
Schermann Adolf tiszti főorvos régóta tanul-
mányozza a veszedelem pusztításait s tapasz-
talatait most egy vaskos könyvben a bizottság
elé terjeszti. Kellemetlen meglepetés lesz ez
a tejkereskedőkre, mert a jelentések szerint a
tuberkulózis egyik főközvetitője a t e j . A te-
henet fertőzött, rossz istállókban tartják, tel-
jesen előkészítik a tuberkulózis fölvételére,
amire a tehén kiválóan inklinál, és a bokor-
ugró-szoknyás tejeslány nem is sejti, hány ezer
baczillust ád el egy-két liter tejben —- jó pén-
zért. A másik oka a tuberkolózis terjedésének,
a főorvos szerint az, hogy a tüdővészes bete-
gek szobáit és a tüdővészben elhaltak lakását
nem szokták kellően fertőtleniteni. Ezeken ki-
vül még egész sereg adatot sorol fel a jelen-
tés a tuberkulózis terjedéséről s a tiszti fő-

orvos egyuttal a baj meggátlására terjedelmes
javaslatot is terjeszt a bizottság elé megfon-
tolás végett.

(Kisajátítás a korona javéra.) Az Attila-kör-
uton a királyi vár környékének rendezésére a ko-
rona javára több telket kisajátítanak. A kisajáti-
tással a közmunka-tanács van megbízva.

(A szegény dijnokok.) A tanács az országos
dijnok egyesület mérlegére különféle kifogásokat
tett, amelyek között az volt a legsulyosabb, hogy
a dijnok egyesület tisztviselői óriási fizetéseket
huznak. Ez nem szép dolog, mondotta a tanács,
sem a tisztviselőktől, sem a dijnokoktól és az egye-
sület ügyeinek kezelését rosszalta. Az egyesület
megharagudott az atyai intelemért, és most
fölebbez, mert azt a megjegyzést még se türhetik
el a dijnokok, hogy ők szegények.

Tüzkárbiztositás, járdabér
és egyéb történetek,

(A mai közgyülésről)
A föváros mai közgyülése három óra alatt

negyvennégy határozatot hozott. A városi tüz-
kárbiztositó-intézet ügyét, amelynél milliók fo-
rognak majd koczkán, a járda-árendát, amely*
különféle czimeken már is eléggé, megsarczolt
nyolcz-kilenczszáz korcsmárost, vendéglőst,
a javadalmi díjszabást mind mind el-
intézték a többi negyvenegy tárgygyal egy
füst alatt. Gyorsan és gondatlanul. Ez a fö,
hogy ne tünjék fel a tájékozatlanság, amely-
ben a bizottsági tagok legnagyobbrésze a
privát és a partikuláris érdekek keretén kivül
eső kérdésekben leledzik. • • •

(A Magyar Szinház tűzbiztonsága,)

Az elnöki jelentések után
Halmos János polgármester szólott a Magyar

Szinház tűzbiztonságáról, Hajós Zsigmond multkori
interpellácziójára felelve. A napokban az állandó
szinházvizsgáló-bizottság alaposan megvizsgálta az
épületet és az első emeletről levezető, lépcsőt, a
két folyosót, a középen összekapcsoló szélfogót,
végül a folyosóról a szinpadra nyiló ajtó környé-
két kifogásolta. A lépcsőt hamarosan megjavítják, a
szélfogót valamivel kijebb teszik és a szinpadi
vasajtók mellett két uj kijáratot csinálnak, amihez
azonban még a müszaki véleményt meg kell hall-
gatni.

Hajós Zsigmond a polgármester válaszát tu-
domásul vette és tudomásul vette a közgyülés is.

(A városi tüzkárbiztositó-intézet.)

A napirend elsö fontosabb tárgya a városi
tűzkárbiztositó-intézet kérdése és ezzel kapcsolat-
ban a tűzoltósági járulékok rendezése volt.

Dr. Vaszilievits János tanácsnok ismertette
az ügyei, amely hosszu idő óta napirenden van,
s hol a tanács, hol a pénzügyi bizottság, hol az
e végből kiküldött külön-albizottság tárgyalta.

A hatósági biztositó-intézet fölöslege (majd
ha lesz) a tűzoltási kiadások csökkentésére szol-
gál. A biztositási dij az épület bruttó-jövedelmé-
nek ezredrésze. A különböző társaságoknál már
meglevő biztosításokat, a hatósági biztositó inté-
zétnél való egyezség alkalmával tekintetbe veszik.
A biztositó-társulatok évi bruttó-bevételeikből öt-
százalékot a tűzoltás költségeinek csökkenté-
sére a főváros pénztárába fizetnek. £z volna a
megállapodások lényege, amelyet az előadó rész-
letesen kifejtett.

Steiger Gyula szólalt föl elsőnek. Azzal
kezdte, hogy a hatósági biztosító-intézetnek a
tervéért nem valami nagyon lelkesedik, mert fél
minden uj hivatal kreálásától. Már pedig itt
uj hivatal van keletkezőiéiben. A javaslatot azon-
ban mégis elfogadja, csak azt köti ki a maga ré-
széről, hogy az intézet ne a kölcsönösség elvén
alapuljon, és biztositási dijai alacsonyabbak legye-
nek a legkedvezőbb feltételekkel kecsegtető társu-
latok legkisebb dijainál is.

Csepreghy Jáao3 a miatt szólalt fői, hogy ha
a föváros üzletet csinál, jobb volna, ha a mostani
állapotokat tartaná fenn.

A közgyülés elfogadta a javaslatot Steiger
Gyula módositásával együtt s utasitotta a taná-

csot, hogy a biztosító-intézethez szükséges szabá-
lyokat minél elöbb szerkeszsze meg.

(A Járdafoglalás dija.)

A korcsmák és a kávéházak eiőtt a nyári
hónapokra rögtönzött kertecskék árendája ez. A
kerületek szerint négyszögméterenkint 50 krajczár •
és 6 forint között ingadozik és a kávéházaké jóval
nagyobb, mint a vendéglőké.

Dezsényi József nem akar különbséget tenni
a kávéház és a vendéglő között s a vendéglők
dijait tenné a kávéházakra nézve is irányadókká.
De ezek a dijak óriási mértékben megterhelik az
üzletembereket s csak az Andrássy-uton az okto-
gonig engedhetni meg a legmagasabb dijtétel ki-
szabását, ezt sem h a t , hanem n é g y forintban.

Némai Antal az egész tarifának huszonöt
százalékkal való leszállittatását inditványozza, olyan
föltétellel, hogy a kerületi előljáró még az igy .
mérsékelt dijat is csökkenthesse. Nem ugy van
nálunk, mint Párisban, ahol a vendég félórát tölt
a kávéházban, itt délután öt órakor elfoglalnak
egy asztalt egy-két pikkolóért és még este hét
órakor is ott vannak.

Gundel János Dezsényi József javaslatát
pártolta, a közgyülés azonban 88 szavazattal 68
ellen a tanács javaslatát fogadta el változatlanul.

(A javadalmi díjszabás.)

A javadalmi díjszabást a belügyminiszter ki-
fogásolta.

A közgyülés ma utasitotta a tanácsot, hogy
a belügyminiszter felhívása értelmében uj szabály-
zatot csináljon, egyelőre azonban a javadalmi di-
jak szedési jogát három évre adja bérbe.

A többi kisebb-nagyobb jelentőségű tárgynál
megjegyzés nélkül fogadták el a tanács javaslatait.

TÖRVÉNYKEZÉS.
— A József-téri postasikkasztó. Pénzesleve-

lekből és csekkekből 91.057 forintot sikkasztott el
tavaly Tóth Kálmán, a József-téri postahivatal
pénztárosa. A sikkasztás után Tóth Kálmán csa-
ládjával megszökött, de az asszony oly kétségbe-
esettén viselkedett, hogy a brémai kikötőben épen,
amikor hajóra szálltak, a rendőrséget az utasokfigyel*
meztették a gyanus családra. Igy került vissza
csakhamar a sikkasztó és a pénz nagy része
Budapestre. A törvényszék folytatólagosan elköve-
tett sikkasztásáért hat évi fegyházra és a kár
megtérítésére itélte. Az elitélt és a közvádló föleb-
bezésére a bűnügy a táblára került, mely helyben-
hagyta az elsőbiróság itéletét.

= Freystädtler Flóra válópöre. Még tavaly
márcziusban történt, hogy Freystädtler Flóra asz-
szony megbízta ügyvédjét, hogy a férje: báró
Splényi Árpád ellen indítsa meg a válópört. Ez
megtörtént s a törvényszék és a királyi tábla a
házasságot fölbontotta. Ma az ügygyel a királyi
kuria foglalkozott (Asztalos Aba kuriai biró elő-
adásában) és a házasságot véglegesen fölbontott-
nak nyilvánitotta.

= Fölmentett gyilkos. A Felvidéken jól ismert
Kubacska-Uradnicsek-féle szerelmi drámát, mely
mult évi juliusban Párnicza községben játszódott
le — a rózsahegyi királyi törvényszék több napi
tárgyalás után befejezte akként, hogy Uradnicsek
Jánosi, aki szeretőjének férjét, Kubacska Jánost
meggyilkolta — felmentette és szabadon bocsátotta.
A végtárgyalás utolsó napja 14-én volt. A gyilkos-
ság részletei a következők : Uradnicsek János pár-
niczai fiatal földesgazda régóta szerelmi viszonyt
folytatott bizalmas barátja, Kubacska János fele-
ségével, aki nagyon szép asszony volt s aki szép-
ségével annyira feltünt, hogy leánykorában Wiesen
festőmüvész több genre-képben megörökitette. Eb-
ből az időből keletkezett Uradnicsek és a szép-
asszony szerelmi viszonya, melyet mintegy három
éven át folytattak, anélkül, hogy a megcsalt férj
valamit észrevett volna. Tavaly, julius vége-
felé a szép asszony kértére Kubacska meg
hivta vacsorára Uradnicseket. — Vacsora után
egyik üveget a másik után ürítették ki. Már éjfél
volt, mikor a vendég még egy pengőt dobott az
asztalra azzal, hogy a házigazda fáradna el még
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egy liter pálinkáért. Kubacska részegen elballagott
s amikor visszatért, látta, hogy házában teljes
sötétség van. Ez szeget ütött a fejébe s lassan
lopódzott a házába. Amikor pedig a szobába top-
pant s gyufát gyujtott, forgott vele a világ, mert
ott találta felesége mellett az ágyban barátját,
Uradnicseket. A férj és a csábitó között ekkor
dulakodás támadt s egymást agyba-főbe verték.
Uradnicsek ezután elillant. Kubacska iszonyuan
megverte a feleségét, aki elmenekült a szomszédba.
Másnap reggel aztán Kubacskát az udvarán össze-
tört, tagokkal holtan találták meg. A törvényszék
itélete azzal van indokolva, hogy a vádlott ellen
semmiféle elfogadható bizonyiték sincsen.

= A bajor család. A budapesti polgári tör-
vényszék ma Dobiás biró előadása alapján érdekes
ügyben hozott határozatot. A főváros tiszti főügyésze
ugyanis 1180 forintnyi összeg megfizetéseért pö-
rölte a belügyminisztert, mint a kincstár képvise-
lőjét. Az 1180 forintot a főváros egy bajor család
ápolási költsége fejében követeli vissza a belügy-
minisztertől, a külföldi vagy ismeretlen illetőségü
szegények ápolási költségeiről szóló l872-iki ren-
delet értelmében. Eszerint ugyanis az állam e
költségeket megtéríti a törvényhatóságoknak. Mikor
tavaly a szóban forgó Pökkl nevü bajor családot
hazaszállították, a főváros a kűlügyminisztérium
utján a bajor kormánytól kérte az ápolási költségek
megtérítését. A bajor kormány a fizetést megtagadta,
mert a két állam közt nincsen oly szerződés,
amelynek alapján a költségek megtérítésére vala-
melyikük kötelezhető volna. A főváros erre az
1872. évi rendelet alapján a belügyminiszterhez
fordult, de itt megtagadták a fizetést. Még pedig
azzal a megokolással, hogy az 1872-iki rendelet
csak azokra a szegényekre vonatkozik, akik bete-
gek, vagy akiket valami országos jellegü — és
nem fövárosi — intézetben ápoltak. A pör tehát
megindult és a fövárosi körökben nagy érdeklő-
dést keltett, mert több hasonló ügy hever elinté-
zetlenül, amelyeket csak a biróság elvi jelentőségü
döntése után intéznek el. A budapesti polgári tör-
vényszék ellen azonban a belügyminiszter illeté-
kességi kifogást emelt, mert a pör a közigazgatási
biróság döntése alá tartozik. A tőrvényszék is
ilyen értelemben határozott és illetéktelennek mon-
dotta magát ez ügyben.

= A pópa kocsisa. Valahol a délvidéken,
Podporány torontálmegyei községben vakmerő
rablógyilkosig történt mult év márczius 14-én. A
nevezett napon ugyanis Marinovich Vincze, az
oláhajku falu pópája, berándult a temesvári vá-
sárra, hogy egyetmást vásároljon. A paplakban
csak a gazdasszonya, Bogonavlevics Milicza, meg
a kocsisa, Iszailov Illés maradtak. A kocsis rég-
óta leste ezt az alkalmat. A mikor a pópa már
jó messze járhatott, kicsalta a gazdasszonyi az
istállóba, ott leteperte s egy vastag léczczel addig
ütötte a fejét, amig szét nem repedt a koponyája.
Azután beosont a pópa szobájába, föltörte az író-
asztalát, kiszedett belőle egy aranyórát, egy Mária
Terézia-korabeli huszast és vagy 40 darab cziga-
rettát. Az elvetemült kocsis nem is vette észre,
hogy a fiókban becsomagolva 1600 forint kész-
pénz van, mert ezt az összeget utóbb érintetlenül
megtalálták. A bűnügyben négy embert is elfogtak
a rablógyilkosság gyanuja alatt. Három ellenében
azonban az ügyészség megszüntette az eljárást, a
negyedik pedig, Iszailov Illlés végre is töredelmes
vallomást tett. A fehértemplomi törvényszék
Iszailovot rablással párosult gyilkosság büntette
miatt életfogytig tartó fegyházra itélte. Ezt az
itéletet a temesvári királyi itélőtábla, s ma dél-
előtt Szeyffert Ede kuriai biró előadása mellett, a
királyi kuria is helybenhagyta.

