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A bajok mappája.
Lukács Béla, amikor miniszter volt,
megcsináltatta az ország vasuti és hajózási térképét. Wlassics Gyula most csináltatja a kulturális mappát. És azt
mondják, mostanában Darányi Ignácz is
tervez valami térképet, amely Magyarország gazdasági viszonyairól adjon tiszta
tájékoztatást. Lefotografáltatják tehát Magyarországot egymásután minden olyan
ruhájában, amely szalonképes. Hadd lássa
az utókor, hogyan festett ebben és abban a habitusában a tizenkilenczedik
század végén és ismerje el, hogy nem
gondozták rosszul kulturális, vasuti és
gazdasági dolgait.
De a bajok mappáját senki sem
akarta még megcsináltatni. Az igaz, hogy
a baj nem is olyan ünnepi ruha, amelyben egy ország magát lefotografáltássa.
Olyan miniszter sincs, aki ezt a feladatot szivesen venné magára. Igy maradt
a bajok mappája az Uristenre, aki többek
között a térképcsináláshoz is tartozik érteni. S hogy ért hozzá, azt — sajnos —
nagyon világosan látjuk ezekben a szomoru napokban, amikor Magyarország
testén, mint a Dászkál György hires lóábráján, mezökre osztva az összes betegségek helye és nagysága fel van tüntetve. A Dászkál ábrájára Deák Ferencz
azt mondotta, hogy azok a betegségek
ugyan meg vannak, de nem egy lóban
és nem egyszerre ; ám Magyarország.
testét igazán valamennyi betegség egyszerre szaggatja.
Teljes és kifogástalan hitelességü

Miniszterek a szinházban.
— A "Thespis kordéjá"-ról. —

Egy olvasónk küldte be a következö
sorokat :
A Thespis kordéja czimü, vezérczikkükben olvastam tegnap, hogy a belügyminiszter
nem jár szinházba. Indittatva érzem magamat
ennélfogva, hogy a minisztert rehabilitáljam. A
minisztereket Magyarországon ugysem rehabilitálja senkisem. Ennélfogva én rehabilitálom a
belügyminisztert. Perczel Dezsö igenis jár a
Nemzeti szinházba, egyrészt mivel ez a szükebb bürokratikus teendök, az ugynevezett
felülvizsgálási teendök közé tartozik, mivel
ugyanis a Nemzeti szinház ujdonságait jobbára
a belügyminiszterium
fogalmazó-személyzete
szolgáltatja. (Csak a Bosnyák Zoltán darabjával
esett meg a multkor, hogy a fogalmazványt
nem revidiálta az osztályvezetö tanácsos. Ez
már egy kissé nem vágott belé a bürokracziába.)
Perczel Dezsö tehát szorgalmas látogatója
a Nemzeti szinháznak hivatalból. Különben ezt
a miniszterekre ugy általánosságban nem lehet
ráfogni, mert Goethe ugyan csak azt tanácsolja, hogy az iró ne járjon szinházba, de

mappa ez a mostani. Csak oda kell elébe
állni és akinek szeme van, majdnem
megyénkint meghatárolva nézheti le,
hogy milyen bajok és betegségek pusztitanak az ország egyes vidékem. Az erdélyi megyékben egy máskülönben szinte
tulságosan is ártatlan törvény miatt, amely
a községnevekbe akar valamelyes rendet
hozni, egyszerre megmozdultak az öszszes nemzetiségek. A zöld szászok legyürik a feketéket és a máskor olyan csöndes szász képviselök kénytelenek sorra
beleugrani a zöld szászoktól felidézett
áramlatba. A szomszédságukban ujult erövel kezdenek fészkelödni a románok és amikor a szélcsönd hosszabb idön keresztül némaságra kárhoztatta az agitátorokat, most ez
az ártatlan törvényjavaslat visszaadta a
hangjukat és már véres szájjal kiáltják a világ négy tája felé hazug manifesztumukat. Az ország keleti és északi részét,
valahol csak nemzetiségek laknak, lángokba tudta boritani egy törvényjavaslat,
, amely (nem is a kellö erélyességgel) rendet akar csinálni a helységek elnevezésében. És távol, az egyetlen magyar tengerparton, kivételes törvényt kell hozni a
"hü" Fiume megfékezésére.
Ezt mutatja a bajok mappája a nemzetiségi vidékeken.
De menjünk tovább. Ott van az ország szive: a gazdag Alföld. Egész szélességében fölverte a szocziálizmus és
amikor a törvényhozás egységes akarattal,
a legnagyobb jóindulattal próbálja éppen
ennek a lobos országrésznek lázát enyhiteni, amikor a munkásjavaslat részleteinél minden faktor azon volt, hogy
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gazda és munkás egyaránt egészséges viszonyok közé jusson, akkor a szocziálizmus még ebböl a törekvésböl is eröt kap.
Amit a törvényhozás gyógyitó irnak szánt,
azt a szocziálizmus tüzes csóvának használja és gyujtogat, lázit, ingerel véle.
Békés, Baranya és még néhány megye
napok óta mintha lángba borult volna.
Azokhoz a szocziálistákhoz, akik azt
kiabálják, hogy nincsen hazájuk, csatlakoznak a fanatikusabbak, akik azt kiabálják, hogy vallásuk és istenük sincsen.
Sorra dobálnak el maguktól mindent,
csakhogy minden teher és feszélyezettség
nélkül kiálthassák:
— Semmink sincsen, adjatok meg
mindent!
A nemzetiségi és szocziálista bajok
határvonalain tul még szomorubb vidéket
mutat a mappa. Itt az emberek megroskadva, csak segedelmet várnak. Munka
után mennének, de a munka messzi van
és az éhségben elgyötört testük nem tudja
öket odáig elvinni. Ezek a torontáli éhezök. Tizennyolczezer szerencsétlen koldus, aki munka hiányában az éhségtöl
elvesztette az erejét és most már talán
nem is volna meg a munkához való
ereje, ha a munka végre meg is jönne.
Ezeken nagyrészt már nem is lehet
munkával segiteni, csak jótékonysággal.
Éppen ma irta meg a mi Torontálba
küldött tudósitónk, hogy a társadalom
milyen megmozdulására volna szükség,
ha ezeket az éhes embereket ismét munkaképesekké akarnók tenni. Lelket kellene elöbb beléjük önteni, hogy a tavaszi
munka idejére visszanyerjék az erejüket.

azért ezt a tanácsot követik a miniszterek is. Andrássy. Meglátjuk, mit játszanak majd SpaNem azért, mintha a miniszterek valami kö- latóban.
zösséget éreznének az irókkal (hiszen Bánffy
Az udvar megérkezett Spalatóba. TerméDezsö is régen abbanhagyta a drámairást), ha- szetesen ott is volt diszelöadás.
nem azért, mivel a miniszterek, gróf Andrássy
— Mi ez? — mondta Andrássy. ValenGyula óta, az elsö hatvanhetes miniszter óta,
tinnek már megint piros kendöböl van a vére,
bizonyos atavisztikus félelemmel vannak eltelve
mikor meghal?! . .
a szinház iránt.
Tudniillik Spalatóban megint a Gounod
Andrássy ugyanis 1874-ben lekisérte a Faustját adták.
királyt Dalmácziába. A szegény dalmát városok
Az udvar aztán tovább utazott Ragusába.
ekkor összeadtak vagy nyolczvanezer forintot
Hogy ott mit játszottak az olasz szinészek, azt
diszitésre, meg egyebekre. (Nem sokkal kevesebbet adtak össze, mint amennyit a gazdag már most ugyebár fölösleges elmondani ? !. .
— A Faustot nem bánom, szólt ekkor
Budapest költött a német császárra.) Az udvar
meg is érkezett, elsöbben Zárába. Ott nézték Andrássy, hiszen végre is három a magyar.
Csak az a baj, hogy a Mefiszto trikóját mindig
meg az elsö diszelöadást is.
a czirkuszból kérik kölcsön.
Elöadták a Gounod Faust-ját eredeti diszKövetkezett Cattaro. Cattaróban negyedletekkel. Nagyszerü volt az elöadás. Mártának
fehér papirosból volt a fejkötöje, Gretchen szer nézte meg a Faustot Andrássy. Hohenmeg az ékszerária alatt kiejtette kezéböl az lohe, a föudvarmester azt mondta neki:
— Ne haragudjál, Gyula, látod, a király
ékszerdobozt. A doboz kinyilott, lehullott a
földre és nem esett ki belöle semmi sem. A se haragszik, pedig ezek ugy játszanak, hogy
doboz üres volt. Zárában még a sátán is kétsze- minden szigoru uralkodó felségsértésnek vehetné
resen csapta be Gretchent. Csunya egy város a dolgot.
— Jól van, felelte Andrássy, én már nem
az a Zára.
bánom,
én már kiiszom a keserü poharat, csak
— Nagyszerü! — mondta az elöadásra
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Csupa beteg ember, akinek ugy kellene
a kanál levest a szájába önteni s aki elvánszorog ugyan oda, ahol munkával kecsegtetik, de nyomban elhagyja a munkát, ha alamizsnára nyilik kilátása. Mert
ezek az emberek nem önérzetesek, hanem éhesek.
De más szinek és más bajok is
szembeötlenek a mappán. És soha igy
csoportositva, sommásan nem jelentkeztek. Valóságos országos kiállitása a hazai
bajoknak. Nem kell öket fáradságosan fölkeresni, statisztikákból kiböngészni, az idök folyamán összeszedni:
csak le kell nézni a nagy mappáról, ahogy mostan, mindegyik a maga vidékén, egész nagyságában mutatkozik.
Még csali valami nagy szakértés sem kell
hozzá, ugy olvashatni a bajok mappájáról, mint a fali térképröl, amelyen rá van
irva ökölnyi betükkel, hogy ez itt Tolna,
ez meg Baranya. S ugy lehet, hogy némi jó
is van a mappának ebben a nagy világosságában. Mert a nagy költségvetési vitában,
amely néhány nap mulva megindul, erröl a szomoru mappáról mindenki le
fogja olvashatni a maga témáját és talán
senki sem lesz kénytelen most is holmi
kardbojtokról elmélkedni . . .

hivja. Ez haladéktalanul megalakul, habár a
rapprezentanza fel is van oszlatva. A podesztát
a kormányzóság elsö tisztviselöje fogja helyettesiteni. A podesztán kivül még három városi tisztviselönek van helye a közigazgatási bizottságban és pedig a jogügyek elöadójának, a városi
orvosnak és a tanácselnöknek; a mennyiben
ezek a közigazgatási bizottságban nem jelennek meg, ellenük a fegyelmi eljárás fog megindittatni s másokat neveznek ki helyettük.
Gróf Szapáry László (legalább ezt ujságolja róla egy könyomatos tudósitó) reményli,
hogy a nehézségeket rövid idö alatt, legkésöbb
tiz hónap alatt teljesen le fogja tudni küzdeni.
A statisztikai hivatal munkaterve. A képviselöház közgazdasági bizottsága Kovácsy Sándor
helyettes elnöklete alatt ma ülést tartott, amelyen a
.kormány részéröl báró Dániel Ernö kereskedelmi
miniszter, a központi statisztikai hivatal részéröl
annak igazgatója, Jekelfalussy miniszteri tanácsos
volt jelen. A bizottság a kereskedelmi miniszternek
a központi statisztikai hivatal idei munkatervéröl
szóló jelentését tárgyalta és Heltai Ferencz ismertetése és Jekelfalussy
miniszteri tanácsos felvilágositásai után elhatározta, hogy a képviselöháznak
a jelentés tudomásul vételét javasolja.

Elégtétel a generálisoknak.

A fiumei kormányzó beiktatása. Gróf
Szapáry László, a fiumei kormányzó, aki ma
este Budapeströl Fiuméba utazott, már holnap
átveszi a kormányzás ügyvitelét és az ..elsö
közigazgatási bizottságot már szombatra egybe-

A herezeg Hohenlohe-Ingelfingen Kraft
volt porosz gyalogsági tábornoknak az osztrákmagyar tábornoki karról mondott ócsárló kritikájáért — mint megirtuk — most egy berlini
katonai szaklap szolgáltatott elégtételt. A hadtörténelem egyik volt katonai tanárától értesülünk, hogy az osztrák-magyar hadsereg ennél
klasszikusabb elégtételt kapott már harmincz
év elött.
1868. öszén ugyanis Arcolay porosz
vezérkari tiszt egy katonai brosürát adott ki,
amelyben egy jövö európai háboru eshetöségeit
s a háboruban az osztrák-magyar hadseregnek
várható szereplését fejtegeti. Arcolay e müvében szintén igen kicsinylöleg nyilatkozott
az osztrák hadseregröl. Erre felelt aztán egy
ellenbrosürában gróf Schweinitz-Krain Gyula
volt közös hadseregbeli törzskari százados, ekkor
már a magyar honvédelmi miniszteriumhoz alezredesi rangban beosztott katonai elöadó, aki
különben a nyolczvanas évek végén apósának,
gróf Nemes Vinczének a birtokán halt meg
Erdélyben.
Ez a röpirat névtelenül " Von einem alten
Husaren" aláirással jelent meg, de már akkor
tudta mindenki, hogy gróf Schweinitz irta, aki
a többek között ezeket mondja:
— Nos, ti azzal kérkedtek, hogy minket
Königgrätznél megvertetek, söt azzal is dicse-

azt szeretném tudni, hogy miért volt mind a
négy szinpadon ugyanabból a szürke papirmachéeból a templom ?! (A szereplök azonosságát nem is vette észre Andrássy. A második
elöadásnál már csak a szürkeség kóválygott a
szeme elött.)
— Jaj, barátom — nevetett Hohenlohe -—
ez onnan van, mert a négy város ringbe állt
és ugyanazt a társaságot szerzödtette diszelöadásra. A trupp mindenütt két stáczióval utazott mielöttünk és mi, sajnos, egyszer se kerültünk elébük. Nagyon siettek a nyomorultak. . .
. . . Tehát Andrássynak ezen a példáján
okulnak a mi mostani minisztereink is. Tudják, hogy vidéken ugyis szigoru kötelességük,
hogy megnézzék a diszelöadásokat, ennélfogva
akkorára halasztják a dolgot, amikor ugyis el
kell menni szinházba. Magát Tisza Kálmánt
például sohasem ünnepelték a vidéken, de
azért ö is akkorára halasztotta a szinházi studiumait, amikor majd vidéki körutazást tesz.
Igy történt ezután, hogy amikor a királylyal
lenn volt Szegeden, a generális igen jól mulatott
a Falu rosszán. Ez a nyolczvanas évek közepén történt, a Falu rossza meg tudvalevöleg
a hetvenes évek közepén volt uj. Ennélfogva
Gonosz Pista igen csudálkozott is, hogy miért

nevet a király páholyában az a pápaszemes
ur, mikor ö már tiz esztendeje mondja ugyanazt a viczczet. (A szegény Gonosz Pista maga
is már csak sirni tudott neki.)
Perczel Dezsö, mint mondám, szorgalmasabb szinházjáró. Ne tessék tehát bántani a
belügyminisztert. Alkalomadtán inkább Sélley
Sándor miniszteri tanácsos urat, mint országos
rendörfönököt tessék meginterpellálni az iránt,
hogy miért tiltották ki a Nemzeti szinház deszkáiról a közép e-t, ezt a becsületes magyar
ifjut?!.. Kit bántott ez az ifju ? l . . . Miért
kell a Nemzeti szinházban igy beszélni a naivának:
— Én mägvetäm kägyedät !
Tehet a szegény közép e arról, hogy öt
a magyar akadémiai helyesirás elfelejti egy
pontocskával megjelölni ? ! Igy ni: é. A szegény ifju erröl nem tehet és ennélfogva a szegény ifjut kilökték a Nemzeti szinház rendezöi.
Ajánlom e magánosok elleni eröszakot a policzia figyelmébe, de a minisztert ne bántsa
senki. A Thespis kordéja akkor is nyikorog, ha
a miniszter nem ül rajta.
Hü olvasójuk:
P. D.

POLITIKAI HIREK.
A képviselöháznak délelött tizenegy órakor ülése van.
Magyar miniszterek Bécsben. Perczel

Dezsö, Darányi Ignácz és Wlassics Gyula
miniszterek ma reggel Bécsbe érkeztek és az
általános kihallgatás során kihallgatáson voltak
a királynál. A miniszterek a minap nekik adományozott vaskorona-rendjeleket köszönték meg
a királynak. A három miniszter ma délben
Lajos Gyözö, Jenö és Rainer. föherczegeknél
tett látogatást és holnap visszatér Budapestre.
A förendiház ülése. A förendiház szombaton
délelött 11 órakor ülést tart, amelyen a provizóriumot és a munkásjavaslatot tárgyalja.
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kedtek, hogy hét nap. alatt végeztetek ezzel a
hadjárattal. (A hét éves háboru pendantjául a
poroszok hét napos háborunak is csufolták az akkori hadjáratot.) Hogy pedig az
osztrák hadseregröl még sem lehet tárgyilagosan ily kritikát gyakorolni, hivatkozom a
porosz vezérkarnak (grosser Generalstaab),
amelynek élén nem kisebb sztratéga áll, mint
maga Moltke, éppen most megjelent hivatalos
jelentésére, amely az 1866-iki hadjáratokról
számol be. Ebben a vaskos kötetben a katonai
államok hadseregei taxative vannak felsorolva
és minösitve. Természetesen elsö helyen a
porosz hadsereget emliti fel, mindjárt második helyre azonban az osztrák és a magyar hadsereget teszi. És csak ezután sorolja fel a franczia és az orosz hadsereget.
Az a nevezetes ebben, hogy ez a katonai
jelentés másfél évvel a königgrätzi csata
után és másfél évvel a szedáni ütközet
elött jelent meg, amikor tehát még halvány
sejtelmök sem volt a poroszoknak arról, minö
hatalmas gyözelmet fognak rövid idö alatt
aratni a francziák felett.
A poroszoknak ugyanis volt alkalmuk
megismerni az osztrák hadsereget. Kétszer
szövetségesünk volt. 1813-ban Napoleon ellen
és 1863—64-ben a schlesvig-holsteini hadjáratban, 1866-ban pedig, amikor egymással szemben állott a két hadsereg.
Még csak azt jegyezzük meg, hogy ugy
az Arcolay, mint a gróf Schweinitz röpirata
megvan a képviselöház könyvtárában.

KÜLFÖLD.
Mégis a Wacht am Rhein !
A cseh tartománygyülés mai ülésének
végen felállott Prade német képviselö és
izgatottságtól remegö, szenvedélyes hangon
kiáltotta:
— Mi, daczára minden denuncziácziónak, mindig büszkén daloljuk a Wacht
am Rheint!
Ausztriában ma a helyzet lényegesen
rosszabbra fordult. Majdnem az a látszat,
hogy az egész kibékülési akcziót egy csapásra
semmivé teszik a német tulzók.
Már akkor, mikor a német képviselök a
miniszterelnökkel tárgyaltak, de még akkor is,
mikor Leitmeritzben a németek elhatározták,
hogy a prágai tartománygyülésen résztvesznek,
nagyon tartottak attól, hogy a német radikálisok a szépen induló békemüvet el fogják rontani. Amitöl akkor csak féltek, az, ugy látszik,
máris bekövetkezett. Wolf képviselö fellépése
a békés törekvéseknek eröszakkal utját akarja
állani. Ö és vele néhány szál ember, a német
radikálisok, nem akarják megengedni, hogy az
erösen nyilvánuló békülési szándékot meg lehessen valósitani. És ugy látszik, mintha ez a
pár német radikális felülkerekedett volna és a
mérsékeltebb elemeket is magával fogja ragadni.
A dolgok ma ugy állanak, hogy nagyon
valószinü, hogy a prágai tartománygyülésnek
már legközelebbi ülésén, mely hétfön, 17-én
lesz, a helytartó nyilatkozatának meghallgatása
után a német képviselök elhagyják a tartománygyülést. Azok az engedmények, amelyekkel Bécsben még meg voltak elégedve,
most már Wolfot meg nem nyugtatják és a
többiek utána fognak menni.
Már a cseh tartománygyülés mai ülésén
lehetetlenné akarták tenni a parlamentáris tárgyalást.
És az egésznek oka merö formalizmus. Lobkovitz herczeg helytartó ugyanis azt inditványozta, hogy valamennyi, a nyelvkérdésre
vonatkozó inditvány egy bizottság elé kerüljön,
a radikális németek pedig azt követelik, hogy
a nyelvrendeletek visszavonására vonatkozó inditványok egy külön bizottsághoz utasittassanak. Tiltakoznak a németek a nagybirtokosoknak mindennemü közbenjárása ellen.
Hétfön az elsö szónok Wolf lesz. Elöre
lehet mondani, hogy ö az egész egyezkedési
müvet elrontja. Kormánykörökben a dolgok
ilyetén való fordulata nagyon lehangoló hatással volt, mert már abban reménykedtek, hogy
nem sok idöbe telik és a rájkszrát összeülhet
és megválaszthatja a kvóta-küldöttség tagjait.
A helyzet rendkivül komoly és Ausztriára
végzetessé válhatik, ha a németek meg nem
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ragadják a most kinálkozó kedvezö alkalmat
arra, hogy a belsö békét helyreállitsák, hanem
ehelyett inkább önmaguk hátráltatják a békés
megoldást.
A cseh tartománygyülés mai ülése különben igy folyt le :
Dr. Herold szemére vetette a németeknek,
hogy a rájkszrátban ök akadályozták meg a gazdasági ügyek elintézését.
A német-nemzeti Iro kijelentette, hogy ha

csak vissza nem vonják a nyelvrendeletet, a
németek nem fognak sokáig résztvenni a tartománygyülés üléseiben.
Azután gróf Bouquoi amaz inditványát tárgyalták, hogy az egész nyelvkérdés tanulmányozására bizottságot küldjenek ki.
Ezt a javaslatot az inditványttevö helyett, aki
megbetegedett, Lobkovitz Ferdinand herczeg okolta
meg. Egész beszéde alatt zajongtak, hol csehül,
hol németül kellett beszélnie. Kifejtette, hogy a
konzervativ nagybirtokosok ragaszkodnak a cseh
királyság egységéhez és a nyelvek egyenjoguságához. Végül felhivta mindkét pártot a kibékülésre.
Schücker kijelentette, hogy a németek nem
mondanak le elszánt magatartásukról mindaddig,
amig vissza nem vonják a nyelvrendeleteket.
Schücker beszéde alatt heves jelenet játszódott le.
A német Katzwendel közbekiáltotta : "Majd
megbánjátok egykor, hogy gazdaságilag ki akartok
bennünket éheztetni. Erösebbek vagyunk, mint ti!"

Breznowsky : Igen, porosz

kémekkel!

Erre óriási zaj támadt. A képviselök felugráltak helyeikröl. A pokoli lárma vagy egy negyed óráig
tartott, ugy, hogy az ülést fel kellett függeszteni.
Miután az ülést ujra megnyitották Breznowsky kijelentette, hogy porosz kémek alatt nem
a német képviselöket értette, mert hisz különben
nem is ülne közöttük.
Schücker folytatva beszédét, kinyilatkoztatta,
hogy olyan bizottságban, amilyent Bouquoi inditványoz, a németek nem vesznek részt, csakis
olyanba mennek be, amely kizárólag a nyelvrendeletek visszavonásával foglalkozik.
Dr. Engel kijelentette, hogy az ifjucsehek
Bouquoi inditványa mellett szavaznak.
Prade megtámadta Coudenhove helytartót és
felkiáltott: "Mi, daczára minden denuncziácziónak,
mindig büszkén daloljuk a Wacht am Rheint!"
Herold kifejtette, hogy a németek meg fogják
bánni, hogy a ma feléjök nyujtott békejobbot viszszautasitották.
Ezután gróf Coudenhove helytartó válaszolt
igen erélyes hangon a prágai zavargások miatt
hozzáintézett interpelláczióra. Reméli, hogy sikerülni
fog a fökolomposokat kinyomozni . . .
Wolf: Ismerjük mi öket!
Coudenhove (folytatva) . . . és a megérdemelt büntetéssel sujtani.
Ez a válasz is tehát a németek közt akart jó
hangulatot csinálni.

A Dreyfus-ügy.
(Távirati tudósitás.)
Nagy tévedés volna azt hinni, hogy a
Walsin-Esterházy affér és Dreyfus-ügy a Walsin-Esterházy felmentésével lekerül a napirendröl. Söt ellenkezöleg, minden jel arra mutat,
hogy napirenden fog maradni addig, amig
Dreyfusra vonatkozólag végleges és nyilvános
döntés nem történik. A közvélemény tudja és
látja, hogy titokban és a sötétben történt és
folyvást történik valami, aminek a nyilvánosságra hozatalától kormánykörökben rettenetesen fáznak s hogy rettegnek Dreyfus pörének
egy esetleg bekövetkezhetö reviziójától, mert
akkor igen magas állásu egyéniségek sulyosan
kompromittáltatnak. Az eltussolás rendszere mitsem használ. A felizgatott közvéleményben a
világosság után való vágyakozás kezd felülkerekedni. Most már mindenképen és mindenáron
világosságot követelnek ebben az ügyben s a
palástolgatást még a hadsereg jóhirére való

hivatkozások jelszavaival sem lehet tovább
folytatni.
Zola Emil ma nyilt levelet tesz közzé az
Aurore-ben, mely mint a Röntgen-sugár, rémesen belevilágit a titokzatos ügy piszkos rejtelmeibe. Zola Emil nyilt sisakkal és szabad mellel küzd az igazság és a világosság érdekében
s levelének hangja oly bátor, okoskodása oly
sulyos, hogy ez alól sem a közvéleménynek,
sem az intézö köröknek kivonni magukat nem
lehet.
Az Aurore-nak mai számát Zola levele
miatt ezrével kapkodták az utczákon s izgatottsággal olvassák és tárgyalják mindenfelé. Párisban mindenütt, fenn és lenn, nem beszélnek
másról, mint erröl a bátor levélröl. Az izgatottság általános.
Zola levele.
Zola nyilt levele, melyet Faure Félix köztársasági elnökhöz intéz, igy szól:
Elnök ur !
Az ön csillagát, mely eddig oly fényesen
ragyogott, gyalázatos elhomályosodás fenyegeti.
Ön sértetlenül került ki abból a harczból, amelyet a rágalmazás inditott meg ön ellen. Öntöl
sugárzott ki az orosz-franczia szövetség apotheozisa. Ön most arra készül, hogy élére álljon a legközelebbi világkiállitásnak, amely biztositja Franciaország diadalát, amely a munka,
az igazság és a szabadság ezen nagy évszázadát megkoronázni készül.
Azonban minö foltot ejt az ön nevén, az
ön uralkodásán, ez a hallatlan
Dreyfus-eset.
Egy hadi törvényszék, felsöbb parancsra, egy
Walsin-Esterházyt
felmenteni merészkedett.
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ben, amelyeknek a boldogtalan Dreyfust alávetette, azokban a csapdákban, amelyeket
elébe tett. a vizsgálatnak abban az örült módjában, amelyet ellene folytatott. Mindez kinos
esztelenség volt.
Paty elfogja Dreyfust. Elmegy Dreyfus
asszonyhoz, a kit azzal terrorizál, hogy azt
mondja neki, hogy a férje el van veszve. Ö
vezeti a vizsgálatot, olyan módon, mint ahogyan
azt a tizenhatodik században vezették. Mindent
arra a gyanura alapitott, hogy Dreyfus irta a
bordereaut és itt van a sulyos veresége a
franczia igazságszolgáltatásnak. Hogyan hagyhatták magukat Mercier, Boisdelfre és Gouse
Paty mesterkedései által annyira behálózni,
hogy egy közönséges tévedésnek megadták az
igazság szankczióját ?
Eleinte mindez gondatlanságból és ostobaságból történt. Azonkivül vallási szenvedélyek
által hagyták magukat vezettetni, amelyek
otthonosak azokban a körökben, ahol ök élnek.
Azután következett a tárgyalás zárt ajtók
mögött. Ha egy áruló megnyitotta volna az
ellenség elött az ország határát s elvezette
volna a német császárt a Notre-Dame-templom

belsejébe, még akkor se lehetett volna szigorubb intézkedéseket tenni. A nemzet el

van telve bámulattal. Rémtörténeteket mesélnek arról az árulásról, amely állitólag megtörtént.
Igazán olyan veszedelmes dolgokat kellett
eltitkolni, amelyek esetleg Európát is lángba
boritották volna ? Nem; mindebböl semmi sem
volt meg, csak Patty du Clam regényes képzelödései; mindez csak azért történt, hogy eltakarja a legidétlenebb rémregényt. Hiszen csak
azt a vádiratot kell elolvasni, amelynek alapján
Dreyfust az Ördög-szigetre küldték. Bünül rótták föl neki, hogy több nyelvet beszélt, hogy
Ezzel az igazságosságot és az igazsá- sokszor hazautazott szülöföldjére, hogy szorgot a legnagyobb csapás érte. Fran- galmas volt és mindent tudni akart, hogy nem
cziaország arczán viseli a szégyenfoltot. A tör- jött zavarba.
Ezután Zola a Walsin-Esterházy-esetet,
ténelem egykor el fogja beszélni, hogy az ön
Scheurer-Kestner
akczióját és azt a vizsgálauralkodása alatt ilyen páratlanul gyalázatos
latot ismerteti, melyet Piquard Esterházy elbüntényt követtek el.
Kötelességem, hogy beszéljek, ha nem len folytatott.
Piquard kötelességszerüen anyagot gyüjt,
akarom, hogy büntársnak tartsanak.
amelyet
fölebbvalói elé terjeszt. A közvélemény
Éjszakáimat elrabolta az ártatlan embernek a megjelenése, aki a legsulyosabb kinzá- a Dreyfus-pör revizióját követelte és akkor issokat szenvedi el s akinek lakolnia kell oly mét Paty du Clam-ba ütközünk. A revizió nem
eredményezne egyebet, mint az egész rémnek a
büntettért, amelyet nem ö követett el.
szétzavarását.
Ezt nem lehetett megengedni. MegOdakiáltom önnek, elnök ur, ezt az igazságot. Az ön becsülete érdekében meg va- történik a párbaj Piquard és Paty du Clam között. Az egyik nyiltan küzd, a másik álarcz alatt.
gyok gyözödve, hogy ön azt nem ismeri.
Ki más elött, mint ön elött, a köztársa- Legközelebb majd meglátjuk a két férfiut egyság legmagasabb méltóságának a viselöje elött, mással szemben a polgári törvényszék elött.
Bámulattal kérdezték az emberek : kik a Walemeljem a vádat az igazi bünösök ellen?
sin-Esterházy védelmezöi ? A titokzatos homályMindenekelött igazságot kérek a Dreyfus ban Paty az, aki az egész intriguát gomboellen való pörben. Egy szerencsétlen ember az lyitja, azután Boisdeffre, végül pedig maga
oka mindennek. Ez nem más, mint
Paty Billot, akinek oka volt arra, hogy Esterdu Clam, akkor még szerény örnagy. A házyt felmentesse, nehogy a hadügyminiszDreyfus-affért csak akkor fogják a maga való- terium falalait a nyilvános megvetés alapjaiban
ságában megismerni, ha egy, az ö viselt dol- megrázza. Minden magasrangu katonatiszt, igy
gaira vonatkozó lojális vizsgálat az ö felelö- Gouse, Billot és Boisdeffre is Piquard vizsgáségét meg fogja állapitani. Ugy szerepel latainak eredménye után meg voltak gyözödve
ö, mint az ügynek a gonosz szelleme, Esterházy bünösségéröl.
ö gyártotta a legregényesebb intriguákat, a
Ez a Piquard az egyedüli férfi, aki
melyek ugy tünnek fel, mintha a népregényekkötelességét;
böl vették volna elö öket. A lopott okmányok, ebben az ügyben teljesitette
mégis
szemére
vetették,
hogy
állitólag
egy lea névtelen levelek, a találkák magányos helyeken,
a titokzatos nök, akik éjjelente meggyözö velezölapot hamisitott. Vajjon mi inditotta
bizonyitékokat osztogatnak, ezek mind az volna öt erre ? Talán öt is megvesztegették a
ö müvei. Ö azt képzelte magában, hogy Drey- zsidók ?
A legszebb a történetben az, hogy Piquard
fus irta a bordereaut; ö ráfogta a fogház igazgatóra, hogy az alvó fogolyra erös fénysugárt antiszemita.
Gyalázatos szinjátéknak voltunk szemtanui.
bocsájtott, hogy az ez által okozott izgatottEmberek, akik elmerültek az adósságokba és a
ságban vallomásokat csikarjon ki belöle.
Kijelentem, hogy Paty du Clam, mint gazságokba, ártatlanoknak jelentetnek ki, mikatonai vizsgálóbiró, a föoka az elkövetett alatt becsületes emberek, kiknek élete mocsoktalan, bünösöknek lesznek bélyegezve. Itt van
birói tévedésnek.
Mindenesetre volt egy hadügyminiszter is a Walsin-Esterházy-ügy.
Elnök ur !
Mercier tábornok, de az ö intelligencziája köArról volt szó, hogy egy bünöst fölmentzépszerünek bizonyult; volt az igaz egy vezérkari fönök, Boisdeffre tábornok is, aki, ugy senek; ismétlem, intriguát kovácsoltak Dreylátszik, áldozata lett klerikális hajlandóságai- fus ellen.
A hadsereg becsületéröl beszélnek. Erröl
nak. Volt az igaz egy vezérkari másodfönök is,
Gouse tábornok, akinek a lelkiismerete a leg- nincs is szó. Itt csak a kard uralmáról van
különbözöbb dolgokhoz tudott alkalmazkodni. szó, amely maholnap már talán a mi urunk és
A valóságban azonban Paty du Clam parancsolónk lesz.
Minden eszközzel födözték Esterházyt.
volt az, aki mindnyájukat vezette, aki mindannyiukat hipnotizálta, mert ö a spiritizmussal Hol van az az erélyes miniszter, aki ezt a
is foglalkozik s a szellemekkel társalog, Soha jezsuita csinyt egy söprövel elsöpörje.
Vádolom Paty du Clam-ot, hogy öntudatsem fog hinni bárki is azokban a kisérletek-
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lan, de ördögi szerzöje egy igazságszolgáltatási
tévedésnek;
vádolom Mercier-t a bünrészességgel,
vádolom emellett Billot-t, hogy elfojtotta
a Dreyfus ártatlansága mellett való bizonyitékokat, Boisdeffre-t és Gouse-t pedig azzal vádolom, hogy segitettek neki,
vádolom Pellieux-t és Ravary-t, hogy bünös vizsgálatot folytattak,
vádolom továbbá Belhomme, Vosinard és
Couard szakértöket, hogy csalárd véleményt
nyilvánitottak,
vádolom a hadügyminiszterium elnökségét, hogy utálatos sajtókampányt inditott a közvélemény félrevezetésére és saját büne eltussolására,.
vádolom végül az elsö haditörvényszéket,
hogy megsértette a jogot, amikor Dreyfust titokban tartott okirat alapján itélte el és vádolom a második haditörvényszéket, hogy tudva
fölmentett egy bünöst és ezt a törvénytelenséget parancsra követte el, ami a törvény szigora alá esö vétséget képez. Állitsanak esküdtszék elé és inditsanak ellenem nyilt vizsgálatot.
Midön ezeket a vádakat emelem, elviselem ama törvény konzekvencziáit, mely a rágalmazót megbünteti és alávetem magamat ennek
a törvénynek. Sohasem ismertem, sohasem láttam azokat az embereket, akiket vádolok. Az
én tettem forradalmi eszköz arra, hogy az
igazságot és a jogot diadalra juttassam. Egész
életemben csak egy szenvedély uralkodott rajtam, az, hogy a fölvilágosodás és a humanizmus érdekében müködjem. Tiltakozásom lelkemnek följajdulása.
Zola Emil.
Piquard elfogatása.

