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A nagyobb fájdalomról.
Az idegélet törvényei szerint nagyobb

fájdalmak következtében kisebb fájdal-
makat felejt a szenvedö. Ennek meg-
forditottja látszik ma a magyar politikai
világ organizmusában: ugyanis telve va-
gyunk kisebb fájdalmakkal, de ezúttal
ezek a kisebb fájdalmak nyomják el a
nagyobb seb sajgását. Mig a tisztelt Ház-
ban Rátkay László a forradalom szelle-
mét idézgeti és elnyomásról zeng, mint
a költök; mig Erdély Sándor politi-
zálni kénytelen ; mig mi ezt érde-
kesnek tartjuk ; mig az agrár-szo-
cziálizmust egy csepp adminisztráczió
helyett egy akó vitatkozással akarjuk el-
intézni ; mig továbbá fáj nekünk mindez :
az, hogy Rátkay hasonlatokkal él. az,
hogy az igazságügymmiszter politizál és
az, hogy az agrárszocziálizmus ugyan-
ilyen mértékben bántja lelki nyugalmun-
kat : — addig a nagyobb fájdalomról nem
szól e hazában ének. — Azzal, hogy a
közjogi alappal mi lesz, nem törödik a
világ, egyelöre, ugy látszik, nem törödik. A
jövö héten pedig valószinüleg már ösz-
szeül az osztrák birodalmi gyülés és
hogy ez milyen auspicziumok alatt
fog történni, arról három dolog beszél.
Az elsö az, hogy a németek e mai
napon ott hagyják a cseh tartománygyü-
lést ; a németek tehát nem tudtak a cse-
hekkel megegyezni. A második dolog az,
hogy Tirolban a klerikális németek min-
dennap verekszenek a nemzeti németek-
kel és rendesen a klerikálisok az eröseb-
bek : ecclesia praecedit. A németek tehát

a saját kebelükben sem tudnak meg-
egyezni. A harmadik dolog végül az,
hogy Gautsch miniszterelnök ki van
szolgáltatva a cseheknek; a néme-
tekkel ugyanis három hónap alatt
annyira ment volt, hogy az uj par-
lamentben legalább reájok számitha-
tott volna. De ekkor a csehországi
feudális fönemesség Gautschtól a koro-
nához appellált a kormány egyenes meg-
kerülésével és Gautsch kénytelen volt a
feudál-arisztokratáknak, vagyis a csehek-
nek engedni, mire a németek összevesz-
tek vele, összevesztek önmagukkal és
Gautsch ma már csak azért miniszter-
elnök, mert egy császári királyi állam-
hivatalnok köteles a veszélyeztetett pon-
tokon kitartani. Ugyanabból az elvböl
miniszterelnök még Gautsch, amely elv-
böl például a német Trautenauban is
kénytelenek a cseh postatisztek megma-
radni.

Ez a harmadik dolog. Gautsch rövi-
des bukása egészen közel fogja hozni a
föderalizmus kérdését. Ö bizonyosan el-
megy, már csak azért is, mert a Reichs-
rathban k e t t ö s obstrukcziónak volna
kitéve és az aztán már nem „veszélyez-
tetett pont" többé, hanem valóságos vi-
har, mely a leghivebb császári királyi ál-
lamhivatalnokot is elsodorja. Ha elmegy,
lecsendesedik a vihar és mi ideát meg-
látjuk majd a tengert, mely a régi anya-
gokból verödött össze: apró német szi-
getek lesznek benne megint, körül pedig
a hatalmas szláv hullámok ott lesznek
ujra. A tenger talán {élelmesebb lesz
Badeni régi szláv tengerénél.

Mert a németek most már szintén
látják a fejleményeket és egész remény-
ségük csak az, hogy a szlávok is meg-
hasonlanak majd és egy másik hivatal-
nok-minisztérium aztán még jóideig
taktikázhatik, megkötheti a magyar ki-
egyezést, szóval: ha rövidebb idöre is,
de utánozhatja majd a régi mustrát az
ad hoc vagy az ad absurdum koalicziót.
A németek (csak a józan részröl beszé-
lünk, mert a többinek a skandalum
elöbbrevaló a czélnál), a németek
tehát kissé machiavellisták jelenleg.
Megpróbálják például a galicziai ru-
théneket beterelni a német szövet-
kezés sátorába: azok csak huszan-hu-
szonöten vannak, de ez a numerus már
megdönthetné az abszolut többséget. Ez
a fogás aztán azt eredményezi, hogy a
lengyel táborban tegnap már olyan han-
gok emelkedtek, hogy inkább tartsunk
mi egy kissé a németekkel, minthogy
Galiczia ne maradjon meg tisztán a len-
gyeleknek. Ilyen eredményekre utazik a
németek machiavellizmusa.