= A pervesztes főváros. A Magyar Leszá-
mitoló- és Pénzváltó-bank még 1896. év április
hónapjában beperelte Budapest fővárost 50,000
forint és járulékai miatt. A föváros ugyanis a köz-
raktárakat ennek a banknak adta bérbe, a szerző-
désben azonban a föváros kötelezettséget vállalt
arra, hogy évi 50,000 forint szubvencziót ad a
banknak, ha a közraktárak öt százaléknál keve-
sebbet jövedelmeznek s ha a bank részvényesei-

nek nyolcz százaléknál kisebb osztalékot ad. A
főváros 1895-ig fizette is a szubvencziót, ekkor
azonban a fizetést megtagadta, mert a bank nyolc
százalék osztalékot fizetett és a közraktárak meg-
hozták az öt százalékot. A bank ezzel szemben
azt vitatta, hogy a nyolcz, illetőleg öt százalékot
csak ugy tudta elérni, hogy az 50.000 forint szub-
vencziót beállította a mérlegbe. Hosszas tárgya-
lások után a főváros megmaradt álláspontján s
a bank a szubvenczióért a főváros ellen pert inditott.
A törvényszék a bank panaszát elutasitotta. Az
indokolás azt mondotta, hogy a bank követelése
nem jogos, mert a főváros csak addig köteles a
szerződés értelmében a szubvencziót fizetni, amig
a szerződésben megállapitott két föltétel be nem
következett. Ez 1895-ben bekövetkezett s ezzel a
föváros fizetési kötelezettsége megszünt. Különben
is a fölperes bank keresetében nem mutatta ki a
közraktárak 1895. évi jövedelmét s a törvényszék
meg sem ítélhette, hogy az öt százalék jövedelem
megvolt-e. A királyi tábla mai ülésében más állás
pontra helyezkedett. Azt mondotta, hogy a bank
jogosan követeli a pénzt, mert a nevezett százalé-
kot csak ugy tudhatta fizetni részvényeseinek,
hogy beállította a mérlegbe a szubvencziót. Ezért
elmarasztalta a fővárost az 50.000 forint erejéig s
azonkivül megítélte az ősszeg után járó ötszázaié'
kos kamatot 1895-től kezdve, végül még 400 forint
eljárási költséget is kirótt a fővárosra.

= Az urasagi inasok. N é m e t h Jenő egy
budapesti földbirtokos-családnál volt a mult évben
urasági inas. A nyáron, mialatt a család külföldön
volt, belopódzott a lakásba, feltörte ura iróaszta-
lát és az ott levő szekrénykulcsokat kivéve, a szek-
rényekből pár ezer forint értékü ezüstnemüt lopott
el. A holmit részint bátyjának, Németh Ferencznek
adta, — aki meg gróf Karácsonyi Aladár szolgála-
tában dézsmálta ura drága szöveteit — részint pe-
dig Heimann Sándornéhoz hordta. Mind a hárman
ma állottak a budapesti büntető törvényszék előtt.
Mivel gróf Karácsonyi visszavonta Németh Ferencz
ellen a panaszt, a vádnak ez a része elesett és a
törvényszék Németh Jenőt lopásért három évi fegy-
házra, Németh Ferenczet orgazdaságért hét hónapi
fogházra, Heimann Sándornét pedig orgazdaságért
kétheti fogházra itélte.

= Egy vidám éjszaka. Csinos társaság állott
ma a budapesti büntetőtörvényszék előtt. Tizen-
négy ur és hölgy, egytől-egyig kétes alakok. Azzal
voltak vádolva, hogy Tarschitz József dohány-
utczai volt kávéssal együtt ravasz módon megká-
rosították Jäger Mihály főpinczért. Az eset a kö-
vetkező volt:

Jáger Mihály l897-ben főpinczér volt Tar-
schitz Józsefnek a dohány-utcza és nyár-utcza
sarkán levő kávéházában. Az üzletbelépéskor 200
forint óvadékot adott át Tarschitznak. Felmondási
időül három napot kötöttek ki. Április 8-án Jäger
felmondott Tarschitznak. Ez meg boszuból és hogy
az óvadék visszafizetésétől megmeneküljön, Szabó
Béla, Weinberger Henrik és Hefler Józseffel a
szomszéd kávéházakból és a Baranyai-féle szom-
szédos táncziskolából vagy egy tuczat kétes, leg-
többnyire már rovott multu embert toborzott
össze a kávéházba egy kis mulatságra. A hívoga-
tók azzal biztatták a mulatókat, hogy csak költse-
nek minél többet és ne törődjenek a fizetéssel,
mert Tarschitz meg akarja tréfálni a főpinczért.
— Lett is erre nagy hejje-hnjja a kávé-
házban. A sör meg a bor patakokban folyt
és a vendégek egytől-egyig becsiptek. A czigány
vigan huzta és mikor a mulatság tetőpontját érte
el, Weinbérger Henrik egy ötforintos bankót
dugott a czigány hegedűjébe. Ezt az ötpengőt is
azonban az ármányos Tarschitz adta és mikor a
nótának vége lett, a czigány a konyhában vissza-
adta Tarschitznak. Éjféltájt a társaság fogyni
kezdett. A főpinczér a fizetés nélkül való távo-
zások láttára aggódni kezdett, de a kávés meg-
nyugtatta. Mikor azonban az utolsó czimbora is
elhagyta, még pedig fizetés nélkül a kávéházat, a
kávés elszámolásra szólitotta föl a főpinczért. Ez
szabadkozott, hogy a kávés vendégei több mint
száz forintot "bliczczeltek", de Tarschitz hajtha-

tatlan maradt és száztiz forintot levont Jäger
kaucziójából. Mikor ez másnap megtudta, hogy a
kávés miképen csapta őt be, feljelentést tett az
ellen. Igy kerültek Tarschitz József és társai ma
csalásért a törvényszék elé. A tárgyalás igen moz-
galmas volt és mikor a zugkávéházban lefolyt
dáridó részleteit elmondta a tizennégy vádlott,
Agorasztó elnök többször volt kénytelen csendre
inteni a hallgatóságot. Kitünt, hogy Tarschitz
biztatta a társaságot, hogy minél nagyobb számlát
csináljanak és a csinos kompánia a főpinczér té-
vedésbe ejtése végett egyhangulag éltette Wein-
berger vádlottat, mint akinek a nevenapját ülik.
A vidám társaság ellen Magyar alügyész a csalás
vádját emelte. A törvényszék azonban csupán
Tarschitzot itélte el nyolczhónapi fogházra.

= Rejtélyes gyilkosság. Szentpétery József
gazdag ember hirében állt Szolnokon. A feleségé-
vel nem a legjobb lábon élt s amikor egy este
rettenetesen összeszurkálva, holtan találták a szo-
bájában, azt kezdték suttogni, hogy a felesége és
ennek szeretője, Fábián Mihály ölte meg őt. A
szolnoki törvényszék vád alá is helyezte mindket-
tőjüket, de minthogy bizonyiték nem volt a gyil-
kosságra, a vádlottak pedig határozottan tagadtak,
kénytelen volt őket felmenteni. A királyi itélőtábla
ma foglalkozott e rejtélyes bünügygyel és Desewffy
Marczell előadása után helybenhagyta az elsőbiró-
ság itéletét.

Elkeresztelés ?
Tóthfalussy Béla, Budapest hetedik kerüle-

tének plébánosa, ma vádlottként állott a büntető
járásbiróság előtt. Azzal vádolják, hogy az 1879.
évi XL. törvényczikk 53. szakaszába ütköző el-
k e r e s z t e l é s i k i h á g á s t követett el. Az
eset annál feltünést keltőbb, mert a nagy képzett-
ségü, rokonszenves, kiváló papot mindenki konczi-
liáns, türelmes, sőt liberális gondolkozásu férfiunak
ismeri és tiszteli. De érdekes az ügy előzményei-
nél fogva is, mert egy fővárosszerte ismert család
viszálykodását viszi a biróság elé.

A tényállás e z :
Dr. Tatay Adolfnak, az ó-budai kerületi or-

vosnak a fia, Vilmos, nyolcz év előtt szülei ellen-
zése daczára egy szegény ó-budai leányt vett fele-
ségül, s ezért az apja kitagadta. A házastársak
mégis boldogan éltek. Két év előtt azonban a há-
zastársak összevesztek. Tatay Vilmos elhagyta a
feleségét és válópört kezdett. Az asszony négy
fiúgyermekével Gödöllőre költözött, ahol nagy sze-
génységben élt. A válásba semmi szin alatt sem
akart beleegyezni, bár akkora végkielégítést igértek
neki, hogy gond nélkül megélhetett volna belőle
élete fogytáig. A férj látván, hogy ezen az uton
nem boldogul, fenyegetéssel akart az asszonytól
egy nyilatkozatot kicsikarni. Emiatt aztán a bün-
tető-törvényszékkel gyült meg a baja, ahol a fele-
sége zsarolással vádolta.

Harmadéve, junius 6-án, idézést kapott az
asszony a budapesti büntetőtörvényszékhez, mely
a zsarolás dolgában ki akarta őt hallgatni. Mialatt
az asszony Budapesten járt, a férje kiment Gödöl-
lőre és ott a két idősebbik fiut, Andort és Tiha-
mért, azalatt az ürügy alatt, hogy a fotografushoz
mennek, kocsira ültette s behozta Budapestre.
Egyenesen az erzsébetvárosi plébániára hajtatott,
a h o l m a g á t é s k é t f i á t m e g k e -
r e s z t e l t e t t e . Igy akart boszut állni a fele-
ségén, aki buzgó hive ősi vallásának.

Tatay Vilmosné erre följelentést tett Tóth-
falusy plébános ellen, azzal vádolván őtet, hogy
szabályszerüen kiállitott bizonyitvány nélkül vál-
lalkozott a keresztelésre, és hogy a kitérésről
nem értesitette az ó-budai főrabbit, dr. Ádler Illést.

Az érdekes ügyet dr. Bezerédy büntető-aljá-
rásbiró tárgyalta, akinek kérdésére Tótfalussy a kö-
vetkezőképen mondta el az esetet :

— Egy napon megjelent nálam Tatay Vil-
mos, dr. Tatay kerületi orvos fia és kért, hogy őt
és két fiát kereszteljem meg. Én azt feleltem neki,
hogy hozzon magával három keresztapát s ekkor
teljesiteni fogom a kivánságát. Nemsokára aztán
ujra eljött két fiával s a három keresztapával s én
megkereszteltem őket.
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A biró : Volt Tataynak bizonyitványa arról,
hogy kilépését illetékes helyen bejelentette ?

— Volt. A bizonyitvány ott van a hivata-
lomban s ha a biró ur kivánja, legközelebb el fo-
gom hozni.

— Értesítette plébános ur a kereszlelésröl
annak a felekezetnek egyházát, melyhez a kilépett
tartozott ?

— Nem értesitettem. Nem is szokás, hogy a
felekezetek a kilépésről egymást értesitsék. Én leg-
alább sohasem kaptam még ilyes értesitést. Egyéb-
iránt kérem jegyzőkönyvbe venni még a következő
nyilatkozatomat : A vallás szabad gyakorlatáról
szóló törvény kiterjesztette az áttérési törvény ha-
tályát a zsidókra is. Ebböl következik, hogy mig
a zsidók annak elötte a keresztelés ténye által
változtattak vallást, ezentul a kétszeri jelentkezésre
vannak utalva. A keresztelés ténye tehát állami
jog szempontjából tisztán egyházi aktus, amely
sem előírva, sem tiltva nincs, hanem tisztán az
egyház fórumán belül áll. A keresztelést tehát
még a legszigorubb felfogás mellett is akadály
nélkül elvégezhettem. Megjegyzem még, hogy né-
zetem szerint a kihágási törvény szankcziója az
adott esetre nem terjed ki, mert az expressis ver-
bis csakis az 1868-ik évi 53-ik törvényczikkben,
vagyis a bevett keresztény vallásfelekezetek viszo-
nosságáról szóló törvényben tárgyalt áttérések kö-
rüli szabálytalanságokat sujtja büntetéssel.

Dr. Káldor Gyula, a panaszos - képviselője,
kijelenti, hogy a följelentéssel csak az volt a
czélja, hogy kideritse, vajjon a kitérés szabálysze-
rüen kiállitott kilépési bizonyitvány alapján tör-
tént-e, amit kétségbe von.

Tóthfalussy: A bizonyitvány megvan,
vesen rendelkezésére bocsátom.

Dr. Káldor: Nem is az a kérdés itt, hogy
az apa megkeresztelése a törvényes formák meg-
tartásával történt-e, hanem hogy a gyermekek meg-
keresztelése törvényes volt-e vagy sem.

Tóthfalussy: Ami a gyermekeiket illeti,
azokkal két esztendős korokig az apjuk szabadon
rendelkezik. Nekem, mint papnak, kötelességem a
gyermekeket megkeresztelni, ha az apjuk kivánja.

Dr. Adler Illés, óbudai főrabbi, azt vallotta,
hogy Tatay Vilmos harmadéve nála járt és beje-
lentette, hogy a katholikus hitre tér. Két hét
mulva ujra eljött két tanúval és ekkor a főrabbi
azt mondotta, hogy mivel a balparton lakik, for-
duljon a pesti főrabbihoz.