Óriási szenzácziót keltett a ma történt
legujabb fordulat. Piquard ezredest ugyanis ma
reggel az Esterházy-ügyben való nyomozás és
tárgyalás alkalmával tett leleplezései miatt a
Mont- Valérien-erödbe vitték, ahonnan mindaddig nem távozhatik, amig nem döntenek
abban, hogy ügyét a nyomozó-tanács elé
viszik-e, vagy sem.
Az ezredes lakása elött ma reggel fél 5
órakor hintó állt meg, melyböl egy ezredes
szállt ki, aki Piquard után kérdezösködött, azt
mondván, valami fontos közlendöje van vele.
Piquard nyugodtan fogadta az ezredest és csak
azt kérte töle, hogy a házfelügyelönek még
valami utasitást adhasson. Mire az ezredes azt
mondta neki :
— Bocsánat, ezredes uram, de önt el
nem bocsáthatom.
Ezután beültek a hintóba és elhajtattak.
Piquard 1855-ben született és mielött
Tunisba helyezték volna, ami büntetésszámba
ment, a vezérkarban szolgált.
Egy másik párisi táviratunk azt jelenti,
hogy Piquard elfogatása a térparancsnokságnál történt, ahova ma reggel az ezredest beidézték. Innen egy tiszt és két katona kisérte
a Mont-Valérien-erödbe.
Az ö ügyében nem a haditörvényszék,
hanem a katonai fegyelmi biróság fog dönteni
és a legnagyobb büntetése az lehet, hogy a
hadsereg kötelékéböl
elbocsátják, vagy
pedig valamelyik afrikai zászlóaljhoz helyezik át. Az ellene inditott eljárás okául azt
hozzák föl, hogy a Walsin-Esterházy-ügyben
fölsöbb tilalom daczára tovább folytatta
vizsgálódásait és hogy Lebloynak, ScheurerKestner ügyvédjének megengedte, hogy betekinthessen a titkos Dreyfus-aktákba.
Nyilvánvaló, hogy Piquard ezredest a kormány teljesen ártalmatlanná akarja tenni.
A kamarában és a szenátusban.
A ma megtartott minisztertanácsban Méline miniszterelnök bejelentette, hogy PontBrillant képviselö interpellálni akar abban a
kérdésben, vajjon mit szándékozik tenni a kormány, hogy véget vessen a Dreyfus kapitány
érdekében folytatott sajtó-campagne-nak. A minisztertenács nem határozott ebben a kérdés-
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ben, mert ugy ebben, mint az ezzel kapcsolatos egyéb kérdések dolgában szombaton Faure
elnöklete alatt kabinettanács lesz.
Az antiszemiták elhatározták, hogy a kamarában inditványozni fogják, hogy a zsidóknak Francziaország keleti departementjaiban ne
szabadjon tartózkodniok.
Ma volt a szenátusban az elnök és az
alelnökválasztás. A szenátus elnökévé Lonbet-et
választották meg. Scheurer-Kestner az alelnökválasztás alkalmával nyolczvan
szavazattal
kisebbségben maradt.
A kamara mai ülésében

Brisson elfoglalva az elnöki széket, megtartja megnyitó beszédét. A köztársasági képviselök — ugymond — a jövö választás alkalmával reformátori programmal állanak választóik elé s a választók a munkában és fegyelemben megerösödött köztársasági többséget
küldenek a kamarába.
De Mun interpellálni óhajt Zolának a köztársaság elnökéhez intézett levele dolgában.
Az ülést Billot hadügyminiszter megérkeztéig félbeszakitják.
Az ülés ujból való megnyitása után
Méline miniszterelnök áll fel szólásra.
Érti — ugymond — a kamara izgatottságát,
mikor a hadsereget ilyen módon támadják. A
kormány kötelessége tudatában elhatározta,
hogy Zolát biróság elé állitja, bár jól tudja,
hogy a birói eljárásnak csak az a czélja, hogy
az agitáczió még tovább huzódjék. Reméli,
hogy a kamara bizalommal van a kormány
tettereje és bölcsesége iránt.
Gróf de Mun ugy véli, hogy a kormány
és a kamara tartoznak a hadseregnek azzal,
hogy bizonyitékát szolgáltassák iránta való
bizalmuknak. A rágalmazások és támadások
kitörései nem tarthatnak tovább.
Billot hadügyminiszter azt mondja, hogy
egy év óta most negyedszer kénytelen "res indicat-át" védelmezni. A hadsereg megvetéssel
utasitja vissza a támadásokat, de nagyon szomoru dolog, hogy a külföld szemelattára ilyen
módon támadják. A hadsereg dolgozik és él
hivatásának. Majd, ha szükség lesz rá, tudni
fogja kötelességét. (Tetszés.)
Jaures rosszalja, hogy a tárgyalásnál kizárták a nyilvánosságot, minek folytán a lakosság szemében nem oszlott el a homály.
A kamara 313 szóval 141 ellenében napirendet fogadott el, amely bizalmat fejez ki a
kormány nyilatkozatai iránt.
A nyugdijazott Walsin-Esterházy.

Mint Párisból táviratozzák, a Temps mai
számában azt irja, hogy gróf Walsin-Esterházyt
a kormány nyugdijazta. A Temps ehhez a hirhez hozzáteszi, hogy mindenki tudja, hogy mit
jelent az, amikor egy még szolgálatképes törzstisztet nyugdijba küldenek, anélkül, hogy azt az
illetö maga kérte volna.

TÁVIRATOK.
A horvátországi zavargások.

Ogulin, január 13. A vádlottak kihallgatása
nem sok uj dolgot hoz napfényre. Egy részük tagadja még azt is, hogy ott .lett volna a zavargásoknál, a másik rész mindent beismer és azzal

védekezik, hogy mások megfélemlitették.
Az oroszok ujesztendeje.

Pétervár, január 13. Az orosz czári pár,
valamint az özvegy czárné tegnap ide érkeztek.
Ma délben a téli palotában ünnepélyes istentisztelet volt, amely után a felségek az üdvözléseket fogadták. Tizenkét órakor a czári
család a diplomácziai testület szerencsekivánatait fogadta.
Milán befolyása.

Belgrád, január 13. Nagy feltünést keltett az a hir, hogy Jaja-t. nevezték ki a külügyminiszterium osztályfönökévé. Ebben Milán
befolyását vélik felfedezni. Jaja volt az, a ki
1892-ben miniszter korában Natália távozását
keresztülvitte és igy valószinü, hogy most is
azért helyezték e magas polczra, hogy Natália
visszatérését megakadályozza. Jaja a tulzó radikálisok pártjához tartozik. Elödje Natáliának
hive
volt.

Péntek, Január 14.
Csendélet Kubán.
New-York, január 13. Havannából érkezett
táviratok szerint tegnap reggel vagy száz tényleges
szolgálatban levö tiszt, akiket felizgattak a lapoknak a kubai spanyol hadsereg ellen való támadásai,
beverte a "La Discussion" és az "El Reconcentriada"
szerkesztöségének ablakait, szétrombolták a gépeket
és bántalmazta az alkalmazottakat. Körülbelül ezer
fönyi csöcselék kisérte a tiszteket ily felkiáltásokkal:
"Éljen Spanyolország". A csöcselék azután szétoszlott, de csakhamar más csoportok verödtek össze,
amelyek a "Diario dela Marina" szerkesztöségébe
betörtek., A tömeget csendörök verték szét. A város
olyan, mint egy tábor. Az amerikai konzulátust
spanyol, katonák örzik.
Az orosz költségvetés.

Pétervár, január 13. Az 1898. évi birodalmi költségvetés a következö tételeket mutatja fel. Rendes bevételek: 1.364,458.217 rubel; rendkivüli bevételek: 3.300.000 rubel; a
birodalmi kincstár szabad pénztári készletéböl
való bevételek: 106,291.706 rubel. Rendes kiadások : 1.350,085.213 rubel; rendkivüli kiadások : 123,964.710 rubel. A rendes bevételeknek
a rendkivüli kiadások fedezése után való feleslege tehát 14,373.004 rubel. Az 1897. évi költségvetéshez képest az idei költségvetésben a
rendes bevételeket 46,091.722, a rendes kiadásokat pedig 66,226.351 rubellel irányozták magasabban elö.
A krétai kormányzó.
Bécs, január 13. A krétai kormányzó
ügye uj fázisba került. Oroszország részéröl
nagyban emlegetik György görög herczeg jelöltségét. E jelölt személyében állitólag Anglia is
egyetért Oroszországgal. A többi hatalmasság
egyelöre várakozó álláspontot foglal el.

Az alelnök-jelöltekröl.
Katánghy Menyhért országgyülési képviselö ur, a pénzügyi bizottság tagja, ma szerkesztöségünkben járván, a következö, nejéhez
intézett levelet ejtette ki zsebéböl. Bocsánat
azért a kis indiskréczióért, hogy mielött visszaadnánk neki, elöbb leközöljük:
Kedves feleségem, Klári.
Már épen haza akartam indulni hétfön a tizórai vonattal este, amikor megszólit Bánffy:
--- Ugye, te katholikus vagy, Menyhért ?
--- Igen, kegyelmes uram.
Sokáig tünödtem rajta, mit akarhat. Talán át
akar tériteni engem is, mint Wahrman Renét, kálvinistának, midön elémbe toppan, az olvasóteremböl
jövet, Fabinyi Teofil rettenetes mormogással:
— Már megint katholikust keresnek! Mindig
csak katholikust. A szegény lutheránusok után senki
se tudakozódik.
Kérdezem Fabinyi Teofiltól: Mire keresik azt
a katholikust?..
— Hát képviselöházi alelnöknek.
Ugy? Egyszerre meg volt világitva az agyam.
Tehát alelnöknek akarnak. Nem sok, de az is valami. Ámbátor igen kellemetlen, kivált Szilágyi
Dezsö alatt. Egyrészt, hogy goromba, és másrészt,
hogy az alelnökök csak ugy tünnek fel mellette,
mint valami petroleumlámpák a nagy villanycsillár mellett. De hát ott mosolyog az állás mögött,
egész közelben az exczellencziás czim. . .Mit szólsz
ehhez, édesem ?
Mingyárt beláttam, hogy nem mehetek haza s
üzentem telefonon az inasomnak, hogy ne csomagoljon: országos ügyek itt tartóztatnak. Be kell most
már várnom, hogy szól-e Bánffy. Ezt beláthatod,
Klári.
Mingyárt puhatolózni kezdtem a klubban.
Igen sok jelölt van. Némelyek Tallian Bélát
akarják. Csinos gyerek, föispán is volt, katholikus
is, okos is, de egy kicsit szabad szája van. Közbeszólónak való ember, nem zajlecsengetönek. A másik jelölt
Hieronymi Károly. Hát persze. Hieronymi nélkül semmi se lehet. Ha a világ teremtésekor élt
volna, az isten bizonyosan mingyárt az elsö napon Hieronymiregondoltvolna és ö vele csináltatja a többi öt

Péntek, január 14.
napi dolgát Igaz, hogy akkor ma se lenne kész semmi.
De legalább azt a bizonyos paradicsomi almát nem
Ádám ette volna meg, hanem Hieronymi.
Hieronymi különben nem vállalja az alelnökséget. Csakhogy van egy harmadik jelölt is : Kardos
Kálmán. Ö is katholikus, föispán is volt, meglepetést is fogna okozni — mert senki se tudja, hogy
ö is képviselö — de beteg. Tehát Kardos se lesz. A
negyedik jelölt Groisz Gusztáv, egy jámbor öreg ur,
nyugalmazott profeszszor, de ennek az a hibája,
hogy ellenzéki volt s a tisztelt Ház nem türi, amit
a tekintetes vármegye régente kedvteléssel praktizált, hogy a szegénylegényböl egy ugrásra pandurkáplárt csinált.
Ilyen viszonyok közt bizvást hihettem, Klári
lelkem, hogy én vagyok az egyetlen plausibilis jelölt
s ezért t e l e g r a f i r o z t a m
(Hogy megörül
Dóczy, ha látja ezt a jó magyar szót.) hogy ne küldd
értem a kocsit az állomásra. Vártam, vártam, kéthárom napig, de Bánffy csak egyre nem szólt, pedig
próbáltam közelében settenkedni.
Ahová fordultam, mindenütt összeütödtem
Nagy Mihálylyal, ki feltünö mogorva arczokat vágott.
— Mi bajod? kérdém. — Mért haragszol?
— Szegény Magyarország! sóhajtá.
— Mi baja van szegény országunknak?
— Erdélyi embert keresnek, barátom. Megint
erdélyi embert. Mindig erdélyi embert.
— Mire ?
— Alelnöknek. Az erdélyiek követelik, hogy a
másik alelnök odavaló legyen. Katholikus legyen és
erdélyi.
Ezt jó tudni, gondoltam magamban és ugrált
a szivem örömemben. Bennem mind a két qualifikáczió megvan. Most, már nem lehetséges más alelnök, mint én. Az én Klárim exczellencziás asszony
lesz — kiabálta belül a szivem. Az lesz, az lesz!
Siettem is ujra találkozni Bánffyval, hogy valahogy figyelmeztessem magamra. A kormányelnököt
könnyü megtalálni, ahol tömeg verödik össze a
klubban, annak a közepén kell lennie.
Hát ott is volt, oda álltam én is a sorba és
igyekeztem kivánatos tulajdonságaimra terelni a
figyelmét. Vagy kétszer szöttem be diskurzus közben : "mi, e r d é l y i k a t h o l i k u s o k " — de
csak harmadszorra reagált, hanyagul odavetette.:
— Igaz, te is erdélyi képviselö vagy.
— Hogyne, kegyelmes uram, természetesen.
— Hirtelenében nem is tudtam.
Ugy tett, mintha nem tudná, hol választottak
meg. Istenem milyen gyöngéd!
No most. Most kell ütni a vasat. Alig vártam,
mig magára marad. Kivántam már pokolba onnan
Molnár Antalt, Nagy Mihályt és a többieket. Hát
nincs ezeknek feleségük, hogy utánuk üzenjen a
klubba és hazahivja öket.
Végre kedvezett a sors, elhagyta öket Bánffy.
Ucczu utána, utját állom a billiardszobában.
— Parancsolsz valamit? kérdé.
— Erröl az alelnökségröl szeretnék exczellencziáddal beszélni.
— Hát mit akarsz felöle tudni ?
— Azt, kegyelmes uram, hogy innen-onnan
már tizenöt éve támogatom a szabadelvü pártot...
— Szép idö — jegyzé meg szórakozottan.
— Azt óhajtottam volna megkérdezni, hogy
van-e már jelölted, kegyelmes uram ?
— Még nincs.
— Én soha se akartam semmi se lenni.
— Az igen szép töled, Menyus, és remélem...
— De már valósággal szégyenlem magamat
otthon . . . nevetséges vagyok a familiám
elött...
Itt volna az ideje, kegyelmes uram . . .
Bánffy összeránczolta a homlokát, és az órájára nézett.
— Igen, itt volna az ideje. Küldök is mingyárt
a kocsim után.
— Itt volna az ideje, hogy reám is gondoljatok. Minden kvalifikáczióm megvan az alelnökséghez.
— Például?
— Erdélyi vagyok.
— És?
— Katholikus vagyok.
— Az igaz — jegyzé meg Bánffy némi zavarral — de . . .
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— Valami kifogásod van talán?
Bánffy egy darabig habozni látszott, végre
megcsillant az a bizonyos félelmetes erdélyi ravaszság a szemeiben.
— Nem, semmi, de egy kérdésem van hozzád.
— Parancsolj, kegyelmes uram.
— Felelj nekem egyenesen. Jóba vagy te
Szilágyi Dezsövel?
Megakadtam. Ez különös kérdés volt. Édes
diplomata eszem, el ne hagyj most. Mit mondjak?
— Hát ugy, ugy, — feleltem vállat vonva.
Mosolygott, mintha megnyugtatná a dolog.
— És ö szeret-e téged? fakgatott odább.
— Ki nem állhat — feleltem meggyözödéssel.
Bánffy még jobban mosolygott s összedörzsölte
a két kezét.
— Nos, hát akkor ne beszéljünk a dologról,
mert az alelnökséghez három kvalifikáczió kivántatik, kettö ebböl sine qua non.
— Mik azok?
— Hogy katholikus legyen az illetö é s h o g y
Szilágyi szeresse.
Hej, Klári, Klári! Kitanulmányozhatatlan ember
ez a mi Bánffynk! . . . Nagy ember ez! . . . Milyen egyszerüen és ügyesen lökött le a szekérröl,
amelybe kapaszkodtam. Kiváncsi vagyok, hogyan
lökött volna le, ha azt mondom, hogy jóba vagyok
Szilágyival és hogy szeret. Mert bizonyosan akkor
is lelökött volna. Nagy malheur, Klári és csak miattad restellem . . . hogy megint nem leszesz exczellencziás asszony. De semmi az. Hátha több leszesz. A
kabinet rekonstrukczióját kezdik emlegetni és megint
nem mehetek haza, szivem.
Felhozatnálak, de amint olvashatod, itt most
rossz a viz. Ne engem szidj, szivecském, de a Kajlingert, az eresztgeti át a tifuszt a vizvezetékcsöveken. Isten ments, hogy a farsangra feljöjjetek.
Különben is Fenyvessynek a leányunkkal való
házasságából, ugy nézem, semmi se lehet. Afiuvagy
föispán lesz Veszprémben s akkor valami bárócsaládba kell beházasodnia, hogy tekintélye legyen,
vagy intendáns lesz itt Pesten s akkor nincs feleségre szüksége. Isten veled, Klárikám, csókol
Menyhért,
U. i. Az alelnöki állást nem hiszem, hogy
egyáltalában betöltenék valaha. Meröben lehetetlen,
ha az a sine qua non, hogy Szilágyi s z e r e s s e
az i l l e t ö t .
Ami abbeli szemrehányásaidat illeti, édesem,
hogy amint irod, egyik otthoni kabátom zsebében
arezképet találtál, amelyben most ráösmersz a
Volksblattok képei után ama Benkö Róza nevü
perszónára, akit Rudnayék nyakgatnak, ez, hidd
meg, becsületemre mondom, nem az én tényem,
ezt a tiszteletreméltó Urányi Imre bátyám adta
nekem azzal a megjegyzéssel, hogy ez madame
Staelnek a fiatalkori arczképe. Tudod, hogy gyüjtöm a nevezetes arczképeket. S hidd meg, Klárim,
hogy ez még mindig jobb, mintha mérgeket gyüjtenék, mint ama bizonyos Gárdos, akiröl most
folyik a szó.
K. M.
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keltettek nemcsak a közönség körében, hanem szakkörökben is. 1887-ben a berlini kormány ajánlataival Rómába ment, hogy a pápa birtokában s a
vatikáni könyvtárban levö "A Pétertemplom és a
Vatikán Rómában" czimü képet megfesse, Ezt a
festményt 1890-ben a bécsi müvészcsarnokban ki is
állitotta, amikor is a király nagy elismeréssel nyilatkozott arról.
— Változások a hadsereg körében. Temesvárról fontos katonai változásokról kapunk
hirt. Eszerint az ottani katonai körökben mind
határozottabban beszélik, hogy az elhunyt katonai föfelügyelö, Schönfeld táborszernagy helyére a temesvári 7-ik hadtest parancsnokát,
báró Waldstätten János táborszernagyot, az
európai hirü katonai irót és hadvezért fogják
kinevezni. Hozzáteszik azt is, hogy a kinevevezés nem fog soká váratni magára, mert az

idei király-hadgyakorlatokat

ö

felsége és

valószinüleg Vilmos német császár jelenlétében
a 7. hadtest területén és pedig elöreláthatólag
Buziás tájékán fogják megtartani s igy az uj
hadtestparancsnoknak idöt kell adni arra, hogy
hadtestét megösmerje. A temesvári hadtestparancsnokság élére lovag Schwitzer altábornagyot, jelenlegi lembergi hadosztályparancsnokot
emlegetik.
— Dalmáczia és Magyarország. Dr. Havass
Rezsö ma este öt órakor felolvasást tartott az
Akadémiában Dalmácziának
Magyarországhoz
való visszacsatolásáról. A felolvasó Dalmáczia
földrajzi helyzetét és történetét ismertette behatóan,
kiemelvén, hogy Dalmáczia teljesen a magyar befolyás alatt fejlödött. A felolvasásnak legfontosabb
része a politikai helyzet és a kereskedelmi
fejlödés kérdése volt. Dalmáczia tengerpartja kincseket ér Magyarországnak, miket mi sohasem
használtunk ki, hanem Fiuméra költöttünk, mely
most hálátlanul viseltetik jóságunkért. Dalmácziának
ötven olyan partrésze van, melyböl a magyar kormány kereskedelmi pontokat teremthetne, mig most
parlagon hever. A Dalmácziában uralkodó érzés
reánk nézve a legkedvezöbb, mert mindig erös volt
a rokonszenv Magyarország iránt, bármennyire igyekezett azt Ausztria harmincz év alatt elnyomni. A
felolvasó sürgösnek tartja Dalmáczia idecsatolását, mert csak igy tudunk Fiuménak versenyt támasztani. A felolvasót lelkesen megéljenezték.

— Teljes napfogyatkozás. E hónap 22-én
teljes napfogyatkozás lesz, melynek legérdekesebb részét nem Európában, hanem Afrikában
Indiában lehet csak meglátni, ami nagy bánatot okoz az európai csillagászoknak. Pedig a
beálló teljes napfogyatkozás nagyon is érdekes
lesz, mert a hold most a földközelben van s
igy tányérja nagyobbnak látszik, mint a napé
és a fogyatkozás teljessége idején ugy elfödi a
napot, hogy széle 19.2 ivmásodperczczel tulszárnyalja a nap szélét. A napfogyatkozás tehát
nagyon teljes és érdekes lesz. Csakhogy a természet pazarló és legszebb csodáit olyanokkal
bámultatja, akik nem értenek hozzá. Természetesen mi európaiak is látunk valamit a napfogyatkozásból, csakhogy ez nagyon is részleges lesz és nagyon jelentéktelen.
— Eljegyzés. Dr. Altman Béla, debreczeni
orvosegyleti titkár eljegyezte Nagy-Báródon Mandel
— A beteg föudvarmester. A gróf Szapáry Géza
Szerén kisasszonyt, Mandel Albert leányát,
betegségéröl elterjedt hirek nagyon tulzottak. Mind— Nemzetközi hirlapirói kongresszus. Az ez
össze annyi igaz, hogy a föudvarmester gyöngélkeévi nemzetközi hirlapirói kongresszust a portugál
dik. Sem közvetetlen veszélyröl, sem orvosi konzifövárosban, Liszabonban tartják meg. A kongreszliumról nem volt szó. Rövid idö mulva valószinüleg szuson részt fognak venni a magyar ujságirók is,
már el is hagyja az ágyat.
akik különben is tagjai a Párisban székelö nemzet— Tóth Vilmos gyógyulása. Tóth Vil- közi szövetkezetnek. Az elnökség fölkereste a budamos förendiházi elnök állapotában — mint
értesülünk — örvendetes javulás
állott be, pesti résztvevöket is, hogy nyilatkozzanak, mely idöminek következtében már e hó végével távozik pontra óhajtják a kongresszus kitüzését. Az "Otta bécsi szanatóriumból, amelyben jelenleg hon" irók és hirlapirók köre legutóbbi választidözik s hosszabb tartózkodásra Nyitrára rán- mányi ülésén szeptember mellett nyilatkozott, mivel
nyáron át a höség türhetetlen Portugáliában.
dul vejéhez, Turóczy föispánhoz.
— Halálozás. Szamosi Jánosné szül, Saus— A budai varpalota képe. A király nem régen fogadta Weeser-Krell mérnököt és akvarell- saye Klotild, dr. Szamosi János kolozsvári egyefestöt s a nejét. A müvésznek megengedték, hogy temi tanár neje, e hónap 11-én 55 éves korában
meghalt Kolozsvárt.
több képet mutasson be és fel is szólitották, hogy
— Zavargás az adó miatt. Biharmegye
a várpalota Istvánterme számára a budai várpalota
Bagamér
községében, ahol a szocziálisták már
képét megfesse. Weeser-Krell elöször 1886-ban
régen
bujtogatják
a népet, tegnap az adófizekülön kiállitással lépett Berlinben a nyilvánosság
elé. Az akkor kiállitott és sajátságos módszere sze- tés miatt néplázadás tört ki. A községi jegyzö
rint madártávlatban megrajzolt képei nagy feltünést ugyanis meg akarta zálogolni mindazokat, akik
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hátralékban voltak az adóval, de a nép ezt
nem akarta megengedni. Százával a községháza elé vonultak, miközben ezeket kiáltották :
— Nem fizetünk adót!
— Le a jegyzövel!
— Le az urakkal!

Megtámadták a községházát, bezuzták az
ablakokat és a jegyzöt keresték, hogy agyonüssék. A jegyzö szerencsésen elmenekült és
csendöröket hivott segitségül. A csendörök megjelenése még jobban felböszitette a zavargókat,
akik a csendöröket is megtámadták. A csendörök fegyverhez nyultak, a nép közé löttek, de
a golyó senkit sem talált. Egy Balogh Imre
nevü munkásember azonban nekiment a csendöröknek, akik keresztülszurták öt ugy, hogy
szörnyet halt. Mindez nem ijesztette meg a
zavargókat. A csendörök nem tudták öket
feltartóztatni: a jegyzö házához vonultak és
azt felgyujtották. Halász Zsigmond székely-

hidi járásbiró értesülvén a zavargásról, Bagamérra akart menni a vizsgálat meginditása
végett, de a határban a nép utját állotta
és fenyegetésekkel visszatérésre kényszeritette. A hatóság megkeresésére Debreczenböl
egy század katona vonult ki Bagamérra.
— Egy palota veszedelme. Még alig két
hónapja, hogy a szatmári uj igazságügyi palotába
beköltözött a biróság, máris veszedelem fenyegeti
a palotát. Mint ugyanis levelezönk irja, a padló
fölött elvonuló vizvezetéki csö megrepedt s mire a
bajt észrevették, az épület menyezetének egy része
erösen megrongálódott. Különösen a nagy diszterem
van nagy veszedelemben s valószinüleg le kell
majd bontani az egész menyezetet.
—
A rejtélyes léghajó. Amilyen nagy volt az
érdeklödés a mult esztendöben, amikor André léghajón az északi sark felkutatására indult, épen
olyan közönyösséggel viseltetik most a világ a vakmerö kutató sorsa iránt. Él-e vagy meghalt, visszatér-e valaha csodálatos tapasztalatokkal megrakodva,
vagy soha hirét se halljuk többé, ez már csak nagy
ritkán foglalkoztatja az embereket. Csak olyankor
kezdenek e kérdések fölött ujra gondolkodni, amikor valami hir érkezik északról, mely rendszerint
alig mond valamit, csak épen hogy a már-már eltünö reményt élesztgeti. Ma is érkezett ilyen hir,
mely igy szól:
Stockholm, január 13.
Nordenskjöld
közölte a tudományos akadémiával, hogy a
külügyminiszterium hirét kapta, hogy augusz-

tus 4-ike és 7-ike közt Angol-Columbiában
az északi szélesség 530°50' és nyugati hosszuság 121°30' foka alatt, hét mértföldnyire a
Quesnel-tótól több szavahihetö
személy
egy léghajót látott. Nordenskjöld ajánlatosnak tartja, hogy az ügyet közelebbröl
megvizsgálják.
Több szavahihetö személy egy léghajót látott,
ez a legujabb hir, mely Andréröl érkezik. Mert
hisz kétségtelenül róla van szó! Ki tudja, mit látott
az a több szavahihetö személy, ki tudja, van-e
valami köze ehhez a léghajóhoz az elszánt északsarki utazónak?
.— A békebarátok gyülése. A Magyar Szent
Korona Országainak Békeegyesülete e hónap 15-én,
szombaton, esti 6 órakor tartja meg rendes évi
közgyülését a Pénzintézeti Tisztviselök Országos
Egyesületének helyiségeiben. (József-tér 1. sz. I. em.)
A közgyülés tárgysorozata a következö: 1. Elnöki .
megnyitó dr. Jókai Mórtól. 2. Titkári jelentés. 3. Az ;
1897. évi zárszámadások bemutatása, 4. Az 1898
évi költségelöirányzat. 5. A "Millenniumi békepályá- .
zat" ügyében kiküldött biráló-bizottság jelentése.
6. Választások: a) egy uj alelnök és számvizsgálók;
b) uj választmányi tagok. 7. Inditványok.
— Földrengés. Szent-Iván-Zelinán (Horvátországban) amint levelezönk táviratozza — ma
éjjel fél 12 órakor gyenge földrengést éreztek.
— Vasuti katasztrófa. Losonczi levelezönk irja, hogy ma éjjel Balogfalva és Feled
között nagy vasuti katasztrófa történt. A 7980.
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számu tehervonat összeütközött a 7953. számu járni. Dolgukat nagyon komolyan fogják fel, hatátehervonattal és ekkor 3 gép kisiklott, 14 kocsi rozatot hoztak, amelyet elküldöttek a belügyminiszteljesen összezuzódott és 7 kocsi megrongáló- teriumnak, valamint Berlin, Köln és Majna-Frankdott. Az összeütközésnek több áldozata is van: furt rendörfönökeinek. A határozat igy szól:
egy gépész és két fütö azonnal meghalt,
A gyülés a gyakran megtörtént indokolategy gépésznek a lába kitört és négy emlan rendörségi letartóztatások után nem látja
ber sulyosan megsérült. A szerencsétlenség
eléggé megvédettnek a polgároknak és különösen
okozóját, a 21 éves Peiker, kinevezett tisztet,
a nöknek személyes szabadságát. Mindenekelött
ki a vonalon lévö tehervonat ellen inditotta
szükséges az, hogy az erkölcsrendörség közegei
pontos megkülönböztetést tegyenek a gyanusak és
vonatját, letartóztatták.
azok között, akikre rá van bizonyitva a bünösség.
— Az énekesnö vagyona. Nagy a biróság
Ezért a rendöri határozatokat s különösen a rendhatalma. Nemcsak azért, mert itél és elitél, nemörtisztviselök szolgálati utasitásait reformálni kell
csak azért, mert ha kérdez, mindent meg kell
és a rendörtisztviselöktöl magasabb kvaliflkácziót
kell kérni, hogy ezzel is az állampolgárok szeméelötte vallani, hanem azért is, mert beavatkozhatik
lyes szabadságának bizonyos garanczia nyujtasa legelrejtettebb toilette-titkokba is. Bizonyára érdesék. Azonkivül a központi fogházban és az erkel mindenkit, mi és mennyi lehet egy énekesnö
kölcsrendörség hivatalában kizáróan nöi hivatalnovagyona, de más ezt nem tudja meg, csak a birókokat és orvosokat kell alkalmazni.
ság. Igy igen érdekes dolgokat deritett ki a biróság
A berlini asszonyok, akiknek nagy felháboroWirth Paula énekesnönek a vagyoni állapotáról. dását könnyü megérteni, ugyancsak nagy reformokat
Wirfh Pauláról a ruházatában kifejtett pompa kivánnak és ha teljesitik kivánságaikat, akkor sokrévén sokat beszéltek már Berlinben, Bécsben és ban segitenek a bajokon, melyeket az erkölcsnemeBudapesten is. Történt azonban, hogy a drága sitö berlini rendörség legutóbbi föllépése deritett ki.
ruhákat szeretö kisasszony egy szabónönek adós A budapestiek különben különös érdeklödéssel vármaradt 3942 forint 12 krajczárral. Be is pörölték hatják e legujabb rendörügy fejleményeit, mert sokérette és a tegnap megtartott tárgyaláson, mint szor panaszkodtak már azok is, hogy az utczákon
Bécsböl irják, a kisasszony ügyvédje azt állitotta; posztoló rendöröket alaposabban ki kellene tanitani
hogy Wirth Paulának nincsen; vagyona, s igy a kötelességeikre. Sokan azt mondják, hogy a mi vilegjobb akarattal sem tud fizetni. Amikor kijelen- szonyaink ezek után még istenesek a berliniekhez
tette azt is, hogy egy esetleges árverés sem járna képest, csakhogy ezt nem lehet ilyen könnyen eleredménynyel, az ügyész és ügyvéd között a követ- dönteni. Mert Berlinben elfogtak egy ártatlant, nyilkezö párbeszéd folyt l e :
; ván azzal a czélzattal, nehogy egy bünös tovább ga— Dehogy nincs vagyona! Hiszen ruhája rázdálkodjék; nálunk pedig ott sétálnak az éjjeli
csak van?
pillék mindenütt, nagyon vigyáznak arra, hogy jól
— Igen, de ez kell a kenyérkeresethez.
észrevegyék öket, olykor valóságos utczai botrányt
—- Bizonyára nem valamennyi! Meg vagyok idéznek elö és ha a rendörhöz megy az ember papéldául gyözödve arról, hogy Wirth kisasszonynak naszra, akkor mindig a pilléknek van igazuk. Nálegalább hat pár harisnyája van..
i lunk nem olyan szigoru az erkölcsrendörség és igy
nem lehet csak ugy hamarjában kimondani a szen— Az ön meggyözödése nem bizonyiték.
— Jó, de annyira még sem mehetek, hogy tencziát, hol jobbak a viszonyok, Budapesten-e vagy
bizonyitékul megszámoljam a kisasszony haris- Berlinben.
nyáit ?
--- Az anya becsülete. Véres pisztolypárbaj
Elég az hozzá, hogy a harisnyák körül for- volt ma délután a József föherczeg lovaskaszárnyágott a vita, de hogy mi van a kisasszony vagyoná- ban. Bakos József gyógyszerész, fiatal házas és
ban, azt ö maga elmondotta egyszer a berlini biró-. Fennusz János mérnök állottak szemben. Egy házságnak, amikor adósság miatt bepöröltetvén, a ban laknak, a Garay-utcza és csömöri-ut sarkán s régi
következö kimutatást terjesztette b e :
idö óta jó barátságban is voltak. Tegnapelött BaVagyonom : 9 öltözék, 4 uszályos ruha, kosné valami kisebb házi-pletyka miatt a folyosón
6 pár keztyü, 3 szinpadi pongyola és czipö, összekapott Fennusz János édesanyjával s a fiatal
1 utczai ruha, 1 jaquette, 2 pár csizma, házi
czipök. Fehérnemü: 30 használt ing és nadrág, asszony nem igen vigyázott a nyelvére. A zajra ki12 használt hálóing, 6 használt fésülö köpeny, jött Fennusznak a hugocskája is, s figyelmez12 használt alsó szoknya, 1. tuczat harisnya. tette a menyecskét, söpörjön a maga ajtaja elött.
Készpénzben 1 márka 95 fillér. 4 kötet Shakes- De az asszony már most a leánynyal is
peare, 4 kötet Schiller, 6 kötet költemény, 1
irómappa tolltartóval, 1 fésü, mosdókészülék, 1 tu- gorombáskodott s ez befutott a bátyjáért, jöjjön,
védelmezze meg a mamát. A két asszony ezalatt
czat zsebkendö, 1 kis bör-jegyzökönyv.
nagyon
egymáshoz férközött s Fennusznak kelEz az énekesnö vagyona. Nem sok, de érdelett
öket
szétválasztani. Ebben a pillanatban
kes, melyböl kitünik, hogy az ügyvédnek volt igaza!
és ebböl bajos 3942 forint és 12 krajczár árát érkezett oda nagylihegve Bakos József s mellbe
lökte a barátját A zajos társaság egyszerre elcsönelárverezni!
. —- Gyöngyös ijedelme. Nagy az ijedelem desedett s szétoszlott. Tegnap délelött két ur
Gyöngyös városában, veszedelem fenyegeti a mulato- volt a gyógyszertárban Fennusz János nevében.
zásokat. Gyöngyösön ugyanis — mint levelezönk Bakos két honvédhadnagyot bizott meg az
irja — olyan járványos a tifusz, hogy a járvány- ügy elintézésével. A segédek háromszoros golyóbizottság be akarja tiltani a farsangi tánczmulatsá- váltásban állapodtak meg, harmincz lépésröl,
gokat. Az óvodákat, és valamennyi iskolákat már be- öt-öt lépés avanszszal. Ma délután négy órakor
találkoztak. Az avanszot egyik sem tette meg. Fenzárták.
— Védekezés a rendörök ellen. A berlini nusz lött elöször s nehány pillanat mulva csattantotta
rendörség legutóbb az erkölcsnemesitök táborába el Bakos a fegyvert. Fennusz megingott s felbukott.
lépett és a maga felfogása és módja szerint fogott Dr. Barakonyi Sándor és dr. Kovács Aladár orhozzá e nemesitö munkához. Egy fiatal asszonyt vosok oda futottak s Fennusznak a feje teteje vérpéldául este a saját házának kapujában elfogtak a zett. Mintegy három czentiméter széles, hat-hét
rendörök, mert nem hitték el neki, hogy a kapu czentiméter hosszu seb tátongott rajta, a seb
bezárása végett ment le födetlen fövel az utczára. területén a csont mélyen be volt szakitva. —
A derék rendörök váltig azt erösitgették, hogy ö A golyót azonban nem találták. Lehet, hogy a
csak olyan éjjeli pillangó, amilyen szép számmal csontról visszapattant s valahol jó távol esett le, de
röpdös Berlin utczáin és egyáltalán nem tartották az sincs kizárva, hogy befuródott a koponya alá. A
szükségesnek, hogy a házban való kérdezösködés- sulyosan sérültet a mentök kocsiján vitték be Dolsel megállapitsák, kinek van igaza: nekik-e, vagy a linger klinikájára, ahol csak éjféltájban tért eszfiatal asszonynak, aki égre-földre esküdözve erösit- méletre.
gette becsületességét. A berlini asszonyokat érthetö
— A legfurcsább miniszter. Sydneyböl irják:
módon felháboritotta a rendörség tapintatlan eljá- Olyan miniszter, aki maga megvonja magától a
rása és nagy gyülést hivtak össze, melyen tiltakoz- szót, bizonyára a legnagyobb ritkaságok közé tartotak az ilyen eljárás ellen. Az asszonyok mozgalmai
és igy az itteni alsóház ismét büszke lehet arra,
rendesen sikerre vezetnek és semmi kétség az iránt, hogy müködésének érdekes mozzanatokkal tarkitott
hogy a berlini asszonyok mozgalma, melyet nagy történetét ismét uj botránynyal gazdagitotta. Az
rokonszenvvel kisér mindenki, eredménynyel fog eset a következö: Mivel a kormány nem egészen
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világos okokból, különbözö javaslatait keresztül eröszakolni akarta, a háznak tegnap délután négy órától ma reggel tiz óra hét perczig együtt kellett ülnie,
ugy hogy a képviselö urak végre is megunták a
dolgot és elhatározták, hogy valahányszor szólásra
jelentkezik valaki, inditványozni fogják, hogy ne
hallgassák meg. Ez inditvány elfogadásának ered-.
ménye az, hogy az illetö szónoknak le kell ülnie.
Legutoljára a közmunkák minisztere akart nagy beszédet mondani. De azonnal felkiáltott egy képviselö
és elöállott az ismeretes inditványnyal. És mi volt
az eredmény? Az, hogy az egész miniszterium, a
közmunkák minisztere is, aki beszélni akart, "tréfából" elfogadta az inditványt. Igy maga vonta meg
magától a szót és ekkor nemsokára véget is ért a
hosszura nyult ülés.
— Veszedelmes flóberezés. Miskolczi levelezönk irja a következöket: Csapossy Gyula, tizennyolcz éves gyári munkás, a napokban flóberrel kiment a gyártelepre, hogy ott verebekre lövöldözzön.
Alighogy odaérkezett, a munkások egyike elvette
töle a fegyvert és abban a hiszemben, hogy nincs
megtöltve, ráfogta Szikora Tamás nevü társára. A
fegyver ebben a pillanatban elsült és a töltés a szerencsétlen munkás oldalába furódott. A gondatlan
lövöldözöt a csendörség elfogta, a sulyosan megsérült munkást a kórházba szállitották.
— Gyilkosság a vasut mellett. Zágrábból táviratozzák, hogy ma délelött, körülbelül, 5 0 0 lépésnyire a Száván keresztül menö
hidtól, borzalmas kettös gyilkosság történt. Kevéssel 11 óra elött a Száva-utczában a viaduktnál
levö vasuti örnek feltünt, hogy az épen elötte elro-

pár héttel ezelött, Öry Mihály bánki kaszálójában,
egy jól kifejlett szarvastehén tünt fel s közé keveredett a szabadban telelö gulyának. Sem a pásztorok,
sem a tehenek nem bántották a messziröl jött bujdosó vendég-állatot, mely a szives fogadtatás után
csakhamar otthon érezte magát és napról-napra
szelidebb lett. Nehány nap multán Öry Mihály ebesi
tanyájára hajtotta a gulyát. A szarvastehén is megindult a többi közönséges tehén-czimborával. De
közel érvén a városhoz, idegen kutyák megtámadták és visszaüzték az erdök felé. A szegény jövevény-állat igy elbujdosott. A Csere felé menekült
és ott a Deák Péter kaszálójában megint a gulyába
vetödött. Ott van azóta és igen jóizüen rágódik a
leveles csutkán. Érdekes jelenség az, hogy a téli
idöben a nemes szarvast az életfentartás ösztöne
mint kényszeriti arra, hogy békésen megférjen a
debreczeni gulyában, mintha csak oda tartoznék.