Megdöbbenve tapasztaljuk tehát,
hogyha most elodázódik is a föderaliz-
mus, a jövendö, hát akkor is a dualisz-
tikus forma élete csak a pártalakulások,
a párttaktika jóvoltából fog meghosszab-
bodni . . . A deczemberi alkotmány után
harmincz esztendövel, és miután erre
nem volt egyéb közvetett alkalom, egy
provincziális érdekü nyelvkérdésnél, a
németség Ausztriában annyira jutott,
hogy minden reménységét már csak
egy közönséges hadi cselbe kell vet-
nie 1 Három hónap elött, mikor Ba-

Vége a szerelemnek.
— Szatirikus szinjáték 4 felvonásban, irta Bracco
Róbert. Elsö elöadása a Vigszinházban 1898. február

25-Ikén. —
Olaszország volt az európai müveit nem-

zetek közt az utolsó, amely a válást törrénye-
sen szabályozta. Itália törvényhozói is belát-
ták, hogy a házasfelek közt támadnak félreérté-
sek, amelyeket nem lehet többé elintézni gyi-
lokkal és méreggel, mint a régi jó idökben.
A honatyák tehát a villogó aczéltöröket végkép
átutalták az operaszerzök hatáskörébe és tör-
vénybe iktatták a válást. Az operai hösöknek
ma ép oly kevés érzékük van a jogállam iránt,
mint volt kétszáz évvel ezelött, és ha Nápoly
kék ege még ezer évig fog mosolyogni rájuk
és az úristen ad nekik hozzá eröt és jó egész-
séget, még ezer év múlva is gyilok és méreg
segélyével fogják elpusztitani magukat és hütlen
kedveseiket.

Láttak-e önök már olyan agancsos ope-
rai férjet, aki a hitvesétöl elvált volna? Soha.
A drámai müfajban azonban igenis válnak. Itt
már néhány év óta divatos a válás, söt az
utóbbi idöben ez a divat kezd túltengeni.

Látnivaló, hogy a drámai férjek vagy fe-
leségek jobban megbecsülik a kultúrának és a
fejlett jogéletnek ezt a vivmányát, mint a te-
noristák. Mert vivmány ez, söt mondhatni, az
egész tizenkilenczedik század családjogi alko-
tásai között a legnevezetesebb épen a válás
törvényes szabályozása. Ettöl az intézménytöl
nem kell megijedni, csak ugy, mint a lelencz-

ügy törvényes reczipiálásától sem. Az elvált
asszony és a lelencz még mindig jobb a há-
zasságtörö asszonynál és a kitett gyermeknél.

És a drámairók sem szenvednek miatta
rövidséget. Mert amint meg tudtak élni ezer
évig házasságtörésböl, azonképen meg tudnak
élni ma elvált asszonyokból és férjekböl.

Persze a társadalom nem költi épen jó
hirét az elvált nönek, a drámairó pedig még
jobban kompromittálja.

Ime Fontanarosa Anna marquise a Bracco
darabjában. Már két év óta elváltán él férjétöl,
aki elhanyagolta. Most körülvéteti magát udvar-
lókkal, és pedig egyszerre öttel. Ott van Sal-
vetti Fulvio, egy cynikus orvos, aki azt tartja,
hogy minden nö egy örvény szélén áll és az
imádénak csak be kell várni az alkalmas pilla-
natot, hogy az örvénybe beleszédüljön. Sze-
rinte örök és mély igazság rejlik abban a
mondatban, hogy: „zörgessetek és megnyilik",
— csak hozzá kellene tenni, hogy „zörgesse-
tek a kellö idöben . . . "

A marquise udvarának egy másik alakja
D'Alma Giuliano, aki magát spiritualistának
vallja. Esküdözik, hogy öt a szép Fontanarosa
Annához nem az „anyag" vonzza, hanem a
lélek. A szita itt is átlátszó. Ez a hazug spiri-
tualizmus szintén csak egy módja a csabitás-
nak. A végczél ugyanaz, amire minden kéjencz
törekszik, csak hosszabb az ut, amely, oda el-
vezet.