A biró : Értesitették önt az áttérésről ?
A tanu Eddig még nem.
— Ön szokta értesiteni az illető felekezetek

hatóságát az áttérésekről?
— Mindig.
A tárgyalást ezután a jövö szerdára halasz-

tották, amikor Tóthfalussy plébános be fogja mu-
tatni a vitás bizonyitványt.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A kereskedelemügyi miniszter a

kömives-, kőfaragó- és ácsmesteri képzettség megvizs-
gálására Temesvárott szervezett bizottság elnökévé
Geller Béla főmérnököt, a vallás- és közoktatásügyi
miniszter Klein Ede okleveles tanitót a partosi állami
elemi népiskolához rendes tanitóvá, Szőllőssy lrén és
Takács Kamilla okleveles kisdedóvónőket a viski köz-
ségi kisdedóvódához óvónőkké nevezte ki-

Árverések a fővárosban. Halmi Károly és társai
ingóságai Károly-körut 9. január 19. Mautner Adolf
ingóságai Ferencz József-tér 6. január 19. Schöffer
Ignácz ingóságai Bécsi-utcza 7. január 19. Prinz Árpád
ingóságai Andrássy-ut Si. január 19. Grünwald Jakab
ingóságai Mária Valéria-utcza 12. január 19- Kendi
Gyula ingóságai Ferencz-körut, 15. és külsősoroksári-ut
9. január 20 Blazsiovszky Sarolta ingóságai külső Ke-
repesi-ut 28. január 19. Bombelles Károly ingóságai
Csömöri-ut 56. január 18. Csontosi János, imgóságai
Szentkirályi-utcza l l . január19. Hirsch Bernát ingó-
ságai Aranykéz-utcza 6. január 20. Klein Márton ingó-
ságai Aréna ut 46. január 20. Klein Henrik ingóságaí
Wesselényi-utcza 62. és Rottenbiller-u- 22. január 19. Stei-
ner Adott ingóságai külsö Kerepesi-ut. 2039. január 20.
Kiss J. Ede ingóságai Damjanicch-utcza 51. január 20..
Färber Ármin ingóságát VI. gyár-utcza. 55. január 19.-
Pacholek Károly ingóságai IV. koronaherczeg-utcza 18.
VIII. üllői-ut 46.* és Balassa-utcza 5. január 19. Várnaí
Sándor ingóságai VIII Csepregi-utcza 1. január 19.
Farkas Jánosné ingatlana V- alkotmány-utcza, 22. fe-
bruár 7. Flesch Ármin ingóságai V. tükör-utcza 2.. ja-.
nuár 19. Friedmann Ignácz ingóságai VIII óvoda-utcza
19. és Szabó József-utcza 21. január 20. Reisz Henrik
ingóságai VI. Andrássy-ut 1. január 19

A vidéken. Fekete Árpád ingatlana Farmoson
(Nagy-Káta) márczius 3. Mezey József ingatlana Maros-
Vásárhelyt márczius 30. Nikitics János ingóságai Duna-
földváron január 27. Szeles Gábor ingatlana Bereg-
szászban február 15. Vukovics Alojza ingatlana Sza-
badkán február 15. Reimond Mórné ingatlanai Kiliti (Tab)
községházánál február 22. Todorov Dimitrie ingatlanai
Aradon február 18. Bugár Tódor ingatlanai R.-Écska
(Nagybecskereki községházánál márczius 27. Schneider
Ferencz ingatlanai Károlyfalván február 6. Goda Béla
ingatlanai Szemere (Győr) községházánál február 23.
Minczér Edéné ingatlana Aranyos-Maróthon február 25.
Kassay Mari ingóságai Maros-Vásárhelyt január 30.
Brünner Márton ingatlana Erzsébetfalva (Budapest) köz-
ségházánál január 26. Bokros Elek ingatlana Kispest
(Budapest) községházánál január 27. Dr. Reich József
ingatlanai Kispest (Budapest) községházánál február 25,
Pencz János ingatlanai Perbál (Budapest), községházá-
nál február 10. Páll Adorján ingatlana Éradony (Szé-
kelyhid) községházánál február 4. Freyberger Dávid in-
gatlanai Mezőtúron február 13. Hyros András ingatlana
Rózsahegyen április 10.

Pályázatok. ("Budapesti Közlöny" 14. száma.) A
szamosujvári országos fegyintézetnél főfegyőri állásra,
a györi adóhivatalnál dijtalan gyakornoki állásra, a
fogarasi (Brassó) járásbirósagnál aljegyzői állásra, a
nyitrai pénzügyigazgatóságnál felügyelői állásra lehet
a folyamodásokat benyujtani. , :

NYILT-TÉR.
Rácz Laczi nyilatkozata.

Több napilapban megjelent és reputácziómat
sértö nyilatkozatra, vonatkozólag a következőket vagyok
bátor kijelenteni: Én Rácz Laczi ,az öreg Rácz Pali
36-ik fia, becsületem és jellemem megvédéseért a
"Millenium" tulajdonosa ellen a szükséges lépése-
ket meg fogom tenni. Czigány sikkasztó sohasem lehet,
kiváltképen miután négy esztendőn át ott játszottam —
gyanúsításokra okot nem szolgáltathattam. — Kerestem
az alkalmat, hogy onnét eltávozhassak és felmondva
jelenleg Káldor "Commerce"-kávéházában játszom. Fel-
mondásommal egyetemben egyuttal kötelességemnek
tartottam, a neki járó, a közöttünk kölcsönösen meg-
kötött szerződést illető 2 4 5 forintnyi járulékos, össze-
get visszafizetni, melyet ő elfogadni nem akarván a
hangszereket jogtalanul visszatartotta.

Ily jogtalan és semmivel sem indokolható eljárást
orvoslandó, az ügyet átadtam a királyi járásbíróságnak,
melyben a döntés a legközelebbi napokban fog meg-
történni. Tisztelettel

R á c z L a c z i
Rácz Pali 36-ik fia.

Budapesten, 1899. január 18.
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Mezőgazdaság.
Kenderkikészitő telep Békés vármegyében.

A kendertermelő érdekeltség végleges megalakulá-
sát é hónap tizenötödikén, Gyulán, Lukács György
főispán elnőklése alatt tartott értekezleten mon-
dották ki. Az értekezleten gróf Wenckheim Frigyes,
gróf Wenckheim Dénes, Pfeiffer Antal nagybirto-
kosok, Békés, Doboz és Vésztő közbirtokosaínak
megbizott képviselői és ugyanezen községek elöl-
járói vettek részt. Azt értekezlet konstatálta, hogy
a termelési érdekeltség — mintegy ezer katasztrális
hold, fele részben kisbirtokosokból , fele részben
közép- és nagybirtokosokból — összejött; végleg
kimondatott, hogy a kenderbeváltó és kikészítő
telep Békés község külsö határában, a" Gyepes-
csatorna bal partján létesittetik s hogy az épitke-
zések azonnal megkezdendők : ugy, hogy a gyár-
telep még, 1899-ben megkezdi üzemét. Végül vég-
leg megállapitották a kender termelési és beval-
lási feltételeket, nevezetesen, hogy a szállitott
kenderért métermázsánkint 2 forint 20 krajczárt
fizetnek. A kenderkikészitésí telep költségei mint-
egy 35.000 -forintra rugnak A kendertermelésnek
és kesderkikészitésnek Békés - vármegyében ilykép
megindult fellendítése nagy közgazdasági előnyök-
kel kecsegtet. A gazda felszabadul, az egyoldalu
magtermelés nyűge alól, s gazdálkodását belterje-
sebbé, többoldalúvá, jövedelmezőbbé teheti. A
mezőgazdasági ipar egy uj iparággal gazdagszik.

A munkások a kendertermeléssel járó fokozottabb
és a magtermelés időszaki munkálataival (az ara-
tással) össze nem esö uj munkához jutnak, a ken-
derkikészités körül pedig állandóan, télen is nagy
számu munkás lesz foglalkoztatható.

A mezőgazdasági szesztermelők. A mult hét
elején Nyitrán tartott mezőgazdasági szesztermelők
értekezlete elhatározta, hogy küldöttségileg járul a
földmivelésügyi és pénzügyminiszter urak elé, hogy
a pótkontingens-hiány folytán előállott s a mező-
gazdasági szeszfőzdékre sulyosan nehezedő bajt
elhárítani igyekezzenek. A küldöttséget gróf Zse-
lénszki Róbert vezette. Dr. Darányi földmivelésügyi
miniszter délelőtt fogadta a minisztérium nagyter-
mében a küldöttséget. A küldöttség szónoka, Jattka
Ferencz, előterjesztene a Nyitrán tartott értekezlet
határozatait a miniszternek. Dr. Darányi Ignácz
földmivelésügyi miniszter kijelentette, hogy oda
fog hatni a pénzügyminiszternél, hogy oly megol-
dás létesüljön, amely minden jogos igénynek meg-
felel. Lukács pénzügyminiszter délután fogadta a
küldöttséget. Itt ismét Jattka Ferencz tolmácsolta
a mezőgazdasági szesztermelők kérelmét. Lukács
László pénzügyminiszter kijelentette, hogy csak
annyit tehet a szesztermelőkért, amennyit a törvény
keretén belül tehet. A szeszkontingens kiosz-
tása körül felmerült bajok orvoslása eddig
sem az ő a k a r a t á n mult, hanem azon,
hogy a politikai viszonyok nem engedték meg,
hogy már a mult évben egy törvényjavaslatot
nyujtson be a szeszkontingens-kiosztás egészsége-
sebb alapokra fektetését illetőleg. A javaslat készen
van, de nem lehet tárgyaltatni, ide nem tartozó
okok miatt. Minden hónapban felszólította a mező-
gazdasági szeszgyárakat, hogy jelentsék vissza
fölös kontingensüket, de nem tették s ez a körül-
mény súlyosbította a felmerült bajokat. Iparkodni
fog még azt is megtenni, hogy az oly ipari gyá-
raktól is elvonja a kontingenst, melyek kitermelni
azt nem képesek és kiosztja azt á mezőgazdasági
szeszgyáraknak, a kiosztásnál azt a vezérelvet
fogja követni, hogy a kevesebb törzskontingenssel
biró mezőgazdasági szeszgyáraknak adja elsö sor-
ban a pótkontingenst. A küldöttség memorandu-
mában, ha oly eszméket talál, melyek összeegyez-
tethetők a törvénynyel, figyelembe fogja azokat
venni.

Ipar és kereskedelem.
Az üvegipar válsága. A hazai üvegipar sulyos

válsága már ismételten képezte nyilvános meg-
beszélés tárgyát. Ez a válság nem kerülte ki a
kormány figyelmét sem és a kereskedelmi minisz-
ter már régebben foglalkozik behatóbban azzal a
kérdéssel, mily módon lehetne a hazai üvegipar
helyzetén gyökeresen segiteni. Ezen tanulmányok
során az esetleges állami akczió szempontjából
szükségessé válván az összes hazai üveggyárak
szakértői megvizsgálása és becslése, báró Dániel
miniszter e czélra Németország egyik legelső,
üvogipari szaktekintélyét hivta meg szakértőül,
aki most itt időzik Magyarországon és két melléje
adott elfogulatlan pénzügyi szakértővel tekinti
meg az egyes gyárakat. A szakértői szemle körül
belül egy hónapot fog igénybe venni, azután
következnek a konkrét tárgyalások, hogy a vál-
ságnak tavaszra már lehetőleg eleje vétessék.

Fizetés-megszüntetés. A bécsi Creditoren-
Verein a következö fizetés-megszüntetéseket je-
lenti: Kövesdi Kálmán N a g y k a n i z s a , Spitz
és Schossberger B u d a p e s t , Hoffmann Kálmán
H a t v a n , Freyler Ernő N a g y s z e b e n , Ko-
rányi Fülöp V e r s e c z , Raab Simon K o m á r o m ,

Magyar kereskedelmi muzeum. A muzeum
mult évi üzletforgalmának kimutatása szép fejlő-
dést tanusit ez intézmény tevékenységi körében,
ami annál örvendelesebb, mert az egyértelmü a
keletre irányuló kivitelünk fellendülésével. A ma-
gyar kereskedelmi muzeumnak ezidőszerint 21
szervezett kirendeltsége müködik a külföldi piaczo-
kon a hazai ipar érdekében és pedig 5 kirendelt-
ség Bosznia-Herczegovinában, l l kirendeltség a
Balkán-félsziget államaiban, 5 kirendeltség pedig
tengerentuli piaczokon, részben Ázsia messze vi- .
dékein. Ezeken kivül pedig vagy 30 állandó leve-
lezője van a magyar kereskedelmi muzeumnak a
világ minden részében. Az intézmény fontos hiva-
tási teljesit a magyar ipar javára, s hogy miképen
teljesíti, legjobban bizonyitják következő számok: A
magyar kereskedelmi muzeum a hivatalos kimutatás
szerint az elmult évben-közel három millió forint ér-
tékü magyar iparczikket adott el a keleti piaczokon,
ami az előző 1897. év 1.7 millió forintnyi össze-
gével szemben egy millió forintnál jóval nagyobb
növekedés. Ebböl a föllendülésből ugyszólván
valamennyi hazai iparág élvez, kisebb-nagyobb
részt. A bosnyák földön levő kirendeltségek, for-
galmára a fentemlitett egymillió forintnyi gyara-
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podásnak egyharmadrésze, a Balkán-államokban
müködő kirendeltségekre pedig kétharmadrésze
esik. Az egyes kirendeltségek forgalma legnagyobb
volt Belgrádban, ahol 421.657 forintnyi magyar
iparczikket helyeztek el (1897-ben 126.884 forint),
Szerajevo : 4 1 6 . 1 3 9 forint ( 1 8 9 7 - b e n : 2 5 6 . 5 2 3
forint), Bukarest . 252.892 forint, (1897-ben : 9 4 9 8 0
forint), Üszküb : 2 4 8 . 5 3 7 forint. Ezeken kivül még
öt olyan kirendeltség van, melyeknek mult évi
forgalma túlhaladja a százezer forintot.