embert, aki fehér ruhába takarva vitt valami
fejszefélét, a dolog azonban nem keltette fel
figyelmét. A vizsgálóbiró most azt a fékezöt
hivatja vissza, aki a robogó vonatról
figyelmeztette a pályaört, mert azt hiszik,
hogy ez látta a tett elkövetését A sebesültek, akiknek személyazonosságát még nem

válaszolt. A szerelmes ifju ekkor revolvert vett
elö és kétszer rálött a leányra. A lövések egyike

— Sakkverseny telegráfon. A pétervári és
bécsi sakklub között folytatott távirati verseny most
már olyan stádiumba lépett, hogy érdemes a mai
napig vivott küzdelmet bemutatni :
II. Játszma.
I. Játszma.
Yüágps: P é t e r v á r .
Világos: B é c s .
Sötét: Bécs.
Sötét: P é t e r v á r .
1.
1.
d2—d4
d7—d5
e2—e4
e7—e5
Hb8—c6
2.
c2—c4
Hb8—c6
2. Hgl-f3
3. Hbl—e3
3. Ffl—c4
Ff8—c5
Hc6—aö
4.
Fc5Xb4
4. • b2—b4
c7—c6
5. Vdl—a+
5.
c2—c3
Fb4—a5
b2—b4
"d7—d6
6.
b7—b5
6.
0—0
d2—d4
Fa5—b6
7. Va4Xa5
7.
X
Hg8—I6
4
8.
8
a2—a4
b5-b4
9. Fc4—b5
9." Hc3—dl
a7—a6
e2—e4
10.
10.
e7—e
a4—aö
Fb6-a7 11. Hdl—e3
11.
Fb6Xd4
bogó vonat fékezöje hevesen integet a kezé- 12. Ydl—a4
vel bizonyos irány felé. Az ör megindult a
Igen érdekesen alakult a vezérgambit. A vezér
jelzett irányban és csakhamar egy vérében a feketén ugyanis a negyedik huzás után egy tisztet
heverö párra talált. A férfi mintegy negyven áldozott, hogy három parasztra üthessen é s ezután
éves lehetett, a nö pedig harmincz. Mindketten a legnehezebb bonyodalmat idézte elö, hogy igy a
csak hiányosan voltak öltözve és testüket borzasztó sebek boritották. Alig volt már bennük versenyszabályok által megállapitott gondolkozási
valami élet. Az ör rögtön értesitette a rendör- idöt kihasználhassa.
— Szerelmi dráma. Horvátország
Lukács
séget és az államügyészséget. A vizsgálóbiró azonnal kiment a helyszinére, ahol nevü községében — mint levelezönk irja — nagy
a két sebesültet megtalálták.
Állapotuk izgatottságot kelt az a szerelmi dráma, melynek
igen sulyos volt már akkor. A férfinak Fischer földbirtokos 18 éves Gáspár nevü fia és
orrcsontja és homloka volt behasitva. Az asz- ugyane helység Seidenschweif nevü jómódu keresszonynak a homloka volt összezuzva. Az orvos kedö Mária leánya a hösei. Az ifjak szerelmi viszonyt
bekötözte sebeiket és kórházba szállittatta öket.
A gyilkos kilétét nem sikerült eddig ki- folytattak, de az ifju folytonosan féltékenykedett a
nyomozni. A vasutiör látott ugyan a jelzett leányra. A héten bál volt és a leány többet mulairányban egy embert elsietni, de nagyon messze tott egy idegen fiatal emberrel, mint azt az ifju
volt töle, ugy, hogy nem ismerhette föl. A Fischer szerette volna. E miatt szemrehányást is
Száva-utczában állomásozó rendör látott egy tett a leánynak, ki ekkor nem a legbarátságosabban

állapitották meg, aligha maradnak
életben.
— Hogy lett Weisz Móricz nagy hazafi?
Nagyváradon nagyon szeretik Papp Miklós pénzügyigazgatót, de mégis azt mondják rá, hogy fináncz,
aki csak az adót hajtja be. Emiatt a szépséghibája
miatt a derék Papp Miklós sehogyse tud bejutni a
törvényhatósági bizottságba. De az intézö körök
erönek erejével be akarták szoritani városatyának.
Értekezletet hivtak tehát össze, amelyen az elnök
kijelentette, hogy egy embernek le kell köszönni, hogy
ürüljön egy hely a pénzügyigazgató számára.
Valaki elkiáltotta magát, hogy mondjon le
Weisz Móricz!
— Éljen Weisz Móricz ! kiáltotta száz torok.
De Weisz Móricz kézzel-lábbal tiltakozott és
kijelentette, hogy ö nem akar leköszönni. Szavait
azonban be sem tudta fejezni, mert isméi felzugott
a kiáltás :
— Éljen Weisz Móricz !
Az ünnepelt férfiu tovább tiltakozott, de az
elnök méltatva Weisz Móricz hazafias önfeláldozását, neki a leköszönésért a gyülés nevében jegyzökönyvi köszönetet
szavaztatott
— Szarvas a debreczeni erdökben. Még azok
a bizonyos legöregebb kaszáló birtokos-czivisek sem
emlékeznek, hogy valaha láttak volna ebhez hasonló
nemes vadat a debreczeni erdöségben. Mint ottani
levelezönk irja, senki sem tudja honnan, mi módon,

el is találta az ifju leányt. Fischer most maga ellen
forditotta fegyverét és halálra sebezte magát. A
leány állapota is aggasztó.
— A miniszterelnök lexikona. Báró Bánffy
Dezsö miniszterelnök ma délután kihallgatáson fogadta dr. Gerö Lajost, a "Pallas" vezérigazgatóját,
ki a miniszterelnöknek az épp most befejezett "Pallas Nagy Lexikon" egy neki ajánlott diszpéldányát ajánlotta fel E példány meritett papirra van
nyomva és kiállitása egyáltalán rendkivül diszes.
Báró Bánffy igen kegyesen fogadta a figyelmet és
nagy elismeréssel nyilatkozott a lexikonról, különösen hangsulyozva annak nagy fontosságát a magyar
kulturára.
— Az uzsoráskirály Toncsikája.
Sehreiber
Adolfot mindezideig nem sikerült kézrekeriteni. Tegnap este a rendörség néhány gyanus helyen házkutatást is tartott, de eredmény nélkül Érdekes,
hogy az uzsorás a hatóságok elött mint borügynök
szerepelt, igy van az adókönyvbe iktatva, e czégér
alatt bérelt a dohány-utcza és Almássy-utcza sarkán
egy ötszobás lakást. Az elsö emeleti lakásnak a
lépcsöházból van a bejárata, mely igen alkalmas
volt arra, hogy a katonatisztek, az elökelö urak és
szégyenlös gavallérok feltünés nélkül besurranhassanak. Az uzsorás felesége tegnap Farkas rendörtanácsosnál kért kihallgatást. Elpanaszolta, hogy
már nagyon terhére vannak a lakásán tartózkodó
detektivek. Nem tudja elképzelni, hogy miért üldözik az ö "áldott", jó férjét, aki Amerikából is
olyan tisztességgel tért vissza, — a fövárosba. A
detektivek már nincsenek a lakáson, de azért foly-
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ton ott czirkálnak a kapu körül. Schreiber már
abban is kitapasztalt mester volt, hogy a feleségét
is be tudta csapni. Az asszony szentül hiszi, hogy
Adolf egy mintaférj. Az öreg ügyesen meg is tudta
örizni családapai jó hirnevét. Senki sem álmodta
volna, hogy Schreiber papának szeretöje is van.
A vele összeköttetésben állott gavallérok bizonyára
összecsapják kezeiket, ha megtudják, hogy az öreg
egy orfeumi énekesnö kegyét birja hosszu idök
óta, aki persze másokat is boldogit szerelmével
Az uzsoráskirály szeretöje több lakást tart a fövárosban és elég csinos leány. Több jel arra mutat,
hogy Schreiber
hajóra szállott. Hetekkel ezelött
megérezhette a veszedelmet. Erre vallanak azok a
körülmények, hogy fiát elküldte ismeretlen helyre,
egyik cselédjét pedig elbocsátotta. Az asszonynak
azt mondta, hogy fürdöre megy, azért kénytelen öt
elbocsátani. Az is jellemzö, hogy a házkutatás
alkalmával egy kézi börtáskában 300 darab
bianco-váltót találtak összecsomagolva. Schreiber
Adolf fényképét tegnap sokszorositották. Ha tényleg
már nincs a fövárosban, az áldozatainak, — no meg
szeretöjének, Toncsinak is juthat egy-egy darab
emlékbe.
— Sluszanski Filemon. Ezt a nevet mi is,
mások is most hallják elöször, pedig, amint fiumei
levelezönk irja, nevezetes ember. Fiumében élt
sokáig, fiumei leányt vett el feleségül és ezelött öt
évvel Fiuméban hagyva családját, elment Madagaskar
Majunga nevü kis helységébe. Elöször még Zanzibárban volt egy ideig, ahol szerencsés vállalatok vagyonhoz
segitették. Madagaszkárban nagy szolgálatokat tett a
francziáknak madagaszkari expedicziójuk alkalmával s azért most a franczia kormány inditványt
nyujtott be a parlamenthez, hogy öt méltó
jutalomban részesitse.
Az inditvány következöleg
hangzik :
Sluszanski
ur, kereskedö, nös, családos,
néhány év óta Majungaban van letelepedve.
A kérvényéhez csatolva levö
okmányokból
kitünik, hogy ö tevékeny részt vett a madagaszkari expediczióban. Az ö kitünö és erélyes
közbenjárása azt eredményezte, hogy az expediczió egyik flottája, melyet a hovas-iak aláaknáztak, megmentetett. Az ottani bennszülöttekkel
való viszonya tette lehetövé tábori kórházaink
élelmezését. Francziaországboz való vonzalma fölébresztette a hovas-ok gyülöletét, akik vagyonát
megsemmisitették. Sluszanski ur a kormánynál
kártéritést sürget a katonai expediczió alkalmával
szenvedett jelentékeny károsodásáért.
A helyzetet, melybe Sluszanski jutott, tanuk
és katonai hatóságoktól eredö okmányok igazolják.
A képviselöház magáévá tette Sluszanski kérelmét
s elrendelte, hogy az a hadügyi és a gyarmatügyi
miniszterekhez tétessék át. Sluszanski felesége most
várja a franczia miniszteriumok végzését, mely hir
szerint 50.000 frank kárpótlás
és Párisban egy
jó állami hivatal elnyerése lesz.
— Két tót lap bukása. Ma két tót lap bukásáról kapunk hirt. A Dom a Skola czimen Karel
Salva szerkesztésében megjelent tót tanügyi lapot
államellenes üzelmei, föleg a cseh-tót szövetség eszméjének propagálása miatt az iskolákból kitiltották.
A tanitók elpártolása által elöfizetöinek száma olyan
rohamosan fogyott, hogy saját bevallása szerint alig
száz elöfizetö számára lapot irni lehetetlen. Kimult
XIII. évfolyamában. Ez tehát mégis csak kritikus
szám. — Ezzel egyidejüleg az " Obzor" czimü közgazdasági lap is beadta a kulcsot, de kimulása nem
olyan disztelen, mert beleolvadt a
Slovencka
Listy-be, mely jelenleg Karel Salva szerkesztése
alatt ugyanazokért az eszmékért küzd, mint a néhai
Dom a Skola.
— Mikor a diplomata versel. Régi idök mondái tudnak olyan eseteket, amikor a költök csodákat
tudtak müvelni és ha boldogulni nem tudtak, lantjukat vették elö, melynek segitségével meginditották
a köveket, megszeliditették a legvadabbakat is és
egyszerre elértek mindent, amit akartak. Ma a múzsa
már nem müvel ilyen csodákat, s hogy a költö
elnyerje a babért, elöször el kell költöznie ebböl az
árnyékvilágból. Ma azonban a félhold birodalmából
olyan hir érkezik, mely erösen megingatja azt a
közhitet. A hir szereplöi: a szultán, Ghalib bey
volt berlini török nagykövet és Ghalib bey a költö.
A két utóbbi voltaképen egy személy s amit nem
tudott elérni a diplomata, azt elérte a költö. Ghalib
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bey, mint ismeretes, mert sokáig hiába kérte fizetésének folyósitását, egyszerüen ott hagyta Berlint és
haza ment
Konstantinápolyim, ahol
a szultán nem is fogadta öt. Kegyvesztett lett a szegény diplomata s most visszanyerte a szultán
kegyét a költö. Vasárnap ugyanis a verselö
néhai diplomata hosszu arab költeményt juttatott a
szultánhoz, melyben elmondta kalandjait és bocsánatért könyörgött. A szultánnak annyira megtetszett
a költemény, hogy ismét kegyébe fogadta Ghalib
beyt és megparancsolta, hogy ezentul adják ki neki
havi 6000 piaszternyi járandóságát. A verselö diplomata nagy örömében hamar még egy költeményt
irt, melyben megköszöni az uralkodó nagylelküségét.
Csak vigyázzon a verselö diplomata, hogy ez a második költemény, ha nem tetszik a szultánnak, ismét
meg ne foszsza öt fizetésétöl!
— Gázrobbanás. Berlinböl táviratozzák, hogy
délelött a schönebergi
(Berlin mellett) angol gáztelepen a gázelvezetö épületben robbanás volt. Az
épület ablakait és ajtait kitörte a robbanás, a tetöt
pedig részben szétrongálta. Három ember meghalt,
három pedig sulyosan megsebesült.
— Nyolczezer forint a czipöben. Egy Sinsig
Leonhard nevü kereskedöt szállitottak be tegnap a
bécsi országos törvényszékhez, aki Németországból,
nagyobb összeg elsikkasztása után megszökött. Megmotozásakor 8000 forintot találtak egyik czipöjében
és 10.000 forintot az ingébe bevarrva.
A német
hatóságokat, amelyek Sinsiget körözték, értesitették
az elfogatásról.
— Végzetes tévedés. Dr. Kósa Nándor törvényszéki birót sulyos csapás érte. Negyedféléves
fiával tévedésböl benzint itatott
ásványviz helyett
s a kis gyermek sulyos belsö sérüléseket szenvedett. Szülei lakásán ápolják.
— Öngyilkos hivatalnok. Okányi Árpád hivatalnok, aki tegnap bejelentette szüleinek, hogy öngyilkos lesz, ma a budai Fazekas-erdöben sziven
lötte magát. Beszállitották a törvényszéki halottas
házba.
— Tüzbe ejtett gyermek. Nyustyán — mint
levelezönk jelenti — Oláh Ignácz és felesége dolguk után nézvén, otthon hagyták magukra köt gyermeküket. A nyolcz éves nagyobbik fiu dajkálta másféléves hugát és eközben beleejtette a tüzbe. A kis
gyerek elégett. A szülök ellen vizsgálatot inditottak.
— Megesketett testvérpár. Waldkirch német
városkában történt meg a következö érdekes eset.
Egy jómódu polgár leánya ment a templomba esküvöjére. Bátyja, aki a templomig kisérte, fölvezette
az oltárhoz, aztán ott is maradt mellette, a völegény helyén. Hogyan, hogyan sem, de ***-"* ugy
történt a dolog, hogy a völegény, amenyasszony,a
bátyja és az egész násznép szótlanul nézte, hogy
a lelkész a völegény helyett a menyasszony bátyját
áldotta meg. A kétségkivül nagyon szellemes testvérpár talán hüséget is esküszik egymásnak, ha a
közönségböl fel nem világositja valaki az esketö
lelkészt, aki aztán boszusan ütötte helyre a megesett tévedést.
— A vitrioldráma halottja. Nem régen megirtuk, hogy Lang-Enzersdorfban
Gregorovics
kisasszonyt vitriollal leöntötte Kodolitsch
asszony,
akinek férjével bensö viszonyt folytatott. A kisaszszony tegnap sebeiben meghalt. A szerencsétlen
leány nagyon sokat szenvedett : arcza és egész felsö
teste sebekkel volt boritva. Betegségének ideje alatt
Kaposi tanár klinikáján feküdt, ahol idöközben
egészséges leánygyermeket szült. Vasárnap vérmérgezés állott be és ekkor elvesztette eszméletét, melyet nem is nyert többé vissza. Kodolitsch asszony
még a börtönben van. A birósági vizsgálat még
nincsen befejezve. Mindenekelött elmebeli állapotát
vizsgálják meg.
— Egy hidóriás. A romániai óriás Cernavodahidat ismertette a Magyar Mérnök és Épitész Egyletben ma Enyedi Béni, a Co de Fives Lille párisi gyár
munkavezetö fömérnöke. A hid, melynek megnyitása
a mult évben volt, a Duna hidak és a kontinensen
levö hidak között a leghosszabb. Hosszuságra és
nagyságra egyedül a Forth-hid haladja tul. Az
épitéssel kapcsolatos müszaki müveletek közül fökép
a hid emelése járt legtöbb nehézséggel. Az elöadást
a közönség élénk tetszéssel fogadta.
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10 oráig.
A föváros középitési bizottságénak
ülése
5 érakor az uj városházán.
Az országgyülési néppárt értekeelete a párt
helyiségében (József-utcza 10) este 6 órakorBeiratkózások & müegyetemén a Ü. félévre,
Árverés a zálogházban (VI., Eötvös-uteza Z)
délelött 9 órától.
A magyar jelzálogbank 3 százalékos zálogleveleinek évi sorsolása a bank helyiségeiben délelött
10 órakor.
Lehman Lili dalestélye a Vigadó nagy termében.
A szabad Hczeum felolvasása a IV. ker. reáliskolában (Reáltanoda-utcza).3 Felolvas
Lenkai Henrik a
német irodalom remekeiröl /*5—3/i6ig.
Föpróba a Magyar szinházban a "Beoltott
földesúr" ból délelött 10 órakor.
Bematató a népszinházban a "Babá" czimü
operettének.
Téli kiállitás a mücsarnokban. Nyitva délelött
9 órától 4-ig. 5 órától 9-ig. Belépö-dij 50 kr.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* A kormány képvásárlásai. Tegnap felsoroltuk
azoknak a müvészeknek a neveit, akiktöl a kormány
képeket vásárolt részint a mücsarnokból, részint a
nagybányaiak kiállitásáról és a Nemzeti Szalonból.
Itt következnek azok a müvek, amelyeket a téli
tárlatról megvettek: Paczka Ferencztöl: "Bibliai
tájkép", Koszta Józseftöl: "A hazatérök", Tornai
Gyulától: "Innocentia", Karlovszky Bertalantól: "XIII.
Lajos-korabeli alak", Szenes Fülöptöl: "Vesztett
boldogság", Spányi Bélától: "Öszi táj", Koroknyai
Ottótól: "Hasztalanul", Bezerédy Gyulától: "A mester", Mihalik Dánieltöl: "Esö után", Szlányi Lajostól: "Est", Bosznay Istvántól: "Öszszel", Zempléni
Tivadartól: "Érdekes vendég", Ipolyi Sándortól:
"Erkel Ferencz géniusza". Ezenkivül még két müvész egy-egy festményének megvásárlása iránt az
alkudozások folyamatban vannak. A felsorolt 13 mü
vételára összesen 12,200 forint.
* Sauer második hangversenye. Sauer Emil,
aki hétfön oly rendkivüli sikerrel hangversenyzett,
e hónap 25-én Chopin-estélyt ad a Vigadóban. Jegyek Rózsavölgyi és társánál kaphatók.
* A Burgszinház uj igazgatója. A Burgszinház
igazgató-válsága alighanem a közel jövöben véget
ér. Dr. Schleuther Pállal, a "Vossische Zeitung"
kritikusával ujból tárgyalásokat folytatnak, amelyek
valószinüleg sikerre vezetnek. Ez esetben már február elején átvenné az igazgatást.
* A zenepiaczról. Klöckner Ede kiadásában a
csinos zenemüvek egész sorozata látott napvilágot.
A "Zenélö Magyarország" czimü vállalat, amely e
czég kiadása, minden füzetben 5—6 kedves dalt és
tánczdarabot nyujt; ilyen füzet havonkint kétszer
jelenik meg és egynek-egynek ára mindössze 20
krajczár. Ugyancsak Klöckner Ede bocsátottá közre
Ivánfy Ivánnak "A betyár szerelme" czimü énekre
és zongorára irt dalát, Yvon "La Serenata" czimü
polkamazurját és Lányi Ernö négy uj nótáját.
* A lipótvárosi kaszinó estélye. A lipótvárosi
kaszinó e hónap 15-ikén fényes hangversenyt rendez elsörendü müvészek közremüködésével. Marconit, Ondriceket és Butt Klárát hivták meg erre az
estélyre.
* Kamarazene. A Hubay-Popper vonósnégyes
társaság e hónap 21-ikén tartja ötödik estélyét
Kasztner Alfréd és Hikisch János közremüködésével.
Elöadják Csajkovszky es-moll quartettjét, Spohrnak
hárfa-kettösét és Mozart klarinét-ötösét.
* Vendégszereplés. Lánczy Ilka és F e n y vesi Emil, a Vigszinház tagjai, három estén át Miskolczon vendégszerepeltek. Az "Államtitkár"-ban, a
"Trilby"-ben és a "Valéni nász"-ban léptek föl.

A baba.

— Audran operetteje. Elsö elöadása a Népszinházban
1898. január 18-ikán. —
Porzsolt igazgató jó izlésére vall, hogy a
franczia operette-irodalom diszkrétebb termékei
---- Kriegner-féle Akáczia-arczcréme 1 forintért, között kutat. Igy nem átallotta szinre hozni Planszappan 50 krajczárért kapható a Magyar korona quette "Varázsgyürü"-jét, amelynek nincs egyetlen
gyógyszertárában. Budapest, Calvintér.
sikamlós helyzete sem és amely ennek daczára a
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szinház kasszadarabja lett. Vonzóerejére, azt hisszük,
még szükség is lesz egy darabig, mert Audrannak
ma bemutatott operetteje nem közeliti meg annak
az értékét.
- A "Baba" meséje, hangulata, zenéje tulfukar,
s ilyenkor a diszkrét múzsa emlékeztet azokra a
bizonyos fiatal hölgyekre, akik müveltek és jól tudnak fözni, ámde nincs hozományuk. Az "Üdvöske"
szerzöje is ezuttal nagyon kevés inspirácziót hozott
magával a szinpadra, ellenben müvelt és mindig tud
szervirozni.
Lancelot, a darab höse, noviczius a kolduló
barátoknál. Testtel-lélekkel a valláson csüng és
borzad a nöktöl. Nagybátyja másként gondolkozik
és négyszázezer tallért igér neki, ha megnösül. A
kolduló barátoknak, akikhez Lancelot elszegödik,
fáj a foguk erre a tekintélyes összegre s ezért a
fiatal embernek egy modus in rebus-t ajánlanak. A
szomszéd városban él Hilarius mester, aki az automata-gyártást oly tökélyre vitte, hogy babái tudnak
nemcsak járni-kelni, hanem beszélni is. Ha Lancelot
egyet kiválasztana közülök és bemutatná mint menyasszonyát a nagybácsinak, a császárnak is, az
istennek is megadatnék, ami az övék. Lancelot igy
látszólag teljesithetné nagybátyja óhaját, anélkül,
hogy szerzetesi fogadalmát meg kellene sérteni.
A noviczius megfogadja a tanácsot és a kolduló barátok áldásától kisérve indul utnak. Hilarius
mester, az ördöngös automata-gyáros, csak a napokban fejezte be két remekét: az egyiket felesége, a
másikat Alésia leánya képére alkotta. Az automataipar eme gyöngyei tudnak mindent, ami egy ilyen
géptöl telik és nem telik. Szavalnak, dalolnak és tánczot
járnak. Kár, hogy mire Lancelot a csuda-mühelybe
érkezik, már össze is törtek. A jobblétre szenderült
automatát azonban készséggel helyettesiti Hilarius
mester leánya, Alézia, akinek füzöje alatt egy valóságos, eleven sziv dobog. Az ifjunak, aki elött
Alézia mint rugóra járó automata jelentkezik, megtetszik a csinos gépecske és nyomban meg is veszi,
haza szállittatja és megesküszik vele. Mi sem természetesebb, minthogy megtudva, hogy az automatamenyecske nem papirmaséból készült, szivesen kiábrándul vallásos rajongásából és házasságuk oly boldog
lesz, amilyen boldogságról Hilarius mester automatái
soha sem álmodhatnak.
Ezt a kitünö ötletet Maxime Ordonneanx
kétfélekép dolgozhatta volna fel: vagy burleszkül,
vagy poétikusan. Ö egy harmadik módot választott
és az elmondott eseményeknek kronológikus felsorolására szoritkozott. Régen láttunk franczia szövegkönyvet, amelyben ilyen kevés szellem és vidámság
volna. Gondoljunk a "Hoffmann meséi" automatájára és többi alakjaira! Mily érdekes miszticzizmus
veszi körül valamennyit! Az Ordonneaux alakjai se
nem hangulatosak, se nem jókedvüek.
Az Audran zenéjéröl körülbelül ugyanezt lehet elmondani. A mester is öreg napjaira, mint egy
jónevü automata, tuczatjával szállitja a párisi szinházaknak a darabokat. És ha kihamvad benne az
isteni szikra, a "sacre feu", ugy kidob egy skatulya
gyufát. Néha annyit sem. Ilyenkor azonban egy jól
nevelt automata ki szokta jelenteni azt, hogy:
zárva!
'"
,
A franczia zenei stil azonban végtelenül édes
és megvesztegetö. Ez nem az Audran stilje, ez a
legutolsó párisi variété-szinpad házi zenészéé is.
Ezen a nyelven beszél minden franczia zenész, mert
másként nem is tud beszélni. Innen van az, hogy
Audrant cserben hagyhatják az ötletei, de mindig megmarad számára a franczia zene nyelvjárása
és dialektikája, mely közkincse minden francziának.
S ezt a kincset a boldog szajnaparti muzsikusoknak minden idökben honorálni fogják..
A mai premiére közönsége is ezen az állásponton volt, söt a darab brilliáns alapötlete kedvéért megbocsátott annak az iztelen, hosszu lének,
amelyben e s u j e t - t föleresztették. Az elsö képet, bár
zeneileg még a legbecsesebb, tartózkodóan fogadták;
a másodikban elszórakoztak Hilarius mester automatáin (a gyermekvilágnak, mint a Babatündér látványosságaiban, ugy ezekben az automatákban is
sok gyönyörüsége fog telni), és a harmadik képnél,
amelynek zenéje a legnépszerübb, ugy nyilt szinen,
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mint a függöny legördültével, többször kitört a tet- hanem az a rendszer a hibás, amelylyel a
szés zaj. Néhány ismétlés is volt.
város lakosságának vizszükségletét ellátják. A
A czimszerepet Küry Klára játszotta. Ha egy káposztásmegyeri vizmü egészen jó, közegészfiligránabb megjelenésü és poétikusabb kedélyü mü- ségi szempontból kifogástalan vizet szolgáltat,
vésznö talán teljesebb illuziót kelthetett volna is e sze- hanem a legnagyobb kutmüvek vizszolgáltatárepben, rendkivül nagy szinpadi ügyességével és le- sának is megvan a határa. Látjuk, hogy a káleményével határozottan nagy érdemeket szerzett az posztásmegyeri vizmü a mostanihoz hasonló
szárazságban nem képes naponta 43—46,000
est külsö sikere körül. A novicziust Hegyi Aranka köbméter viznél többet adni, azt meg tudjuk,
énekelte igen finoman, de a negyedik kép tulplasz- hogy a város vizszükséglete igy téli idöszakban
tikus jelmeze helyett szivesebben látnánk egy gyön- is naponta 83,000 köbméter. A hiányzó vizgédebb hatásut. Németh, Vidor, Solymosi és mennyiséget okvetetlenül elö kell teremteni.
Csatai Zsófi is minden jót nyujtottak. A darab kiÉs ez igen nehezen megoldható kérdés
állitása nagyon diszes.
m. g.
volna akkor, ha Budapest valahol Kecskemét
tájékán feküdnék. Akkor nem lehetne a kérdést másként megoldani, mint csak uj viztelepek keresése és uj vizmüvek felállitása által.
(A mai közgyülés.) A választás eredményének Ámde Budapest szerencsés fekvése maga nyujtja
kihirdetésével kezdödött a föváros mai közgyülése. e kérdés megoldásának legegyszerübb és legMindössze 298 szavazat érkezett be s az összeol- biztosabb módját. Itt folyik el Budapest melvasásnál megtörtént, hogy az egyik jelölt javára lett a jó öreg Duna soha ki nem apadó, mindig ujuló, nagy viztömege. Ha vizvezetékünk
360 szavazatot irtak. Ujra összeszámitották s e berendezésének mai alakját megváltoztatjuk és
miatt nem hozhatták a megválasztottak névsorát a Duna önként ide kinált vizét igénybe veszmég tegnap a közgyülés tudomására.
szük, akkor nemcsak a mai vizkalamitásokat
Elsö osztályu tanácsjegyzök lettek: Józsa lehet megszüntetni, de hasonló kalamitások
Mihály, Rakita Dezsö, Herein Károly, Szily József, felmerülése ellen a jövö nemzedéket is messze
Komáromy Ignácz, Eszláry Sándor, dr. Baintner Tiva- idökig biztositani.
dar, dr. Sacher István, Kozáry László, Molnár Kálmán,
Ma a város minden vizszükségletét a káFöldváry Antal, Gergelyi Sándor, Rózsavölgyi Antal,
Márkus Imre, Marich Géza, Amtmann Géza, Piper- posztásmegyeri és a budai vizvezetékeknek
kovits Bátor, dr. Melly Béla ; elsö osztályu árva- kell kielégiteni. Mivel ezek a vizmüvek nem
széki jegyzö:
dr. Rill Ágoston, másodosztályu tudnak annyi vizet adni, amennyire a várostiszti ügyész : dr. Kobler Ferencz, Csete Kálmán, nak szüksége van, pótolják azt, ahogy lehet;
Sebök Béla.
jobb hiányában a jó viz közé bocsátják a
Különbözö kisajátitások, telekvásárlások voltak mesterséges szüröknek baktériumokkal teljes
ezután a napirenden. Ezek minden vita nélkül men- vizét is és ezzel elrontják, fertözötté teszik a
tek keresztül. A párisi világkiállitás ügyében Rözsa- tiszta, jó vizet is. Ha pedig a mesterséges
völgyi Gyula tanácsnok elnöklete alatt nagy szürök vizét csak egyes kijebb fekvö városbizottságot küldöttek ki. A villamos városi vasut részekbe vezetik, akkor létrejön az az abnorigazgatósága a fövárossal - kötött szerzödése ér- mitás, hogy a város belsö területén tiszta, jó
telmében lényeges tarifaleszállitás iránt tett ja- vizzel öntözik az utczákat, mossák a bérkocsikat, szóval mindenre jó vizet használnak,
vaslatot, amelyet a tanács is pártol. Dr. Kovács a külsö városrészekben pedig ivásra is csak
Pál szeretné, ha az összes vonalakon leszállitanák fertözött vizet kap a lakosság.
a viteldijat. Kasics Péter inditványozza, hogy köEzt az abnormis helyzetet minden áron
telezze a közgyülés a társulatot, hogy alkalmazot- el kell kerülni, vagy ha már megvan, minden
tainak a helyzetét könnyitse meg. Ez nincs napi- áron meg kell szüntetni. Budapest illetékes
renden szól izgatottan közbe Márkus József köreinek mai gondolkozása szerint az adott
föpolgármester. Rácz Károly a tanács javaslatát helyzetet csak ugy lehet megjavitani, ha a
pártolja s ezt a közgyülés is elfogadta nagy több- város uj viztelepeket keres és annyi vizmüvet
séggel. A gyülés alatt egy keletkezöfélben volt épit, amennyi képes lesz naponta a mostani
affért is elintéztek. Matuska Alajos alpolgármester 83.000 köbméter egész szükségletet fedezni.
Akkor aztán lesz elég jó ivóviz és azonkivül
megneheztelt Kasics Péterre, amiatt, hogy ez az al- az utczák, terek, kertek öntözésére és minden
polgármester-választás ellen fölebbezett. Ennek a vizszükségletünk fedezésére a drága, j ó vizet
neheztelésnek a tegnapi közgyülés után bizalmas fogjuk használni.
beszélgetés közben kifejezést is adott s ma kölIgen ám. De Budapest gyorsan fejlödö
csönös magyarázgatásokkal intézték el a dolgot a nagy város és nagy arányu hirtelen fejlödése
diszterem egyik mellékhelyiségében.
következtében nehány év mulva ujra felmerülnek a maihoz hasonló kalamitások, a viz,
Kettös vizvezeték.
a megszaporodott lakosság és a terjedelemben
Budapesten ismét felszinre került a viz- is megnövekedett város szükségletét nem fogja
vezetéki kalamitások kérdése, még pedig most fedezni. Akkor is majd elöször azzal állanak
sokkal jelentösebb alakban, mint eddig. Ekkorig elö, hogy a lakosság nagyon pocsékolja a vicsak egyes, a város közegészségi viszonyai zet és mikor belátják, hogy ezzel az elmélettel
iránt érdeklödö szakférfiak szólaltak fel és nem boldogulnak, ismétlödik a mai kapkodás.
figyelmeztették az illetékes hatóságokat a viz- Keresnek uj viztelepeket, épitenek uj vizmüveket.
vezetékünk helytelen rendszeréböl kifejlödhetö És a város gyors fejlödésé következtében ez az
közegészségi veszedelmekre. Ezek a felszólalá- állapot gyakran ismét és ismét meg fog ujulni.
sok persze csak hirlapi czikkek voltak, hiány- A város milliókat és milliókat fog elkölteni, a
zott a bürokratikus "aktaszerüségük", hát egy- vizkalamitások pedig csaknem minden évtizedszerüen agyonhallgatták. Most azonban a hiva- ben ismétlödnek.
Be kell látni, hogy ez hibás rendtalos apparátus legilletékesebb közege: Budapest
tiszti föorvosa, hivatalosan szólal fel és a viz- szer. És ha ezt beláttuk, szakitsunk az eddigi
vezeték ivóvizét oki kapcsolatba hozza a város kapkodással, a mostani félrendszabályokkal, a
területén sürün fellépö tifuszesetekkel. Ez már baloknak ideig-óráig való elodázásával. Ezen a
"aktaszerü". Ezt már nem lehet agyonhall- helyzeten alaposan és biztosan csak a kettös
vizvezeték berendezésével segithetünk. Látgatni.
juk,
hogy a káposztásmegyeri vizmü a mosÉs élénken tárgyalják a kérdést a lapok,
a tanács, a közigazgatási bizottság, a városi tanihoz hasonló száraz idöjárás mellett is képes
közgyülés, söt még a képviselöházban is inter- naponta 43.000 köbméter tiszta, jó vizet adni.
pelláczió történt e tárgyban. Most már tenni Ezt a vizet meg kell tartani ivóviznek és a
kell valamit. Nem lehet a kérdés elöl általános konyhai szükséglet számára ugy, hogy ez a
feleletekkel, vagy a vizpocsékolás elméletének viz csak a konyhák és az ivóvizek csapjaihoz
ujabb fölállitásával kitérni. Budapest hatszáz- kerül, minden más vizszükségletet, tehát az
ezer lakosának ivóvizre, még pedig tiszta, az utczák, terek, kertek öntözését is a Dunából
csöhálózaton
egészségre nem ártalmas ivóvizre van szük- Ujpest felett kiemelt és külön
sége. Ezt a lakosságnak joga van követelni, a bevezetett közönséges Dunavizzel kell ellátni.
A káposztásmegyeri vizmü mai 48.000
hatóságnak pedig kötelessége elöteremteni.
Valóban csodálatos, hogy a város urai nem köbméter napi vizszolgáltatásából, Budapest
akarják ezt a kérdést helyesen és a maga egé- 600.000 lakosára számitva, naponta fejenkint
szében megérteni. Nem akarják belátni azt, 71 liter jut és miután csak ivásra, konyha- és
hogy voltaképen nincs hiány az ivóvizben, háziszükségletre naponkint a legmagasabb szá-
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mitás szerint is átlag fejenkint csak 40 liter
viz szükséges, ebböl az következik, hogy egyrészröl a káposztásmegyeri vizmünek hosszu
ideig csak mérsékelt erövel, tehát kevesebb
költséggel kell dolgoznia, másrészröl a káposztásmegyeri mai vizmü által szolgáltatott vizmennyiség csak ivásra és házi szükségletre,
minden pótlás vagy kibövités nélkül elég lesz
egész addig, mig Budapest lakosainak száma
egy millión felül emelkedik.
A második vizvezeték közönséges Dunavizét a Duna ingyen annyi vizzel látja el,
amennyire csak szüksége van a lakosságnak és
a hatóságnak. Lesz viz böven és nem fogjuk
hallani azt a képtelen elméletet a viz pocsékolásáról. Hiszen a vizfogyasztás ellen panaszkodni egy hatóságnak tulajdonképen nem is
szabad, mert a vizfogyasztás annyi, mint: tisztaság, a tisztaság annyi, mint: egészség — és
felesleges tisztaság, felesleges egészség sehol sincs.
Igaz, hogy a második vizvezeték berendezése 5—6 millió forintba fog kerülni, de
akkor még távoli idökig nem fognak fölmerülni
Budapesten vizkalamitások, — mig ha a város
makacsul ragaszkodik a mostani rendszerhez,
akkor ennek a rendszernek a foltozására, a
sürün felmerülö vizmizériák idöleges elenyésztetésére, el fog költeni a város sok millió forintot
és mikor azokat a nagy költségeket is megtette, végre mégis rá fog jönni, hogy a város
lakosságának, a házaknak és az utczáknak
gyors szaporodása következtében, a kérdést