A harmadik udvarló egy Albenga Renato
nevü szinmüiró. Hajmeresztöen unalmas drá-

mákat ir, amelyeknek szinpadi utasitásaiban
„darazsak dongának és a virágok illata ugy
árad, hogy szinte tapintható."

Ezt az Albenga Renatot egy alkalommal
a marquise bemutatja valakinek:

— Hirböl, ügy-e, ösmeri? kérdi.
— Hogyne, hangzik a felelet. Már alig

ösmerek más drámairót kivüle !
Persze soha senki a hirét nem hallotta.
A marquise körül végül ott lopják a na-

pot Dionigi Sandro, egy czingár grófocska és
Rispoli Gustavo, egy köszvényes majom vagy
roué vagy „a szerelem vértanuja", mint mon-
dani szokás.

Tökfilkó mind az öt. A marquise egyi-
köknek sem engedi át magát, de türi, hogy
reggeltöl napestig a nyakán legyenek. Közben
szomjuhozik egy kis szerelemre és az a két
esztendö, amely alatt nem látta férjét, ismét
fölébresztette benne a vágyat ez után a rossz
gyermek után.

Két évig élt szerelem nélkül. Ennyi idö
után, ugy mond, egy vár is kapitulálna — ellen-
ség hiányában . . .

Egy szép napon aztán beállit a férj. A
felesége szobájában öt férfikalapot talál, — ami
néni hozza különös emóczióba. Mikor a mar-
quise hazaérkezik (mert udvarlói akkor is a
villájában lézengenék, ha nincs otthon), legna-
gyobb meglepetésére ott találja Férjét.

— Hogyan, kérdi, talán becsukták a nagy-
világi fürdöket és az orfeumokat, hogy ön fel-
keres szerény falusi nyaralómban?
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deni megbukott, a németek örömmá-
morban úsztak, mert azt hitték, hogy
nincsenek megverve egy ponton: Csehor-
szágban. Most örömmámorban fognak
úszni már akkor, ha sikerül nekik az
osztrák állam minden sarkában elkerülni
a vereséget. Igényeik alaposan leszál-
lottak.

Aggódhatunk azonban attól is, hogy
a német taktika nem sikerül, a majoritás
meglesz, az uj kormány rendet is csinál
és azután a népképviselet szigorúan kor-
rekt szabályai szerint megalakul Ausztrián
belül a Szent Venczel koronájának teste.
S ez a mi nagy fájdalmunk, melyet
a kisebb fájdalmak idejében elfelej-
tünk. Mert a föderalizmust ravaszul
gondolták ki, akik kigondolták ; kigon-
dolták ugyanis a kiegyezési törvény tán-
gálása nélkül, kellő közjogi elméletek és
kellő frazeológia segitségével, ugy, hogy
Ausztriában csak a Szent Venczel koro-
nájának o r s z á g a i alakulnak meg. állam-
jogi theoria szerint nem uj, nem egy harma-
dik államot alkotván, hanem csak valamivel
autonomabb provincziákat. Nem alakul
harmadik állani, Magyarországnak semmi
kifogása nem lehet ez ellen ; amit te-
szünk •— ugy mondják — belügy, tény-
leges hasznunk persze lesz belőle, de
ennek csak mi örvendhetünk.

— Ez nekünk fájdalmunk volna ? —
mondják most erre a mi ez idő szerinti
optimistáink. Hiszen ez az alakulás csak
Magyarország poziczióját emelné a mo-
narkiában és kifelé szintén! . . .

Nos, ne legyünk ennyire optimisták.
A magyar vezetést kívül és belül is meg-
lehetősen paralizálná az, ha odaát tény-
leges szláv államok alakulnának. A ve-
zérszerepnek csak addig van effektiv
és hosszú haszna, mig a m a i Ausztria
viszi.

És tegyük még hozzá azt is, hogy
sokkai nehezebb két-három társsal osz-
tozkodni, mint egygyel. Igy tanitja ezt
Maróthy is.

POLITIKAI HIREK.
A képviselőháznak délelőtt tíz órakor

ülése lesz.

Goluchowski Budapesten. Bécsből táv-
iratozzák: Gróf Goluchowski külügyminiszter,
aki ma kihallgatáson fogadta gróf Kapnist
orosz nagykövetet, ma délután 4 órakor báró
Gagern osztálytanácsos kíséretében Budapestre
utazott.