A párisi kiállitás. Az 1900-ik évi párisi nem-
zetközi kiállitás országos központi végrehajtó bi-
zottsága báró Dániel Ernő kereskedelmi miniszter
elnőklése alatt folyó év január h ó 20-íkán, pénte-

ken, délután öt órakor a kereskedelmi minisztérium
tanácskozó termében ülést tart, melyen Lukács
B é l a valóságos belsö titkos tanácsos kormánybiztos
jelentést fog tenni a kiállitás magyar osztá lyának
munkálatairól. Miklós Ödön országgyülési képviselő
a párisi nemzetközi kiál l itás kormánybiztos helyet-
tese é s Fittler Kamii az iparmüvészeti i sko la igaz-
gatója, Párisból, ahol kiál l í tási ügyekben időzlek,
ma visszatértek Budapestre.

Kőbányai sertésp lacz, jan, 1 3 . Magyar e l s ö -
rendü : Öreg nehéz (páronkint 4 0 0 kücgrammon
felüli sulyban) 4 5 5 — 4 6 kr.-ig. Közép (páronkint
3 0 0 — 4 0 0 kilogramm sulyban) 4 5 — 4 6 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 3 2 0 kilogrammon felüli
sulyban) 4 8 5 — 4 9 fcrig. Közép (páronkint 2 5 1
22Ö klgrig terjedd sulyban) 4 7 5 — 4 8 kr. Könnyű
'(páronkint 2 5 0 klgrig terjedő smlylban; 4 7 — 4 8
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 2 6 0 klgr. felöli sulyban
4 6 ö — 4 7 krajczárig, közép (párookiot 2 4 0 — 2 6 0
kilogramm sulyban) 4 6 — 4 6 * 5 krajczárig. Könnyű
páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban 4 3 . - 4 4 .
krajczárig. Sertéslétszám: 1399. jan. 13. napján
volt készlet 31158 darab, január 17-én felhajtatott
272 darab, január 17 én elszállittatott 693 drb,
január lS-ára maradt készletben 30737 darab.
& bizott sertés fizletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-serfósvásár, jan. IS. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levő székesfővárosi
konzum-sertésvásárra 1899. január 17-én érkezett
630 drb. Készlet 341 darab, összes felhajtás 971
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 693 drb,
elszállittatlan maradt 273 drb. Mapi árakr 120—180
kilós 43-5—45 krajczár, 220—280 Srilős 44—46 kraj-
czár, 320—380 kilós 44—46 kr, öreg nehéz 43-5—46
krajczár, malacz 35—40 krajczár. A vásár han-
gulata élénk volt.

Közlekedés.
Fiume vasuti forgatnia. A fűmmel vasmü állo-

más mult havi áruforgalma nagyon élénk volt. "Vi-
szonylagos emelkedés a czukoraál volt észlelheíLŐ,
mely czikkből a szóban levö hónapban 15.840
tonna érkezett kivitel czéljából CS324 tonnával több,
mint 1897. deczemberben). As egész mult évben
pedig érkezett vasuton a fiumei állomásra 611.767
tonna ára (1897-ben 553.387 tonna.) és feladatott
3E0.Ö68 *onna (295.369 tonna). Az összes forgalom
tehát 1898-ban 941.825 tonna volt, a milyen meny-
nyiség Fiumében eddigelé még soha sem éretett
el. Figyelembe veenáS még, hogy a behozatal most
már több mint egy harmada as egész forgalommak,
ami elsö. sorban a hatalmasan fellendüli olasz bor-
behozatalnak következménye. Á mult évben Mámé-
ban a vasuton feladott SáO.O@S tonna mennyiség-
nek 30 százaléka, vagyis 106.44S tonna 'olasz
borra esik, ami az 1S97. évi 95.432 tonnával
szemben ujabbi 11.016 tasna, vagyis 11-5 száza."
léknyi emelkedésnek felel meg.

Vasuti előmunkálati engedélyek. A kereske-
delemügyi magyar királyi miniszter a „Reszvény-
társaság villamos és közlekedési vállalatok szá-
mára* budapesti czégnek Hődmező-Yásárhely város
területén, nevezetesen a magyar királyi államvas-
utak Hödinezö-Vásáraely állomásától a Szegedi-,
utczán. Kossuth-téren,. Andrássy-ulczán, a Jáncs-
téren. Káilai-utczáa, Széchenyi-téren és Csomor-
kányi-ulczán a téglagyárakig, valamint a János-
tiríöl a Szabadság-téren át a Kulasi-ut mellett
fekvő téglagyár-telepig vezetendő szabványos nyom-
távu, villamos üzemű vasuLvonalrs.; dr. Onnay
József és Angyal István kori&nicsai, illetve rózsa-
hegyi lakosoknak a császári és királyi szabadahna-
~.ott kassa-oderbergi vasut Rőzsahegy állomásától
Fehérpatak és Ósaáa irányában Körilnícza gyógy-
fürdőig vezetendő gőzmozdonyu helyi érdekü vas-
utvonalra : Szőnyey István kassai lakosnak a kassai
közuti vasut Bárányka nevü végpontjától a Cser-
mely völgyében a tervezett Kassa-Füred gyógyfürdő
és nyaraló telepig vezetendő villamos vasulvonalra ;
báró Horváth Béla haczka-madarasi lakosnak a
magyar királyi állansvEsutak Maros-Vásárhély ál-
tamásától Koronka, Baczka-Madaras, Szent-Gericze,
Gyalakuta, Kelemeníelke. Nagy-Kend. Csikmáctor,
Szász-Nádos és Hétur irányában a magyar királyi
államvasutak Segesvár állomásáig vezetendő kes-
keny nyomtávu, gőzmozdonyu helyi érdekű vasut*

vonalra: Gregersen G. és fiai budapesti épitési vál-
lalkozó czégnek a magyar északnyugoti helyi ér-
dekü vasut Brezova állomásától Turoluka község
irányában Miaváig vezetendő szabványos nyom-
távuj gőzmozdonyu helyi érdekü vasutvonalra;
Baján János mérnök, budapesti lakosnak és dr.
Nyuíászi János kassai ügyvédnek a magyar királyi
államvasutak Kassa állomásából kiindulólag Kassa-
üjfalu, Alsó- és Felső-Olcsvár, Rozgony, Györgyi,
Bőd, Pető-Szinnye, Borda-Kelecsény és Dargó irá-
nyában Galszécsig, valamint Bődtől, esetleg pedig
a* magyar királyi államvasutak Regete-Ruszka meg-
állóhelyétől Györké és Bátyok irányában Ránk
fürdőhelyig vezetendő keskeny nyomtávu, gőzmoz-
donyu helyi érdekü vasutvonalra az előmunkálati
engedélyt egy évre megadja.

Pénzügy.
Bankkamattal). Pénzügyi körökből hirlik, hogy

az Osztrák-magyar bank főtanácsának holnaputáni
ülésén a kamatlábat aligha fogják leszállítani.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, január 18.

A határmesgye.
Az üzlet már hetek óta teljesen nélkülözi az

egységes alaptendencziát.
Alig hogy emelkednek, mindjárt rá vissza

is esnek megint néhány krajczárral az árak. A
bizományosok, az ágensek megmozgatnak füt-fat,
hogy életet öntsenek a petyhüdésnek induló for-
galomba, hogy valamelyes irányzatba tereljék a spe-
kulácziót, a kulissza is megteszi a magáét, majd
lanyhul* majd szilárdul: mindhiába, mindez eről-
ködésből nem sül ki valamely kézzelfogható
eredmény, az üzlet nem képes élni, nem bir
meghalni.

E mellett a forgalom természetesen pang és
stagnáezionál rendesen — lemorzsolódnak a kur-
zusok. Hát ami azt illeti, mostanában sem mulik
el negyvennyolcz óra anélkül, hogy lanyhulási
rohamhoz nem volna szerencsénk, jellemző azon-
ban, hogy mihelyt csekélységgel elhagyják, a ki-
lencz és félforintos buza, a nyolczforintos rozs-
kurzusokat, az ármércze rögtön emelkedési hajla-
mokat árul eL

Mintha ez árak képeznék a határkövet, ame-
lyen tul valamely láthatatlan szellem felemelné
kezét, óva intve az üzérkedést, hogy: „Eddig és
ne tovább /" Mintha a spekulácziónak is ; volna
őrangyala, amely vigyáz rája, hogy valahogy ne
közeledjék könnyelmü fővel a lejtős úthoz, ahol a
biztos halai leselkedik reája. Nem is tanácsos va-
lahogy barbár kézzel félrerugni e védangyalt, mert
az üzérkedők magukrabaragilbatják a sors istennőit.

Kevésbbé mithologiai nyelven szólva, talán
helyén is van, hegy ezt a kilencz és félforintos
árát nem czibálják meg nagyon, mert mig egy-
részt láttuk, hogy halára volt a hausse irányban
való toporzékolásnak és a 9 forint 90 krajczáros
márcziusi és l l forintos készbuza-ár felszinre ke-
rülésekor figyelmeztettük is a spekulácziót a tul-
hajtásokban rejlő veszélyre, első sorban pedig a
termelöket a tulkövetelések káros voltára : más-
részt, miután az utolsó két hónapban szerencsé-
sen megcselekedtek az áraknak félforinttal való
lefelé regulázását, egyelőre ez eredménynyel meg-
elégedhetnek a gabonacsarnokban és most már jó
lesz bevárni, hogy tulajdonkép mikép al alminak a
közel jövőben a dolgok. .

Mert ma még sehogy sincs tisztázva a hely-
zet, amelynek végleges megállapodása bizony na-
gyon sok fontos tényezőtől függ. Egyelőre az a
kilencz és félforintos ár (nehány krajczár ide
vagy oda, az nem számit) talán épen ezt a bi-'
zonytalan szituácziót fejezi ki legtalálóbban. Tehát
türelem! Végre is nem kell az áraknak mindig:
erőteljesebben „mozogniuk." i

Mellékesen — mintegy jellemzésül —meg-
említjük, hogy ina azt hallottuk, mikép tiz fo-
rintnyi premiumot fizették azért a jogért, hogy
ezer metermázsa márcziusi buzát tiz forintos ár-
ban átvehessenek. A prémiumot húzó fél a tiz
forintos buzaárt ennélfogva az utópiák közé so-
rozza. Pedig ez ügylelnél csak az az egy bizonyosj
hogy márezíusig az a tiz forint már régen el lesz
füstölve szivar alakjában."" Más nem I

A malmok ma szilárdan fentartott árakat
fizettek, összevásárolva körülbelül 12000 méter-
mázsa magyar- és 3000 metermázsa szerb buzát.
Délután pedig á szolnoki malom egy helybeli bi-
zományostól 6100 metermázsa tiszai buzát vá-
sárolt oly árban, amely husz krajczárral felül-
mulja a budapesti paritást.

A többi czikkben kevés forgalom volt. Rozsért
7-95 forintig, zabért 6'15 forintig, árpáért 6 3 5 fo-
rintig és tengeriért 4 6 5 forintig terjedő árakat
fizettek.

A határidőpiacz a lanyha külföld daczára
szilárd irányban mozgott és zárul a márcziusi buza
9 forint 51 krajczáron, az áprilisi 9' frt 37 krajczá-
ron, a rozs 7 forint 97 krajczá-ron,J a tengeri 4
forint 86 krajczáron, a zab 5 forint 82 kraj-
czáron.

A külföldi piaczok közül Amerikában 7/s
centtel. Berlinben Vá márkával, Londonban V*
shillinggel, Liverpoolban 3/s pennyvel olcsóbbodtak
az árak.

Elöfordult készáru-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 80 k. 10.43-5

frton, 400 mm. 77 k. 10.32*5 frton, 500 .mm. 79
k. 10.32-5 frton, 100 mm. 78 k. 10.30 frton,
100 mm. 70 k. 10.30 frton, 200 mm. 80 k. 10.30
frton, 100 mm. 78-5 k. 10.30 frton, 150 mm. 7 7 5
k. 10.30 frton, 100 mm. 7 9 5 k. 10.30 frton, 100
mm. 80 k. 10.30 frton, mind három hónapra.

Fehérmegyei: 700 mm. 79 k. 10.45 fo-
rinton, 200 mm. 79-5 k. 10.40 frton, 100 mm.
78-2 k. 10.40 frton, 200 mm. 79 k. 10.30 frton,
100 mm. 78*4 k. .10.30 forinton, mind három
hónapra.

Felsőtiszai: 100 mm. 78-3 k. 10.25 frton,
három hónapra.

Felvidéki: 100 mm. 78'4 k. 10.25 frton,
100 mm. 77-7 k. 10.15 forinton, mind három
hónapra.

Bánáti: 300 inm. 76 k. 10 frton, három
hónapra. *

Tiszavidéki: 2000 mm. 79 k. 10.55 frton,
három hónapra.

Raktári: 1700 mm. 77 k. 10-10 frton,
900 mm. 77 k. 10.10 forinton, mind három
hónapra.

Szerbiai: 2900 mm. 75; 5 k. 8.25 frton,
három hónapra.

Rozs. 200 mm. pestvidéki Bpest par. 7.85
forinton, 150 mm. pestvidéki Bpest 7.92-5 forin-
ton, készpénzben.

Zab: 100 mm. Bpest 6.025 forinton, 100
mm. Budapest 5.87-5 forinton, készpénzben.

Tengeri. 200 mm. Bpest par. 4.575 forin-
ton, 3öO mm. Vtrsecz 4 forinton, 500 mm. Kő-
bánya 4.70 forinton, 200 Mezőberény 4.22-5 frton,
készpénzben.

Árpa. 100 ram. takarmány Bpest par. 6.40
forinton készpénzben.