csak a kettös

vizvezeték

berendezésével

lehet alaposan és helyesen megoldani. Pedig
azt a sok millió forintot meg lehetne takaritani
azzal, ha ezt most belátnák.
Dr. Oláh Gyula.

V I D É K.
* (Az iglói polgármester lemondása.) Dr.
Nosz Gyula, Igló város polgármestere, kinek nevéhez a város haladása füzödik, ma tartott képviselötestületi gyülésén állásáról való lemondását
bejelentette és daczára a képviselötestület által
nyilvánitott meleg bizalomnak, hivatalában való
továbbmaradásra nem volt rábirható. A polgármestert a lemondásra a vármegyével szemben elöfordult surlódások birták.
* (A temesvármegyei tanitók.) Ujabb idöben a
kormány és egyes községek fokozott erövel igyekeznek javitani azok helyzetén, kik a népnevelés ügyét
szolgálják. A néptanitók sanyaruságos anyagi viszonyai ismeretesek mindenki elött; de mégis megdöbbentö az a kép, melyet Sebesztha Károly tanfelügyelö Temes vármegye közigazgatási bizottsága
elött feltárt. A tanfelügyelö jelentése szerint ebben
a vármegyében közel 140 olyan tanitó müködik,
kinek fizetése négyszáz forintnál kevesebb. Ezek
között van 95 román. De a nemzetiségi községek
mégis vonakodnak a kinált államsegélyt igénybe
venni. Van egy olyan román tanitó is, kinek a
jövedelme csak 70 forint.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= A szerb király zsarolói. Benkö Rózsi és
Kovács F. Sándor bünügyében a védö közbenjárására a budapesti királyi ügyészség a mai napon
megsürgette a rendörségnél a nyomozás befejezését.
Farkas rendörtanácsos a sürgetésre 2648/898 sz.
átiratában még két napi haladékot kért a nyomozás
sikeres befejezése okából s e kérelmet az ügyészség, — mint utolsó terminust — nem is tagadta meg.
= A képtolvaj orvos. Lenkei Béla orvos lopási bünperében e hó 17-re tüzték ki a végtárgyalást, amelyen Sárkány József biró fog elnökölni.
A végtárgyaláson jelen lesznek a törvényszéki orvosszakértök is.

A méreg-gyüjtö.
— A végtárgyalás második napja. —
A szenzácziós bünper tárgyalását ma délelött
is lázas érdeklödéssel kisérte a hallgatóság, mely
szorongásig megtöltötte az esküdtszéki termet.
Gárdos Lajos következetesen tagad. Nyugodtan hallgatja végig a terhelö tanuk vallomását s
nem jön zavarba sem a szembesitésnél, sem a köz-
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vádló ügyes keresztkérdéseire. Mindenre megfelel,
még pedig elég logikusan.
Határozottan erösitgeti ártatlanságát, pedig a
mai bizonyitó eljárás folyamán a gyanus jelenségek
egész légiója merült fel.
De hát a jelenség még mindig csak jelenség
marad és nem bizonyiték. Ugy látszik, Gárdos ezt
nagyon jól tudja és bizik abban, hogy fölmentik.
A legterhelöbb tanu : R i t t e r Róza, Gárdosék
egykori gazdasszonya. Ö volt az, aki Gárdosné halála után tüstént gyanuba fogta férjét, söt szemrehányást is tett neki. És Gárdos nem tiltakozott ez
ellen a gyanusitás ellen, söt megeskette Ritter Rózát,
hogy nem fogja öt elárulni. Ritter Rózának mondotta Gárdos azt is, hogy nöül fogja venni Poros
Krisztinát.
Holéczy állatorvost is arra kérte Gárdos,
hogy ne valljon ellene, legyen az ö mentö angyala,
amire Holéczy azzal felelt, hogy:

— Te vagy a gyilkos ! Ha nem akarod,
hogy felkössenek, lödd föbe magad.
És Gárdos nem sirt, nem rimánkodott a tanu
elött, hanem ahelyett bizonyos kérkedéssel mondotta,
hogy "majd kivágom én magam."
Természetes, hogy a vádlott mindezt tagadja.
Az igaz, hogy félt a följelentéstöl, mert hát attól
tartott, hogy meghurczolják, de valótlannak mondja
azt, hogy bárki elött is beismerte volna a gyilkosság
elkövetését.
A végtárgyalásról szóló részletes tudósitásunk
a következö :

Terhelö vallomások.
Elsönek Mészöly József orvost hallgatták ki,
aki lényegtelen dolgokat vallott.
Holéczy József állatorvos már 25 esztendeje
ismeri a vádlottat, akinél sürün megfordult. Gárdosné
jókedvü asszony volt és csak ritkán látta öt szomorunak.
Az elnök : Panaszkodott önnek, hogy a férje
rosszul bánt vele ?
A tanu : Igen.
— Mit mondott?
— Hogy a férje nem adott neki annyi pénzt,
amennyire szüksége volt.
— Arról is panaszkodott, hogy éheznie kell ?
— Azt nem mondta.
— Mivel okolta azt meg Gárdos, hogy mérgeket gyüjt?
— Azt mondta, hogy az apjának valami birtoka van, ahol a vadak rongálják a fákat. Ezeket
akarta bekenni.
— Milyen mérget akart szerezni
Detsinyi
droguistálól ?
— Strichnint, arzénikumot és digitálist.
— Gárdosné is kérte önt, hogy szerezze meg
a mérget ?
— Igen.
— És ön megszerezte ?
— Gárdos megkért, hogy mutassam be Detsinyinek. Elvezettem Detsinyihez, akinek egy papirszeletet adott, amelyen az általa kért mérgek voltak
felsorolva. Azt nem tudtam, hogy miféle mérgekröl
készitette a jegyzéket.
— Látta ön azelött Gárdos házi gyógyszertárát ?
— Igen.
— Mi volt benne?
— Kokain, digitalin, morfin s még valami
hat-féle méreg.
A tanu elmondja ezután, hogy mikor hallotta,
hogy Gárdosné meghalt, mindjárt gyanusnak találta
a halálesetet.
Az elnök : Miért tartotta gyanusnak ?
— Mert mérget tartott a házánál.
— Ez még nem ok a gyanura.
— Azonkivül egy alkalommal, amikor szóba
jött, hogy a felesége áldott állapotban van, azt
mondta, hogy ez lesz az utolsó szülése.
— Mikor volt az, hogy ön a szemébe vágta,
hogy ö mérgezte meg az asszonyt?
— A temetés után harmadnapra hozzám jött s
azt mondta, hogy baj van, mert azzal gyanusitják, hogy
megmérgezte a feleségét. Azt mondtam, ha nem
érzed magad bünösnek, jelentsd föl magad, amire
azt felelte, hogy ezt nem teszi. Hozzátette még, hogy

én a mentöangyala lehetek, ha ugy fogok vallani,
fogja

amint ö akarja. A mérget, mondá, ki
szórni s valami porokat fog az üvegekbe tenni.
— Mikor ezt önnek mondta, meg kellett gyözödnie, hogy csakugyan ö emésztette el a feleségét.
Nem vágta ezt a szemébe ?
—- Azt mondtam neki, ha nem akarja, hogy

kötélen haljon meg, akkor löjje magát
— És mit mondott ö erre ?

föbe.

— Azt felelte, hogy majd ki fogja
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magát

vágni.
— Ön nemsokára ezután egy levelet kapott
Klein aláirással, mely arra kérte önt, hogy üzleti
ügyben menjen a kávéházba.
— Igen. El is mentem. Utközben találkoztam
Gárdossal, aki azt kérdezte tölem, hogy mennyi idö
alatt tünik el a morfin nyoma a holttestben. Azt
feleltem, hogy körülbelül egy esztendö alatt. Erre
nagyon megijedt. Azt mondta, hogy ez baj.
— Egyszer arról volt szó, hogy hiányzik neki
morfin.
— Arra nem emlékszem.
— Akkor, mikor ön azt mondta, hogy löjje
magát föbe, akkor került ez szóba.
— Igen, most már emlékszem rá. Azt mondtam neki: Te vagy a gyilkos!
Erre azt felelte,
majd ki fogom magamat vágni. Rájöttem, hogy két
gramm morfin hiányzik, bizonyosan az asszony vette
magához.
— Az asszony panaszkodott önnek, hogy a
férje nem bizza rá a kulcsokat?
— Ezt mondta.
— Látta ön a holttestet? Nem talált rajta
valami föltünöt ?
— Láttam s föltünt, hogy egészen kék volt

az ajka s a nyelve meg volt dagadva.
Agorasztó biró: A rendes holltesten mikor
jelentkeznek a hullafoltok ?
— Körülbelül huszonnégy órával a haláleset után.
— És ön mikor látta a holttestet ?
— A temetés elött.
— Tehát szintén huszonnégy óra eltelte után.
Mondta ön Gárdosnak, hogy jó volna a tiszti orvost
hivatni ?
— Nem Gárdosnak mondtam, hanem Geigernek.
Az ügyész: Ön azt mondta Detsinyinek, hogy
a mérgeket a maga lakására küldje ?
— Én nem mondtam.
— De hiszen a maga lakására küldte ?
— Az igaz, de nem tudom, hogy ez hogyan
történt.
— A mérgek megsemmisitésére nézve a vádlott tegnap ugy védekezett, hogy ezt ön tanácsolta neki.
— Én csak azt mondtam neki, hogy tegyen,
amit akar.
— Tehát nem Ön tanácsolta neki?
— Nem.
— Igaz-e az, hogy Gárdos orvosi könyveket
örökölt a nagybátyjától ?
— Azt mondta, hogy gyógyszerészeti könyveket örökölt.
— Igaz az, hogy az asszony öngyilkossági
eszmékkel foglalkozott ?
— Arról nincs tudomásom.
A védö: Igaz az, hogy Gárdos többször eljárogatott a feleségével társaságba, vendéglöbe, szinházba ?
— Igaz.
— Mikor a mérgezés közbeszéd tárgya lett,
nem érezte magát kellemetlenül, hogy a maga neve
is belekerül a dologba?
— Bizony kellemetlen volt.

Az elnök : (Gárdoshoz)

Nos, mit szól a

tanu vallomásához ?
Gárdos: Nem felel meg mindenben a valóságnak.
— Igaz-e, hogy ö azt tanácsolta önnek, hogy
löjje magát föbe, amire ön azt felelte, hogy majd
kivágja magát ?
— A dolog ugy történt, hogy beszéltünk a
halálesetröl s ö azt mondta, neki gyanus volt a
halál, mert szederjesnek látta a halott arczát. Erre
azt feleltem, hogy akkor bizonyosan elemésztette
magát, mert két gramm morfin hiányzik. Tanácskoztunk, hogy mit tegyünk s abban állapodtunk
meg, hogy megsemmisitjük a mérget.
— Ön álnév alatt levelet irt neki, melyben
találkozásra kéri. Mi szükség volt 'erre ?
— Mert kijelentette, hogy többé nem akar

velem szóba állani.
Holéczy Józsefné még leánykorában ismerte
Gárdosnét. Azt mondja, hogy nagyon ingerlékeny
volt s többször sirt.
— Igaz az, hogy Gárdosné azt mondta önnek,
hogy már egyszer megmérgezte magát ?
— Mondta, hogy valami ópiumcsöppeket vett
be, mert a férje rosszul bánt vele.
Agorasztó biró: Mondta, hogy milyen czélból vette be a csöppeket?
A tanu: Azt nem mondta.
Az elnök: Mondta azt Gárdosné, hogy gyülöli a leányát s ha még egy gyermeke születnék,
elemésztené magát ?
— Erre nem emlékszem.
— Panaszkodott önnek, hogy a férje rosszul
bánik vele?
—Panaszkodott.
— Mit mondott, hogy bántalmazza öt a férje ?

— Bántalmazásról nem igen volt szó, inkább
féltékenységröl.
— Elöfordult, hogy a férje jelenlétében panaszkodott ?
— Volt erre is eset.
— És békitette ilyenkor a férje ?
— Békitette.
— Panaszkodott az asszony, hogy a férje zaklatja a méreg miatt?
— Azt nem mondta. Csak szemrehányást tett
nekem, mondván: A te férjedtöl semmi szivességet
sem lehet kapni.
Az ügyész: Miféle alkalomból emlitette Gárdosné, hogy el akarta magát mérgezni ?
A tanu : Arról volt szó, hogy nem akart Gárdoshoz feleségül menni.
Az ügyész: Igaz az, hogy az asszony panaszkodott önnek, hogy a férje kényszeriti, hogy
Porosékhoz járjon ?
— Igaz s azt is mondta, hogy ezért van köztük pörpatvar.
A védö: Mennyi kosztpénzt adott Gárdos a
feleségének ?
A tanu: Ugy tudom, 50—55
forintot.
— Arról hallott-e, hogy Gárdos szülei is
küldtek olykor élelmiszert?
— Hallottam.
— Nem beszélt önnek arról az asszony, hogy
kirándulásokat tettek?
— Nem emlékszem erre.
— Mikor a dolog kipattant, nem tett szemrehányást a férjének, hogy minek avatkozik ilyen dologba ?
— De bizony mondtam neki, mert kellemetlen a dolog.
Az ügyész (Gárdoshoz): Ön már tegnap megmagyarázta nekünk, hogy mire kellett önnek a sok
méreg. Most mondja meg, mire kellett önnek a
secale cornutum?
— Ezt, mikor Pozsonyban voltam, csupa
unalomból kiszedegettem a rozskalászokból.
Cserepes Mari cseléd volt Holéczy József
állatorvosnál.
Egy alkalommal náluk volt Gárdosné és amikor szóba kerültek a gyermekek, azt mondta, hogy
ö gyülöli a gyermekeket s ö inkább elemésztené
magát, semhogy még egy gyermeke legyen.
Az elnök: Lássa, Holéczyné erröl nem tud
semmit.
A tanu: Arról én nem tehetek.

Ritter Róza.
Következett a legterhelöbb tanunak,
Ritter
Rózának kihallgatása. A tanu ott lakott Gárdoséknál. — Gárdosné— ugymond — féltékeny volt az
urára. Hogy volt-e rá oka, nem tudja. Gyakran látta
Gárdost Porosékkal beszélgetni, de hogy intimebb
viszony lett volna Gárdos és Tinka kisasszony közt,
azt nem tapasztalta.
Az elnök : Maga a vizsgálóbirónál azt mondotta, hogy látta, hogy bensö viszony is volt köztük ?
— Azt nem tudom. Csak azt láttam, hogy
olykor megérintette a Tinka kisasszonyt.
A tanu elmondja azután, hogy Gárdos a fe-

lesége halála után azt mondta neki, hogy el
fogja venni Tinka kisasszonyt.
Az elnök : Mondta-e valaha Gárdosné, hogy
el fogja magát emészteni ?
A tanu:
Nem. Söt élt-halt a gyermekéért.
Amikor pedig megszületett a második gyermeke s
én gratuláltam neki, örömmel mondta, hogy életben
maradt. Legalább — tette hozzá — a férjem nem
veheti el azt a rossz személyt.
— Panaszkodott talán, hogy nem jól érzi
magát ?
— Azt mondta, hogy émelyeg a gyomra. Talán evett valamit? kérdeztem. Nem ettem semmit,
felelte. Majd arra kért, hogy hozzak neki egy kis
pulzativumot.
— Nos és ön adott neki?
— Igen. Három csöppet öntöttem egy pohárba
s ugy adtam be neki.
— Még is itta ?
— Meg.
— Mennyi ideig maradt még ott ?
— Nekem haza kellett mennem, de ebéd
után visszamentem. Az asszony aludt, de késöbb
fölébredt.
— Tudja maga azt, hogy Gárdos
csöppeket
adott be neki?
— Maga Gárdos mondta.
— Az asszony nem emlitette?
— Nem.
— Ön másnap megint meglátogatta Gárdosékat?
— Igen. S akkor föltünt, hogy Gárdosné
alszik. Figyelmeztettem is rá Fedorcsáknét, aki azt
mondta, hogy azért alszik, mert ki van merülve.
— A haláleset után is beszélt ön Gárdossal.
Ekkor valamire kérte. Mi volt az?
— Igen. Elhivatott. Szemrehányást tett, hogy
én elárultam az anyósának, hogy a Tinka kisasszonynak házasságot igért. Aztán odament az iró-
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asztalhoz s igy szólt: Most mondok valamit, de esKernné azt mondja, hogy mikor legutóbb
ködjön meg, hogy nem fog elárulni. Én meg- Gárdosnénál volt, az orvos arra kérte öt, hogy ne
esküdtem. Erre elövett két üveget s azt mondotta : távozzék a beteg ágya mellöl, mert valami cselédféle
Az én anyósom engem föl fog jelenteni, s maga lány folyvást forgatja neki a fejét. Ez a lány be
lesz az én tanum. Azt fogja vallani, hogy ezt a is jött, s valami italt adott a betegnek. Azt mondta,
két üveget a nagybátyám gyógyszertárában találtam. hogy pálinka.
Aztán elövett egy másik üveget s azt mondta:
. Az elnök : Ki volt az a lány ?
Lássa, van még egy mérgem, ha abból valakiA tanu: Ritter Jozefin.
nek beadok, az olyan tünetek közt hal meg,
Kovács Sándorné a következö tanu. Gármint az Emma.
dosné sirva panaszkodott, hogy a férje azt mondta
Az ügyész: Ön tehát Porosnétól hallotta, neki, hogy nem fogja tulélni a szülést. Azt is
hogy a vádlott kérdezte a Tinkától, hogy hozzá mondta, hogy a férje rosszul bánik vele s hogy
menne-e, ha a felesége meghalna ?
viszonyt folytat egy leánynyal.
— Igen. Porosnétól hallottam.
Deák Györgyné, házmesterné a Gárdos házá— Az iróasztal kulcsai kinél voltak?
ban. Látta, hogy Gárdosné, mikor gyermekágyában
— Gárdosnál.
feküdt, pálinkát ivott. A pálinkát a vánkosa alatt
— Nem mondta Gárdosnak, mikor látta azt tartotta.
a szegény asszonyt fuldokolni, hogy baj van?
Az ügyész: Tud arról, hogy Gárdos vesze— Mikor én láttam az asszonyt, már kedett a feleségével?
késö volt.
A tanu: Nem tudok.
— Ön adta azt a tanácsot Gárdosnak, hogy
A védö: Ki adta az asszony kezébe a
pálinkát ?
bonczoltassa föl az asszonyt ? .
— Igen.
A tanu: Én.
— Mikor önök ama bizonyos napon zárt ajtók
— Honnét vette ?
mögött együtt voltak, nem igért önnek valamit Gár— A spájzból. Ö adta ide nekem a kulcsot
dos, ha hamisan fog vallani ?
s kért, hogy hozzam be neki a likört.
— Nem igért semmit.
— És ivott belöle?
Elmondja ezután a tanu, hogy amikor szemre— Mindjárt, amint bevittem.
hányást tett Gárdosnak, hogy csakis ö ölhette meg
— Pohárból itta?
az asszonyt, Gárdos azt felelte, hogy majd kivágja
— Nem, hanem üvegböl.
magát. A környezetére fogja háritani a gyanut.
— Maga két üveget is vitt be? Minek vitte be
A védö : Mire eskette meg magát Gárdos ?
a másikat?
— Hogy tanuja leszek.
— Mert az egyiket kiitta.
— Nem volt arról szó, hogy nyugtassa meg
— Nem vette maga észre, hogy Gárdos koraz anyósát, hogy a mérgeket a nagybátyjától örö- helykedik, hogy egyedül jön haza éjjel?
költe ?
— Sohse ment egyedül mulatni, hanem min— Nem. Csak arról volt szó, hogy a biróság- dig a feleségével.
nál valljam ezt.
.
— És gyakran mentek ?
— Nem mondta Gárdos a maga növérének is
— Gyakran.
egy alkalommal tréfából, hogy öt fogja elvenni, ha
— Örült az asszony, hogy leánya született ?
a felesége
meghal?
.
— Nem hogy örült volna, hanem kétségbe
— Az én növéremet? Nem, annak nem mon- volt esve.
dott ilyet.
— Éheztek-e Gárdosék?
Az ügyész: Hány éves a maga növére ?
— Minden rendes kenyérsütésnél egy czipó
A tanu: Negyven. (Derültség.)
ment az öreg asszonynak.
Az ügyész: No annak igazán csak tréfából
Az ügyész : Hát bab volt-e a háznál?
mondhatta, ha ugyan mondta.
A tanu: Talán még most is van. (Derültség.)
Az elnök: Nem mondta Gárdosné, hogy ha
A védö: Hát zsir volt-e?
megint leánya születik, elemészti magát.
A tanu: Volt bizony zsir, liszt, még sonka
A tanu: Nem mondta, de az igaz, hogy job- is elég.
ban szerette volna, ha fia születik.
Agorasztó biró: Maga sokat tud. Azt is
— Szerette Gárdosné a pálinkát ?
tudja, hogy Porosék is ott laktak a házban. Látta-e,
— Megitta, de hogy valami nagyon szerette hogy Gárdossék eljártak Porosékhoz?
volna, azt nem tudom. Ivott valami köménymagos
— Az asszony gyakran eljárt hozzájuk.
likört, de azt maga fözte.
— Hát a férje ?
— Az is elment néha.
Gyanus jelenségek.
— És az asszony nem haragudott azért, hogy
Ezután Osváth István királyi aljárásbirót hal- a férje Porosékhoz eljárt?
gatták ki. Azt vallja, hogy Fedorcsákné egy izben
— De bizony féltékeny volt.
mondotta neki, hogy fel fogja jelenteni a vejét, mert
— Kire volt féltékeny?
ö gyilkolta meg a lányát. A tanu azt ajánlotta Gár— Mindenkire.
dosnak, hogy jelentse fel anyósát rágalmazás miatt,
Az ügyész : Magára is ? (Derültség.)
vagy pedig adjanak be a törvényszékhez egy közös
Juventius Károlyné még leánykorából ismerte
kérvényt és kérjék Gárdosné exhumálását, mert más- Gárdosnét. Nagyon jó kedélyü leány volt. Néhány napképen nem lehet tisztázni a dolgot. Gárdos erre azt pal azelött, hogy lebetegedett, találkozott Gárdosnéval
felelte :
.
az utczán. Gárdosné ekkor azt mondta, hogy fél a lebeCsak
most ne tenné meg a följelentést, tegedéstöl, mert a Ritter-leányok lesznek az ápolói. A
mert terminusom van a szigorlatra.
férjére is nagyon panaszkodott. Azt mondta,, hogy
A következö tanu Kern Ferencz, akinek ven- rettenetes az élete, amióta a Poros-család a házukdéglöje van a bástya-utczában. Gárdosékkal több- ban lakik.
'
ször érintkezett. Az asszony eljárt az ö feleségéhez
Déli
egy
óra
volt, amikor megeskették a kis panaszkodott, hogy a férje rosszul bánik vele. A
tanukat s a tárgyalás folytatását holnap
tanu valahányszor Gárdosné eljött hozzájuk, mindig hallgatott
reggeli kilencz órára halasztották.
megvendégelte, mert mindig éhesen jött.
Az ügyész: Talán panaszkodott, hogy otthon
nincs mit ennie ?
ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
— Azt nem mondta. Hanem ha hétfön babot
Dr. Sz. J. Mária-Pócs. Az 1886. éviXXII.törföztek, azt szombaton is meg kellett ennie.
vényczikk 88. §-ának kilenczedik bekezdése értelmé— Egyszer, folytatja a tanu, berohant hozzám Gárdos s azt mondta: "Istenem, a feleségem ben igen.
S. K. Kassa. A statisztikai adatok ez irányban
haldoklik!" A haláleset után ujra eljött hozzá s elteljesen
megbizható felvilágositást nem nyujtanak, de az
pannszolta, hogy az anyósa mérgezéssel vádolja. A
tanu azt tanácsolta neki, hogy exhumáltassa a ha- akkori lapok által közölt adatok szerint ötezernél többen nézték meg.
lottat, amire Gárdos igy szólt:
— Ezt nem tehetem, mert akkor bizonyosan
Kamarás. (Mezötelegdy.) A kamarásság udvari
mérget találnának benne. .
méltóság; a rangot a király adományozza azon nemes
Az elnök : (Gárdoshoz) : Mondotta-e ezt a származásu nagykoru és megfelelö vagyonnal biró egyétanunak ?
neknek, kik az öspróbát leteszik. A hiteles okmányok
Gárdos : Mondottam, hogy alighanem talál- bemutatása után két kamarás ajánlatára történik a kinának benne mérget, mert az asszony valószinüleg
nevezés. Apai anyai ágon tizenhat felmenö nemes öst
megmérgezte magát.
A védö : Gyakran megfordultak az ön vendég- kell kimutatnia. Az udvari ünnepélyeken élvezhetö elöjogokon kivül, kamarási kulcs viselésére is jogositva
löjében Gárdosék ?
van; de ebben a "demokrata" világban többet ér ennél
A tanu: Gyakran.
— Költöttek-e ott, vagy csak vizitbe jöttek?, egy értékpapirokat rejtö Wertheimkasszakulcs.
— Inkább vizitbe jártak nálunk.
T. J. N.-Bogsán. Adjon be kérvényt illetékes
Kern Ferenczné azt mondja, hogy mikor Gár- hadkiegészitö-parancsnoksága utján ezrede parancsdosné elöször betegedett le, levest vitt neki, Gárdosné nokságához, hogy engedjék meg fegyvergyakorlatának
arra kérte akkor, hogy ne hagyja öt el, s küldjön Szabadkán való leszolgálását. Ha megirja, hogy nösül
neki mindennap levest, mert otthon nem föznek.
Az elnök : Panaszkodott önnek az asszony ? és ezért kéri ezt, okvetlenül megengedik. Hogy elhaA tanu : Panaszkodott, hogy férjenek viszonya lasztják-e a gyakorlatot a jövö évre, az kevésbbé
valószinü.
van egy lánynyal.

Budapest, 1898. — 11. oldal.
Rózsika. Nagyvárad. Legczélszerübb lesz, ha
levelével egyenesen Porzsolt Kálmánhoz, a Népszinház igazgatójához fordul; ö a kellö felvilágositást meg
fogja adni. Második kérdésére tudatjuk, hogy F. J.
meghalt.
P. V. Bálványos-Váralja. 14. évüket már betöltött és 16. életévüket még tul nem haladott, négy
gimnáziumi osztályt sikerrel végzett ifjakat vesznek fel.
Ingyenes helyekre legtöbb esetben a jogositott vármegyék, illetve városi törvényhatóságok ajánlatára.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági

táviratok.

Berlin, jan. 13. Irányzat szilárd. Májusi járadék
102.10, Ezüst járadék 102.10, Osztrák aranyjáradék
103.30, Magyar aranyjáradék 103.20, Magyar koronajáradék 100.25, Osztrák hitelrészvény 223.40, Osztrák-magyar államvasut 146.60, Déli vasut 35.70,
Bustiehrádi vasut 289.25, Osztrák bankjegy 169.80,
Rövid lejáratu váltó Bécsre vagy Budapestre 169.85,
Rövid lejáratu váltó Parisra 80.85, Rövid lejáratu
váltó Londonra 20.38, Orosz bankjegy 216.50, Olasz
járadék 94.60, Laura-kohó 183.50, Harpeni 186.25,
Olasz központi vasut 135.70, Török sorsjegy 116.10.
Az utótözsdén: Osztrák hitelrészvény 223.50,
Osztrák-magyar államvasut 147.30, Déli vasut 35.60,
Magyar aranyjáradék 103.20, Disconto-társaság201.50.
Hamburg, január 13. (Esti tözsde.) Osztrák
hitelrészv. 301.—. Az irányzat igen csendes.
Paris, január 13. Irányzat lanyha. Uj 3°/o-os
franczia járadék 102.—, 3°/o-os franczia járadék,
103.10, 3V2%-os franczia járadék 107.25, Osztrák-magyar
államvasut
738.—,
Länderbank
482.—,
Osztrák aranyjáradék 103.70, Alpesi
bánya 314.—, Török dohányrészvény 291.—,
Olasz járadék 94.02, Spanyol kölcsön 60.53, Meridional 683, Ottomán bank 561.50, Rio Tinto 664.—.
Debeers 749, Eastrand 135, Chartered 84.50, Randfontein 55.25.
Páris, január 13. (Bankkimutatás.) A pénzforgalom aránya az érczkészlethez 81.70 : 100. Kamatok
és leszámitolás jövedelme 406.000 frk. Érczkészlet
ezüst) — 1,273.000 frk. Váltótárcza — 6,954.000
frk. Államkincstári követelések — 20,684.000 frank.
Magánkövetelések — 15,216.000 frank. Érczkészlet
(arany) — 7.754.000 frk. Elölegek aranyrudakra
+ 29,367.000 frk. Jegyforgalom + 24.670.000 frk.
London, január 13. {Bankkimutatás.) Öszszes tartalék 20,685.000 font sterling (800,000).
Jegyforgalom 27,502.000 font sterling (635.000).
Bankkészlet 31,387.000 font sterling (165.000). Magánosok letétei 40,370.000 font sterling (10,373.000).
Kincstári követelés 9,391.000 font sterling (200.000).
Jegytartalék 18,559.000 font sterling (708.000).

New-York, január 13. (C. T. B.)
január 18. január 12.
cents
cents

Buza, januárra
98Va
, májusra
92 7a
' ... júliusra
855/a
Tengeri májusra
34V*
Chicago, január 13. (C. T. B.)