Az állampénztári kimutatás. A bécsi
félhivatalos Politische Correspondenz egy
budapesti levele hangsúlyozza, hogy az 1897.
évről szóló állampénztári kimutatások kedvező
eredménye, amely tudvalevőleg 15 millióval
haladja meg az előirányzatot, annál többre
becsülendő, mivel a tavalyi rossz termés a
bevételek különféle ágaira kedvezőtlen hatást
gyakorolt. Teljesen indokolatlan következteté-
sekre vezet, ha a fogyasztási adóknál, a
dohányjövedéknél és államvasutaknál mutat-
kozó kisebb bevételeket, a minden tekintet-
ben rendkívüli 1896-iki millennáris eszten-
dővel hasonlítják össze. Ha helyes képet
akarunk nyerni, akkor az 1895-iki év bevé-
teleivel kell az összehasonlítást megtenni és
akkor azt találjuk, hogy a fogyasztási adók
79,1 millióról 84,4 millióra, a dohány-jövedék
bevételei 52,6 millióról 55,06 millióra, az
államvasutak bevételei 80 millióról 94,4 mil-
lióra emelkedtek. Téves dolog továbbá, ha
egyes ellenzéki lapok ugy okoskodnak, hogy a
15 millió forintnyi több bevételben benne fog-
laltatik a beruházási kölcsönnek még tényleg
igénybe nem vett része. Ez a kölcsön külön
lesz elszámolva s igy egyetlen krajczárral sem
szerepel a bevételek között, miért is a 15
millió forintnyi pénztári fölösleg nem a kölcsön-
tőke befizetéséből ered.

Az igazságügyi tárcza.
— A képviselőház ülése. —

Ugy tetszett, mintha a szélsőbal Összees-
küdött volna, hogy gunynyal vagy személyes-
kedéssel, de az egész igazságügyi vita során
üldözni fogja Erdély minisztert. S mindjárt az
ülés elején is kemény viaskodás volt Olay La-
jos és a miniszter között. Olay ugyanis kritika
czimén vaskos dolgokat mondott az igazság-
ügyi vezetésről, magát a minisztert pedig sértő
kicsinyléssel emlegette.

Fölkelt tehát utána Erdély Sándor és
szólt többek közt ekképen :

— Ezernél több embert neveztem már ki
és elmondhatom, hogy nem volt köztük egyet-
len pártfogoltam. Ellenben Olay ur senkit sem
nevezett ki, de pártfogoltja akadt bőven.

. . . Mosoly ült az arczokra. A képvise-
lőknek egyszerre eszükbe jutott az a szombati
jelenet, amikor Wlassics Gyula körülbelül ha-
sonló vágást mért Várossy tisztelendő úrra.
Olay maga is idegesen fészkelődött és alig
várta, hogy a miniszter befejezze beszédét. S
akkor felugrott, minden szót erősen hangsú-
lyozva czáfolt és kijelentette, hogy ő a mi-
nisztertől soha semmit sem kért, neki még
csak nem is köszönt, ha pedig az ellenkezőt
meri állítani, akkor nem mond igazat.

De ennyivel a mérges Olay nem érte be.
Még egy utolsó gorombaságot vágott ki:

— A miniszter ur Wlassicsot akarja utá-
nozni, de Wlassicsnak van képessége, mig
Erdély ur tudatlan és képtelen...

Olay elégedetten ült le s ezzel az első
viaskodásnak vége volt. De a személyeskedő
hajlandóság később megint megmutatkozott,
amikor Rátkay László mondolt nagyon tempe-
ramentumos beszédet a sajtószabadság védel-
mére. Ekkor egész kis tábor leselkedett Rátkay
mögött s ha a miniszter védekezve szólt közbe
valamit, nyomban röpültek feléje a goromba
titulusok. Az egész hadjárat magán viselte a
tervszerűség jellegét s épen ez tette vissza-
taszítóvá. Mert a végin még sem való, hogy
amikor az igazságügyi kormányzat birálata van
napirenden és olyan nemzeti kincs vár véde-
lemre, mint a sajtószabadság: akkor néhány
tulélénk honatya a szakadatlan személyeskedé-
seivel az igazi thémát is meggyülöltesse.