Baktárállomány:
Közraktár: Buza 156500 mm. Rozs 11100

mm. Árpa 59300 mm. Zab 38600 mm. Tengeri
5600 mm. Liszt 10200 mm.

Baktárház : Buza 69088 mm. Rozs 5176 mm.
Árpa 807 mm. Zab 4275 mm* Tengeri — mm.
Liszt 1712 min.

Silos : Buza 27800 mm.

Hivatalos készárajegyzések.
| ' a 100 klgr. % g 100 klgr.

"5" • l l készpénz* 5 J készpénz*
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sörfőzésre 64—66

6 tiszavid.

pestvidéki

fehérm.

10.10- 10.20
10.25 10.35
10.45 10.55

10Í05 lollO
10.25 10.35
10.45 10.50
— . — -^.— 75
10.10 10.20
10.35 10.40
10.55 10.60

8.10 8.15
8.— 8.05
6.10 6.40
6.70 7.50
7.70 8.50

75 9.90
77 10.20
79 10.35
81 i— —
75 9Í85
77 10:15
79 10.40
81 —.—

9.90
77 10.25
79 10.45
61 —.—

10.05
10.25
10-45

10.20
10.45

10*.Ó5
10.30
10.50

— 39—41 5.70 6.05

tengeri ó bánsági — 6.55 Ö.GO
. másnemü — 6.50 5.55

, káposzta .•— — , ~ —._£
R|6Zi másnemü — —*— —,«•
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Hivatalos hátát időjegyzések.

Déli Boda
flattmtt Január lS-án január lT-é» %*******£

ÉTIflTimW
Ara

buza . .márczius 9.49 9.51 9.49 9.50 —.—
. . .április 9.35 9.37 935 9.36 —.—
, . . október —.— —.— —-.— —.-— —.—
» . . november —.— —.— —.— —.— —.—

tozs . . márcziusr 7.94 |7 .95 7.96 7.96 —.—
. . . április " —.— —.— —.— —:—
. . . október —.— —.— —.— —.—
. . . november —.— —.— —.— — . ~ -̂ ».

tengeri . május 4.65 *4.86 4* 6 4 £ 7 —,
. . . november—.•— —.— —.— —.—•
, . . október —.— —.— —.— —.—

zab . . márczius 5.80 5.81 5.77 5.79 —.—
» . . október —•— —.— —.— —.— —.—
. . . november —.— —.— —.— -—.—'*• —w—•

repcze. augusztus 12.10 12.20 12J0 1230 —.—

Előtordult batáridőkötések.

Délelött. Buza márczius 9.46—16—9.30
foriníon, április 9.33—9.36 forinton. — Rozs
márczius 7.92—91—96—7.94 forinton.— Tengeri
május 4.85—4.86 forinton. — Zab márcznis 5.77
— 5.80 forinton.

Délután. Buza márczius 9.50—52—9.51 fr>
rinton, április 9.36—9.37 forinton, október —
forinton. Rozs márczius 7.96—97—7.96 forinton.
— Tengeri május 4.86 frton. — Zab márczius
5.81 frton. — Repcze augusztusra 12.20 frton*

Gabonaforgalom :

1899. január 17.

érkezett elszálBibüof!
metermázsa

buzából. ,
rozsból •
ftrpábó! . ,
zabból . ,
tengeriből.

4328
414
720
200
410

505

806

Kikészitési forgalom.

Előjegyzett buza
„ rozs
, árpa
. liszt

— Itllfel-

2073 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, jsnaár 18.

Mig nemzetközi értékek kőzül csupán a Déli
vasuti részvények emelkedtek külföldi magasabb
jegyzések hatása alatt eszközölt vásárlásokra, addig
a helyi piaczon általában szilárd TOIÍ az irányzat
és ugy bankrészvények, jelesül Pesti magyar keres-
hedelmi bank, mint köszénbányák, vasipari Tálla-
latok és Adria emelkedtek meglehetős forgalom
mellett.

Az elötözsdén -. Magyar feitelrészrénf 392-—
20 J l á l b k 2 4 8 7 5 2 4 9 5 0 " tfcswák

gy
—392.20. Jelzálogbank 248.75—249.50,
hitetrc-szvény 360.70—361.25, Üszirák-nsagyar állam-
vasut 362.50—863.10, Kereskedslnüí ísaak 1450^—
1453. Rimaniuráuyi 303.25—oÖS.75, Magyar ípar-
és kereskedelmi bsnEí 1Ö2, Déli vasat 63.15^-74*
Salgótarjáni 63Í—632, Adria 245—2*7.20

.4 déli tóz-st&it eEöCantutt kötések:
Kereskedelmi back 1453—1460, Salgótarjáni 631-*-
639, Közuti vaspálya 378.50, ¥illamosvasus22aaO
—225.75, Magyar hitelrészvény 392—39230, Ma-
gyar ipar- és kereskedelmi bank 102, Magyar jel-
zálogbank 249.25—25Ö. Magyar leszámítoló bank
262.—, Rimamnránri 307.75-^-308.25, Osztrák íií-
tetrészvény 360.70—361, D*íi vasat 64.50—07^0,
Osztrák-níasvar áliaiuvreul 362.70—363.10, Adria
247—248, Magyar villamossági 141.75^143.50,
Czukoripar 128r Általános ^raggon-kölcsonző 600—,
604.50, "Schlick 220—222, Danubius 90, Budapesti
jakarékpénstár 233—234.

yekbeaDijbiztositások : Osztrák bjtelréa
toinapra 1.50—2 forint, 8 napra 5—5.50
január utóljára 6—6.50 forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:

Irt,

iasrólS. jasEárlT.
51 agyar aranyjáradék
Slagvar koronajaradék
Jíajryar liilelrészvéoy
Magyar ipar és.keresk, bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámítoló í'ank
Rima murányi vasmü
Osztrák bileírészvény
Déli rasat
Osztr.-magyar államvasut
Közuti vaspálya
Villamos vasut

119.75
97^5

249.75

mmi
S82 75

225.75

119.75
97.35

392.—
101-50
243.50
261.75
307.—
360.80

63 50
36275
37S50
225.15

Délután 4 órakor

Osztrák bitelrészvény
Magyar Mtelrészvény
Osztr.-magyar államrasol
Leszámitoló bank
Rimamuránvi vumfl
Közuti Taspálya
Villamos vasut

zárulnak:
4anuü 18. január 17.
-360.30 360.50
391.60 391.76
862.40 362.50
281.75 262.^-
306.50 3Ö7.—
378 50 378.50
22o.50 225.75

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, január 18. S z i l v a ára csekély

forgalom mellett nem változott. Eladatott 120 da-
rabos boszniai 8.60 forinton. Z s i r a d é k irány-
zata szilárdabb.

Hivatalos Jegyzések.

inpenhordA

•zllvaKész i nbi

ancfú h légensziritott vidéki . •.
várai Ugauzinlott, 4 diába* . .

fostsit ._. • j^j^r-íjr-iJL-i-t^--
bossniai, Ifi97. évi usance-miníaég

ISO daraboa. .

"S : ::

•Ülm
BatáriOn

Sxtfvair
Késs áru
Intvén hordé
SzOrals

boszniai,,

100daraboa. .

100

109 darabot
85 .

adaTóniai ISSff,

bezenn magyar, 1893
Tőrös apiőssemQ 189S
vüiöa kocópasemO 18»3

graminonlánl
JPéni, Arii

frt

46.—
4 8 . -
58*—

8.43
9.8Ü

13.60
7.16
e , -

13.40

I3.S0
11.50

46.—
41.—

frt

46.50
48.50
5 4 ; -

8.55
9.90

13.50
7.25
9.10

18.50

14.—

4 4 . -

5 2 . -

Budapesti vssárosarnok.
Bodapest, január 18. A vásári forgalom: Hus-

nál forgalom élénk, arák emelkedőbén. BaromiS*
nál gyenge, árak csökkentek. — _ Halban élénk,
árak csökkentek. Tej és tejtermékeknél közepes,
árak szilárdak.. Tojásnál közepes, árak emelkedtek,
— Zöldségnél éléuk. Gyümölcsnél[élénk,árak
változatlanok. Füszereknél lanyha. Időjárás dernlt,
bűvös. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek biválalos árjegyzésé a következö: Hus.
Marhahus hátulja L 52—ó6 frt. lt. 50—52 frt
Birkahus hátulja I. 3S—40 írt, ÍL 34—88
frt Borja us hátulja L 50—70 frt, IL 5(3—60 frt.
Sertéshus elsörendü 8 -50 frt, vidéki 36—44 frt
píiuden 100 kil nkinL) Kolbász füstölt 64—80 kr
(tíióDkinl). Sertészsír bordóval 5-0—56-0 frt (109
kilónkint). —Baromfi (élöh Tyuk f par I 2«>—1. 0
frt Cürke 1 pár 0A0—1.20 ürt. Lud hízott Kflón-
kint &z—oS k r — különUiék.toiéá l íá<íá (1440
j b í?4ö—?5 0 fei. Sárgarépa 1Ü0 feőtés L* 4
frt. Petrezselyem 100 kötés —. frt Lencse ra,

kfló-7—!í frt 1^ nagy 100 kil, • C—f> frt.
Paprika L 100 kilo Í0—00 frt, ll. 20—8'> frt Vaj
1. rán'fi kilonkintí».60—0.TU frt Téá-raj küínÖat '».7Ü
0.90 frt Bársonya, rózsa* 100 kilo Ktit»—J.!0 frt.
iZ«/aÁ.Harcsa (élö) 0.80—l-Oufrt 1 küó. CsukaiélÖ)

-1J2U frt 1 kilo. Ponty dunai O.ÖU—0.70 fr t.

Szesz.
Budapest, január 18. Finomitott szesz

nagyban 5425—54.50. Finomitott szesz kicsiny-
ben 54.75—55.—, Élesztöszesz, nagyban 54.25
-^-54.75, Élesztöszesz kicsinyben 5ő.—^5o.25 f
Nyersszesz adózva nagyhaa 53 2ö—53.50. Nyers*
—isz adózva kicsinybea* öü 75—54.-^.. . Nyers-
szesz adózatlan (exknt) 13.50—13.7n. Dena-
tuiált szesz nagyban 20,——20.75. Öenaturált
szesz kicsinyben áí.őÖr-^.-^. Á kóniihirens Ufy/?-
székára BiW en 17.25—1750 frt Az árak lÖÓÖO
literfokonkint hordó nélküt ab vasut Budapest,
készpénzSzetés mellett értendők.

Bécs. január 18 Kontingens uyersszesz
azonnali szállitásra 17.60—17.80 írtig kelt el. Zár-
latjegyzés azonnali szállitásra 17.70—17.80 forint

Praga, janaár 18. Adózott tripplószesz
nagyban 53.25—53.50 frt, adózatlan szesz 17.50
Irton, azonnali szállitásra kelt el.

Trieszt január 16. Kiviteli szesz tartá-
lyokban szállitva 11.50—12 forint, 90°/o hektolite-
renkint nagyban. ,

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, január 13. A lanyha külföld., daczára

az irányzat tartóit, de utóbb gyengült. Köttetett:
buza Uvsszra 9-43—9.45 forinton, rozs tavaszra
8.14— 8.Í5 forinton, tengeri május=-juniusra 5.17
->—5.19 fyrinioD, zab tavaszra 6.11 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, január 18. A német birodalmi bank

kamatláb leszállítására és magasabb külföldi jegy-
zésekre a tőzsde szilárd irányzattal indult és az
üzlet folyamán is szilárd maradt. Gsak utóbb lany-
hult el arra a hirre, hogy a Reichsrathot fel-
oszlatják.

Az előtőzsdén: Osztrák hitekészvény 361.35—
360.75, Anglo-bank 154.—, Unionbank "296—297,
Osztrák-magyar államvasut 363.25—362.25, Déli
vasut 64. 63.62, Tramway 565.50, Török do-
hány 124.50—124.85, Alpesi bánya 203—205.^-,
Prágai vasipar 931—982.—, Fegyvergyár — . —
Osztrák koronajaradék 102.—, Török sorsjegy
57.60—58, Német márka 58.95 forinton.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészv. 360.62,
Anglo-bank 154.—, Bankver. 269.—, Union-bank
297.—, Lánderbank 239 .̂50, Osztr.-magyar állam-
vasut 362.75, Déli vasut 66.62, Elbevölgyi vasut
259.25, Észnknyugati vasut 246.—, Török dohány-
részvény 123.75, Alpesi bánya 204.50, Májusi
járadék 101.45, Török sorsjegy 58.—, Német márka
58i,95, Fegyvergyár 201.— forint.

Délután 2 óra Ü0 perczkor jegyeztek i
4-2°/o-os papirjáradék 101.45, 42%-os ezüstjárá-
dók 101.10, 4%-os osztrák aranyjaradék 120.—,
Osztr, koronajaradék Í01.85,1860. sorsjegy 142.20,
1864. sorsjegy 194.50, Osztrák hitelsorsjegy 198.25,
Osztrák hitelintézeti részvény 360.13, Angol-osztrák
bank 154.—, Union-banferészvény 297.—, Bécsi
Bankverein 269.—, Osztrák Lánderbank 239.-=-,
Osztrák-magyar bank 933.—, Osztrák-magyar ál-
lamvasut 362.50, Déli vasutrészvóny 66.—, Elbe-
völgyi vasut 258.—, Dunagőzhajozási részvény
454.--, Alpesi bányarészvény 204.—, Dobányrészj
vény 123.— f 20' frankos 9.55, Császári kir. var-
arany O.71-, Lendoni váltóár 120.50, Német bank-
váltó* 58.95, Tramway 565.60 — Az irányzat
gyengült.