988/a
92Vs
858/*
34

január 13. január 12.
cents
cents

Buza májusra
Tengeri májusra

90Vs
29Vs

90Vs
29

Mezögazdaság.
Védöojtások a sertésvész ellen. Az utóbbi
8 nap alatt a gazdák által 830 sertés beojtására
rendeltetett vérsavó. Máig összesen 14.098 sertés
ojtatott be és e czélra a földmivelésügyi miniszter
által létesitett szerumtermelö telep 95.940 köbczentiméter vérsavót szolgáltatott ki. Az eddigi tapasztalatok szerint a vérsavó immunizáló hatásának tartama nagyon ingadozó; némelykor csak néhány
napig, a legjobb esetben pedig három hónapig
tart: azért a nagyon korai ojtás csalódást okozhat. Viszont ha a vérsavót igen késön
alkalmazzák, a veszteségi százalék igen nagy ugyan,
mindazonáltal ekkor is 10—15 százalékkal kisebb,
mint a nem ojtott betegek között. Nagyon ajánlatos
ennélfogva, hogy az ujitás csak akkor alkalmaztassék, midön a sertésfalka már fertözésgyanusnak
tekintendö és igy a legközvetlenebbül veszélyeztetve van. A legajánlatosabb eljárás pedig az,
hogy a sertések állandóan a legéberebb figyelemmel
kisértessenek és a sertéstulajdonos, mihely a sertésvésznek vagy a sertésvész gyanujának legelsö esete

12. oldal. — Budapest, 1898.
mutatkozik, azonnal táviratilag kérje az oltáshoz
szükséges vérsavó mennyiséget. A földmivelésügyi
miniszter intézkedéséböl ilyen esetekben egy állami
állatorvos a megrendelt vérsavót magához véve, az
ojtás dijtalan foganatositása végett a helyszinére
utazik, Ily eljárás mellett a veszteség eddig
8—12 %-nál többet nem tett ki.
Olaszország rizs- és kukoriczatermése. Olaszország 1897. évi rizs- és kukoriczaterméséröl kiadott hivatalos jelenlés adatai szerint 1897-ben ott
összesen 21.073,795 hektoliter kukoricza termett.
Az 1896. év 28.159,614 hektoliter termésével szemben, tehát az 1897. évi terméscsökkenés 7.085,819
hektoliterre rug. Legjelentékenyebb volt e csökkenés
Lombardiában 1.5 millió, Venecziában 1.2 millió,
Emiliában l.7 millió és Umbriában 1.4 millió hektoliter. A rizstermés ellenben az 1896. évi 3.760,800
hektoliter mennyiségröl 1897. évben 6.429,500 hektoliterre emelkedett. A termésemelkedés tehát összesen 2.668,390 hektoliter, melyböl 0.9 millió hektoliter Piemont és 1.5 millió hektoliter Lombardiára esik.

Ipar és kereskedelem.
Dongakivitelünk. Francziaország csekély
kereslete folytán dongakivitelünk a lefolyt évben rendkivül kedvezötlenül alakult. Magyar és
boszniai dongát mindössze 35.85 millió darabot
szállitottak el a két kikötöböl és pedig Fiuméból 34.31 és Triesztböl 1.54 milliót. Hasonló
kedvezötlen kivitele az utolsó évtizedben csak
1895-ben volt Fiuménak, amikor 31.44 millió
darab volt az export. Rendeltetési helyeket tekintve, legtöbb donga ment Francziaországba:
33.15 millió, azután Olaszország következik 1*11
millióval. A maradvány Spanyolország, Portugália, Hollandia, Anglia, Malta-Tunisz, Törökés Görögország közt oszlik meg. A forgalom
nagyságáról képet nyujt, hogy a mult évben
exportált mennyiség is nem kevesebb, mint
8500 teljes kocsirakománynak felel meg.
Egy vasuti vállalkozó bajai. Auspitz Gyula
vasuti vállalkozó, a ki a magyar északnyugoti vasutat is épiti, fizetési zavarokba jutott, állitólag
azért, mivel a Hazai bank részvénytársaság, a
mely töle az épülö vasut elsöbbségi részvényeit átvette, nem bocsát további pénzeket a vállalkozó
rendelkezésére. Igy beszélik a dolgot, amihez a magunk részéröl megjegyezzük, hogy az ügy homályosnak látszik, mert érthetetlen, hogy a Hazai bank
azzal tagadja meg a pénzkiszolgáltatást, mert egyes
községek a vasut megépitésére felajánlott hozzájárulásokat nem fizettek be.
Szesztermelés és szeszforgalom. A pénzügyminiszterium a következö ideiglenes kimutatást teszi
közzé a fogyasztási adó alá esö szesznek a magyar
korona országainak területén 1897. év deczember
havában volt termeléséröl és forgalmáról: 1. A hivatalos megállapitások eredménye szerint termeltetett 101.077 hl. alkohol. 2. Szabadraktárra nyilvánitott szeszfinomitókba és szesz-szabadraktárakba
fogyasztási adóval terhelten beszállittatott a birodalmi tanácsban képviselt királyságokból és országokból 3.972 hl. 3. Szeszfözdékböl szabadraktárra
nyilvánitott szeszfinomitókból és szeszszabadraktárakból elszállittatott: a) a fogyasztási adó lefizetése
mellett 74.782 hl. b) fogyasztási adóval terhelten:
aa) a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és
országok területén fekvö vállalatokba 4.615 hl.
bb) a vámvonalon át való kivitelre 6.779 hl.,
cc) másnemü adómentes felhasználásra szeszfözdékböl és szeszfinomitókból 6.586 hl.
Fizetésmegszüntetések. A bécsi CreditorenVerein a következö fizetésmegszüntetéseket jelenti:
Widder Bernát Miskolcz, Epstein Gusztáv Ujvidék,
Miholcanin J. Eszék, Dancz Mór Miskolcz, Weisz
Adolf Medgyes, Salamon Sámuel Maros-Ujvár, Gilbert Konrád Innsbruck.
Köbányai sertéspiacz, január 13. Magyar elsörendü : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli sulyban) 50—51 krajczárig. Közép (páronkint
251—320 klgrig terjedö sulyban) 50—51 kr.
Könnyü (páronk. 250 klgrig terjedö sulyban) 51—52
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban)
49—50 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 48—49 krajczárig. Könnyü (páronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 47.5—48.5
Krajczárig. Sertéslétszám: 1898. január 11. napján
volt készlet 17 758 drb, január 12-én felhajtatott
701 drb, január 12-én elszállittatott 365 drb,
január 13-én maradt készletben 18.094 darab. A
hizott sertés üzletirányzata kissé kellemesebb.
Budapesti konzum-sertésvásár, január 13. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertésvásárra 1898. január 12-én érkezett
864 drb. Készlet január 11-éröl 520, összes felhaj-
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tás 884 drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 551 drb.; elszállittatlan maradt 333 drb.
Napi árak: 120—180 kilós 47—49 kr., 220—280
kilós 47—49 kr., 320—380 kilós 47—47.5 kr.,
malacz 35—50 kr. A vásár hangulata lanyha volt.
Budapesti szurómarhavásár, január 13. Felhajtatott : 228 drb belföldi, 06 drb növendék élö
borju, 117 drb élö bárány, 104 drb belföldi, 177
drb galicziai, 55 drb bécsi ölött borju, 524 drb ölött
bárány. A borjuvásár lassu lefolyásu volt. Jegyzett
árak: Élö borjuk: belföldi 37—44 frtig, növendék
20 frtig sulyra. Ölött borju: belföldi 52—58 frtig,
galicziai 50—54 frtig, bécsi 52—60 frtig darabonkint.
Élö bárány 4—6.50 frtig, ölött bárány 4.50—8 frtig
páronkint.
Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár
január 13. Felhajtatott: 286 drb, úgymint jármos
ökör, elsöminöségü 05 drb, közép 133 drb, alárendelt 08. drb. Fejös tehén: tarka 109 drb, bonyhádi
30 drb. Tenyészbika 01 drb. Fejös teheneket élénk
forgalom mellett jól fizettek. A felhajtott anyag
gyorsan elkelt. Következö árak jegyeztettek :
középminöségü jármos ökör 300—340 frtig páronkint, jobb minöségü jármos ökör 22—24 forintig
métermázsánkint élösúlyban. Fejös tehenekórt és
pedig: tarka, kevert származásu tehén 70—150 frtig,
bonyhádi tehén 90—170 frtig darabonkint.
Budapesti vágómarhavásár január 13. Felhajtatott : 1964 darab nagy vágómarha, nevezetesen
1116 drb magyar és tarka ökör, 612 drb magyar és
tarka tehén, 77 drb boszniai ökör, 01 drb. boszniai
tehén, 78 drb bika és 80 drb bivaly. Minöség szerint 210 drb elsörendü hizottbika, 1394 drb középminöségü bika és 360 drb alárendelt minöségü bika.Változatlan felhajtás mellett, melyben ez alkalommal több volt
a silányabb minöségü állat mint a mult héten, jó
minöségü marhát élénk kereslet és szilárd irányzat
mellett változatlan áron vásároltak. Silányabb minöségü állatok lanyhább irányzat és V2—1 forinttal
olcsóbb árak mellett találtak vevökre.
Következö
árak jegyeztettek : * húzott magyar és tarka ökör,
jobb minöségü 31—34 frtig, hizott magyar és tarka
ökör, középminöségü 25—30 frtig, alárendelt minöségü magyar és tarka ökör 20—24 frtig, jobb minöségü magyar és tarka tehén 2I—31 frtig, magyar
tehén középminöségü 21—31 frtig, szerbiai bika
22—29 frtig, szerbiai bivaly 16—20 frtig, kivételesen
30V? irtig métermázsánkint élösúlyban.
Bécsi szurómarhavásár, január 13. A mai vásárra felhoztak:
4199 *drb élö borjút^ 1852 drb élö
sertést, r~á221 darab leolt sertést, 260 drb leolt
juhot és 1268 drb bárányt. A nagy hozatal miatt
á borjuvásár lanyha volt és az árak kilónkint 2—4
krajczárral estek. A sertésvásár az enyhe idö miatt
volt lanyha és nehéz áru 2 krajczárral, könnyü
2—4 krajczárral olcsóbbodott kilörikint. A juhvásár
is lanyha volt. Jegyzések : leolt borjú 30—40 kr.,
prima 42—50 kr., igen finom 52—56 kr. Süldö 30—
40 kr., leolt nehéz sertés 44—48 kr., prima süldö
38—48 kr... leolt juh 26—38 kr. kilonkint; Bárány
4—14 irt párja.

Pénzügy.
Pesti magyar kereskedelmi bank. Az intézet
körözvényileg értesiti levelezöit és ügyfeleit, hogy
Zwibach Adolf aligazgató, nevét "Zalai"-ra magyarositotta meg, minek folytán nevezett aligazgató névjegyzése ehhez képest szintén megváltozott.
A déli vasut elsöbbségei. Bécsi hirek szerint
a déli vasuttársaság igazgatósága ujra közelebb lépett ahhoz a tervéhez, hogy a társaság 5%-os elsöbbségi kötvényeit konvertálja, mert azt hiszi, hogy
a jelenlegi osztrák kormánynál nagyobb elözékenységgel fog találkozni. A társaság az 5%-os elsöbbségi kötvényeket 3%-osokra szeretné konvertálni, és
hogy biztos legyen a siker, 100 frank 5%-os kötvényért 165 frank 3%-os kötvényt ajánlana fel a
birtokosoknak. A müveletnek az volna a czélja, hogy
a törlesztési határidö kitolassék és a részvények
kedvezöbb helyzetbe jussanak. Ezenkivül a társaság
40 millió márka 4%-os kötvény kölcsönt is venne fel
beruházási czélokra. Jóllehet azt állitják, hogy ezek
a kérdések már a legközelebbi közgyülésen elintézést fognak nyerni, ez mégsem látszik valószinünek,
mert a kérdéshez a magyar kormánynak is van
beleszólása, másrészt nincsen kizárva, hogy vajjon
a jelenlegi osztrák vasuti miniszter, aki Ausztriában
a vasutállamositás elöharczosa, nem veti-e fel ujra
az elejtett államositás kérdését

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, január 13.
Nem is gondolná az ember, hogy milyen közel járunk a tavaszhoz. A kalendárium szerint ugyan,
elején vagyunk csak a télnek, de a tözsdei szokások jóvoltából, épen holnaptól hat hétre, azaz feb-

ruár hónap 25-ik napján köszönt ránk a tavasz,
amennyiben ekkor kell a giró- és pénztár-egyletnél
leszámolásra benyujtani a tavaszi
szállitással
kötött ügyletek jegyzékét, ugy, hogy e napig tulajdonképen a csupán árkülömbözetre utazó engagement kiküszöböltetnék és fenmaradnának egészben
ama kötések, amelyek tulajdonosainak az az intencziójuk, hogy tényleg szállitsák vagy átvegyék az
árut. Igy is van ez a teóriában! De hát akkor mért
nem szünt még meg, vagy legalább miért nem kisebbedett meg az a differenczia, amely a készbuza
és a határidö-áru jegyzése között fenáll. Valóságos
képtelenségnek tetszik, hogy a malmok, amikor ma
szivesen fizettek 200 métermázsa 75 kilogrammos
pestvidéki buzáért 12 forint 55 krajczárt három hóra,
300 métermázsa 75 kilogrammos tiszavidékiért
12 forint 60 krajczárt három hóra, 100 métermázsa
75 kilogrammos fehérmegyeiért 12 forint 62.5 krajczárt három hóra, miért nem vásároltak a határidöpiaczon néhány ezer métermázsa szokvány buzát
11 forint 90 krajczártól 11 forint 95 krajczárig,
annál inkább, mivel ennek minösége a szokások
értelmében legalább is olyan, mint a felsorolt tételek akármelyikeé. Hiszen ily tranzakczió által egy
csapásra szabadulnának a nyerstermény beszerzésének gondjától, mert akár hogy vélekedik valaki az
üzlet jövöjéröl, azt semmiféle józan ember nem
fogja tagadásba venni, hogy szükiben vagyunk és
leszünk kinálat dolgában. Mondjuk: ez anomáliának
látszik, de a valóságban nem az. Lisztgyáraink a
terminpiaczon való részvétel által ugyanis sehogysem
biztositanák maguknak sem márcziusi, sem áprilisi
szükségletüket, azért, mert a vevö nem követelheti
a kötött áru átadását, hanem — tudjuk — a szokások értelmében az eladóé a jog, a teljesitési határidön belül, — ez esetben tehát akár csak április
hó végén —- bejelenteni a szállitást és csak akkor,
ha a felmondás ez idöpontig be nem következnék,
élhet a vevö retorziókkal, illetve fedezheti magát az
eladó számlájára, akár a határidö-, akár a készárupiaczon. Már pedig, hogy milyenek lesznek az üzleti
viszonyok, tizenöt hét mulva, erre nézve alkothat magának véleményt a börzejátékos, de reális alapon nyugvó
iparvállalat ily hosszu lejáratu spekuláczióba — rendesen — nem bocsátkozik. Tehát a szokások ez
irányu intézkedésének tudható be a többször emlitett
diszparitás, amely egyáltalában nincs kizárva, hogy
még teljes két hónapig is fenmaradhat. Ámbár
nem tételezhetö fel, hogy a kontremine ügyletei rendezését elodázza a legutolsó napig, jól tudva, hogy
ezt a taktikát esetleg nagyon megkeserülhetné.
Ellenkezöleg a már néhány nap óta folyó prolongálások májusra alkalmasint a közel jövöben mindinkább nagyobb terjedelmet fognak venni. Ma körülbelül harmincz krajczárt fizettek az eladók, a vevöknek a hosszabbitásért. Tengeriben pedig a vevök
fizettek tizenkét krajczárt, a májustól juliusra való
prolongálásért. Máskülönben nálunk teljes volt az
üzlettelenség, lanyhuló árak mellett. A külföldi
jelentések közül kiemeljük a szentpétervári sürgönyt,
amely szerint az orosz statisztikai központi bizottság most teszi közzé az európai Oroszország hatvan
kormányzóságának aratási eredményét.
A termés kitett 1000 pudokban
1897
télirozs 956,943.5
télibuza 114,536.8
1,071,480.3

1896
1,174,091.0
168,359.2
1,337,450.2

1892—1898
évek átlaga
1,154.928.2
173.878.0
1,328,806.2

A multévi termés kenyérmagvakban tehát
266 millió puddal, vagyis 43.5 millió métermázsával gyengébb az 1896-ikinél. Amerikából jelentik,
hogy az árfolyamok csekélységgel csökkentek, az
Üzlet vontatott, föleg azért, mert a franczia beviteli
vámok változását hirlik. A délután leérkezett sürgönyök szerint Liverpoolban a redviszter ára 1/2
pennyvel, a tengerié 1/3 pennyvel hanyatlott, Párisban 35 centimest tesz ki a buza árvesztesége,
Berlinben 40 fillért. Londonban teljes a stragnáczió, névleges árakat sem lehet megállapitani.
Bécsben alig változtak az árfolyamok.
Buza.
Készáru-üzlet
buzában.
forgalom volt olcsóbbodó áron.

Buzában kevés
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Elöfordult eladások

buzában.

Hivatalos jegyzések

átadási hely

uazaviaett

100
100
200
200
1000
100
800

pestvidéki
raktári
fehérmegyei
felaötiazai

Hivatalos jegyzések
FAJ

Tiszavidéki

uj

9

•

• • • • •

v

PMrtriSéU ! ! ! ' . ' . ".uj
.

•

• • * • • )

Fejénnegyei

uj

IO0
12.76
12.80
18.07
12.55
1166
12.62</»
12 60

Budapest

76
76»
77«
75
73'
75
76

Th.
8fa.
8 b.
Sh.
Sh.
8h.
Sh.

buzában.

IT5

100 kiloor.
k é u p . ára

100 kilogr.
k é u p . ára

g-s

irttól I irtig

irttól I irtig

74
76
78
80
74
76
78
80
74
78
78
80

12.40
12.70
18.13.25
12.35
12.05
12.92
13.20
12.45
12.75
18.05
13.25

12.50
12.75
13.10
13."ü
12.45
12.70
13.05
13.25
12.55
12.60
13.15
13.80

75
77
79

12.00
12.35
13.15

12.66
12.95
13.20

75
77
79

12.55
12.60
13.10

12IÖ0
12.90
18.15

75
77
79

18.65
12.90
18.15

ÜI70
18.—
18.80

Raktárállomány
buzában és lisztben: A
fövárosi közraktárakban 171.800 xnétermázsa buza
és 90.200 métermázsa liszt; a Silosban 54.100
métermázsa buza, a nyugati pályaudvaron 83.206
métermázsa buza és 4402 métermázsa liszt.
Határidöüzlet buzában. Buzában ingadozó
irányzat mellett csekély üzlet fejlödött.
Elöfordult határidökötések
buzában.
Délelötti és déli tözsde

takarmányfélékben.
100 kg. készp.

Ó
Ta T
f
uj

AJU
származás

Budapest, 1898. — 13. oldal.

renkinti suly
kg.-ban

ám.
Ttngtri

január 13. január 12.

takarmányfélékben.

121.26 121.70
Magyar aranyjáradék
Magyar koroaajáradékI
99.60
99.60
Magyar hitelrése vény
383.— 383.—
Magyar ipar és keresk.
105.50 1 0 5 . k. bank
Magyar jelzálogbank
275.50 275.50
nnV
Magyar leszámitoló bank
256.75 255.60
Rimamurányi vasmü
250.50 250.75
Osztrák bitelrészvény
356.— 356.—
Déli vasut
81.25
81.75
Osztr.-roagyor államvasut
345.— 346.25
Közuti vaspálya
4U4— 404.50
Vlilainos vasut
280.— 279.75
Az utótözsdén: Osztr. hitelr. 355.90—356.40,
osztrák-magyar államvasut 345.25—346.25, villamos
vasut 280.75—281.—, Közuti vasú. 404.50—405.25
irton köttetett.

Délutáni tözsde

Délután 4 órakor zárulnak :

60-68
62-64
64-66
89-41

takarmány
égetni nÜ
sörfözdéi
bánsigl
másnemtt

8X0
6.70
8
MO
5.20
6.10

150
7.40
9.50
6.65
5.25
5.15

Raktárállomány
takarmányfélékben:
A
közraktárakban 62.200 métermázsa árpa, 15.600 métermázsa
zab, 89.900 métermázsa tengeri. A
Silosban 1200 métermázsa zab, 20,200 métermázsa
tengeri. A nyugati pályaudvarban 3002 métermazsa
árpa.
HatáridÖ-üzlet takarmányfélékben : Ugy
tengeriben mint zabban csekély a forgalom, változatlan áron.
Elöfordult határidökötések
Ara
Tengeri .
Zab. . .

Határidö
május.
I
márcz
szept.

Hivatalos

Délelötti é s déli tözsde

január 19.
kezd.

forgalom

zári. kezd.

5.29 5.80—29—28 5.81
—29-80
5.42
5.43
6.35—36
6.34

forgalom

zaiL

6.80

6.80

5.38

5.41
6.34

határidöjegyzések
félékben.

takarmány-

déli tözsde zárlata

Aru

határidö

Délutáni tözsde

tárlat kezdet

forgalom

zárlat

márczius 11.91

11.93 11.98

11.94-98
-94

|H.M

május
•npt.

11.62
9.48

forgalom

11.92—98—92-94
—95—94- 93—92
11.61
11.62—61
9.42 9.44—45-44—48

Hivatalos
Határidö

Barcs.
H«pt.

9.44

buzában.

Déli tözsde zárlata
janu&r 13.
január 14.
aru
pénz
áru
pénz.
11.93
9.43

9.45

11.92
9.40

Leszámold
árfolyamok

11.94

pénz

árú

pénz I áru

6.29
6.83

6.81
6.85

5.80
6.84

uánnazáa
nyin

100
100
1U0

pestvidéki

minöség
megj.

másodr. Par. Épest
Énnihólyfal.
la
Nyiregyháza
Nagy-Káta

Hivatalos jegyzések
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BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.

Budapest, január 13.
A mai értéktözsdén nagymérvü üzlettelenség
uralkodott. Nemzetközi papirokban a forgalom hiányát arra lehetett visszavezetni, hogy a külföldi
tözsdék semminemü impulzust nem szolgáltattak.
Igy aztán hitelrészvény, amely délelött 356.20 körül
állott, délután is csak 356.40 forinton zárul. A helyi
Délolötti és déli tözsde
. Délutáni tözsde
Határidö
piaczon
szintén csekély volt a forgalom. Közuti
zárlat
kezdet
|
forgalom
zárlat
Kezdet
|
forgalom
L
8.60
8.70
8.70
8.70
márczius
vasut szilárd maradt ma is, ellenben villamos vasut
emelkedésében szünet állott be. Mai legmagasabb
szeptember
árfolyamát e papir sem tudta mindvégig megtartani
Hivatalos határidöjegyzések
rozsban.
Az elötözsdén : Jelzálogbank 276.25, LeszáDéli tözsde zárlata
mitoló bank 256.
257:50, Osztrák hkelrésavény
Leszámoló
január 12-én
január 18-án
HatáridO
árfolyamok
355.90—356.20,
Osztrák-magyar
áUamvasut 34G.60—
pénz
pérus | áru
ara
346.25, Közuti vaspálya 404.25—404.75, Villamos
S7J
•
8.71
8.69
8.71
narexrus . \ .
vasut 280.75—281.50, Rimamurányi 250.90—251.25
•KpUmbor . .
irton köttetett,
Takarmányfélék.
Délelötti li órakor zárulnak: Osztrák
Készáruüzlet
takarmányfélékben.
Ten- tutelrészvény 356.—, Magyar hitelrészvény 383.—.
geri lanyha, elkelt néhány kocsirakomány olcsóbb Aranyjáradék; 121.25, Koronajáradék 99.65, Leszááron. Árpa szilárd ajánlat tartósan gyer. Zab vál- mitoló bank 257.50, Jelzálogbank 275.50, Rimamurátozatlan.
nyi 251.—, Osztr.-magy. áÜamvasut 846.—, Ipar és
Elöfordult eladások takarmány félékben.
kereskedelmi bank 105.50, Déli vasut 81.76, Villamos vasut 280.50, Közuti vasut 404.76.
•S? g
A délitözsdén elöfordult kötések : Közuti
•r
vasut 404.75—404.—, Villamos vasut 2S1.—280.—,
Magyar hitelrészvény 388.
388.25, Magyar jelzás a
logbank 276.- -276.25, Magyar leszámitoló bank
256.75—257.26,
Osztrák hiteh-észvény 866.40—
6.60
Budapest
kéup.
elsörendü
100
•ab
356.20,
Déli
vasut
81.76,
Osztrák-magyar államvajut
6.52VI
100
6.37Vt
845.25, 4 1 /i% fövárosi kölcsön 100.10, Fonciére
100
«4»
doh
800
114.—, Kassa-somodi 28.—, Altalános kOszénbánya
Köbánra
6.45
árpa
takarnx
100
4.T2'/»
Pusxta-Poo
121.— Danubius 100.—, Gzukoripar 154.— forinton.
200
tengeri
4.6b
MezStur
100
Dijbiztositások
: Osztrák hitebószvényekben
Raktárállomány rozsban : A közraktárban
45.700
métermázsa; a nyugati
pályaudvaron
12.815 méierniázsa.
Határidöüzlet
rozsban. Rozsban alig volt
forgalom.
Elölordult határidökötések
rozsban.

budapesti
vidéki
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a fövámhivatalnál eiöjegyeztetett

buza
rozs.
árpa

8.—
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Budapest, január 13. Terményekben ma alig
volt üzlet. Egyes kisebb tételek kerüllek forgalomba
változatlan árakon.
Hivatalos jegyzések.

5.82
«.86

Gabona- és lisztforgalom.

9.42

január 12.

356.40 356.25
383.— 383.25
346.25 346.25
256.75 256.—
275.75 275.50
250.50 251.—
405.25 404.75
281.— 281.—
105 50 105.—
81.50 81.60

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.

A m. fcir. kSzp. statisztikai hivatal az 1897. évi január hö 11-én
este 6 órától január 12-én este 6 oráig Budapestre vasúton é s hajón
érkezett s innen elszállitott gaboB&kuldeményekröl é s a budapesti
fövámhivatalcál elöjegyzett gabona- é s lisztmennyiségekröl a következö kimutatást teszi közé:
Az áru
megnevezése

-

Rozs.
Készáruüzlet rozsban : Rozsban válozatlan
volt az irányzat, fogyasztók tartózkodtak a vásárlástól.
Elöfordult eladások rozsban.
mennyiség
mmázsában vagy

májusra. . .
márcziuna
•nptenüMC

9.45—46-47
—46

határidöjegyzések

11.92

Tengeri
Zab . .

Osztrák hitelrószvény
Magyar hitelrészvény
Osztr.-magyar áUamvasut
Leszámitoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut
Ipar és keresk. bank
Déli vasut

január 12-én január 11-én

Hatázidfi
kezdet

holnapra 1.50—2.— frt; 8 napra 5—6 frt;
utoljára 9.
10.— frt
Délutáni 1 óra 30 perczkor zárulnak:

:
.

szlavóniai 1897

-c
vörös kCzépszemü 1897

48.—
80.—
84.—
40.—

=:=
52.—
82.8o.—
43.-

Budapesti vásárcsarnok.
Budapesti jan. 13. A mai vásár irányzata nagyban való forgalomban és az egyes czikkeknét a következö volt: Húsnál a forgalom csendes, árak szilárdak. — Baromfinál csendes, árak szilárdak. —
Halban csendes, árak estek. — Tej és tejtermékeknél csendes. Tojásnál csendes, árak szilárdak.
— Zöldségnél
lanyha. — Gyümölcsmél csendes.
— Füszereknél
csendes. — Idöjárás: derült,
enyhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö: Hus.
Marhahús hátulja I. 46—56 frt, II. 40—46 frt.
Birkahús hátulja I. 30—38 frt, U. 28—30
frt. Borjúhús hátulja I. 50—60 frt, II. 48—54 frt
Sertéshús elsörendü 50—500 frt, vidéki 46—49 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstölt 60—72 kr
(kilónkint). Sertészsir hordóval 53-0—53*5 frt (100
küónküit). —BaromB (élö). Tyúk 1 pár 1-10—1-40
frt. Csirke 1 pár 0-80— 1 20 fit Lud hizott kilónkint 050—054 frt. — Különfélék.
Tojás 1 láda
(1440 drb) 40*0—41'0frt.Sárgarépa 100 kötés 2—400
irt. Petrezselem 100 kötés 3.00—5.00 frt Lencse m.
100 kiló 14—18frt.Bab nagy 100 kiló 10—16 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—45 frt, a 18—30frt.Vaj
közöns. kilónkint 70—80 frt. Vaj-téa kilonkint 1.00
—1.40 frt Burgonya-rózsa 100. kiló 2.00—2.80 frt
Burgonya sárga 100 kiló 8.00—3.20 frt — Halak.
Harcsa (élö) 0-35—1 •— frt 1 kiló. Csuka (élö) 080—
0-80 frt 1 kiló. Ponty dunai 030—050 frt

Szesz.
Budapest, január 13. Irányzat változatlan.
Finomitott szesz nagyban 55.75—56.—frt,kicsinyben 56.25—56.75 frt Élesztöazesz nagyban 56.—
56.25 forint,
kicsinyben 56.50—56.75 forint
Nyersszesz
adózva
nagyban
54.76—55.—
forint, kicsinyben 65.25—65.75 forint Nyeraaxeaa

14. oldal. — Budapest, 1898.
adózatlan (exknt.) 14.75—15.25 frt. Denaturált
szesz nagyban 19.25—19.50 frt, kicsinyben 19.50—
19.75 frt.' Az árak 10,000 literfokonkint hordd
nélkül, ab vasut Budapestre szállitva. (Készpénzfizetés mellett értendök.)
Bécs, január 13. Kontingens
nyersszesz
azonnali szállitásra változatlanul 18.10—18.30 frton
jegyeztetett. Zárlatjegyzés 18.10—18.40 frt.
Frága, jan. 13. Adózott trippló szesz 537/s—
54 frton jegyeztetett nagyban. Adózatlan szesz 17.50
—17.6/ö frt azonnali szállitásra.
Trieszt, jan. lo. Kivitali szesz tartályokban
szállitva 90.% heklolilerenkint nagyban
11 forint,
február-áprilisi szállitásra IOV2—103/* frt.
Berlin, jan. l.J. Szesz helyben 38.90 márka
= 22.H7 frt, fogyasztási adó nélkül hektolitorenkiut
a 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.
Stettin, jan. 13. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 37.80 marka = 22.22 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.
Boroszló, jan. 13. Szesz (50-es) pr. november
56.70 márka = 33.34 frt; szesz (70-es) pr. november 37.30 márka = 21.93 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.S0 frt.
Hamburg, jan. 13. Szesz nov.—decz. 19.—
márka = 11.17 frt; decz.—jan. 18.50 márka =
10.18 frt; jan.—febr. 17.75 márka = 10.44 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márlca = 58.80 forint.
Paris, jan. 13. Szesz folyó hóra 42.— frk =
22.13 irt; decz.-re 42.25 frk = 22.27 frt;
négy elsö bóra 42.25 frk = 22.27 frt; májustól 4
hóra 42.25. frk = 22.27 frt. Az árak 10.000 literszázalékonkint V4% leszámitolással értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk = 47.55.
Czukor.
Prága, jan. 13. Nyersczukor 88% ezukortartalom alapján franco Aussig, azonnali szállitásra
13.00 forint, okt.-decz. szállitásra 12.95 forint uj
campagne.
Hamburg, jan. 13. Nyersczukor f. 0. b
Hamburg azonnali szállitásra 9.25 márka, február
szállitásra 9.35 márka, májusi szállitásra 9.55
márka, augusztusi szállitásra 9"75 marka. Irányzat tarlós.
Paris, jan. 13. Nyersczukor (88 fok) kész áru
29.—.—29.50 frk, febérezukor novemberre 31.7/s frk,
deczemberre 32.— frk,
4 elsö hóra 32.50 frk,
4 bóra májustól 32.7/s frk. Finomitott készáru
102.—102.50 frk.
• •
•
London, jan. 13. Jávaczukor ll. 8 /s shilling,
nyugodt.
Olajok.
Paris, jan. 13. Repczeolaj folyó hóra 55.—
frk (= 25.19 frt); januárra 55.— frk (= 25.89 u-t):
négy elsö bora 55.50 frk (= 26.13 frt); négy hóra
májustól 55.25 frk (= 26.01 frt). Árak 100 kilónkint értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk ==
47.55 frt.
Hamburg, jan. 13. Repczeolaj helyben 54.50
márka (= 32.08 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.
Köln, jan. 13. Repczeolaj májusra (hordóval).
68.— márka ( = 34 10 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 irt.
Petroleum.

ORSZÁGOS HIRLAP
(— 13.01 frt), Rozs folyó hóra 17.60 frank (=« 8.38
frt). Rozs deczember hóra 17.60 frank (=*= 8.39 frt).
Rozs 4 elsö hóra 17.75 frank ( = 8.44 frt). Rozs 4
hóra májustól 17.80 frank (=8.46 frt) minden 100
kilónkint. Átszámitási árfolyam 100 frank;«- 47I55
forint.
;
Párls, január 13. (Zárlat.) Buza folyo hóra
-28.40 frank ( = 13.54 frt). Buza deczember 28.25
frank ( = 13.46 frt). Buza 4 elsö hóra 27.75 frank
(=13.22 frt.) Buza 4 hóra májustól 27.40 frank
(=13.06 frt).
London, január 13. Minden gabonanem y
godt. Zab, különösen amerikai szilárdabb. Úszó
buza nyugodt; Hozatalok: buza 51.760, árpa 11.390
és zab 52.880 qu.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.

Bécs, január 13. A német tözsdék gyengébb
árfolyamai következtében a spekuláczió ma tartózkodó volt és a tözsdén igen jelentéktelen volt
forgalom. Ennek daczára az árfolyamok jól tartották
magukat és föleg vasuti részvények voltak továbbra
is szilárdak. Szintugy ipari vállalatok, amelyek részben magasabb áron keltek.
Az elötözsdén: Osztrák hitelrészvény 356.25—
355.75, Länderbank 219.
218.75, Union-bank
303.
304.—, Bankverein 260, Magyar hitelrészvény 382.50
.—, Osztrák magyar államvasut
346.
345.50, Déli vasut 81.75—81.87, Duxbodenbachi vasut 70.25—70.75, Dunagözhajózési
460, Alpesi bánya 142.80—143.80, Rimamuráriyi
251.25, Brüxi köszénbánya 281—283, Magyar általános köszénbánya 121.25—121.50, Török dohányrészvény 137.50—139, Májusi járadék 102.35, Török
sorsjegy 60.70—60.80, Német márka 58.83 frton
köttetett.
Délelött 11 óra, 25 pérczkor zárulnak :
Osztrák hitelrészvény 355.87, Union-bank 303.—,
Länderbank 218.50, Osztr.-magyar államv. 345.62,
Déü vasut 81.75, Alpesi bánya 143.60, Rimamurányi 251.—, Májusi járadék 102.40, Török sorsjegy 60.70.
A déli tözsdén : Osztrák hitelrészvény 356.—.
Magyar hitelrészvény 382.50. Länderbank 218.50.
Unionbank 303.—. Anglo-bank 162.—. Bankverein
260.—.Oszlrák-magy. államv. 345.60..Déli vasut 81.75.
Elbevölgyi vasut 205.75. Északnyugoti vasut 250.50.
Alpesi bánya 143.—. Rimamurányi; 25iy—. Prágai
vasipar '704,—. Májusi járadék 102.35. Magyar koronajárádék 99.65. Török sorsjegy 60JÖ. Német
márka 58.83. Török dohányrészvény —.—- frton
köttetett.
Délután 2 óra 30 pérczkor jegyeztek: Magyar aranyjáradék 121,25. Magyar koronajáradék
99.60. Tiszai kölcsönsorsjegy 140.50. Magyar földtehermentesitési kötvény 96.75. Magyar hiteirészvény
382.50. Magyar nyereménykölesön sorsjegy 154.-—.
Kassa-oderbergi vasut 191.50. Magyar kereskedelmi
bank 1435.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 101.—.
Magyar keleti vasut állami kötvények 122.—. Magyar leszámitoló és pénzváltóbank 255.—. Rimamurányi vasrészyénylársaság 251.—. 4'2°/o papirjáradék 102.30. 4.2°/o esüsljáradék 102.30. Osztrák aranyjáradék 121.75. Osztrák koronajáradék
102.70. 1860. sorsjegyek 145.—. 1864. sorsjegyek
189.—. Osztrák hitelsorsjegyek 197.25. Osztrák hitelrészvény 356.25. Angol-osztrákbank 161.90. UnioHamburg, jan. 13. Petroleum helyben 4.80 bank 302.75. Bécsi Bankverein 260.50. Osztrák
marka = 2.82 frt.
Länderbank 219.75. Osztrák-magyar bank 986.—.
Antwerpen, jan. 13. Petroleum fin. helyben Osztrák-magyar államvasut. 345.37. Déli vasut 81.75.
14.25 frank = 6.77 frt.
Elbevölgyi vasut 266.75. Dunagözhajózási részvény
Bréma, jan. 13. Petroleum fin. helyben 4.95 457.—. Alpesi bányarészvény 144.40. Dohányrészmárka = 2.91 frt.
vény 136.—.20 frankos 9.53Vs. Császári királyi vert
Newyork, jan. 13. Petroleum fin. 70 Ábel Fest. arany 5.69. Londoni váltóár 120.10. Német bankNewyorkban 5.40 cents, fin. petróleum Philadelphiá- váltó 58.82.
ban 5.35 cents; United Rife Line Certificates deBécs, január 13. (Utótözsde.) A déli tözsde
czemberre 6 5 . — ; Nyers petróleum deczemberre 6.95. zárlata után jegyeznek : Osztrák hiteirészvény 356.65,
Magyar hitelrészvény 383.—, Anglo-bank 162.—,
Bankver. 260. Union-bank 302.75, Länderbank 219.75,
KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, január 13. Az irányzat ma sem vál- Osztrák-magyar államvasut 346.37, Déli vasut 82.—,
tozott. A külföldi jelentések lanyha irányzatot jelen- Elbevölgyi vasut 267.—, Északnyugoti vasut 251.—,
tettek, de ehhez a piacz nem igen csatlakozott. Török dohányrészvóny 135.75, Rimamurányi vasmü
Köttetett buza tavaszra 11.79—11.78, tengeri máj- 281.—, Alpesi bánya 145.80, Májusi járadék 102.35,
Magyar koronajáradék 99.65, Török-sorsjegy 60.90,
jun. 5.58 frton.
Német márka azonnali szállitás 58.86. Német márka
Hivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.78—11.79, rozs tavaszra ultimora 58.85. Napoleon 9.54.
8.85—8.86, tengeri máj.-jun. 5.57—5.59, zab tavaszra
Berlin, január 13. (Tözsdei tudósitás.) A
6.64—6.66, repeze jan.-febr. 13.40—13.50.
megnyitás szilárd. Bányaértékek javultak fedezeBoroszló, január 13. Buza helyben 18.70 márka tekre. Bankok javultak. Járadék nyugodt. Magán(— 10.99 frt) sárga. Buza helyben 18.60 marka kamatláb 3 W o .
(•* 10.93 frt). Rozs helyben 14.90 márka (— 8.76
Berlin, január 13. (Zárlat) 4.2°/o papirjáradék
frt.) Zab helyben 14.— márka ( = 8.23 frt.) Tengeri 102.10, 4'2Q/O ., ezüstjárndók 102.10, 4°/o osztrák
helyben 12.— márka ( = 7.06 frt). Minden 100 kilón- aranyjáradék 103.30, 4Q/o magyar aranyjár. 103.20,
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt. osztrák hitelrészvény 223.40, magyar koronajáraHamburg, január 13. Buza holsteini 180-—187 dék 100.20, déli vasut 35.70, osztrák-magyar
márka ( = < 0.58—10.99 frt). Rozs meklenburei államvasut 146.60, Károly Lajos-vasut 107.30, Kassa140-150 marka (8.23—8.82.) Rozs orosz 107—108 oderbergi vasut —.—, orosz bankjegy 216.60, bécsi
márka (»= 6.29—6.35 frt). Minden 100 kilonkint váltóir 169,85, 4% uj orosz kölcsön 99.90, maÁtszámitási árfolyam 100 márka *= D8.80 frt.
gyar beruházási kölcsön 102.20,. olasz járadék
Pérl», január 13. (Megnyitás.) Buza folyó hóra 94.50. Az. irányzat egyenlötlen.
28.10 frank ( = 13.39 frt.). Buza deczember hóra
Berlin, január 13. (Utótözsde.) Osztrák hitel37.90 frank «= (13.29 frt). Buza 4J elsö hóra 27.40 részvény 223.50, delivasut 35.60, osztrák-magyar
irank ( = 13.06 frt). Buza 4 hóra májustól 27.30 frank államvasut 147.30. Az irányzat tartott.

Péntek, január 14.
Frankfurt, január 13. (Zárlat.) 4>2°/o papirjáradék 86.60, 4-2% ezüstjáradék 86.90, 4°/o osztrák
aranyjáradék 103.25, 4% magy. aranyjár. 103.25,
magy. koronajáradék 100.20, osztrák "hitelrészvény
301.12, osztrák-magyar bank 799.—, osztrák-magyar államvasut 297.87, déli vasut 72.63. észnknyugoti vasut 213.50, elbevölgyi vasut 229.50, bécsi
váltóár 169.75, londoni váltóár 20.377, párisi váltóár
80.833, bécsi bankverein 222.—, Uniobank —.—,
villamos részvényr 141.50, alpesi bányarószvény
121.50, 3 % mag) . aranykölcsön 91.20. Áz irányzat
szilárd.
Frankfurt, január 13. (Utótözsde.) Osztr. hitelrészvény 301.25, osztrák-magyar államvasut 297.37.
Déli vasut 72.50. Az irányzat nyugodt.
Hamburg, január 13. (Zárlat.) 4.2°/0 ezüstjáradék 86.95, osztr. hitelrészv. 301.25, osztr.magyar államvasut 746.—, déli vasut 173.—, olasz
járadék 94.75, 4% osztr. aranyj. 103.45. 4°/0-os
magyar aranyj. 103.35. Az irányzat csendes.
Paris, január 13. (Zárlat.) 3°/0. franczia jár.
103.10, 3V2°/o franczia jár. 107.25, olasz járadék
94.02, osztrák földbitelrészv. —.—:, Osztrák magy.
államv. 738.—, déli vasut —.—, Franczia tori. jár.
102.—, 4% osztr. aranyjáradék 103.70, ottomanlmnk
561.50, párisi bank-részvény 895, osztrák Länderbank 482.— alpesi bányarészvény 314.—, Dohányrészvény 291.—. Az irányzat gyenge.
• London, január 13. (Zárlat.) Angol consolok
112.13/i6, déli vasut 7.75, spanyol járadék 60.75,
olasz járadék 93.25, 4°/0 magy. áranyjáradék 101.25,
4% rúpia 62.75, Canada paciücvasut
90.25,
leszámitolási kamatláb 2.72, ezüst 26.9/ie. Bécsi
váltóár 12.15. Azúrányzat nyugodt.
Now-York, január 13. ezüst 57.50.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. meteorológiai központi intézet távirati
jelentése 1898. január 13-án reggel 7 órakor.
•3 +
Állomások

Állomások

3

E
o
0 0

V.

M
(3 - •

c CJ.9
10

ja

Árvaváralja .
Selmeczbanya
N.-Szomfrat ,
Magyar-Qvár
O-GyaHa
Sopron
Herény . .
Keszthely .
Zágráb . .
Fiume . . .
• Cirkvenica.
Pancsova .
Zsombolya
Arad . . .
Szeged . .
Szolnok . .
Eger . . .
Debreczon .
Késmárk .
Ungvár . .
Szatmár . .
Nagy-Várad
Kolozsvár .
Nagy-Szeben
Bécs . . .
Salzburg. .
Klagenfurt.

0.5
0.0
1.6
0.4
0.2
2.0
2.0
2.7
8.6
4.2
3.3
8.0
i 2-4
1.3
0.9
0-4
0.8
0.4
0.8
0.5
0.8
4.1

77-5
78-4
79-6
80-8
79-1
77-9
8Ó-1
79-9
79-3
80-2
76.2
7Ö-3
80-4
77-0
78-7
78-7
70-0
7S-1
77-2
77-1
78-0
•5-8

77-5
Póla . .
76-5
Lesina .
Sarajevo
81-0
Torino
80-8
Flórencz '".
77 - 5
Róma . .
70-6
Nápoly .
7Ü-6
Brindisi .
76.1
Palermo .
73-7
Málta . .
72-7
Zürich .
76.7
Biarritz .
69-9
Nizza . . ,
75.1
Paris . . ,
7H-G
Kopenliága
77.7
Hamburg .
80.1
Berlin . . . .
79.2
Christiansund
64-9
Stockholm . .
-2-7
Szent-Pétervár
63-4
Moszkva . .
G0-4
Varsó
72-5
Kiew
71-1
Odessza . . . .
Sulina
73-9
Szófia
77-5
Konstantinápoly 74-5

5S
5.7

7.7
_J_ 0.1
1.0
3.5
6.0

____ 10.1
10.7
.. 14.0
15.0
1.4
____ 7.5
__10.0
__ 2.3
_ 2.4
4.8
5.6

7.5
0.4
1.0
4.2
3.1
0.2

0.6
2.3
0.9
1.2
2.0
5.0
1.1
3.2
Közép-Európa fölött a barométeres maximum még jobban
fejlödött és ma 780 mm.-ig emelkedett. A depresszió Európa északkeleti szélén vonul el.
Az európai idöjárást általános enyheség jellemzi. Csapadék
csak kevés esett és pedig leginkább a kontinens északi és keleti
részén.
Hazánkban az idöjárási viszonyok egészben változatlanok. A
szórványosan elöfordult csapadék jelentéktelen, a hömérséklet magasabb a rendesnél.
Száraz idö várható, sülyedö hömérséklettel.
3-4
9-2
80-7
8-4
80.8

±
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VIZÁLLÁS.
— Január 13-án.—
Folyó

I

Vizmérés

Fslyi

•SS
>

Vizmérós

czentiméter

czentiméter

M.-Sziget + 18
Tisza-Ujlak — 50
V.-Namény — 0
Csap
— 178
Pozsony
Tokaj
— 58
Komárom
Szolnok
— 88>
Budapest
78 >
3
Csongrád
— 150
Ercsi
04
Szeged
Paks
+ 0
Tilel
Mohács
-- 66 >
Szamot Deéa
Uividók
-- 55 >
Szatmár
-- 88
Zimóny
Latorcza Munkács
- 16 <
Paucsova
21
Laborcza Homonna
Báziás
Ungvár
Orsova
103 <
5 Uny
Ondova Bártfa
Morva M.-Falva
+ 18
20 > 2 Bodrog iemplén
Zsulna
— - 128 >
Zsolcza
izorod
88 >
Sajti
VáO
Irsekujvár
Hirnád H.-Németl - - 180
- - 12 <
Sárvár
22 Berettyó B.-Ujfalu
ba
4- 82
Györ
156 Seb. Kér. Csúcsa
Nagyvárad + ~lfl
Zákány
40 Dráva
Eszék
66 < 10 F.-KJrüs Belényes — 82
10
Feh. Kir. Borosjonö
— 1G
Száva M.-Szerdah.
Zágráb
62 < 109 Ket.-Kör. Búkós
60
Sziszek
— 21
91 < 2 H.-Kör. Gyoma
Mitrovicza
a
177 > 4 Maros Gy.-Fohérv. — 12
lulpa
Arad
Károlyvár.
1
— 134
75 < 64
DIRI
Makó
a
— 18
Kirkáoz Növi
- 10
K.-Kostély
14
Tomei
—
18
Btsioa Banjáluka
Temesvár — 70
6
)oboj
Btga
Orlu
Mara Zwornlk
N.-Becskor. — 97
lelik Mgjarizitli " = Jeges viz; + — 0 feletti — — OaUtt;
•B áradt; > =• apadt; ? — kétséges.

In

Duna

Scharding
Pasaau
Bécs

-4- 20

+ 114

Tisza

— 162 >

t
t
t

I

Felelös szerkesztö: L i p c s e y Ádám.

Péntek, január 14.

ORSZÁGOS HIRLAP

Budapest, 1898. — 15. oldal.

A budapesti értéktözsde hivatalos árjegyzései 1898. január 13-án.
I. Államadósság.
a.) Mmgjur állomadÓMMág.
Magyar aranyjáradék
.
,
10,000 irtos . . .
w
Magyar koronajáradék
1876. keleti vasuti kölcsön . . .
889. évi államvasuti aranykölcsön
889. .
.
ezustkölcsön
askapukölcsön
870-ki nyerem.-köksén, 100 frtos
870-ki
.
60 .
Magyar regále-kárt. kötvény . . .
iorvát-Szlavon ,
.
. . .
Magyar iöldteherm. kötvény . . .
rlorvát-Szlavon ,
.
. . .
Tiszai és szegedi nyer.-kölcsön . .
Horv.-Szlav. jelz. földv. kötvény .
b) Osztrák AilunaudáMsAg.
Egyes, járadék papir f«br—aug,.
.
.
máj.—nov .
98. járadék ezüst, jan—jul. .
»
.
apr.—okt. .
Osztrák aranyjáradék
Osztrák koronajáradék
Ailamsorsj. 1854. évb. 250 frt p.p.
.
1960. . 500 . o.ó.
1860. .
100
. . .
ISM!

'

l

*

' ' '

Maizáróáxfolyam

Maizároárföiyasa

I*

ii3
121.25

121.75

9960
12060
121.50
101 —
90.25
154.153.50
101 —
101.25
97—
140.50

100.10
121.50
122.50
102.91.24
155.154.50
101.75
102.98 —
98.—
141.50

102.25
102.25
10225
10225
121.50
102.25
161 —
144.50
161,—
89—
189—

100 5
5.50 30000
2005
86C00
21
T005
1C2.76
6 — lOOCtB
3000Ar.2O0 5
1G2.75 r 4 8 102.75 r 2 4 - 97000 Ax.100
102.75 1 2 —
6000
200
122.—
14— 75000 K. 400
102.75 25—
500
6000
163.—
18— 2S000D
160
145.50 43.40150000
600
162.—
65.— 25000
500
190.—
18.— 60000
200
190.-

97—

pénz

12.50

n.

V. Bankok részvényei.
1205
100 5
150 5
805
100

40—
500K20C04
6— 500Ü0K .2005
5000 K .2004
+6—
5000 K 400 15—

Aacol-osstrák bank

. . . . . . .

Budapesti bankegyertlat • • . . .
Elsö magyar ipaibaak . . . • 4 •
Fiumei hitelbank
Fövárosi bank r.-t . . . . . . .
Bpesti giro- és péaztár-egytot . .
Hazai bank r.-t
Hermc-B magy. ált. váUöoztet t .
Horvát leMámitoló bank
Horv-szlav. orsz. jelzálogbaak . .
Magyar általános hitelbank . . .
Magy. ipar- és kereak. Itmnk, . .
Magy. jelzáloghitelb. L kibocsátás
Magy. jelzáloghitelb. II. Idboca. .
Magyar kereskeceliai r-t
II. leszámit és pénzváltó baak ..
M. takarékp. kö:;p. jelzálogb. . .
Osztrák Uteliatézet
Osztrák-magyar bank . . . . . .
Pesti magy. keresk. bank . . . .
Untobaak . . . . .

162—
106—
187.-109—
82—

163—
107—
190—
110—
83—

iw!-

108—
130—

120—
118.75

.

.

(osztr. fel2>.)

112—

36—
37—

II. Más közkölcsönök.
BoHnyák-Herczegov. otsz. kölcsön
3udapest föváros 1300-ki kölcsöne
Budapest föváros 1897-ki kölcsöne
Teuies-bégavölgyi kölcsön
. . . .

97.75
100—
98.25
100—

99.25

III. Záloglevelek és kölcsön kötve nyek
i) budapesti

intézetek kibocsAtÁs&i.
Belvárosi takarókpénztár r.-t. . .
Egyes, bpttsti ffivar. takarékp. . .
, .
«
.
»koronaért.
Kisbirt. ora*, földhit..
.
. 60V« év kor. art.
,
, 50V«évw. . .
Magyac iöldhitaunt. pap
.
. 4 1 évre .
.
kor.órt.50évre
.
kor. ért. 68 évre
. . .
•
szab., talajjav.
Magy. vasut k8tr. 50V» é v r e / . .
.
•
, 60 évre kor. ért.
Magyar jizáloghltelbank .*. . "'.
60 évre kor. ért. . .
közs.k.60é.,vf.ll0frt.
közs. kötv. 50 évre .
kfizs. kötv.50 évre.
cyer.-kötv
.
osztr. felfilb.
nyer.-jegy
osztr. felüli).
. nyer.-kötv. .
.
:• kftzp. takarékp. . . .
.
.
kor. ért

Magy-

Magy- takarékp. közp! jelzáiogb *.
.kor. ért
. közs.k.
Osstrák-magyar bank 40V» é v n *.
Pesti hazai lakarékp. közs. kötv. '.
_ • " ..
.,
zálogl. kor. éxt.
Pesti m. kereak. bank
>
•

m
•

.
.

. kÖSS. k. 110 Irt
. kSsa. k. 210 k.

b) Vidékié* külföldi int. kib.
Albina takarék- és hitelintézet . .
Aradi polg. takarékp. 40 évre . . .
•
.
40 é. 110 frt.
. ._, »
.
40évre . .
Andmegrei takarékpénztár . . .
Bosnyák-herczegov. orsz. bank. .
Debreczeni elsö takarékpénztár .
Erdélyi, m. jelzáloghitelb. 40 évre.
_ «
»
.
40é.visszaBz.
Sorv.-szJav. orsz. jelzálogbank . ,
Nagyszeb. ált. takp. 81>/» é.,110 frt
.
,
. 40 évre. 106 frt
.
. .
40 évretó.kib.
" .
.
. BöévrelV.kib.
Nagyszebeni földhitelintézet . . .

100.25
100.25
97.75
102—
102—
100.25
100—
97.50
87.50
91.75
96-7*
99.50
05.50
98.50
101.60
100—
99.10
100—
98.25
100—
121 —
123.26
20—
22—
103.25
100.25
100.25
98.25
100.50
98.25
100—
96—
100.10
100.10

96.30
98.50
100—
98.75
105—

100
5.50 25000
992
50
7.—
5 — 10000 K. 200
:.
400
25090
K
w!—
6 0 - 12000 309
100
7 . - 10800
300
88.75 40— 12000
101.— 400— 5000 1000

113.—
37.38.-

88.7£
101.100.—

iö—
185—

1g5—

5Ö5—

5I0—

943'— 948—
440 — 1445—
302-50 303.50

100I50

99.25

101.122.123.75
21.—
23.—
104.—
101.25
101.25
99.—
10150

99.25
101.—
97,101.—
101.50

97.99.50
101.99J0

20000
_.
100
6000 K. 200
10Q
2000
100
2ÚQQ0
100
20000
100
5.50 20000
100
3500
3—
30
1.50 15000
5000 K. 200
2100
160
200
30— 8500
100
5000
100
15000
8— 34000 100
100
20000
5—
10— 10000 100
6000 K. 200
100
32I— 32000
150
8000
14.—
40
50000

5—
11
5—
10—

Ü—

101— 1 0 2 . 100— 100.50
101 —
100— lööiö
98.50 9 9 . -

100.50
102—
102—
101.75
100.25
103.50
102—
103—
v
*
Vl'. kib. 100.25
Osztrák földhitelint nyer.-kötv. . 118.—
18—
Temesvári e U takaréicpénzSr'. '. 100.50
99.25
»
•
•
• •

101,99.50
101.25
102.25
101.25
105.

ifc

14—
0—
W—
13—
11
16—

.
.
.
.
.
.
.

258.329W0011898.123.129.150.-

262.3394025.110108125.132.I175.-

,
.
. «ls.zén.T.
Elsö bpesti gözmalom . . . . . .
BosébeVfozmaloa
Lajsa-iizinalom
Pesti £eagennalom
.
Pesti mota. im *t\8k
P

290,—
402.695—
253—
155.50
65*—
2^0. 125—

293—
705—
257—
150.
485—
«25.130—

IX. Bányák és téglagy. r.
Brassói bánya- és kohó-egylet . .
Bpesti tégla- és m e s z é g e u . . . .
Bpestrszentlörinczi tégLmr. . . .
Egy. tégla- és ezomeni^yár . . .
Északm. e^y. köszéab. e s iparv..
Felsöm, banya- és kohóoi& . . .
István téglagyár r.-t.. . . . . . .
KasSa-somodl köazéab. id. elism.
Ris-sébesi gránitban-]
Köbányai gdztégli
Köszéábánya és
Lechner rákosi t «, ,
Magyar asphalt r.-t
Magy. ált. köszénbánya r.-t. . . .
Magy. góztéglagy^ár r.-t . . . . .
Magyar kerámiai gyár . . . . . .
Péterhegyi téglaipar . . . . . . .
Salgótarjáni koszénbánya
. . . .
Újlaki tégla- é s mészégetö . . . .
Urikány-zsilYÖlgyi m . i ö s z é n b . . .

115—
230—
95.50
199.110—

120—
235—
98.
201—
112.69.50 70.50
29—
20—
110.108.755— 770.640— 650.
117.112—
227— 2 2 9 —
12i:50
121—
84—
152—
155—
80—
82—
6Ü5007—
2ü8—

200
7500
30000 .200
400
6000
200
3750
.200
10000
100
00000
200
10000
6000 K.200
0000 K. 400

Els5 m. gazdasági gé]
-Danubius* hajó- és
Ganz és. társa vasöntöde
Nadrági vaaipar t á r s u l a t . . . . .
J i i c h o l s o n ' gépgyár r.-t
. . . .
Rimamurány-salfótarjani T a s s a t .
Schlick-féle vasöntöde . . . . . .
leudloff és Dittrich gépgy. A. SOK
Weitser János gép-, waggongyár.

185—
100.
2145—
105—

107I-

2II!"
145—

155.-

XI. Könyvnyomdák r.
20—
14—

ti'~
12.00.-

100
150
4000
100
13000
2000 K.200
200
3000
500
501

-Ahenaeum 1 Irod. é s nyomd.
Franklin-tánmlat
Jtosmos" m u i n t é z e t . . .
Könyves Kálmán r.-t.
. . .
gPallas* Irod. és nyomd, r.-t
Pesti könyvnyomda r.-t

r.*ti
.
....
. . .
. .

370,— 375—
240— 2A0—
69.6730.25—
200— 203.1500.—

XII. Különféle váll. részv.
25—

Adria m. kir. t. hajóz. r.-t. . . . 100.50 IW JO
99.25
99.75
Bpesti közuti vaspálya kor. ért. .
98.50
99.50
Bpesti villamos v. vasut r.-t. . .
06.—
97.—
Bpcst-pécsi vasut
Déli vasut
Elsö CM. kir. sz. dunaffözhajózásl t
Elsö spódium- és csontlisztgyár i.-t 15050 152.50 ie
99—
100.—
Kaxsa-oderbergi vasut 1S69, ozttat
5
121.—
.
. 1889, arany 120.
99.75 100—
98.75
.
. 1 8 0 1 . ezüst
25—
121.
120—
,
, 1891, arany
100 JO
,
(oszt. von.) 18ÖÖ, ez
1 gyár iolyain- és tengerhaj, r.-t 1 0 0 . - 101.—
108.108.Magyar-gácsországi vasut I. Kib.
107.25 108.25
99.50 10—
88.50
.
. ezüst .
106.75 107^5
Magy. ny. v. (srékesf.-györ-gráczi
106.75 107.25
.' .
kfl
. 1874. kfl>
121.50 122.50,
Magyar
eis. kölcsön . . .
Magyar v.
v eis
100.-

87.235.I220 —
316860.8425.-

VIII. Gözmalmok részv.

101^5
119.—
19.—

101.100.-

99.120.-

X. Vasmüvek és gépgy. r.

IV. Elsöbbségi kötvények.

Osztrák-magyar allamv. 1888.
,
X. kib. 1885
P M Ö Lloyd- é l tózideepület .

Bécsi biztositó társaság
Bécsi elet- és Jár.-bizi.intéxet
Elsö m. á l t biztositó társaság
Fonóéra, pesti b i z t intését .
Lloyd, m. viszontb. társ. . .
M. jég- és viszontb. r.-t
. .
Nemzeti baleset biztositó r . - t
Pannónia viszontb. intézet. .

106.—
100.-

10—

100—

99.Belvárosi takarékpénztár . . . .
Budapest, ÜL k. takarékp. . . . 118.84.Bpest-erzsóbetvárosi takarékp.. .
Bpesti takarékp. s orsz. zálogk. r.-t. 233-Egy. bpesti fövárosi takarékp.. . 2 1 0 313.Magy. alt takarékp
M. orsz. központi takarékpénzt . 855.Pesti hazai takarékpénztár . . . 075.-

6000 K. 400
15000 K.200
3800 K. 500
4000 K.200
35000 K.200
2310V*
3000
700

900
100
200
300
80(
2005
00
itx
501
300
200

2500
5550
1200
1000
3000
2895
20000 K;. ia
5000
in
3000
101
6000
200
20000 K.200
20000 K.200
100*
100 4
100

•Általános waggonkölcsöniö. . . •
.Apolló* köoltvjfinomifó-ffyir r.-t..
BanUin-fdJe vegyi gyárai r,«i. . .
Bihar-szilágyi olajipar r . - t . . . .
Bpesti ált. villamossági r . 4 . . . .
Egy. magyarh. to-eggyárak T.-t .
Elsö magy. betflöntMe
. . . . . .
Elsö magy. gyapjumosó r.-t. . . •
EU5 magy. reszvényserfoMd* . •
Elsö magy. sertóshiilaló . . . . .
Elsö magy. szállitási vállalat. . .
Elsö magyar szálloda
. . . . * •
Elsö pesU spodium-gyár . . • • •
Fiumei rtwh&ntoló-gyár . . • • •
Oachwlndt-féle szessfyáT
Oachwlndt-féle
szessfyáT . • • •
G Esterházy
Ethá
agyá . . . •
Gr.
cognac-gyár

jaungária* mütrágya-s kénsa»-gf.
Jordán Viktoi-iéU kargráx. ^ .

;

.

«tt. itMff.

Kábelgyár részTéaTtá»Máf . . •
KöMnyai k
á T e r f S i i i tt . \ . . .
királT-serfSiii
KSbán^sd
K S b á d polgári
l á i serfJz*
rfJ* r ^^ . •
Magyar esttkoripax r.-t A. m

SSO—

570.—

4 3 0 — 4S0,142'IÖ

(Magja* Mggyantaáru-gyar . •
iMaffw Tmsati forgsiuu r.4. .
Kagyir villamossági r.-t . •
Nagyszebeni viltamosmn r.-t.
Nemzetközi villamostán.

Névért
10—

VII. Biztositó-társ részv.

200
14.— 10000
200
5300
18—
230— 3000 1000
100
7 — 20000
100
5000
5—
100
8.— 15000
.200
6000
K
8
—
101.25
300
2000
101.25 7 0 —
98,75
103.—
103.100.75
400
101.—
2300
400
98.50
825
98.60 35.6000 K. 500
92.25 12—
200
6750
97.75
8— 8750 160
100.50 32—
400
2000
96.50 10—
200
4500
99.60
150
0000
102.50
101.100.10

3000!
100
lOOÖOlK. 2O0 5
Is'.so 40000 K.200 5
900
500
19— 30000
2005
25—
7000 K. 400
1600 2000
12500
100
12000 K.200
15I2000
200 100 1250
.
0000 K. 100 fr. 15 2O0O0OlFr.2O0 5

14&M

155—
151418.—
I3C0— 13»250— 200—
220.230.235— 24»—
130—
8225
1675^
470.35—
74—

st

9 —
12!7—

fr. 4 —
21—

7.94VU
9.94«Ai>
10—
987«/t»
4.50
3—
3.-

fr. 3 1 —
9.94</i»

.

pénz
162.125.—
143—
4S0—
333—
550—

165—
130—
144—
510.325. 560—

.
.
.

2S0!-

290—

.
.

133!-

ISs!-

•
.
>
.

•
•
•
•

Nemzetközi vagtonkölestaaf. •
Popper Lipót fflpai r.-t
Qttsjnero pészréay társaság. . .
Royal nagyszálloda r--t
. . . .
Szegedi kendorfonó-gyir c - t .
Sziszeki tárházak r.-t
Telefon Hirmondó r.-t . . . .
Török dohányegyed r.-t . . . .

áru

XIII. Közleked. váll. részv.

110I75

VI. Takarékp. részvényei.
Bolgár allamv. zálogkölcsön . . .
Szerb, nyer.-kölcsön

Ili

ára

TonaUH k. 4. rantak . .
Unkány-MÜv. •>. ktazénb..

0.50150000
00000
12— 13334
6.50 12000
5.50 4000

Mai zároirlolyain

100 5
100
2005
105
100 5
100 5

Adria m. k. teng. hajó r,-t ,
Aradi és csanádl r.-t
. . . .
Barcs-pakráczi v a s u t . . • . .
Budapest alagut-tareulat. . .
Bpesti közuti vasp

100 5

Bpesti viiam. var vasut
,
.
, élv.jegy.
Bpest-szt-l&rjncsi h. i. vasut • .

.

100
100
K.2O0
100
A i . 200 5
8005
K.2O0 5
203
1095
2904
200
2005
200
2005
100 4Vt
1001 100! 100: 100; K-lOOOi A. 2005
2005
100 200 —

.

.
.
.
•

214— 216—
116.— 117.
><&.-- 2 0 8 . -

.
.
.
.
.

. JL i j * . . .

.
,
.
. . el»- részT
Bpest-u}pest-rákosp. v a s u t . . . .
Debrecsen-h&idunánási v a s u t . . •
Béli vasut
« . . .
Elsö cs. kir. dunsgózhaló-t . . .
CMUnlczvölgyi vasut elsöbe
Oyör-sopron-ebenhut] vasut . . .
Kassai közuti vasut .
Kassa-oderbergi vasut . . . . . .
Kassa-tornai h. é. vasut els. r. .
Magyar-gácsországi vasut
. . . .
Magyar n. é. vasutak r.-t . . .
Magyar nyugoti vasut . . . . . .
Máramarosi sóvasut els. részv.. .
Máramarosi s ó w u t törzsr . . . .
Manunarosi sóvasut B részvényei
MarusvAjsirh,-szászr. vasut e. r. .
Nagykikinda-nagybecBker, v. r . . .
Oriente m. U>ug. hajócási r.-t . .
Osstrák-magyar államvasut . . .
Pécs-barcsi vasut
Petroz.-lupényi h. é. v.els résrv. .
Szlavóniai h. é. vasut els. részv.

404-

404.50

260I230135—

ZLO-50

90—
102.-

92—
103480—

10UI B I . — 192—
2U0.-- 2 0 5 . 211.50 212—
211—I 2 1 2 —
36.50! 9750
67.62.67—
62—
100— 101—
100— 101 —
223— 224—
175I-

XIV. Sorsjegyek.
Bazilika sorsjegy
. • • • • •
/
osztr. felOQ»elyegs«ssol. . . . . .
.
,
nyeremény-jesjT
. . . . . . . . .
Boosvirosf averarateykölssoa 1874. é v r ö l . . . .
Bodavárosi sorsjegy
.
.
osztr. feJMbélyegzéssel
« M asiv* egyesületi sorsjegy
.
..
.
. oVztr. feJülbélyegs.
Magyar rtros-kereszt sorsjegy
• •
.
.
.
oszt.feMUbélyegE.
.
.
.
, nyeremény-jegy.
. . .

•
•
»
.

• •
• .
• •
. . .

•
.
•
.

• .
• • • •
• • . .

O l a s z vörös-kereszt sorsjegy
.
.
.
.
osztr. f e l ü l b é l y e g s . . . . . . . .
O t t t r á k v i r t s - k e r e s z t sorsjegy
O s z t r á k hitelintézett sorsjegy
. . . . . . . . . • . • • • •
Pálffy s o r s j e g y . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

140.-

6.30
660
1.60

6.80

61.50
3.50

6350

•j

_

i'so

t66— 168.80.50 Ö2.Ó0
3.80
8.

9.75
2.50

3.80
4.20
B.ü
10.25
280
11.50
12.50

11 —
12—
19.50 20.50
197.— 199—
61.60—

XV. Pénznemek.
Arany, cs. és kir. vert. . . .
. kör. • • • • . . . . . . .
osztrá* vagy magyar 8 frtos
. . . . . . .
.
9 0 frankos
.
20 márkás
.
t&rCk a r a n y l i r a
N é m e t birod, vagy egyénért. bankJ.(lOOmárka)
F r a o c z i a b a n k j e g y ( 1 0 0 f r a n k ) . . . . . (M.) . . .
O l a s z b a n k j e g y ( 1 0 0 lú-a)
Paairrubel darabonkint.
. . . . . . . . . . . .
R o m á n b a n k j e g y ( l ú d lei)
•
S z e r b b a n k j e g y ( 1 0 0 ezttat d i n á r ) . . . . . . .
a
a

. . . . .
. . . . .

. . .

.
.

5.70
5.67
9.52
9.52
11.74

5.75
6.71
95S
9.5S
11.78

58J0
45.40

. . . . .

4&G0
1J8

. . . . . .

XVI. Váltók árfolyamai (látra).
Amsterdam . . .
Brossal.....
London. . . . .
Namtitbankpiacok
Olasz bankpiacok
Paris . . . . . .
Svájczibankpiacok
Szentpétervár . .

1 0 0 h o l l a n d i frtert . . . .
100 frankért
10•sterlingért . . . . . .
100 m a r k á é r t . . , . . . •
100 liráért . . . . . .
. .
1 0 0 frankért
. . . . . . .
100
.
. . . . . . .
100 rubelért
. . . . . . .

.

993

9970

•
•
.
.
.
.

120 05'
5835
43.45
47.6ÜI
47.35

120.45
59.03
45.65
47.75
47.50

XVII. Határidöre kötött értékp.
Január hó végére.
Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
Magyar általános hitelbank
Magyar ipar- és kereskedelmi bank
Magyar Jebtálog hiteibank
Magyar leszámitoló és pénzváltó bank
Rimamurányi vasaid

121.23 121.50
99.60 99JW
3 8 3 . - 1 38330
105 50 10o. 275 50 276—
25S.75 257 25
250.50 2 5 1 —

Január hó végére.
353— 356.20

Osztrák hitelintézet
Déli vasut
Oactrak-msmx államvasut

3175

82.25

345.-345.30

Leszámoló árfolyamok január 13-áról.
od
i
r.-t.
383—
Magy. alt hitelbank
368—
Felsöm, bánya- és kohómQ
OazUák hitelintézet . . .
650
121 JO
Kössénb. és téglagy. t.-t.
Magyar aranyjáradék . .
121.
99.16
Magy. ált köszénb. r . - t .
Magyar koronajáradék . .
105—
Magyar asphalt. . . r.-t 227
Magy. Ip- •» keresk. bank
Salgó-Tarjan)
koszénb.
r.-t
.Magy. ieUalochitelbank .
Újlaki tóglafyár r.-t.. . .
Maty. loazámltoló bank .
257—
DanubiuB-Schoen. hajógy. 100.
BimaMurányi vasmü r.-t
251—
Qanc-féle vasöotöde r . - t .
Déli vasut. . . . . . . .
Schlick-féle
vasöntöde r.-t 2IÖ!
Osztr.-magy. államvasut.
Weitzer-féle waggougyár.
Budapesti bankegyesttlet.
108.Att.
waji^oiuöiCi.
r.-i. . .
Fiumei hitelbank r.-t.. .
Elsö magyar részv.-serföxS 1305.
Hazai bank r . - t . . . . .
Magy.
ezukoripar
r.-t
. .
1443—
1M.
Pesti magy. kereak. bank
Magyar vfllamosságj r.-t.
233—
Bpestii toft. es zálog, r.-t
KöSányai
polg.
oerfJzö
r.4.
Es-ves. Bp. föv. takuékp.
Budapesti vüUmousági r.-t
S R y . ált takarikp.. . ,
Adria m, tengerhajóz. r.-i
Pesti hazai elsö tak.-p. .
Bp. közuti vaspálya-társ..
Elsö magy. alt blst-Urs.
.Budapesti vili. városi vasut
Pesti moln. és_aat6k gnk
Bp--u]pest-r. viUam. vasut
- - -•
•— retzv.-t

S

A +-el megjelölt értékpapiroknál, melyek ü z l e t i éve nem esik össze

a naptári évvel, az osztalék az utolsó üzletévre vonatkozólag értendö.