Bécs, január 18. A déli tőzsde zárlata
után jegyeznék: Osztrák hitelrészvóny 360.25,
Anglo-bank 154.—, Bankverein 268.—, Union-bank
297i—, Lánderbank 239.25, Osztrák-magyar állam-
vasut 362.50, Déli vasut 66.25, Elbevölgyi vasut
259.—, Észak-nyugoti vasut 246.—, Török dohány-
részvény 123.75, Alpesi bánya 203.75, Májusi jára-
dék 101.45, Török sorsjegy 67.80, Német márka
58.97/ Német márka ultiméra 58.95 forinton.

Frankfurt, január 18. (Zárlat.) 4-2°'o-os
pápir-járádék 10L05, 4,2°|o ézüsi-járádék 101.—,
4°o-os osztrák aranyjáradék 101:50, 4P'ó magyar
aranyjáradék 100.35, Magyar koronajaradék 98.10,
osztrák hitelintézeti részvény 226,10, Osztrák-
magyar bank 157.80, osztrák-magyar államvasut
154.40, déli vasut 30.10, bécsi váltóár 169.43,
londoni váltóár 204.20, párisi váltóár 869.83,
bécsi Bankverein 134.—-, villamos részvény 161.—,
3°o magyar arany-kólesön 87.20, Észak-nyugati
vasut —;.—L, Elbevölgyi vasut —.—. Alpesi
bánya 205.—. Az irányzat szilárd.

Frankfurt, január 18. (Utótözsde.) Osz-
trák hitekészvény 225.50, Osztrák-magyar állam-
vasut —.—, Déli vaéut 30.30, Alpesi bánya-
részvény —.ÍÍ-S Bécsi Bankverein 135.50. 4°,o-os
magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat szilárd.

~ VIZÁLLÁS,
— Január 18-án. —
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A Duna fciso szekaszín Passau ea Linznél már aeaááa
áDott l e ; Stemtdi Orsováig árad a Duna. "laaaa
* j, ™A T i s z a í e l 5 0 *«ka,t*ao Tekeházáig és T.-Füredt51 Szegedigaxad, THeihél cnlnsináL a. tűtbi belveken anad. "T5««ufe
. . .. * Drára apadó jsllegü, Eszétnel jelentékíelen áradás

A Száva Gorkfeli és Zágrábnál árad, egyebütt asad.
Jéseajlás ciak Szolnoknál és a Hemái^í VUL
Haíyes&int áll A jég a Maroson.
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TETEMRE-HÍVÁS.
Bünügyi regény.

Irta: A. K. GREEN.

(2)

Amint a meggyilkolt háza elé értünk,
észrevettük, hogy óriási embertömeg vette kö-
rül. Alig volt időm megfigyelni, hogy milyen
szokatlanul hatalmas sarokház előtt állunk,
amikor már a sokaság közrekapott és vitt egé-
szen a széles kőlépcső alsó fokáig. Egy kis
erőlködéssel kiszabadultam a tolongásból, pedig
egyik karomra egy mészároslegény, a másikra
pedig egy csizmatisztító kapaszkodott, abban
a hitben, hogy igy könnyebben becsempészhe-
tik magokat a dráma színhelyébe. A kőlépcső-
kön felszaladtam és láttam., hogy véletlenség-
böl melleltem maradt a titkár is. Gyorsan
megrántottam a csengetyüt.

Azonnal kinyílt az ajtó, melyet városunk
egyik leghiresebb titkos-rendőre nyitott fel
előttünk.

— Gryce ur ? — kérdeztem ?
— Az vagyok — felelte. Lépjen be,

Raymond ur.
A kivül várakozó tömeggel egyáltalán

nem törődve, beeresztett és azután becsukta
maga mögött az ajtót.

— Azt hiszem, nem fog csodálkozni itt-
létem fölött, szólott, kísérőmre egy oldalpillan-
tást vetve és kezet nyujtott.

— Legkevésbbé sem — feleltem. Aztán
eszembe jutott, hogy a velem jött fiatal embert
be is kell mutatni.

— Engedje meg, hogy bemutassam ön-
nek, hm. . . . bocsánat, a nevét nem tudom
— szóltam, kisérőmhöz fordulva- Ez-az
ur, az elhunyt Leavenworth ur magántitkára.

— Igen, a titkár ! A coroner már kér-
dezősködött utána.

— Itt van már a coroner?
— Igen, a jury most ment fől, hogy a

holttestet megtekintse. Nem csatlakoznék ön is
az esküdtekhez ?

— Nem — válaszoltam, az nem szüksé-
ges. Csak azért jöttem el, mert reméltem,
hogy a hölgyeknek esetleg hasznokra lehetek.
Veeley ur elutazott.

— És, ugy látom, nem kellemetlen ön-
nek az alkalom, hogy egy érdekes , ismeret-
séget köthessen — jegyzé meg a detektív. De
ha már itt vas, és az eset elég különösnek
igérkezik, ugy hinném, önt, mint fiatal ügyvé-

det érdekelhetné ez az ügy minden egyes
részletében. De hallgasson csak a saját ité-
letére.

Személyesen részt venni ebben a vizs-
gálatban, nem volt egészen ínyemre, de igye-
keztem legyőzni ellenszenvemet.

— Önnel megyek — feleltem.
De épen, mikor felmenni készültem, hal-

lottam az esküdteket lefelé jönni. Behúzód-
tünk hát Gryce urral a fogadószoba és ebédlő
közti fülkébe, ahol beszélgetésünket folytattuk.

— A fíatal ember azt állitja, hogy a
gyilkosságot egyáltalán nem követhette el ide-
gen — jegyeztem meg.

— Ugy ? — felelte, szemét az ajtóki-
lincsre szegezve.

— Hogy semmi, épen semmi sem hiány-
zik és , . .

— A ház összes lakatai ma reggel tel-
jesen rendben voltak, ugy-e?

— Arról nem beszélt. De ha ez tény,
akkor hát a gyilkosnak egész éjjel a házban
kellett tartózkodnia.

Gryce a kilincs felé sandított.
— Hisz ez igazán rémes egy történet!

— kiáltottam fel.
Gryce most még jobban szemügyre vette

a kilincset. És itt, nyájas olvasó, engedd meg-
jegyeznem, hogy Grycet - ne képzeld valami
hosszu, sovány egyéniségnek, akinek szurós
tekintete, mintha a vesédbe látna, és, minden,
legkisebb titkodat kiolvasná. Ellenkezőleg!
Gryce erős, jól táplált férfiu, akinek szeme
nemhogy lelkedbe, furódnék, de akinek tekin-
tete egyáltalán sohasem nyugszik rajtad. Min-
dig valamely közellévő, közönyös tárgyon pi-
hen, egy virágvázán, tintatartón, könyvön vagy
más efélén. Mintha csak e tárgyakkal közölné
gondolatait és következtetéseit; jó magad pe-
dig, akár csak a templom tornya volnál, oly
kevéssé látszol gondolataival összefüggni. E
pillanatban, mint már emlitettük, Gryce az
ajtókilincs áhitatos megfigyelésébe merült. .

— Borzalmas egy dolog, — ismételtem.
— Jöjjön! — szólt Gryce, egyik kézelő

gombomat szemlélve.
Előttem ment, de a legfelső lépcsőfokon

megállott. „Raymond ur ! igy szólt hozzám,
nem szoktam hivatásom titkairól sokat fe-
csegni. Ebben az esetben azonban minden
attól függ, hogy a helyes- nyomot mindjárt

kezdetben megtaláljuk. Nem közönséges gaz-
tettel van itt dolgunk, nem lehet kétségbe
vonni, hogy itt bizonyos zsenialitás is közre-
müködött. Megtörténik néha, hogy egy, e téren
teljesen járatlan elme akaratlanul is valami
helyes nyomra akad, mig a szakember a sö-
tétben tapogatózik. Ha ilyes valami előfor-
dulna, kérem, gondoljon reám. Egyetlen sza-
vát se vesztegesse másra, de jöjjön azonnal
hozzám. Mert mondhatom, fontos esettel lesz
dolgunk,— komoly és fontos esettel — és
most kövessen!

— És a hölgyek?
— Az emeleti szobák egyikébe vonultak

vissza. Nagy a fájdalmuk, természetesen; de
amint hallom, meglehetősen erősen viselik
magukat. Egy ajtóhoz lépett, kinyitotta és in-
tett nekem.

Amint szemeim a szoba sötétségét meg-
szokták, észrevettem, hogy a könyvtár-szobá-
ban vagyunk.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő: Kálnoki Izidor.

cs. ás magy.kir. udvari füszer-és csemege szállitónál:

VÉR-
PIROS

VÉR-
PIROS

Helyben száza 2!/a, 3, 4 és 5 frt. Vidékié vasuton szállitva egf
eredeti láda 5 frt. 50 kr. Postán 5 kilós kosár 1 frt. 75 kr.

g? /Mandarin narancs 50 drb 2.20
B (Messinai narancs . . . 1.40
£ ICzitrom, 50 drb legszebb 1.40
° < Maroni görczi, legszebb 1.45
c I Karfiol, olasz 5—6 rózsa 1.40

3 I Oroszhal, I L , 60 drb . 1.40
£ Uszalt szilva, legszebb
Kum, fin. családi */i üveg .
Jamaika-rum, 3 csillagos . .
ínanasz-rum, légiin, angol.
Fejedelmi nini, angol . . .
g (Orosz családi tea . . . .
A I OrDSZ kevetéktca . . .
•a < Imperial keveréktea . .
A I Udvari keverék tea -. .
:? Uörmelékiea, »igen finom
Cognac, magyar "3 csillagos 2.—
Cognac, franczia 3 csillagos 4.—
Dessert teasütemény Vidob. l.-r-
Cubakávé I-rendü kilója 2, |

PINTÉR GYULA

1.75
1.—
1.50
2.—
2.40
1.50

2.50
3.—

Santos cseléd-kávé klg.. . 1.20
Datolya, fran. muscat klja 1.40
Malaga, legszebb fürtök klja 1.40.
Czukros gyümölcs fran. kila 1.80
Mogyoró, feltört óriás, klja 1.10
Sartlinia, 15, 25, 85, 65 és —.90
Caviar Vi üveg doboz . . 2.50
Debr. kolbász, valódi klja 1.20
Bécsi virstli, vál. párja 8 és —.12
Imperialsajt iegfin., 6 drb 1.20
Gorgonzola valódi, klja . . 1.50
Camenberti valódi, 1 drli —.65
Chocoladcréme-bonbons

Vá kilója : —90
Szalon créme-bonbons Vak- —.80
Az áruk vegyesen is rendelhetők.
Vidékre mindent fagymentesen
ingyen csomagolva küldök a
pénz előleges beküldése, esetleg

utánvéttel.

cs. és kir. advari fDszerkereikedC
Bpest, Kecskeméü-u. 15*

Részletes árlap ingyen-

A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1899. január 18-án.

Állampapírok.
Aragjánáék . . .
Koronaérfékü jár. aáömeiit. 4P/i»

ISS». éri ,
Vastaps-köles, ar. adőmeat-
1870. evi nyeremény-kaksSn •
Magyar regale-kárt. kotr. . .
H S LH o r z L T c n . w
Magvar foláleherment. kötv.. .
Horv.-Sslafon . . . . . . - . •
Tiszai és szegedi nyer.-Eaücs. -
Aianyjáraáék, atiám. osztr. - -
Kotxmaértearü járadék tiszte- . -
j Ü l j é k i S ü l é h á l

iSSü. c^fes .
ISííQ. SitücS •
ise-i. .

le{u Bolgár államv, sálfjgfeeics
S-'« Szezbiai nYer.-kötcs. ISO

í f l 23P> » ífel2E£».>
4t/i*/s Budapesti f ST. kulcs. . .
&i* » . . » - -
«*fr Tcmes-JbégaTöig? t isszab. t

Záloglevelek.
*We Belvárosi tafcaré&péoztárf
^fóToJSsres- budap. főv. tafe..
Eí/e Kisbirtokosok orsz- fatöMfc. .
4*ftRi» ugyanaz 50>/x évre . . .
*•;• AsrárbsEk srötcküfcérsy. .
4J/J*ÍB ugyanaz járadékfesF

4-/«

1S51SB j KB-; 5B

22 5O:.i.1í5 50
33,1 m
3 * 1 -

1«» is

. . .
szab. és tsia|fzr. .

. feeívi érd-fas-kfit*-.
z fcoiocaértéfc . . .

ám}

4Pücc BgfaEar vís^zaf. 210 ts
5Hw AsmM polte. tiplár. 40 éítB
S ^ EndéSfr. m.

, ^ s-.-sziaT. msz. jrir.-b.
5Pi<t K ^ v s e b e ü áll. tataiékp. .
5Piai TSxgfsxébeni füüdbitelmtcr..
SPia. Osztnk ftüdhílsliní. m. k.

n á tísS tkpénáár.

Elsőbbségek.
<Piit,Bffl'áa|Pestiitőzuli rssp. z.-í-
4P/» Bpest vüistnes Táossí vasal il S ^f<
4F{& Boiifegesfc-pécsl vasa* • - - j | ™, _ ff
4%á Kassa-od. vasut 1SS3. ezSst jj ™? ff

. * % agsaoaz 1399. Kan.T . . . j* £,«_!'•

. 4Pík ugyanaz 1S9I. ezüst - . • - |. <^' _ ll
-fiu KEnaai 1591. •Rmf . . . . I .í1*. íj
5^« 9fo£f.-fácsoisz. Tas. B-k2r- jj'""- s

5SÜ SIa£fzr-nf". vasut IS74. fctí>. •-
£ . Magy. Tms. ebőbbs. kSks- \

S
103 —
12IÍ —

121 —

103| —
120 SO

Részvények.
f«BukA | 1 | ,

Saáaisesti baokegycsSlet - . . . \\ •«?,— 1 1 ^ —
sEís« Eissrar iparbank. . . . . K yjx- a •«J| —

F îráaíasá ív&ak-részv.-táis&aás . ;v 3̂ -:
jHazsi 7*?-ifr~ jászTö3Tiitsaáá5 *
Esnn.es snagT.áíl. TáÜéSiL r.-t.