Péntek, január 14.

ORSZÁGOS HIRLAP

16. oldal. - - Budapest, 1898.

AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉS
Minden szó 2 krajczár, vastagabb betükböl szedve 4 krajczár.

Fiók-kiadóhivatal:

ElSr* tMtondSk készpénzben, l«vélbelye?«kb«n vmgj postautalványon.

V. ker., Marokkói-utcza 4. szám,

Központi kiadóhivatal:

VIII.

József-körut

65.

LEVELEZÉS.
Csakis olyan levelekre válaszolunk, melyekhez a vá'
bélyeg mullékelve van. A kiadOhivataL 1294—1
ó f ytin\n>t\áUrit
"atal ember, szórakozás czéljából ismeretséget
i e i VIQKSUSljrU óhajtana kötni két szellemes, takaros növérrel
vagy barati.óvel. Komoly szándék nincs kizárva. Választ kérünk
"PilJau^ö" jelige alatt <j lapba.
1664—1
nevelt, müveit uri leány ismeretségere vágyom, csiapsjliiZldSárt
n a k mondható, 2ö éves, fiatal magánhivatalnok vagyok.
üres idömet ncui akarom a mai világ léha mulatságaira felhasználni,
inkább epy kedves, müveit leány társaságában töltenem azokat. Leveleket kérek "Férfias" jelige alatt.
1750—1
ai-SnlhT Sorsom balra fordult. Ott hagyta'u kisvárosi
J l w U l v l J a j a U l r t i . pyöngyélctem és must itt lézengek a Jo- es
székvárosban minden társaság, minden ismeretség nélkül, egyedül,
üres szivvel. Elökelö állásomból kifolyólag ugyan nagy a jövedelmem,
de mihaszna pompa, kincs, ha élvezöje nincs. Keresek, kutatok egy
oly hölgyet, kivel e^-ütt szórakoznék, sajna még eddig nem találtam.
ozzam illö hölgygyei
hlgygye
Megkisérlem ez uton talán szerencsém lesz egy hozzam
im'gismurkedhetni. Levelet "Distinkvált" jelige alatt
imgismurkedhetni
l t t e lap
l kkiadódó
1780—1
hiviUilaba kérek
hiv.iUilaba
kérek.
Vlff Ifortélvii minden élvezetes mulatságot kedvelö és állitólag
Ifiy ncUtajTU eJég csinos fiatal ember vagyok. Szórakozni: vágyom
minden áron, de ismeretség hiányában magam pocsékolom pénzemet.
Melyik kedves vig leány volna hajlandó velem barátságot kötni,az
irjon.Nem bánja meg-* jelige alatt a kiadóhivatalba.
1620—1
EtftlffVOtm
I i ' o ! i binra-i és csalódás után vigasztalasra vágyom, s
üs
K
" y j " ' * * mi tud egy reményében csalódott fiatalembert jobban
megvigasztalni, mint egy széplelkU csinos nö igaz barátsága. Minden érdek kizárásával tehet olyan kedves, mtlvelt, csinos leány, vagy
üatal özvegyasszpny ismeretségét keresem, ki engem 28 éves eléggé
csinos fiatalembert önzetlen barátjává fogadna. Leveleket .Rokonszenves" czim alatt a kiadóhivatalba kérek.
1802—1

C1Ö SZOwOr levele van a kiadóba.

1821—1

j^OldOgtáfóll jeligének levele van a kiadóhivatalban.

Bisiinquáitnak Ievde

van a kt

423-1

**«d™*u>».kéretik

~

Ji(.«•«<><•!.« A vigszinházba láttalak, mért nem jöttél oda? Talán
/ U V a t S K a . féltél. Na ne félj . . .
*
1818—1
levele van a kiadóhivatalban.

411—1
levelet
1790—i

irt. Czimét rögtön közli A —
tlOWl llfiiflfircif

Ajánlatát elfogadja egy szép Debreczeni

n e m UCIÜOljlI. (keresztény) leány. Nein épen szegény,
rjon poste restanto a debreczeni postára .Szép Marienne" czim

a

l

a

t

t

.

4

0

JYIelv fiatalember

—

1

Levelet "Szerény* j
415—1

alatt kérek a kiadóba.

pénz nem boldogit

9

413—1

van. 18.

HÁZASSÁG.
óhajt e6Y joi>b családból való meglehetös jó anyagi
viszonyok között élö iparos. Csakis vidéki leányt, vagy
liatai özvegyet vesz el, akinek nehány ezer forint készpénz vagyona.
vagy esetleg nagyobb vidéki városban háza és földje van. Leveleket
kér. "Reális" 1000 jelige alatt.
1632—2
"iiltJI
Jiösüiui
kUlMI

"Igazi boldogság" czim alatt a kiadóba kéretnek.
1418—2
t ^ a c n f t t i i óhajt iialal, intelligens, müveit miniszteri tisztviselö.
ai.a3VVi\\
xiem kivan hozományt csak egy öt megértö, széplelktt,
sinos, müveit leányt keres. .Levélbe-li ajánlatokat .Teljes boldogság*
!
rzim alatt e lap kiadóhivatala továbbit.
1804—2

. hogy neje csinos és* kedves legyén. Ajá
tokát .Boldogság" czim alatt e lap kiadóhivatalában kér.' ' 1734-^-2

ÁLLÁST KEREÓ.

k i s kereskedelmi iskolát kitünö sln !
•§»*%I>I*>"(>~ j — • —
" V « kerrel végezte s minden irodai munkában jártas, okleveles gyors-irástanárnö, ügyvédi irodában vagy nagy
üzletben állást keres. Ajánlatok .Törekvö é s szorgalmas* jelige alatt
e lap kiadóhivatalába intézendök.
'
17b-—d

egy
délután:
hivatalba kér,

4l> ajánlkozik egy Vlü-ik gimnáziunu tanuló, ki
p a K
m á r e téren gyakorlott. Ajánlatot ker .Correpetltor' czimén a kiadóhivatalba.
164+—a
Sll

tálban.

1456—3

Ifiriinn nyelvismeretekkel biró, a magyaróvári gazdasági akadémiát

tftiiuuv sikerrel végzott fiatal ember, magán titkári vagy más bizalmi
állást keres. Ajánlatokat .Bizalmi állás". Jelige alatt a kiadóhivatalba kér.
.1408—I
X i S P h h v á l l a l a t o k felezéseit és könyveléseit, olyantia, amely
AldCUU VdlldlaiüK csak nehány órát igényel naponta,eTviualia
egY 10 évi irodai gyakorlattal biró, igen szépIrásufiatalember. Czime
megtudható a kiadóhivatalban.
1570—3

ajánlkozik korrepetitornak, vagy nevelöül. Megkeresések "Diligens" czimén kéretnek a kiadóhivatalba.
1788—3
mellé ajánlkozik ,mint dada, egy ebben é s a házi
dolgokban i s jártas idösebb asszony. Czim a *™^:

hivatalban.

ÁLLÁST KAPHAT.
WtAv]*MAe I/XMVMAIÁ magyar levelezö, ki a német nyelvben
JflGnCflCS KOnYVSlU és az összes irodai teendökben jártas
helybeli részvénytarsaságnál alkalmaztatik. Jelenleg állásban levök
küldjék ajánlatokat referencziákkal és bizonyitvány másolatokkal
Pontos hiv»ta.lnok 1200 Jeliga alatt a kiadóhivatalba
lo72-4
egy virágzó budapesti vállalathoz 20—30,000 fo-

CárSat KCreSeK J& tsSvol. Személyes müködés okveüenü

meskivántatik. Ajánlatokat .Lukrativ" jelige alatt, kérek o lap kiadó1022—1
hivatalába.
MjMMijtil segédet keresek, azonnali belépésre irodai vezetönek, egy
l l g j V e U - i g e n kies felvidéki városba. Czim a kiadóhivatalban.

keresek, ki állását azonnal elfoglalhatja. Czim a kiadóhivatalban.
^790-4
i\ magyarban, németben és eelemi
tanitásban
e
j á t egy 7 és
é 3 éves fiuhoz
fiuhoz vidékre
Ö y C r W C K K n Z O, jártas,
kerestetik. Ajánlatokat .Szorgalmas" jelige atatt közvetit a kiadóhivatal.
1792-Hl
ki magyarul és németül helyesen és kiválóan szépen

Jfevelonöt

6

YaKOinOK, tud irni, elsö rangú vállalatnál fizetéssel azonnal felvétetik ; magyar és német ajánlatok "Vállalat* czim alatt kiadóhivatalba küldendök.
1786-4

OKTATÁS.
Helybeli, elemi iskolába járó tanulóknak, vagy
--....
bárkinek, ki rajzolni
óhajt tanulni, mértani és
szabadkézi rajzból, valamint szépirásból,
szerény dijazásért egy
hozzáértö fiatalember oktatási adna. Szives megkeresések "U. K."
czimén a Mdólüvatalhoz intézendök.
1422—S

Ra

1670—5
óhajt adni egy e terén már évek óta müködö
zongora-müvésznö. Czim a kiadóhivatalban.
1690—5
; <!• \X%A\t k*k\f*k ad kezdöknek és mükedvelöknek
egy «lrámai szinésznö. Czim
i es jateK-oraKai
c1688—5
i
kiadóhivatalban.

üntfillineilS i 0 ,-^' 63 n ö k c i c s házvezetönöi állást magános urnái.

•Jlttciliycild, Elökelö családból való és mintüyentud reprezentálni.
EseUcg anyahelyettesnek is ajánlkozik. A vidéki gazdálkodást, ba£££..* V lSiiul t c h e n . é s | e t e t tökéletesen érti. Levilboli szives megkeresést .ér .Házvezetönö 40." alatt a kiadóhivatalba.
1M6-8
,r-laMal b i r ° . * magyar, német és tót nyelvet
£0Y f5bb
R$l
".,,?•.
b e " e llo
o kitünöbizonyitvAi»yokkalrendelkezönfiüen
kitünöbizonyitvAi»yokeöfin
radalb
d t i t i állá
Hutai aazuaUzt, nagyobb u
uradalomban
gazdatiszti
állást kkeros.
t s
jjelige
g a l a t t 1404—8
08
Levelek köretnek a kiadóhivatalba "
"Gazdatiszt"
1
k
f m " W*****
, akadémiát "Unö Perrel végzett
l
uko rlaltal
.
w ?'. S> ,
»W nötlen, fiatal caidatiszt
vagyok,
koronát adok annak, ki ozy nagyobb uradalomban szá-

a

^tSI^

W*** -Modemgazda-

i é t

KIADÓ SZOBÁK.
szobát kiadok, esetleg t-ljes
a kiadóhivatalban.
lliS-10
"£:«&«1 özvegy uri nönél csinosan bútorozott utczai szoba jutányos
r l a l d l ár mellett azonnal kiadó. Ugyanott fiatal ember esetleg leljes ellátásban is részesülhet. Levelek "Nyugodt otthon" czim alatt e
lap kiadóhivatalába kéretnek.
lriiG lo
(Károly-körut) bútorozott hónapos-szoba kiadó. Czim
a kiadóhivatalban.

Csinos, Kszta S

ratu

LAKÁS KERESTETIK.
' £ e r e s ? ' c a VI-ik kerületben, február 1-ére, mely álljon S—t
utczai é s udvari, cseléd-, fürdö-és elöszobákból és a hozzátartozó mellékhelyiségekböl. Levélbeli ajánlatokat kérek tiszta lakás
jelige alatt a kiadóluvatalba.
lGSt—11
a
kereskedelmi minúztérium közelében, 'A
szobára és a hozzá tartozó mellék helyiségekre van szükségein. A lakás csakis elsö emeleteu lehet. Levukk>.t
"I. emeleti" jelige alatt kérek e lap kiadóhivatalban.
1734—11
9 7 n h á h Á l ^"" ° ' Y a n lakást keresek a körutak közelében,
divvAvVl
melynek egfik szobája a lépcsöházból nyilik.
Levélbeni ajánlatokat az ár megjelöléssévei kérek a kiadóhivatalba.
Nyugalmas otthon jelige alatt.
17'JO—11
ftl
»y#|I|<| és hozzá tartozó mellékhelyiségekböl álló urasági lakást
Wi d A U w i l keresek a körutak valamelyikén. A lakás elsö emeleten
legyen a lehetöleg két elöszobával. Ajánlatokat "Földbirtokos* czim
alatt a kiadóhivatalba kérek.
1806—11

SZOBA KERESTETIK.
tiszta, féregmentes utczai szobát keresek elej
, ginsan bútorozva. Ajanlatokat kérek a kiadúhivataiba "Szoba" jelige alatt.
1714—12
fiafatoHtttfli* keres január l-re teljes ellátást az áilat ir\u-i
liaiaWlllVKl
akadéima közelében. Ajánlatokat ár in---

Kiadó

Zongora-

BIRTOK ELADÁS.
Eg7 oagv birtok, mely áll 500 hold szántóföldböl,
300 hold legelö és 400 hold erdöböl, melyböl 10
hold szilvás, továbbá egy 12 holdas gyümölcsös kert, 20 hold park,
egy 9 szobából álló kastély, régi, oszlopos nemes kuria és hozzátartozó teljes gazgasági berendezéssel, szabad kézböl eladó. Levólbeli
ajánlatok kéretnek a kiadóba "Birtok* czim alatt.
1200-6
k ö z e l fekvö
> *-500 faoldas iirtotot k e r e "
r
f l P sek készpénz fizetés meUett, azonnali átvételre, hol tehenészet is be van rendezve. Óhajtásom, hogy a birtok
Felsö-Magyarországon legyen, lehetöleg kies fekvésü vidéken. Levólbeni ajánlatokat kerek "Készpénz" czim alatt e lap kiadóhivatalába.
1770-6
KaraRj^H hol3as jó minöségü birtokomat bérbe szeretném adni.
A birtokon szép tehenészet is van berendezve. Ajánlatokat "Jó.föld*
jelige alatt a kiadóhivatal továbbit.
•
1822—6
birtok, 1400 hold, 100 kfló öszi vetéssel, azonnali
átvételre eladó. Kuchta Dániel Nyustya. 407—6

TELEK ÉS HÁZ ELADÁS.
* Kossuthfalván, kispesti határnál, 150 és 200négyszögj f K
ölenlant parczellálva, ára 2 frt 30 krtól 4 irtig,havi 10
irt, vagy hoti 2 frt részletfizetésre kaphatök. Bövebbet Szczepanowski
Zsigmondnál, vendéglös, "VIII., Nap-utcza 13.
6449—7
villaszerüén épitett ház, igen szép fekvéssel.
azonnal eladó. Czim a kiadóhivatalban. 1692—7
egy kissebb villa a Zugligetben, igen kedvezö fizetési feltételek meUett. Czim a kiadóhivatalban.'
1728—7
nyaraló . Szt.-Lörinczen parkkal, kedvezö feltételek
melett eladó. Czim a kiadóban.
419—7
Té 1
J?HV Xi&rtkmomöMo*
' belvárosi, bérház mely T'/o-os évi

4QT nar0melIl«lClK5 tiszta jövedelmet hoz, megfelelö értékü

s lehetöleg FelsS-Magyaroszágon fekvö birtokkal elcseréltetik. A ház
teljesen tehermentes. Ajánlatokat "Jó csere" czimén a kiadóhivatal
továbbit.
,. .
. • . .
1800—7

ELADÁS.
több fényei ostélyi ruha, gyászeaet miatt Czim a kiadó*
hivatalban.
'
>,
1034—8
egy egészen jó karban levö czimbalom, igen olcsón.. Czim a
k
rtdóhivatalban.
1120—8
4 « A C egy nugyforgabnu utczájában, kitünöen berendezett
d l O d czukrász-üzlet a családfö elhalU miatt eladó. Napi beátlag 45-50 frt. Levélbeni ajánlatok "Csak • héten* jelige alatt
a kiadóba kéretnek.
•
•. ,
1752-8
y uéiry-öt eves, tökéletesen Jó karban levö batár, olcsó
ert. Czim a kiadóhivatalban,
1743—B

Eladó

Elaöó

VÉTEL.
VÉTEL

,, esetleg
%ápnvS\p\ro
kerestetik lehetöleg az Alföldön jól termö sz5115,
• /HÜHVCf KUK kis lakó házzal éa a szükséges berendezéssel; J
prösliáz
stb. Czim a kiadóhivatalban.
:1606-9
bort nugy menyiségben, Ugy ó, mint újat. Levélbeli aj
ajánlatot
V s e v o U hortnngv*
r e 5 £ C R kérek
•1680—9
"-*--'• .Ó-bor"
Ó-bor" jelige
Jelige alatt.
All"lfl n v i t n t t kávéházam részére hamisitatlan, tiszta teljes
teljés
VIIC1U 1ITIIOII t e j e t keresek, naponta 800 lltoit; Eladók kéretnek aiánlafalkal beküldeni a kiadóhivatalba "Tej* jelige alatt, ár
megjelölésével.
1720—9
megvételre csinos hátas lovat, mely mar n ereshez van
Kokra. Cjdm a kiadóhivatalban
'
1676—9

nagy lakás, mely különösen alkalmas hivatalos helyiscg: is. Czim a kiadóhivatalban.
1652—13

HITEL-PÉNZ.
tltV tnttifkon háztartásban nagyon szükséges találmány szabada!• ! J / HIIMUt.il maztatásához "500 frt"-ra volna szükségem. Aki
hajlandó ez összeget biztos fedezet mellett rendelkezésemre bocsátani, az irjon "Csodás találmány" jelige alatt a kiadóba.
1392—14
RflAA f Ariul- kölcsön kerestetik 2 fövárosi házrészre leendö be3VUV J u t Ilii táblázás meüett 8°/o-ra. Czim a kiadóban
417—14

KÖNYVEK.
könyveket, világhirü irók müveit, olcsón. Czim a kiadóhivatalban.
1772-15

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
bolthelyiséget keresek május 1-ére. Levelet "Doliánytözsdo*
jU
alatt továbbit a kiadóhivatal.
16C0 17

KÜLÖNFÉLE.

ftzl

tf A*Ae*»!£e miatt nehány száz valódi antik persa-szonyeglytWZ&MS
minden elfogadható árban eladatik. Hirsch Testvérek, IV., Váczi-utcza 8.
fiatal
hölgy keres hasonlót teljes ellátásra. Czim a
kiadóhivatalban.
112^18
5 "HflttV"! I Ha szinházba, hangversenybe megy és Un
> v l v l i a a l is feltünö akar lenni, mint barátnöm, akkor
ne használjon mást, mint a 23 év óta legjobb hirnévnek örvendö
Ravissante arezbör szépitö különlegességet: Ravissante arezport,
Ravissante pipere-szappant és Ravissanta szépitöt. (Ára 1 frt öl) kr.;
elegendö 3 hónapra) Török József és Török Sándor urak gyógyszertáraiban kapható valódi minöségben. Kamilla.
918—18
IA*J0fl0imo*/Á vállalathoz 15000 Irttal társ kerestetik. A
jUyt.VClUlg£U befektetett összeg már az elsö évben 50o/o ot
jövedelmez. Koczkáztatás nincs. A czikk eddig még csak Angolországhan van bevezetve. Leveleket, kitünö kereset czim alatt a kiadóhivatal továbbit.
1546—18
ellátásra elvállal fiatal uri nöt intelligens család. Czim a
kiadóhivatalban.
1038-13
1tá*ri*iee*'AnVA*SH*i1*l Mosott férfi-ingek, egy házi

teljes

f

Eladó

niagéMItiva-taJnok, elvállal az esti órákban
J
J ü n a i ü W J W / vagymás teendök elvégzését szerény dijazásért; esetleg magános hölgy vagy urnái magáit*'tJciri
? » i "e'^eadna. Levelet a kiadóhivatalba "Diskrét és megbizható"
jeligevei kérnék.
1424—8

"I®* lóhoz valo jukker-kocsit készpénz tiz^-Us mellutt.
bcli ajánlatokat kérek "Mielöbb* jelige alatta kiadó
l'
tej- és gyümölcs-elárusitással keresek m'j^\\
Levélbeli ajánlatokat kérek "Kávémérés"
alatt a kiadóhivatalba.
nn - 4
I bérházat keresek megvételre, est.-tl-.-g 1UÜ0 es 3^0 hildas
l birtokkal cserébe. Czim a kiadóhivatalban.
4 II - 9

KIADÓ LAKÁSOK.

i

állást elfogad egy csinos fiatal óvadékképes özvegy.
szolid üzletben. Ajánlatokat . P é n z t á r o s ' czimén a
->it.
1718—8
"nemü irásbeli munka elvégzésére ajánlkozik egy igen szép
1
irásu fiatal ember. Czime megtudható a kiadóhivatalban.
1758—8
minden tekintetben megbizható', jó'családból származó képzett
fiatal embor, ki mindennemü- levelezés elvégzésére vállalkozik,
titkári állást keres. Szives megkereséseket kér .Titkár* Jelige alatt e
lap kiadóhivatalába.
•
liUO 3

keresek megvétebre. Levélbeli értesitést k t ok
e lap kiadólúvalalaba a hely és ár megjelói
1

talba.

J&rtM>fateUigeM

gázvezetonoi

vel .Tözsde* cznnon.

4ld2lo55Z0n/0KnaK I vasalónönél igen szépen éa

olcsón vasaltattnak. Czim a kiadóban.
168Q—18
kézimunkák tanitását elvállalja egy uri leány. Megkereséseket kér kézimunka" jelige alatt akiadóban. 1248—18
J0II0C ftllátict keres 8 intelligens fiatal ember, lehetöleg a Fe(I
* J l i a i a » l rencz-köruton, izraelila családnál. Ajánlatokat az
ár kitételével kérneke.Kellemes otthon" jelige alatt e lap kiadóhivatalába.
1166—18
forinttal rendelkezem; keresek bármily jól jöve_
delmezö üzletet azonnaliátvételro lehetöled a VIII-ik
;erületben. Levélbeli ajánlatokat kérek a kiadóhivatalba "Jó forgalom* jeligo alatt.
1712—18
MIflRBlMDHlfi megbizásokat, vétel, vagy eladásukat a k'£iia;ryubb
jnillveilllCMlU titoktartás meUett C3zközlök. Levelet kérek "Discrót*
jelige alatt a kiadóhivatalba.
1776-18
képes baromfi tenyésztési szaklap, félévre ket frt.
Elöfizethetni Budapest, Rottenbüler-u. 80.6439-18
V i U A | M < | oly Joszivü, ki egy igen tehetséges liatalembert anyagi
•Hl rWIHa támogatására méltatva mi^'montené az életnek. Leveleket "Nem hálátlan" czim alatt a kiubóhivntnlba kérek.
ISOtf—18
*10 1^-én este 8 és 10 óra között a József-körúton és üaresBj
kávéház közelében elejtettem szinházi látcsömet. A becsüetes megtaláló 5 frt jutalomba részesül. A gukker tokján G. H.
monogramm van. Czim a kiadóhivatalban.
1824—18
PttV nagyon kedves, tiszta fehér angora cziczám. Pal-ulczai Inká* * 8 * somról 8 nap ota eltünt, pedig ugy szeretem, nagyon kérem,
ki esetleg megtalálja, hozza vissza nekem. Nagy jutalomba részesitem.
Czim a kiadóhivatalba.
1810-18

Péntek, január 14.

A Dreyfus-eset Hajdu-Nánáson.

ORSZÁGOS HIRLAP

Budapest, 1898. — 1 7 . oldal.

— Minek ?
— Azért, hogy megtudjam, hogy nem
álmodom.
Nagyon szeretem a kis Bóreket, szólt a derék
Jumi és könybelábadt a szeme, de mivel ö kivánta,
isten engem ugy éltessen, hogy ugy, de ugy hátba
vágtam, hogy majd elájult.
Bórek összerázkódott, mint a viharvert madár,
mielött kibontaná szárnyait, kiugrott az ágyból és
remegett az egész testében, még a foga is vaczogott,
mikor igy szólt:
— Te Jumi, nem érzel te valamit?
Ijedten néztem a sápadt Bórek szeplös, sovány
arczába. Csönd következett, amelyet én törtem meg.
— Igazad van, Bórek. Én érzek valamit. Leverö fájdalmat.
Bóreknek csillogott a szeme. És kérdezte.
— Jut-e eszedbe a Dreyfus-eset ?
— Mióta az öreg Spitz beszélt róla, mindig
rágondolok és azért fáj a szivem. Vagy másért
fájna. Hiszen annyi gazember van a világon mindenféle sarzsiban. Miért épen Dreyfusért fáj a szivem, akit gazsággal vádolnak?
Ezeket mondtam, semmi egyebet. Nem tudom
aztán, hogy a hangom, vagy az-e, amit mondtam,
hatotta meg annyira Bóreket, de egyszerre elkezdett zokogni és összekulcsolt kézzel könyörögni:
— Jumi, imádkozzunk ugy, olyan mély fohászszal, amint egykor csak Jeruzsálem pusztulásáért imádkozhattak.
Elhatároztuk, hogy böjtölünk és imádkozunk.
Higyjék el, a véghetetlenül irgalmas Istenhez senkisem könyörög hiába. A mi imádságunknak is lesz
foganatja, mert ha Dreyfus csakugyan ártatlan, Isten
megszabaditja.
És a két kis bócher diadalmasan nézett a tanácsadókra, akik hasztalan akarják öket kiokositani.
És böjtölnek és imádkoznak és az ösi nyelven zengik a kegyelem Istenének örökkévaló dicséretét:
Asré ho-is, aseher laj holach bá áczász
resoim, iv-derech hátojim lajumat, iv-majsáf

léczim lajosav, ki im beszájrász adenáj chevczoj
iv-szaroszáj jehége jajmom volajlo.
Magyarul igy van ez a szép zsoltár:
Boldog ember, aki a hitetleneknek tanácsokon nem jár és a bünösöknek utjokon nem áll
és a csufolóknak székekben nem ül, hanem az
Ur törvényében vagyon az ö gyönyörüsége és az
ö törvényéröl gondolkodik éjjel és nappal.
Egy furfangos öreg azzal akarta kiábránditani
a két bóchert, el akarta velük hitetni, hogy Dreyfus
hitehagyott és a szalonnát is megeszi.
De ök szomoruan ingatták a fejüket.
— Amit a mi lelkünk sejt, amit a szivünk
érez, az Istentöl van. Mi csak azt a nagy vágyat
érezzük, hogy imádsággal és böjttel könyörögjünk
egy szenvedöért.

latot hamar le kellett szerelni. Az összes
alkalmazottak olyan foglalkozásukat tudták igazolni, amely távoltartotta öket Loret Jaques
Alig kezdtem rneg müködésemet, ritka dolgozószobájától abban a pillanatban, mikor
vakmeröséggel elkövetett büntett mozgósitotta leszurták. Meglehetös nehéz érintkezésü, zord
a törvényszéket. Loret Jaques, a kikötöváros természetü ember volt. Ám azért nem ismerték
egyik hatalmas hajózási társulatának igazgatója, ellenségét. A gyilkos minden szó nélkül, mia tözsdéröl tért haza. Rögtön dolgozószobájába helyt belépett, egyenesen az iróasztalhoz mesietett s a fökönyvelöt hivatta. Mikor a fö- hetett s ott hirtelen szivébe döfhette a
könyvelö pár percz multán megérkezett, holtan kést. Loret
irónt
tartott a kezében, a
találta Loret-t, markolatig döfött késsel a szi- jegyzökönyve
fölé
volt
hajolva, melybe
vében. Loretné, utczai öltözékben, keztyüsen, ezt a befejezetlenül maradt mondatot irta b e :
kimenésre készen, eszméletlenül feküdt a szö- "Óvakodnom k e l l . . . " A gyilkos egy dühös
nyegen.
mozdulattal hátraszoritotta a fejét. A hosszu,
Az ilyet nevezik szép ügynek a magam széles penge a negyedik és ötödik borda köforma fiatal vizsgálóbiró számára. "A szerencse zött, felülröl lefelé hatolt be. A felszökött vérmosolyog reám", mondották. De már csaknem sugár a papirosra fröcscsent s az élettel együtt
kezdetben volt okom megijedni a homálytól, eloltotta az igazgató gondolatát is. Talán a
amelyben tapogatódzva kell majd folytatnom a gyilkos nevét akarta leirni. Igy a szörnyü végzet
kutatásaimat. Egyetlen vezetö fonál sem kinál- épen abban a pillanatban vezette oda a félelkozott, a társulati alkalmazottak között senkisem metes ismeretlent, amikor az, akit meg akart
emlékezett, hogy gyanus arczot látott ólálkodni az fosztani életétöl, arra gondolt, hogy védekezzék
elöszobákban. A gyilkos vagy valami örült volt,aki- a tragikus eshetöségek ellen.
'.
nek a véletlen csodásan kedvezett, vagy olyan vaCsak
megközelitöleg
állapithattam
meg a
laki, aki jól ismervén a ház szokásait, kiválasztotta
jelenet
lefolyását,
a
test
helyzete
után;
semmi
a pillanatot, amikor észrevétlenül besurranhatott az igazgatóhoz. Sikerült két matrózt elö- sem volt rendetlenségben a szobában. Loret
keriteni, akik a büntett órájában egy. kis ideig rendben tartotta irásait az asztalon; érintetaz elöszobában idöztek. Megforgattam öket lenségre valló szimétriájuk kizárta a gondolaminden irányban, de csakhamar nyilvánvaló lett tot, hogy valamely kompromittáló okirat elelöttem, hogy ezek a jó emberek csak egy tüntetése állott a gyilkos érdekében. Szerentermészetes ösztönnek engedelmeskedtek, ami- csétlenségre, közel egy hónapig kellett várnom,
kor mihamarább eltünni igyekeztek. Ami a. amig Loretnét kihallgathattam. Forró lázba
többi jelenvoltakat illeti, azok, tekintélyes keres- esett, sokáig lebegett élet és halál között. Állakedök, a fökönyvelö kiáltozásaira mindnyájan potának sulyosságát az is növelte, hogy négy
berohantak a gyilkosság szinhelyére. A zavar- hónap óta várandós volt. Böséges alkalmam
ban és a rémületben, melyet az eset elöidézett, nyilt megismerkedni a csüggedés és a reménya házbeliek nem gondoltak mindjárt a kijárá- ség váltakozó érzéseivel. Loretné kijelentéseisok elzárására. A gyilkos tehát elvonulhatott töl vártam a világosságot. Egyedül csak ö szolugy ahogy jött: észrevétlenül. Mikor végre a gáltathatta nekem azokat az adatokat, amelyek
személyzetnek eszébe jutott örizet alá venni nélkül a bizonytalanságban való haladásra volaz ajtókat, akkor már jó félóra eltelt. Titok tam kárhoztatva.
Föltevéseim szerint akkor lépett be a férborult a gyilkos utjára.
jéhez,
mikor a gyilkos kijött. Nem mertem reMint vizsgálóbiró, természetesen a társulati személyzetet is gyanuba vettem; vala- mélni, hogy azzal egyidejüleg volt Loret szomennyi alkalmazott, egyik a másik után elvo- bájában. És mégis igy volt; de ez a körülnult elöttem, de ebben az irányban a vizsgá- mény, amelynek mindent föl kellett volna vi-

lágositania, csak még bonyolódottabbá tette az
ügyet, még áthatolhatatlanabbá a homályt. Mihelyt kérdéseimre válaszolni képes volt, Loretné
elmondta, hogy mikor a saját lakosztályából a
férje dolgozószobájába nyiló ajtót kitárta, látta,
hogy egy alacsony férfi a majom fürgeségével közeledik az iróasztalhoz, melynél — ugy
amint elképzeltem — Loret, a jegyzökönyvére
hajolva, az enigmatikus mondat irásába volt
elmerülve. A férfi gyorsan elöhúzta a kabátja
ujjába rejtett kést, egész erejével hátraszoritotta az igazgató fejét — mindig a föltevéseimnek megfelelöen — és megadta a halálos döfést.
Loretné kiáltani akart, de torkát összeszoritotta
a rémület, az egyetlen percz alatt lejátszódott
dráma borzalmassága. A továbbiakról azután
semmitsem tudott; még csak arra sem emlékezett, hogy hanyatt vágódott a szönyegre.
Alig mondta el ezeket, elájult, hogy magához téritsem, erös illatokat szagoltattam vele,
azután megeredtek a könyei, gondolkozása pedig eltompult. Félbenhagytam a kihallgatást
azontul óvatosan, fokozatosan hosszabbitottam
meg azok tartamát. A nagyon is gyakran ismétlödö megrázkódtatások, fölszakitva a haláltól
még alig megmenekült lélek borzasztó sebét,
könnyen eltéphették volna a vékony fonalat,
mely ezt az asszonyt ujra az élethez kötötte,
s talán még öt megelözöleg a gyermeket is
megölik, akit a világra hozandó volt. Különben
is el kellett ismernem, hogy az oly sulyos
megpróbáltatást szenvedett hitvestöl nem nyerhetek olyan felvilágositásokat, melyek elöbbre
vihetnék a homályos ügy vizsgálatát. Emlékezett
a gyilkos mozdulataira, de nem emlékezett az
arczára. Itt kezdödött az ür, elméjének sötét
éjszakája, mintha a sors még inkább biztositani akarná a gyilkos büntetlenségét, akinek
már ama mondat félbeszakitásával is oly föltünöen kedvezett, melyet Loret a jegyzökönyvébe készült beirni. A boldogtalan asszony két
kezével szorongatta a homlokát, meghalt emlékezetében erölködött fölidézni a gyülöletes képet, de hiába ; és hosszu perczekig maradt mozdulatlanul elöttem, összevont szemöldökkel,
arczán a leggyötröbb fájdalom kifejezésével.

Az Ördög-sziget szerencsétlen lakója tragédiájának hatása sokfelé szétsugárzik és érinti
elöször azokat az érzékeny sziveket, akik abban
a hiedelemben élnek, hogy Dreyfus valóban
ártatlan és ö benne nem is a hazaáruló, hanem a zsidó szenved.
Erröl irja debreczeni levelezönk a következö, épen olyan gyermekiesen naiv, mint
meginditó esetet.
Debreczen, január 13.
Hajdu-Nánáson él két bócher (talmudista),
aki hetenkint háromszor böjttel sanyargatja magát
és ugyanazon napon estétöl hajnalig imádkozik az
Örökkévalóhoz, hogy a franczia nemzetben ébressze
föl a lelkiismeret szavát és ha ártatlan volna Dreyfus,
politikai elöny miatt ne engedje meg, hogy oly
iszonyu módon pusztuljon el.
A kis bócherek e sanyargatás következtében
sétapálczává soványodtak, a szemük besüppedt,
hangjuk egészen elvesztette szinét és most már
ideges remegés lepte meg a különben gyönge szervezetü fiukat.
Váltig okositják öket az öregebbek, hogy istenfélö, vallásos lelkületü embereknek nem szabad
föltételezni olyan rut dolgot egy idegen nemzet fiairól, hogy azok bárkit is, de fökép olyan embert,
aki az ö hadseregükben szolgál, ártatlanul elitéljenek.
És ha ártatlan is, csak tévedésböl itélhették
el, de nem a hitéért.
Most következik a dolog érdekesebb, meginditóbb része. A két bócher közül az idösebb az okoskodó tanácsadóknak igy válaszolt:
— Miért böjtölünk Dreyfusért? Elmondom.
Egy szombat reggel fölébred Bórek és igy szól:
— Te Jumi, tudod te, ki az a Dreyfus ?
— Hallottam róla. Az öreg Spitz a multkor
szombat délután a templom udvarán mindent elmondott róla.
Bórek kitörülte a szemét és igy folytatta :
— Jumi, üss engemhátba,denagyon.

Az áruló képmás.
Camille Lomonier-tól.