(• ncy. köss. k. UO frt raszaE. j i f ^ r . ! ?

M S * -
S S5Í5C

;- E IBSi —

4«« Egvaists'öütták MűISélf. . .
S?f* GgrsnaE . . . . . . . . . .
4»/i?/í3Jjgr. orsz.- k&ip- ttplác
4»fíe Magy. tfcctárafcfcőScgw jd«. | J S S i
4H&» ugyanaz k ü s . kStr. . . . k *!?••?gy
4 ' i « n g n s a z .
<•»• Oíxtr.-masv. -baak
*.%% Ptsü hazai e- tk

oeleT. kor. «£- .
m. léreat. kan t

tGas.

4>
4/mm koas. fc&nr. í— Eiatí;—

!ános h
- cs fcerjsk. bank .

arje&>S*>ite!&. . . . .
. Jíszim-. és pfiazr.-l»nk
t i ^ t Ü ^ é t . . . . .

.-t- . . .
í l i

„SÍ -
1221 —115i_t 117Í

332^53^-25
102- fiB2áO
249£7S S25H.25

BadapeatE. tar., Ufaurétpénrt.
B á ^ b l á t k é k

. , lossK-aaiosknics. |i * « | i ~ [ « «

pénz ára

329
315
B320

270
3203
IQ0

I 132 -
! 850!—

ITagrar általános tkpénzlár....
Uágy. Orsz. központi tkpénztár.
Pcsli bazai elsö takarékptár, i.

e) Biztositó t á r saságok .
Bécsi biztositó'társasás L ^ . .
Bécsi éiet és jár^bizt;íiátézét
Első magyar ált. bizt. társaság.
Funcíéie pesti biztositó infózot
Lloyd magyar TÓsxoriibiztositó t.
Magyar jég'és'riszoatbiztositá.r.-t
Kemr. baleset- raunkósbizt. r.-t.
PaBnonia viszontbizt. intézet

«í) S a l m o ^ . j
Csncardia gőzmalom r.-t. . . . j __-
E!só budapesti gősinaiont r.-í . | 63B]
Erzsébet góznm'O'K társaság . . i| 283j
Luiza gőzmaíom rászv.-lársáság j ' 175:
Pcsli hcngörrnaloin-lársasás . . |j 5J5J
Pcsli molnár és sülök gözm. r.-t. j 235
Pesti Viclísria-£Ösmaiom . . . . . j 138

«} Bányák ea tég lagyárak .
Buá3pcsl-szt.-ISrinczL .tégiagyár
Egyesölt tégía-és czeméntgv. r.4.
EsíaJmí. egyes, kőszénb, ea ipV-
Felsőuiagy. bánya és köll? • r>t.
István, téglagyár részv.-társaság
Kassa-scniodi fcöszb. r.-t-iW; ciii.
Kőbányai gözíégSagyár-LárBuiat.
Kőszc:tbánya-cs tégTag'/ár r.-t..
Biagyar aspbait részr.-társaság
Blagyar ált. köszénbánya r.-t., ;Alagyarkcramiai gyárrcszv.-társ.
Salgótarjáni köszénbánya r.-t..
Ujlaki téglagyár és mészégető r-t
f/Vaúnfivok é s
Eisö inagy. gazdasági gépgyár I'
-Danubius" m. hajó-es -gépgy r.-t
Ganz és t. rasönt. cs gépgyár.
.Nicholson* gópsfár
Kimanmrány-Baltót. vasoiO r.-t.
Sphlick-féle Tasönt és gépgy. r.-t.
Weilxer J. gép-ésvaggongy. r.-t

205 —

23Í
725

330
820

Í83E0

210
233

J322S
1ü5

89
59

135
875

jj235

íj 2 3 Ü {
;' 590 j
jj 238
ll 1*2

220

2 *
730|

JVtlienaenm'irod. és nyomd! r.-t.
Franklin-társulat - . . . . % . .
Kbanos-miűntézet *. . . . . . . .
Pallas" írod. és nyomdai r.-t
^asti könyvnyomdaré^vtáj ^ nyyaré^vtár3.

Általános vaggonkölcs." társulat
Budapesti ált. villamossági társ.
Első magyai betűöntődé r . - t .

165
620
242

16C
94

Í327C
rlO?

822
243

165
95

2300
110

260

375
265
70

190
1500

535
116
146

261

380
270

78
195

1550
570
117
147

Elsö magy. gyapjom. és bizt. r .-t .
Elsö magyar . részvényserföződa
Elsö magyar sertéshizlátó'r.-t..

. Eisö ^ magy. 'szállitási - Váll.'•* '•• . ' •'
Elsö magyar (szálloda i.-ti. *•*,
Elsö pesti spodium és csoatl. gy.
FSuínei riz'sh. és rizskeni." gyár.
Gschwindt-félo szeszgyár . . .
Kőbányai király serfőzo . . . •
Kőbányai polgári serfözö r.-t- .
Magy. czukonparr.-t. B. élöjogos
Magyar fém- és lámpaáru-gyár
Magyai villamossági r.-t. . . ! .
Nemzetközi villamossági tára.'.
líetnzetközi waggonkölcs. ii-t •

ti) Közlekedési vál lalatok,
Adria m kir. teng. haj. r.-t. . .
Budapesti alagut-társulat. . .
Budapesti közuti vaspálya . . .
Ugyanaz élv. jegy
Budapesti villamos városi vasut
Bpost-ujpest-r.-palotai villam, v.
Elsö .cs. k. szab. dimagőzh. tara.
Kassa-oderbergi v a s u t . . . . .
Riagyar-gácsországi vasut. . .
Magyar nyugoti vasat.. . • . . ,
Máramarosi sóvasut els. resz?.
Dcii vasut . . . . . . . . . .
Osztrák-magyar államvasut. .

Sorsjegyek.
Bazilika-sorsj. osztr, ielülbály..
Bécsvárosiayer.-kölc3. 1874. é n
Budavarosi sorsj. osztr* feltilb.
Jó-sziv egy. sorsj. osztr. íelülb.
Magy. vör.-ker. sorsj. o. felüli).
Olaszyör.-kcr. sorsj. osztr. flUlb.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy.
Osztrák hitelintézeti sorsjegy.
P á l I T y - s o r s j e g y . . . . . . . . .

Pénznemek.
Arany

a 20 frankos vagy 8 frtoa.
a 20 márkás

Kém • bir. v. e^yeaúrt. bankj. 100 ffl.
Franczia bankjegy (100 frank)*
Váltók árfolyama (látra)

2i/jo/o London 10 főni sterl.. .
4% Német bankpiaczok 100 m . .
5°/9 Olasz/backpiaczok 100lira.
2 o/0 Páris 100 frank
40/üSvájczibankpiaczoS:100 íraak
y/i'/ Szentpétervár 100 rub. .

420
1310
270
160
231
C55
4S3

15S6
45
85 50

155
133
138
31S
570

236

373 50
263
255
84
40

188
213
213

6675
38275

6 60
175

34 00
10 2S
11 63

47

1 2 0 4 5

*72
.47 35
127

Hl9 54

22

430
|1320

289
170
240
140

1600
475

47
03
156 50
135
139
320
575

236 60

379
270
260

86
445
189
21
2i4

67
363

20

75
205 50
6J26

577
8 58

5? 10
50
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1899. csütörtök, január 19-én.

NEMZETI SZINHÁZ. I VÁRSZINHÁZ.

ÉTÍ biilet 15. Hni bétírt 15.

Nóra.
Szicinü 3 felvonásban. Irta:
üsen Bennt. Forditotta: Re-

viczky Gyula.

Szemelvek:

Kellner
Kora, neje
Ervia
Bób
Kmmi

egy Tjndenné
Göntber

MEsálvfi
P. Mrjrkas
Gál»si Z.
Rudai T.
Rndai SI.
lljhnzi
Szacsrayaé
Szacsra;

Kezdete T órakor.

MAGf. KÍR. OPERAHÁZ

ÉTÍ térlet 12. Havi bérlet 12.

A bolygó hollandi.
BalmS 3 felvonásban. Zenéjét
és azővegét szerzette Wágner
Richard. Fordította ifj- Ábrányi

KorséL

Személyek:
Datftnd, norvég
Senta, leánya
Erik, vadász
Mari
Kormányos
A huíiaidi

^Szénáról
M. Rotter
Kiss
Válent V.
Dalnoki
Beck

Kezdete T árakor.

NÉPSZÍNHÁZ.

Bibliás asszony.
Operette 3 felvonásban, 4 kép-
ien. Szövegét Erta Antony Mars
és Maurice Henneqttin. Fordi-
totta Heltai Jenö. Zenéjét szer-

zette Ftctor Roger.

Személyek:
IU-Ernő
Catellerault
Beaagency herczeg
Ponttíchet
Treztitz gróf
Celeskin,, karmester
Öreg beriő
ioLv-et
Poatgibaná
A polgármester
Cbatellerault Edith
Sarah Ptiulson
Thea, tánczosnő
Bíarércftalné

Németh
Szirmai
SoíiTnosi
Lubinszky
Kovács
Tollagi
Diái
Várnai
Karnál
Hurváíh
Küry Slára
Gazsi SI.
Z. Bárdi
BI. Csatái

Kezeidé 7 órakor.

Klgr bérlet 43. Évi bedet T.

A Gabi-villa
Vigfáíék 3 fefraBásbsn. M a :

GandíEat. Fordit. : Várady A.
Személyek:

Bachelier Cíáday
Ernest Császár
Gumery YÉztári
RaaeEIIon Reresc&yl
Ecijani Zílaiá
Mann Gabáayí
Marináé Leainyné
Gomerínsé Vlnranaé

Kezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.

ara. szám.

A iekenősbéka.
Bohózat 3 íelranás&an. Irta Leon
GacdHIet. Fűzáitatta Fál i. 3éU-

Szecoélyek:
Císampaííer
Léarie, feieségs

Síké
(SÖ
£feg£<-Í3»
T

Briuge
Jtunarií,
Adolphe
Giiül
Gíbcraleaniie
Joíxette, j f
Angéle Pésá. P.

Kezdete T1^ urakor.

MAGYAR SZINHÁZ,

Hsmsiszar s

A Gyurkovics-
lányok.

Életkép * * " Irta Í

SZT. GT
Katinka
ifári
Efís
iüiíczi J
Tulka )
Uz*
Eláci 1
Radványi
6Id

Keadeta fB. 8 öcafasi.

KISFALUDY SZINHÁZ,

Otthon.
Irfa:

Finom női fehéroemfieket és

menyasszonyi kelengyéket
jutányos árban, legnagyobb Tálasztétísaa a±i'J

Kanitz Ferenczés Ta
szepességi vau •Mái

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza IL

Szinházi müsorok.

Péntek

Szombat

liuefl ttlilíz t kir. Gpenbiz

Kir ályi bázas
élet !

Királyi házas-
élet

Walkür

Vlgsiistb

Családi
ö r ö m ö k Midász király

Godard és
Bodard

| Királyi báras-
I álét Bohémek

! ' Családi
ö r ö m ö k
Goüard és

Dodard

Midász király

A falu rossza

Midász király

Hagtar

A Gyurkovics-
látiYok

A Gyurkovics-
lányok

A bolond

A Gyurkovics-
lányok

¥ir Szlohíi

Traviatá

Franciilon

kdz$nséaek.
Állandó fculor-üáiíitáavuikon az 4rak rsndkivfll olcsók és minden Mrd«tett árat messze túlszárnyalnak, hozzakepest

pedig * 2«festő legasó&sdaliit és tzlésesebli kivitelben van aúnden dolgozva.
Vidéki maeemadmlémok Bondoman omomagolva &m biztositva lossnsk ssáiiltva*

és székváros!

Budapest, Kerepesi-ut 9a. sz., a
Árjegyzékkel nem

mellett.

Száz muvészies kivitelű

& vüág minden vidékéről 8 for int .
10 darab mmia-kaidemény 4 0

FALUDI ZSí6M0ílD-nál, Budapest, Erzsébet-körut 28.

egész helyiségek
beboritásara.

LinDieumetözék,
Lifioleym-fiitt.

Linóleum
£V<i y J*(F* egészség-

" S Qgyileg elismert legjobb,

legolcsóbb és legtartósabb

5, pormentes, hang-

tompító, ruganyos, foglalat nélkül.

házassági ügyeiben
(és pedig házassági óvadék letételénél, érték]
papírok konvertálásánál legbiztosabban és_l
szolidabban jár el, valamint elvállalja a t i sz t
urak összes magánügyeinek rendese
iét a Dominke i á n e s v. cs. és kir. százados

tulajdonát képező

katonaügyi iroda
Budapest. VEI., Kerepesi-ut 6.

gyárosok angol ez&st és ezistőzatt árnkÉam a legfino-
mabb késattves cafctek&ea

London és Shoffioidbmn

Princes-Plate-különlcgeaségek-
Priuces-PIate nehezea ezSstözöft kemény níckel-eiast
szállodák, vendéglők, kávéházak ..és klotbok részére. A
legjobb és legtartósabb evőeszközök, a legujabb tálak,
tea és kávéskannák és az összes e sokmftba vagfi
czikkekben, valamint legfinomabb IEÍ- és női utazó
toilette-táskák. — Mintaraklár megtekinthetö amagvar-

országi képviselőjénél:

Uarla-Valérla-utcza 7. sz. Il- ematat (Hunoarla-szal-
toda atsllencbao) ©—6 «

A nagy fci*ach!
Mmmt-TCoűt é s XrfiiUIea az európai ss&raxföldet sem
b a l t á k kiméletlenöl es igy egf nagr ozüstára-jyáí
kécrsrcriíve lőn. egész készletét a mnpkaerőnek nagyoa
csekély negténtése ollenéiec eladni. &i vagyok felhatai-
raazva ezen megbízás ksresztairílelére. EnnélfojTa min-
das&Kte&: megtoldom a köTeíkezö tárgyakat csupán

fi-t GJQO megtéritfee eQenébea, és pedig:
• ád» leg&níamabl) asstali kést, valódi angol pengéről,
6 dd> áseríkl szabad, ezftst villái egf darabban,

"6 dri> asoerikai szabadalmazott ezcst-erőkanalat,
12 dtí> amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanalai^

1 drb aaerikaí «7abadalmazoít ezöst-Ievcsmérőt,
1 drb asiedkai ezabfuialniizott ezSst-t^imérőt, '
2 d:b asneríkai szabadalniezott ezUst-tojás-keheÍT\
6 drb asgo: Yíctorta-aisótálczát, " '- .̂
2 üib felíSnést keltö asztali gyortyatartót,
1 téaszurü*
1 er'a 'csSnomabb ezukortíntót.