MINDENFÉLE.
Még egy motoros-kocsi. Az ujabb idöben nagyon megszaporodott a többé-kevésbbé értékes motoros-kocsik száma. Ez a szám most megint nagyobb
lett egygyel, hanem ez az egy fölér sok mással.
Hadi czélokra szolgál; ha olyan jól beválik a gyakorlatban, mint a föpróbákon, akkor egészen uj
perspektiva nyilik meg a hadviselö katonaság elött.
Ennek az uj kocsinak ugyanis három hivatása van.
Személyt szállit, azonkivül fegyvert, ruhát, élelmet
és azonkivül még konyha is. Ezen a kocsin
szükség esetén rendkivül gyorsan változtathatják hadi állásukat a katonák, anélkül, hogy
akármit el kellene hagyniok. Azonfelül az a jó tulajdonsága is van, hogy rendkivül sok terhet bir el,
amit a kerékpárról nem lehet elmondani. Végül pedig nagy elönye az is, hogy egy egész konyhát lehet rajta elhelyezni és utközben — tehát minden
idöveszteség nélkül — megfözhetik rajta a katonák
ételét. Franczia katonai körökben nagyon erösen
biznak az uj találmány használhatóságában és elhatározták, hogy siker esetén megcsappantják a
biczikli-ezredek számát. Igy üzik ki egymást a világból a modern találmányok. Szegény biczikli! Hát
már neked is alkonyodik!

18. oldal. — Budapest, 1898.
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Dohányozzanak-e a nök? London város tanácsa
minden esztendöben nagy lakomát ad az ujonan
megválasztott iskolaszéki tagok tiszteletére. Ezen a
lakomán szóba került az a kérdés is, hogy a hivatalos minöségben jelenlevö nök dohányozhatnak-e ?
A férfiak általában igennel feleltek erre a kérdésre.
Igaz ugyan, mondották némelyek, hogy azelött a
férfiak sem dohányoztak ilyen alkalmakkor, de ha
már ök elhagyták ezt a tradicziót, nincs semmi
jogosultsága annak, hogy a nökre tilalmat mondjanak
ki. Mikor a hosszabb eszmecsere után egyik-másik
ur szivarra gyujtott, akkor fölállt egy hölgy és az
összes jelenlevö hölgyek nevében kijelentette, hogy
ök is rágyujtanak. A tisztelt tanitótestület általános
füstöléssel folytatta a mulatságot.
Gyomor nélkül. A gyomor müködését és jelentöségét az orvosi tudomány mindezideig tulbecsülte. A legujabb vizsgálatok nyomán megállapitották, hogy ugy a szilárd, mint a folyékony táplálék a gyomor hozzájárulása nélkül is megemészthetö s a szervezetbe fölvehetö. A gyomor-müködés
teljes hiányának daczára a test, sulyban gyarapodhatik. Hányás megtörténhetik gyomor nélkül is. A
gyomrot el lehet távolitani anélkül, hogy az egyén
közérzése rosszabbá válnék. A gyomor régi müködését az emésztö-csatorna többi részei is teljes mértékben átvehetik. Ezek óriási eredmények, amelyeket két operácziónak köszönhet az orvosi tudomány.
Az elsö mütétet 1888-ban végezte Cernyi, a hires
heidelbergi sebész, egy kutyán, amelynek kivágta
a gyomrát. A bárzsingot összevarrta az éhbéllel s
a kutyát hig táplálékkal tartotta. A kutya öt évig
élt és ekkor kivégezték, hogy megvizsgálják belsöleg. Kitünt, hogy az éhbél zacskószerüen kitágult és
átvette a gyomor teendöit. A mult évben dr. Schlätter zürichi orvos egy 59 éves asszonyon gyomorrákot konstatált. Az asszony családjában uralkodó
betegség volt a rák s ö maga is már vagy tiz éve
laborált benne. Dr. Schlätter abból a feltevésböl indult ki, hogy ime, az asszony gyomra már tiz éve
hiányosan s utóbb sehogyse müködött s minthogy

ennek daczára élt. világos, hogy nem volt szüksége
a gyomrára. Megoperálta tehát az asszonyt s kivágván a rákos daganatokkal teli, tönkre ment gyomrot a bárzsingot összevarrta az éhbéllel. Ezután
mérsékelt mennyiségü folyékony táplálékot adott be
az asszonynak. Az eredmény kielégitö volt. Késöbb lassankint már szilárd táplálékot is kapott az asszony s nem állott be emésztési zavar.
Néhány héttel az operáczió után a következökböl
állott a beteg tápláléka: minden két-három órában
tej, tojás, thea, hus, vajas kenyér, malagabor.
Összesen huszonnégy órában egy negyedliter tej,
210 gramm hus, 210 gramm árpakásaleves, egy
csésze thea, két darab kenyér és 15 gramm vaj.
Az orvos konstatálta, hogy az ételekhez hozzáadott sav
és peprin teljesen értéktelen volt. Igen sajátságos
volt az a körülmény is, hogy a gyomortalan asszonynál
hányás lépett fel. Minthogy a beteg a késöbbi idökben
már 900 gramm táplálékot is magához vett, valószinüvé
vált, hogy az él-bél kitágult és teljes mértékben átvette a gyomor funkczióját.
Asszonyok férfiruhában. Párisban és néhány
francziaországi vidéki városban ujabban ismét kaptak az asszonyok férfiruhaviselési engedélyt. A párisiak sorában többek közt egy elsörendü müvésznö
is van, továbbá egy czégtáblafestö és egy könyvnyomdavezetö asszony. A férfiruhás párisi nök
doyenje Dieulafoy asszony, a kiváló archeológus,
aki Dárius temploma romjainak fölfedezéseért a becsületrend szalagját kapta. Szintén régebben hord
férfiruhát Bonheur Róza is, a nagytehetségü állatfestönö. Az uj divat nagyon lassan terjed, mert
csak rendöri engedélylyel lehet követni és a rendörség csak a legkivételesebb esetben engedi meg a
nöknek a férfiruha viselését.
Az ember és az állatvilág. A párisi vásárcsarnokokban a karácsonyi ünnepek alatt 18,000
fürjet, 32,000 fenyves madarat és 114,000 pacsirtát
adtak el. A pacsirta kitartó és változatos éneke következtében, amely még akkor is tisztán hallatszik,
amikor a kis dalos már jóformán eltünt fönn a

A felhöben, mely Loretné emlékezetére
borult s elsötétitette a rettenetes látványt, eltünt utolsó reménységem is. Egymás után kellett elhagynom valamennyi nyomot, amelyekre
rátértem. A korcsmákat, a kikötöben levö
csapszékeket és aljas lebujokat hasztalan kutatták ki. Bizonyitékok hiányában szabadon
kellett bocsátanom egy idegent, akire némileg
ráillett a zavaros személyleirás, melyet Loretné
adott és aki a büntett estéjén gyanut keltö
módon dorbézolt. Az ügyet félretettem, ujabbakkal kellett foglalkoznom. Megszüntem hát látni
Loretnét, aki a világtól visszavonulva, egyedül
csak a gyermekének élt, a fiucskának, kit, még
mielött e földön részesülhetett volna a keresztvizben, már oly borzalmasan ért a vérkeresztség.
Nyolcz év telt el. Ekkor egy nap Loretné
elküldte hozzám a névjegyét; nem tudtam,
minek tulajdonitsam a látogatását. Belépett,
még mindig gyászolt és kézenfogva tartotta a
kis fiát. Mihelyt helyet foglalt, olyan izgatottság vett eröt rajta, hogy képtelen volt beszélni,
s nem tudta visszafojtani a könyeit. Végre leküzdte magát, egész erejével keblére ölelte a
fiacskáját és fölkiáltott: "Oh, uram, a legborzasztóbb még nem az volt ! ...Hanem a
szegény gyermekem . . . " Ujra elötörtek a
könyei, azután elmondta, hogy a Gondviselés
titokzatos és rettenetes intézkedése következtében, amint az évek multak, a kis fia egészen
hasonlóvá vált ahhoz az emberhez, aki szeme
láttára ölte meg a férjét. "Érti ön ezt, uram"?
folytatta az anya, miközben az irtózatnak szánakozással párosult mozdulatával mutatott
gyermeke arczára. "Egyidejüleg látom benne a
boszulót és a bünöst. Szüntelenül emlékeztet a
bünre és ébren tartja bennem a büntetés gondolatát. Van-e még asszony, akit ehhez fogható
fájdalom ért volna ?"
Szemügyre vettem az ártatlan gyermeket,
nagy vörös anyajegy éktelenitette el a félarczát,
haragos ráncz mélyedt a homlokán és kiálló
állkapcsai közt kegyetlenül gunyos vonás vonaglott a szája szélén. Loretné egy nap, mikor
az emlékezetére borult szörnyü sötétség —
majdnem három év után eloszlott, rémülten
vette észre a kis fia rútságát. Nagyon szelid

gyermek volt, fejletlen értelmiséggel; örökké
aludni látszott, mintha sajnálná, hogy él; és a
természet, ellentéteül a szendergö léleknek,
dühös arczot, ugyszólva állatias pofát adott
neki. Az anyánál a fátyol szétszakadt: a mult
megelevenedett, minden világossá vált elötte.
Megismerte gyermeke arczán a gyilkos vonásait. Sokáig védekezett az üldözö kép ellen,
kétségbeesésének egész erélyével visszatartotta
magát a szembeszökö valóság örvényének szélén,
amelybe, érezte, hogy lezuhan.
Amint az évek teltek, a vörös anyajegy
is nöttön-nött, mintha valami sav marná
odább-odább. Loretné nem kételkedhetett többé.
"Bármilyen sulyos is ez a megpróbáltatás,"
mondta nekem, amikor leküzdve fájdalmát és
szégyenét, visszanyerte szavát, "csaknem kész
volnék köszönetet rebegni Istennek, aki megengedte a fiamnak, hogy arcza ez undok foltjával szerencsétlen apja megboszulójává váljék."
Eltávozott. Mindenki természetesnek fogja
találni, hogy e napon senkit sem fogadtam
többé. Gondolatokba mélyedtem s nem találtam lehetetlennek, hogy a bünös személyazonossága megállapittassék ez anyajegy segitségével, mely a gyilkos arczáról csodásan,
mintegy az anyai lélek élö lemezére vetödött
pillanatnyi felvétel utján származott át a gyermekre. "Igy hát minden rendkivüli lesz ebben
a drámában", mondtam magamban, — s a következmények igazolták ezt az állitásomat.
Viszontláttam Loretnét, engedélyt kértem
töle, hogy lefényképeztessem a fiát. Kérésem
fölujitotta gyötrelmeit, de végül teljesitette. A
fényképekböl néhányat azonnal átküldtem a
rendörségnek, ahol rögtön a legügyesebb detektiveket mozgósitották; ezenfelül a tényállás
közlése mellett, a nagyobb városok törvényszékeinek is küldtem egy-egy képet. Nem kiméltem a fáradtságot, revanchera szomjaztam, önmagammal szemben.
Ha valamikor, ugy ennél az ügynél bizonyosodott be, hogy milyen keveset érnek az
emberek mesterkedései, bárha a legkiterjedtebb
hatalom van is a kezükben, mikor a végzet
magára veszi, hogy egyszerüsiti az ügyeskedéseket, melyekkel az isteni közbelépést mellözni
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kéklö azurban, a legelsö rangu énekes madarak
közé tartozik. De mit érnek ezek az erények,
amikor az ember inyének a pacsirta egyéb
tulajdonságai inkább tetszenek. Ha az ember
meggondolja, hogy mily kiméletlenül pusztit el az
ember életet, csak hogy a gyomrát és a czifrálkodó
hajlandóságát kielégitse, ugy a Borgiák óriási véres
bünei nem tünnek fel oly utálatosaknak, mint a
sivár, élvhajhász és hiu gondolat nélkül valóság
példái, amelyekkel az inyencz a tömeges pacsirtagyilkolást és tetszenivágyó nök millió meg millió
szindus madár elpusztitását mentegetni tudják. Szerencsére némely államban, igy például Németországban is, a pacsirták fogdosása és vadászata szigoruan tiltva van. Egy másik, az állatkinzással párosult nyilvánulása az oktalan nöi hiuságnak az a divat,
amely most Párisban dühöng s amely abból áll, hogy
elegáns hölgyek melltük helyett lánczra füzött eleven
apró tekenösbékákat hordanak. Ezeknek a kis teknös békáknak a tekenöjébe drágaköveket illesztenek
bele s az aranyláncz oly hosszu, hogy a gazdájuk
kebelén, vállain szabadon ide-oda sétálgathatnak.
Persze a tekenös békának is vannak életmüködései,
amelyeket pontosan el is végez. Ez azonban már
hozzátartozik az elegancziához. Némely párisi ékszerkereskedönél valóságos tekenösbéka-kolóniákat
lehet látni. Az egyik türkiszekkel, a másik smaragdokkal, a harmadik gyémántokkal van kirakva
és igy tovább. Mindenki azt az ékkövet választhatja,
amelyik jobban tetszik neki. Ennek az izléstelen és
ostoba divatnak mindenesetre megvan az a jó tulajdonsága is, hogy nem számithat arra, hogy nagyon
elterjedjen.
A kis protektor. Különös okból akarja Drezdát elhagyni egy opera-énekesnö. Azt követelte, hogy
öt esztendöre szerzödtessék 25,000 márka évi fize-

téssel és hogy a völegényének adjanak állást
valamelyik miniszteriumban ! Mivel ezt a furcsa
kivánságát nem teljesitették, nem akar többet a
drezdai szinházban föllépni.

akarnánk. Katholikus vagyok, van hitem; a
legjobb vizsgálóbiró maga az Isten. Amikor
már mindent kimeritettnek vélünk, ö megjelenik
s ekkor belátjuk, hogy az ö titkos akaratára
kell biznunk magukat.
Egy reggel, amikor Loretné ujra meglátogatott a hivatalomban, az ablakon keresztül egy embert pillantott meg, aki az egyik folyosón állva,
épen az én ablakaimat nézte nagy figyelemmel.
"Itt van!" kiáltott föl azonnal Loretné és a hangjában együttesen csendült meg a harag a fájdalommal, a szörnyü ijedtség az örjöngö örömmel.
Elövezettettem az embert. Csakugyan a gyermek arczát láttam magam elött, a vörös folttal
rajta, de egyuttal a most szendergö vadság kifejezésével is. Zavarba jött, esküdözött, hogy sohasem
ismerte a meggyilkolt igazgatót. De Loretnének
egy eszméje támadt, mely nekem nem jutott
volna eszembe; csakis a hasonló fájdalomtól
gyötört anyának jöhetett ilyen sugallata. Halkan megkért, engedjek neki idöt, mig a gyermekét elhozza. Egy félóra telt el, az ajtó
megnyilt. Loretné megjelent, kézen fogva vezette
lefátyolozott fiacskáját. Mikor a szoba közepére
a gyanusitott elé ért, hirtelen mozdulattal lerántotta a fátyolt s felkiáltott: "Nézze, itt az az
ember, aki ön volt abban a pillanatban ! . . .
Az ember a végzet kezében látta magát,
egy elkárhozott lélek minden dühe elszabadult
nála; tajtékzott, szemei vérben forogtak, rá
akarta magát vetni az élö képmásra, akin váratlanul mint egy tükörben pillantotta meg
gyilkos lelkét. Az örök csak bajjal tarthatták
vissza. Akkor aztán fölkaczagott — még
most is megfagy a vérem, mikor ez a
kaczagás emlékezetemben megcsendül —
és szörnyeteg lelkének egész kegyetlenségével vágta oda Loretnének: "Nos, mondd a
fiadnak, jöjjön, öleljen meg, hiszen a testvéröcsém !" Ugyebár, csattanós végjelenet ? Oh,
az Isten jól csinálja meg a drámákat, mikor
ráadja magát ! . . .
Az ember nem hazudott; bevallotta a
bünét. Sem Loretné, sem senki más nem tudta,
hogy a meggyilkolt igazgatónak volt egy házasságon kivül született gyermeke is.
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A RÓKAÚT.
SUDERMANN

HERMAN

REGÉNYE.

(55)

— Regina — Regina ! örvendezett ujból
és kinyujtotta karjait szaladás közben. A hold
világos mezökön futott végig. Mind magasabban
és sötétebben emelkedett elötte a part bozótja.
Bizonynyal ott áll Regina a rókautnál és
várakozik reá, most is, mint mindig.
— Regina! — kiáltott át Boleszláv a
folyón.
Semmi válasz. Mély csönd köröskörül —
csak az égerfák friss levelecskéi suhogtak halkan, ami ugy hangzott, mintha valaki álmában
félig csukott ajakkal lélegzik. A láthatatlan
folyóról csöndes csobogás hatolt fel. A viz
alacsonyan állt és megtört a hegyes kavicsokon.
Boleszláv fölmászott a lépcsökön.
— Regina ! szólt még egyszer. — Csönd,
mint elöbb.
Ekkor észrevette, hogy a hid közepetáján az ingadozó karfa át volt törve. Mindkét
oldalon korhadt forgácsok lógtak le.
Ijedten hajolt le a folyóhoz.
Az ezüstös felületen egy nöi test uszkált.
XIX.
Mikor a schrandeniek a "Fekete Sas"-ból
kijöttek, sietve a házaikba széledtek és amenynyire tehették, felfegyverkeztek.
Mikor ujra elökerültek, felényire apadt le
a számuk.
Ezek, mindössze vagy huszan, a kastélysziget körül indultak a rókauthoz a biczegö
asztalos mögött. — Mivel csak a folyó partján,
a bokrok között egyesültek, észrevétlenül és
kiséret nélkül maradtak.
Csöndesen, fölemelt fejszékkel bujkáltak
a nedves füben, csak a vén korhely nem állta
meg fecsegés és mormogás nélkül. Mint valami
élö személylyel, szaporán beszélgetett puskájával rázogatta és figyelmeztette, hogy meg ne
tagadja töle jó szolgálatait. Néha-néha a puska
agyát arczához fektette, czélozgatott vele és
ha észrevette, hogy ujjai tánczoltak, vagy
hogy denevérek és apró lángocskák surrantak

Budapest, 1898. — 19. oldal.

el a czélpont elött, gyorsan nagyot huzott
üvégéböl.
Mikor a schrandeniek a rókauthoz értek,
mely feketén és fénylö éllel hidalta át a folyót,
annak két oldalán helyezkedtek el és zajtalanul,
már amennyire félig ittas állapotuk engedte, ereszkedtek le a lejtön, hogy az égerfák bokrozata mögött lesöhelyeket szemeljenek ki. Azok, akiknek
lövöfegyverük volt, az öreg asztalossal az élükön, alul a keskeny homokpadnál foglaltak állást, hogy Boleszlávot golyóval röpitsék le a
rókautról, ha sikerülne neki azoktól megmenekülni, akik kaszákkal, csákányokkal és cséplökkel szándékoztak nekimenni.
Öt perczig alig hallatszott egy hang is.
Csak ha valamelyik a körbenjáró pálinkás üveget a kezével el nem érhette, hallatszott valami
csöndes recsegés és ropogás a cserjésben.
A szigetre is halotti csend borult.
Ekkor az asztalos, kinek látóképességét a
sok pálinka megélesitette és aki mozdulatlanul
lesben állott, észrevette, hogy odaát a bozótból
egy sötét alak bontakozik ki. Eddig ott kuporoghatott és most lassan és nesztelenül indult
a rókaut felé.
Midön az árnyékból a hold által megvilágitott helyre lépett, megismerte leányát. Nyilván észrevette a gyilkosokat és most elindult
a bárót figyelmeztetni. A vadász dühe, ha látja,
mint menekül elöle biztos zsákmánya, teljesen
ködbe boritotta amugy is megzavarodott agyát.
— Takarodol vissza, te dög! orditotta.
A leány lehajolt és a hid karfáját megfogva, tovább osont.
— Vissza — vagy lövök!
A leány egy hatalmas ugrással igyekezett
elöbbre jutni. Ekkor egy lövés dördült el. A
lány némán a karfához dölt; az ketté tört. És
a rókaut magaslatáról a test sötét, élettelen
tömegként zuhant bele a folyóba. A viz ragyogva csapott fel, a sekély aljon ropogtak és
gurultak a kavicsok.
Aztán a hullámok lassan felemelték a
holttestet, amely himbálózott és forgott, mig az
arcz kiemelkedett a vizböl és a hold élesen
megvilágitotta.
A parton mély csönd volt. Mozdulatlanul,
visszafojtott lélegzettel bámult le mindegyik a

halott arczára, mely merev, tágranyitott szemekkel fenyegetni és inteni látszott. — Egy
gyökérág, mely a partról beleért a vizbe, megfogta ruhájának a végét és ott tartotta a
halottat, hogy nem vihette lefelé a viz. Lassan
és óvatosan, mintha csak játszanék vele, vetette az ár ide-oda a tetemet, hogy senki, bárhova rejtözött is, nem menekülhetett a feléjük
fordult arcz látásától.
A mély csönd vagy tiz perczig tarthatott,
amikor a bozótból ismét recsegés és ropogás
hangzott és félénken, összevont vállakkal, mint
a testet öltött lelkiismeret, sompolygott el egy,
a schrandeniek közül.
Követte öt egy második, egy harmadik,
egy negyedik, — és hirtelen üres lett és néptelen a szerencsétlenség helye.
Az öreg asztalos, aki merev szemekkel,
fecsegve és duzzogva bámult le a leányra,
megfordult. Egészen magára maradt.
Ekkor háromszor rekedt hangon elkiáltotta magát:
— Tüz ! tüz ! tüz !
A holttest felé hajitotta fegyverét, mely
nagyot locscsanva merült el a vizben és tántorogva rohant a többiek után.
Azontul semmi sem mozdult a rókaútnál. Boleszláv szabad volt.
Jó ideig tartott, mig fel tudta fogni a látottakat. Elkábulva meredt majd a halottra,
majd a hid összetört karfájára.
— Már régen ki kellett volna javitanom,
gondolta és eltompultan játszott a forgácsokkal.
Azután, mintegy álomból felocsudva, viszszatért a parthoz, ment a lejtön lefelé. Töredezett ágakat és frissen letaposott földet vett
észre és valami homályos gyanu villant meg
agyában. De a remény, hogy a leányt még
felélesztheti, csakhamar eloszlott.
Boleszláv a kiálló faágon odakuszott a
holttest közelébe és kardhüvelyével a partra
huzta . . .
Ott feküdt most a ragyogó fövényen és a
viz száz kis patakocskában szaladt le róla.
Boleszláv kardjával felvágta a leány vizes
kabátját testén.
(Folytatása következik.)

Maqyar kir. államvasutak. Üzletvezetöség Szeged.

1897. évi. 4834. szám.

Árverési hirdetmény.

35099/IV—97 szám

A liptó-ujvári m. kir. föerdöhivatal kerületéhez tartozó fenyöházai m. kir. erdögondnokságban az 1898. évtöl bezárólag 1902. évig, tehát öt egymásután következö év
alatt kihasználandó 799.l kat. holdnyi rendes vágásokban termelhetö fenyö-, szil-, juhar-, köris- és bükk épületi-müszer és tüzifának tövön az erdöben és kat. holdankénti
egységárak mellett való értékesitése iránt a liptó-ujvári m. kir. föerdöhivatal irodájában

folyó évi január hó 24-én délelött 10 órakor zárt irásbeli versenytárgyalás
fog tartatni.
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Kikiáltási ár kat. holdanként 405 forint.
Csak azok az ajánlatok fogadtatnak el a tárgyalás alapjául, amelyek a kitüzött
óra elött a m. k. föerdöhivatalnál benyujtattak, továbbá amelyek az általános árverési feltételek 5. és 7. pontjaiban foglaltak szerint szerkesztettek és felszereltettek; megjegyeztetvén, hogy a föerdöhivatal kerületéhez tartozó többi erdögondnokságok fahozamainak vásárlói a jelen árverés tárgyát képezö fahozamokat n e m vehetik meg.
Az általános árverési és szerzödési feltételek a liptó-ujvári m. kir. föerdöhivatalnál bármikor megszerezhetök.
Liptó-Ujvárt, 1898. évi január hó 4-én.

Hirdetmény.
A magy. kir. államvasutak tulajdonát képezö egy darab 6800 frt leltári értékü
gözkotró és egy darab 1900 frt leltár értékü sárhajó illö ár megajánlása esetén a
legtöbbet igérönek eladatni fog.
Mindkét uszó mü Báziás állomáson az állomási fönökség közpenjárása mellett
megtekinthetö.
878
A gözkotróhoz tartozó gözkazán tüzfelülete 2.7
méter, öt légkör nyomással
1894. év juniusban kelt hatósági viznyomás próba alapján használható ; okmányra a
m. á. v. szegedi üzletvezetöségnél (IV. osztály) megtekinthetö.
A két uszó müvet megvenni szándékozók 50 kros bélyeggel ellátott zárt ajanlatukat : "Ajánlat 35099/97. sz. a. hirdetett kotrógép és sárhajó megvételére" czimmel
ellátva a szegedi üzletvezetöség 1. osztályához 1 8 9 8 . é v f e b r u á r h ó 2 8 - á i g terjeAz ajánlattevök köteleztetnek ajánlatuk benyujtásakor 200, szóval kettöszáz forint
készpénz, vagy megfelelö értékü állami letétekre alkalmas értékpapir bánatpénzt a m.
á. v. szegedi tizletvezetösége gyüjtöpénztáránál letétbe helyezni. Bánatpénz gyanánt
elhelyezett készpénz után kamat nem térittetik meg.
Bánatpénz nélkül, vagy utólag érkezö ajánlatok figyelembe vétetni nem
fognak.
Szegeden. 1898. január h ó 10-én

A m. kir. föerdöhivatal.
Magy. kir. államvasutak igazgatósága.
1452/98. C—II. sz.

Hirdetmény.
Osztrák-magyar-bajor kötelék.
{A fa stb. szállitására 1893. évi augusztus 1-töl érvényes
kivételes dijszabáshoz a II. pótlék kiadása.)

F. évi január 2-ától való érvénynyel a fentidézett kötelék forgalomban fa stb. szállitására
1893. évi augusztus 1-töl érvényes IV. rész 2.
füzethez a VI. pótlék lép életbe, mely a bajor
kir. államvasutak Langenzeim állomásával való
forgalomban uj közvetlen dijtétel érvényesitését
tartalmazza.
A m. kir. államvasutak igazgatósága,
egyszersmind a részes vasutak nevében is.
(utánnyomás nem dijaztatik.)
875

Utánnyomás nem dijaztatik.

Magy. kir. államvasutak igazgatósága.

Az Esketési Ügyvivöség

754/98. CII. sz.

beszerzi az esküvöhöz szükséges összes okmányokat
és elvégzi az összes utakat.
(359)

Hirdetmény.

Hivatala: Budapest, VII., Erzsébet-körut 7.

Osztrák-magyar-bajor vasuti kötelék.

Vidékre levélben.

Vidékre levélben.

(Dijtételek leszállitása.)

Az osztrák-magyar-bajor kötelék forgalom
gabona stb. szállitására 1894. évi november
1-töl érvényes III. rész 2. füzetében egyes bajor
helyi érdekü vasuti állomásokra nézve, melyek
névszerint, vagy a máv. igazgatóságánál, vagy
az állomásoknál is megtudhatók, foglalt közvetlen dijtételek 1898. évi január hó 1-töl 100
kg.-kint 0.06 márkával leszállittatta.
Budapest, 1898. január 10.
A m. kir. államvasutak igazgatósága,
a többi részes vasutak nevében is.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)
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Antisepticus é s hygienicus

HÖLGY-ÓVSZER.

Teljes biztos hatással, használatban kiméletes és nem
kellenek többé semminemü gyöngédtelen és ártalmas
gummi vagy spongya-czikkek. 1 doboz (12 drb) ára 1 frt
50 kr. pontos használati utasitással. 1 frt 75 kr. elöleges
beküldése után bérmentve. Kapható a feltalálónál:

László József gyógyszerésznél,
Maros-Ujvár (Erdély).

(189)

Budapesti föraktár: Altstädter J., Gyár-utcza
26. sz. Klein, VII., Aréna-utcza 58. szám.
Gyors és diskrét szétküldés.

SZINHÁZAK.

Szinházi müsorok.

Budapest, péntek, 1898. január 14-én.
NEMZETI SZINHÁZ.

VÁRSZINHÁZ.

Évi bérlet 11.
Havi bérlet 11.
Elöször.

Zárva.

Szombat

Folt a mely tisztit.
Dráma 4 felvonásban. Irta: Echegaray József. A spanyol eredetiböl forditotta: Patttay Károly.

NÉPSZINHÁZ.

Személyek:

Vár Szinház

Folt, amely
tisztit

Figaro
házassága

klr. Operaház

Alár

Figaro
lakodalma

Folt, amely
tisztit

Este

A baba.

Vig Szinház

Nép Szinház

Magyar Szinház

Champbaudet
állomás

A baba

A beoltott
földesur

Szöke Katalin

Náni

Champbaudet
állomás

A baba

Mama szeme
A báránykák
A beoltott
földesur

Kisfaludy Szinház

Látványos operetté 4 szakaszban.
Irta: Ordónneaux Maximé. Forditotta; Reiner Ferencz. Zenéjit
szerzetté: Audran Edmond.

Személyek:

MAGY. KIR. OPERAHÁZ.
Évi bérlet 9.

Nemzeti Szinház

Vasárnap d. u. A fény árnyai

Másodszor:

Matildé
P. Márkus
Emiqueta
Maróthy
Dóna
Helvey
Dolores
Kcazeri I.
Fernando
Mihályii
Don Justo
Bercsényi
Don Lorenzo
Császár
Julio
Ivánfi
Kezdete 7- órakor.

Péntek, január 14.

ORSZÁGOS HIRLAP

20. oldal. — Budapest. 1898.

Lancelot
Maxiinin
Hilarius mester
Hilaiiusnó
Alósia, leányuk
La Chanl'.ucliu
Loréinois gróf
Baltliasar

Havi bérlet 9.

A házi tücsök.
Opera S szakaszban. Szövegüt
Diokens clbuszúlt-sönyomán irta:
Willner A. W. Fordilotiu : Ábrányi Emil. Zenéjét irta : Goldmark Károly.

JOB30

F. He&. A.
Vidor
Németh
M. Csatái
Küiy K.
Soiymosi
Tollagi
Horváth
Gazsi M.
Újvári

Egy jegyzö
Kezdete 7 órakor.

Személyek :

John Peyorbiiiglo Takáts
Dot
Abraiiyiuó
May Fielding
F. Pcwny
Plurnmer
Arányi
Tackleton
Hegedüs
A tücsök
Kaczér M.
Anna
de Ponty
Egy öreg
Ney B.
Kezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.

Champbaudetállomás!
Bohózat 3 felv. Irta : Labiche.
Forditotta Mihály József.

A ki k a p ó s
patikárius.

Személyek:

Bohózat 4 felvonásban. Irta: Gandillot. Forditotta: Holtai Jenö.

Chambaudetné
Nikó L.
Tacarel, épitész
Tapolczai
Gál
Letrinquer
R. Roslagni
Nina
Carolina
Pécsi P.
Rónaszéki
Garambois
Durozoir
Hegedüs
Egy titokzatos hölgy Berzetci
Victoixo
Komlóéi E.
Arséne
Sfceréiny
Kezdete fél 8. orakor.

Személyek:
Fourageot
Szilágyi V.
Pauletto
Aranyossy
Ferdinánd
Ballá K.
Bertinet
Boros E.
Bertinet-né
Hottyey A.
Paiurin
Mátray
Paturin-nó
Sz. Sz'ilassy
Caiiol
Iványi
Kezdete 7 órakor.

Elöfizetések

dijjal kitüntetett és államilag segélyezett

és

Budapest, VIlI., Hunyadi-utcza 27. sz.

<£

saját házában.

570. szám.

570. szám.

MAGYAR SZINHÁZ.

TELEFON.

Ajánlja magát a hirneves klasszikus olasz, német, hollandi stb. müremekek
6
kópiáinak müvészi elkészitésére.
felvétetnek lapunk kiadóhivatalában,

Megrendelésre
készit:

segyezökd, eredeti festöi müveket

pléhre, vászonra minden nagyságban a templom styljének figyelembe vételével. Templomok, kolostorok s plébániák részére stb.

VIII.,József-körut65.számRégá és szaggatott
és fiókkiadóhivatalunkban

képek javittsktnak*

Készit: zászióképeket, ke reszt utat, oltárképeket, Krisztus,
Madonna s más szentképeket.
Arczképek fénykép után életnagyságig. Utszéli keresztfák részére pléhre festett Krisztus testeket*
A képekhez készit stilszerü tölgyfa- s aranykereszteket a legegyszerübb
kiállitástól a legdrágább kivitelüig.
Kivánatra oliárképek, vagy keresztut megrendelésénél készséggel
szolgálok vázlatokkal.

LASZKY LAJOS,
Belégzési-intézete;
mell-, gége-, torok- és ön-betegeknek, asthmatikusoknak.
Kendet 11—l-ig és S—á-ig.

(140)

6a
Az "Ada-moholi hiteHntézat részvénytársaság" részvényesei 1898. évi január hó 23-ik napján déiután
2 órakor Moholon az intézet irodahelyiségében tartandó XYI-ik rendes évi közgyülésre teljes tisztelettel meg
és estély ékre hivatnak.
szállit saját rizikóra
87S
Tárgyak: 1. A közgyülési elnök megválasztása. 2. Igazgatóság jelentése és mérleg elöterjesztése. 3. FelPOLITZER M. WLÖRügyelö bizottság jelentése. 3. A mérleg megállapitása a nyeremény felosztása és kifizetés iránti határozathozatal
V I I . , D o b - u t e z a 5 3 . sz. — Csak tényleg elhasznált áruért utólag
és felmentvény megszavazása, ö. Az aiapszabályok 23., 25. és 32. §§-ai értelmében betöltendö igazgatósági és
kell fizetni.
felügyellö bizottsági tagok választása. 6. Vezérigazgatók választása. 7. Netán benyújtandó inditványok tárgyalása.
8. Jegyzökönvi hitelesitök választása.
Jegyzet: Alapszabályaink értelmében csak azon részvényesek gyakorolhatják szavazati jogukat, kik részA legkedvesebb
vényeiket egy hónappal a közgyülést megelözöleg nevére átiratta és azokat a közgyülést megelözö nap déli
12 oráig a társaság pénztáránál leteteményezte.
(211)
családoknak.
Naponta frissen vágóit, hizott kao&a, poulard, p u l . _
és stiriai k a p p a n o k , valamint lüzott kamra és lövött f a ozáaols, öz-czomb és gerincz kimérve, pörkölt vaddisznó.
Kapható:

Budapesten, IV., Városház-tér 2. sz.
és központi vásárcsarnok 4 4 — 4 5 . sz.

Privát
BUMPEST, Ferencz-körui 22.
Elvállal diszkrét kutatásokat és megfigyeléseket

ugy családi, mint üzleti ügyekben, vnlamintmindennsmü bizonyitékok megszerzését. 360
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SCHUBERTH

Csakis XV. kerület, Grauitoa-utoza 3. szám.

KÉS3XC, OX.X.ÓK, BERSTVÁ3C, legolcsóbb aryári áron.
Javitások, köszöriilúsek és vidéki megrendelések lelkiisraerelescn telJcslttotnels. Korcsolyák javittatnál: és niltkeleztctnek.
(-40)

November 1-vc nyilt inr^ n Safi-utcza
és
sarkán lévö uj palotában

Epxsóbot-tér

ési
a t. ez. közünsóget tisztelettel moghivjuk

Ofner Adolf,

Geiger Bernát,

Sztricsevits Sándor,

Ofner Ignátz,

Horváth Emu,

vezérigazgató Adán.

könyvelö,

pénztárnok.

vezérigazgató Moholon.

könyvelö.

MátÜy StévÓ, pénztáinok.
Ezen mérleg-számla alulirott felügyelö bizottsági tagok által a kereskedelmi törvény 195. §-ához képest megvizsgáltatván, helyesnek találtatott.

1898. é\i
(75)

F c d o p MI^,i?oly é s Tár»sa
tx amer. .Columbia' ós .Meteor' kerékpár-gyárak vezérkúpvisolij*.

hó 7-

Dr. Feuer Lipót, Manheim Simon, Goitein Dávid, Burkovits István, ifj. Adler Zsigmond,
felügyelö bizottsági elnök, felügyelö bizotts. tag. felügyelö bizotts. tag. felügyelö bizotts. tag.

Nyomatott az "ORSZÁGOS HiRLAP" körforfiógépón, Budapest, VII!., József-körut 65. szám.

felügyelö bizotts. tag.