4 4 útb összesen csak frt 6.6O.
A ffecü összes 4 4 tárgy etelóti 40 forintba k«ratt 6s

Best ezet frt 6.6O minimális áron kaphatók- — Az
asiecikaí szabadalmazott ezüst teljeses fehérércz; mel?
ar ezfist-szint 25 évig ma^atija, amiért jótállág vállaí-
tatik. A legjobb bizonyiték, bogy ezen hirdelás

nem szédelgésen

i ezen kedvezi ükalaiát, hoay'ecea 'díaxgaúndtaxi.t meg
* nézze, meiy

menyegzőyg
minAen Jobb TnJ»taTt«« részéi* kiválóaa áU

kalmas Kapható csupán: :
Aen Jobb TnJ»taTt«« rész
kalmas. Kapható csupán:

Ja I RS CHBE RG'a
d- veroinigtan amer, Patent-SUb«r-

waaranfa'ori$«a.
ffin. IL, Eeabrandstrasse iB/cTtelesISB Kr. 7114.

SzéOSklés a vidékre ntánvéUéí vajy az összeg el31é*«9 ba
kOüéséraL Tisxtttó pornoxjA iOkrajczár, - p ^
Osák é mailekéit vóy:egyey«l ralödJ^yrJÍC^

(e^éazíéíi ércr.) • - ^ » T*
XBvoaat a x alisaiacá iratokból.* «£> •

KOláeményt me£kát>ta.m ¥ mef vagyok élé , A ) g / ^
Síin : serek mé( e$y kfiideményt 6 fit 60 krért. «0-£&^k

A fcOMeményt metkapUn s azzai megvagyok eiégeira,
^aíd, 1S96. arept 1. C- Cnotek-Qod«nn* grófod.
Akaazle&t ítg »jp»i>b mejeléjedéíei kaptam; kérek méf

••» nurrebb kaideinénTt. Budapest, IL. Pi-atcxa 7.
OS. «• Kit* BWTIB QCTBB*

i a k. k. \
Handelsoiinisterium legmaga- ,
sabb á-llamdija 1883. Nagy
aranyérem 1880. I. osztályu .
Érdem-érem 1880, ugymint

tübb díszoklevél.

L A P Í T V A 1870. '

zongoragyáros
asse 4*

Ajánlja saját gyártmányú zongoráit u. m.: hangverseny-
és rövid zongorákat, különösen azonban a legkisebb
li/a méter hosszu dimiuutiv- és mignon-zongorákat,
valamint pianinokat, amerikai rendszerek sverint, Ice-
reszthurral, 6 évi jótállás mellett. Fizetési feltételek

megállapodás szerint, a legolcsóbb gyári árakon.

dí franczia k ü l ö n l e g e s á g
grek c s a k i s • F . Bena^r
TSJIA fils leghirnevesobb pá-
risi gyárostóllegelőajőáebben

beszerezhetők
Polgár Sándornál

Budapest,
VII., Erzsébet-körut SO.
9BT Részletes képes árjegy-
zék ingyen és bánnentve kül-

detik SBÜ

o l c s ó n k a p Bi a Só.
Czim a kiadóhivatalban.

hangolása és
egész

Egyszeri hangolás 2 fo

Sternberg Armin és Testvére
cs. és kir. udvari szállítók.

Zongoratermek:
Kossn llTiaj os-uíca22.(Sároly-körut sarkán)

a József-körut legélénkebb helyén
azonnal kiadó.

Cum a kiadóhivatalban.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Kiadóhivatal: Előréfizetendők készpénzben, • levélbélyegekben

postautalványo n.Minden szó 2 krajczár. '

az apró hirdetést postautalványon áeiuiMem s a szöveget az utalvány szelvényére irni: esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a levéljegyeket beküldeni. Mindenlj
könnyen kiszámíthatja az apróhirdetés árát. ^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _

LEVELEZÉS.
ft>*k I A siomLati számian köre-E apróMf-
SmKA m detésnek ne tuíajáü oltsam semmi

jelentőséget, mert az csak a kiadóőn-atal tévedéséiből
iátott ujra napviíágot. Üdvözli a- távéból .Joé.*

743G—1
az ott töltött

fotóig kalaítam,
rvim eszembe

Enilékszüi mé
szép órára *

íiogyan íűvjam íel figyelőiét, mig' ez a czim
jutott. Ha régi érzelmeinek csaíT egy szikrája meg vau
még, irjon Iereíet vagy értesítsen e lapt-an, £ol és mífeor
beszélgetnénk zavartalanul; hiszen utolsó taTálifrozÉsonk-
nái Józsi miatt egy perczre sem lekeitünl: egyedül.
Eageaie. 2603—1

„jfeenío 28/ Kedves levélkéjét tegnaptaptam
kézhez, kérek közeEebM czimét,

hogy leveleimet kinek és hová. ezimezzem. Szíves sorait
várom e lap kiadóhivatalában „Mementó a jeligéire.

7428—1

czelljét.

Epedve várom so-raíL Irjjam már, Ee
• hagyja sokáig nyagíalanlHJcIiii Mar-

25S9—1
(ÍTti(\ti ^ í>0SZOrtányHya'I óhajt naegisnier-
VlUUi| kední. Nővérek előwlrem részesSHrnefe,

mivel a két ördög két fivér. Ajánlkozók írjanak „Két
öráöga jelige alatt a kiadóhivatalLa. IMS—1

Ma és holnap teljes leaeteülesn.
bktosan. Titoktartás és halgalás. Ez a fő!

Ne feledd ! Eizd teljesen rám magad és ne félj. Miklós.
7-ÉÍ2—1

B á r elkésve, die e l menE numüaszília-
tom, hogy n e Mramjjak TOfrcfiffCT j ó t

'eljegyzéséhez. Legyen oly boldog, minit a műfém I l d
t a í a n az őtet n e m szere tő J .

íirézkéüde.
Csakis olyan levelekre
melyekhez a válasz&élveg melákelev

van. A kiadóhivatal. 1294—1

HÁZASSÁG.
S y e y 6 1 5 2 . ' ismeretség- Mántyabaüi, ez aton
szeretne megismerkeáni egy cssios, háziasam

nevelt fiatal kathoKkus leánynyal, házasság czSjáfióL
Megfelelő hozományra reflektál. Leveleket „Siker" jelige
alatt továhbit a kiadóhivatal. 7300-^2

ÁLLÁST KERES.
Sí keres házakat hónapra. Bálra,

g y J O lakodalmakra, vagy más alka-
lomra is nagyon szépen fésül. Czim: Gólya-utcza 50.,
ajtó 30 szám. • 2605—3

keres helyben vagy vidéken
m jó családból vaió izraeüta árvalány,

ki S évig mint anyahelyettes egy házban volt alkalmazva.
Minden tekintetben megbizható, kitünö bizonyítványokkal
rendelkezik, a gyermekeket nagyon szereti. Gazdaság-
ban baromfitenyésztésben jártas. Czim a kiadóhivatal-
ban. 7260-3
fis7fl9CC7At1VÍ állást keres egy intelligens özvegy
va£Uadd£Ullj 1 n ö, ki a házvezetésben és varrásban
járlas és a gyermekeket igen szereti. Szerény igényű.
Czime a kiadóhivatalban. ' 7262—3
7«Hlt|1nnl ajánlkozik könyvkereskedésbe vagy papir-
fedllUlUUl kereskedésbe intelligens családhói származó
fia. Csakis tisztességes bánásmódra reflektál. Czime a
kiadóhivatalban. 7406—3

ÁLLÁST KAPHAT.
szerezhető a .Kereskedelmi Vegyészet"
czimü mü birtokában, melynek útmutatásai

alapján tökebefektetés és előképzettség nélkül bárki
2-^3000 forintot, söt többét is kereshet évente: A müvet
mai naptól — mig a csekély készlet tart — leszállított
áron 1 frt 20 krért ajánlva küldi meg a „Kereskedelmi
Vegyészet" könyvkiadóválJalata Ujpest, István-ut 2. sz.

2541—4

Magyar, német bonne
beállásra. YL, Bajnok ntcza 30.

kerestetik két gyermek
mellé esetleg azonnali

. 7099—4
ügynökök és hivatalnokok, kik vidé-
ken jobb családnál megfordulnak, ke-

restetpék egy tij czikkhez, mely 2000 frtot jövédélmez-
Iist évenMnL Ajánlat .Colnmbus" jelige alatt a kiádő-
Mvataiha. : 2583—4

OKTATÁS.
tanit szintén intelligens hölgyet

^ . j , ^ zongorázni a franczia nyelv
oktatás ellenében. Czim a. kiadóban. 2376—5

zongoraórákat ad. Csak
% nehány órával rendelkezik

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

BIRTOK-ELADÁS.
eladó 290 és 361 holdas jóminőségü

| j j l földbirtok. Szőllőtelepitésre kiválóan
alkalmas. Megkeresések „Nyirség" czim alatt a kiadó-
hivatalba kéretnek. 7091—6
Tfo^frtföMWöfoeK Kis-Kun felsőjárásban 12 magyar
fCdlIIiggygUen, hold fajtiszta immúnis szőlőm, 80
magyar hold birtokom, elegáns uri házzal, eladó, buda-
pesti házért is becserélhető. Ajánlatot .Megyei birtok"
jelige alatt kérek a kiadóhivatalba.^ 2601-6

HÁZ- ÉS TELEK-ELDÁS.
szeretnék venni Esztergom városában, lehe-

^ főleg a Simor-utczában, a kis Duuához közel,
vagy a sziget körül. Körülményesen irt ajánlatok „Nyug-
díjas kapitány" jelige alatt kéretnek a kiadóhivatalba.

• 7410—7
DÍ k*z a VI- kerületben, magasan épült, szabad

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

€gy
ELADÁS.

uj ruganykocsi nagyon ölcsó áron eladó, minden
üzlethez használható. Czim a kiadóhivatalbau.

7042—8
jókarban levő féderes diván eladó. Ára 9 frt.
Majdnem uj. Czim a kiadóhivatalban. 7422—8

~ VÉTEL.
levö elegáns föggőlámpa kerestetik meg-
vételre. Levelek a kiadóhivatalba kéret-

nek .Függőlámpa" jelige alatt. 7368—9

KÜLÖNFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30 krért ^

9 féle Pemeteffi-czukorkát. 1537—18
lakás kerestetik a körutak valamelyikén,

_ 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

MA hónapos ágyat kaphat tisztessé-
g HU g e s házastársnál. Czim a kia-

dóhivatalban. 7414—18

a legszebb divatujság, a.

az „Országos Hirlap" divatlapja.
Szerkeszti:Wohl Janka

:

A ^Franczia DÍTaÜap'' ugj szerkesztésében mint kiálliíásábaii olyan ujitást jelent, mély á divat-irodalom minden eddigi termékét fölül-
mulja és a hülgykösöaségnefe minden elképzelhető divatkérdésbenolyan tanácsadója, amilyen magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg.
•fí iPJfSí'TÍa ^ ' ^ i s f i i a kaYonSiEt kétszer, és pedig minden iió 1-én és lő-én jelenik meg; terjedelme számonkint 13 oldal; minden egyes száma egyaránt
J l jtánV&tá S^lVailBp MEeijed a EŐÍ áwat nűnen ágára, a gyermektfivaira és a kézimunkákra; nagy és jelesen^ szerkesztett szépirodalmi és köz-
hasznu rovatot is íarialnaaz^ valaiEHat nsináen szambán egy föiyíatőlagos ragényt közöJ, mely kőnyvivalafejáíjan nyomtatva évenkint k é í k ö t e t e i a d ; képes
divatrésze teljssen FáriscaE. k é s s ü ; ainieB ggáfgsHair küiső lapja, továbbá belsö 4. és 5. lapja gyönyörü szinnyomatu képekkel lesz dizitve, igy teliát mia-
dea szám nároia clcaloa tarialsaz sssnEjosssta képeket;miEden. második számához ingyen adunk egy életnagyságu kivágott szabásmintát; a „Franczia

Divatlap" az összes magyar divatlapok közt a l e g o l c s ó b b .

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 6 0 kr., félévre 1 frt! SO kr., negyedévre 90 kr
'~' M m ~ m ' Kedvezmény az Országos Hiplap élőf ize'tolsi.ek í ^̂ ^̂ «-̂ —

A „Franczia Divatlap" elöfizetési ára az Országos Hiríap előfizetőinek: ' .

Egy évre 3 forint, félévre 1 forint SO krajczár, negyedévre 7S krajczár*
Az Országos Hiríap és Franczia Divatlap együttes előfizetési ára

Egy évre 17 frt, félévre S frt SO kr, negyed évre 4 frt 25 kr, egy hóra 1 frt 45 kr*
Megrendelhető í

HIRLAP" kiadóhivatalában, VIII., József-körut 65.

Nyomatott sz ORSZÁGOS HIRLAP kőrforsógépén Budapest, VIII., József-körut 65. szám-