Egyébként az ülés második része higgad-
tabb és érdekesebb volt. Teljes figyelmet ér-
demelt az a tárgyilagos, szép felszólalás,
amelylyel Neumann Ármin a magánjogi codi-
ficatio útját megjelölte. Tömör és világos volt
ez a fejtegetés és amellett teli a legérdekesebb
informátiókkal, amelyek mindenesetre számit-
hatnak a jogászvilág érdeklődésére. S előadása
is olyan volt, hogy még ebben a tárgyilagos
fejtegetések iránt kevéssé fogékony időben is
le tudta kötni a törvényhozás figyelmét.

Mégis, az igazi nagy érdeklődés ahhoz a

Azután bemutatja neki az urakat. A férj,
akit különben Arturonak hívnak, kijelenti, hogy
azzal a szándékkal jött, hogy odaboruljon a
lábai elé, de ugy találja, hogy a marquise lá-
bainál már szűk a hely . . .

És ezzel távozik. De csak a kapuig megy.
Ott meggyőződik, hogy feleségének mind az öt
barátja egymás után elhagyja a házat és egy
sem marad vissza ebben a késő esti órában.
A marquisenek tehát nincs kedvese!

E vigasztaló tapasztalattal gazdagabban
visszatér Annához és, a következőket ajánlja
neki:

— Tudja mit? Ma már nem chic a fér-
jet megcsalni a barátaival, tehát csalja meg a
barátokat a férjjel! . . Vagy legalább adjon né-
kem szállást csak egy éjszakára. A rácsos ka-
put a kertész amúgy is becsukta már és ön
nem kivanhatja, hogy a szegény fiút fölkeltsük
és hogy látva engem, amint önt itt kell hagy-
nom, még ki is kaczagjon...

A marquise szive megesik a férjén és
fölajánlja neki az éjszakai szállást. De nem a
szobájában, hanem a szalonban, néhány egy-
más mellé tolt széken.

A marquis egy kicsit mégis csak gyanak-
szik. Hát ha a felesége azért nem ereszti be
a szobájába, mert a kedvesét rejtegeti ott?
Bemegy, de nem talál ott senkit A marquise
pedig kineveti.

Arturo a rögtönzött "ágyon" leheveredik és
félhomályban olvassa Albenga Renato drámá-
ját, amitől nyomban elalszik. Néhány másod-

percz múlva a marquise belopódzik hozzá, de
kétségbeesetten látja, hogy a férje alszik . . .

— Ilyenek a férjék ! sóhajtja és a füg-
göny legördül.

Fontanarosa Anna barátai azt hiszik,
hogy Arturo, az uj jövevény, a marquise
kedvese. Mert a szép asszony nekik ugy mu-
tatta be őt, mint férjének egyik legjobb barát-
ját. Az udvarlók föladnak minden reményt és
készülnek a visszavonulásra. De midőn megtudják
hogy Arturo nem kedvese, hanem férje a mar-
quisenek, elhatározzák, hogy maradnak. Egy
férj soha sem oly veszedelmes concurrens,
mint egy szerető.

A marquis szemügyre veszi az öt tökfil-
kót és odasug nejének:

— Mily ostobák mind az öten!
A marquise pedig férjére néz és igy szól:
— Mind a hatan!
Arturo csakugyan a fejelágyára esett,

hogy nem él a helyzettel. Hiszen a marquise
két év multán ugy vágyik már egy ölelésre 1

A férj az éjjeli gyorsvonattal elutazni
készül. Mialatt künn van a pályaházban, a
marquise nem tud többé a vérén uralkodni.
Választ tehát az öt közül egyet, azzal az el-
tökélt szándékkal, hogy ennek az egynek — a
vézna Sandro grófnak — a karjai közé veti
magát. De a férj visszatér a pályaházból; sür-
gönyt kapott, hogy nem kell elutaznia. Sandro
egy mellékszobába oson. A marquise már ti-
tokban örül, hogy az egész elutazás csak
színlelés, csak komédia volt. A férje féltékeny
r á ! De csalódik. A férj kineveti és egy har-

madik szobába megy pihenni, ahonnan is foly-
ton áthallatszik kaczagása. A marquise be-
kiáltja neki, hogy jöjjön és győződjék meg
róla, hogy nála ez órában egy férfi van. De
Arturo csak egyre kaczag:

— Nem, nem megyek lépre. Nem játszom
féltékenységi jeleneteket !

Sandro közben megszeppen és elillan,
a férjet pedig valószínűleg ismét elnyomja az
álom.

A marquise magara marad és mono-
logizál:

— És még azt mondják, hogy oly nehéz
tisztességesnek maradni! . . .

Ez az utolsó mondat, amelylyel a Bracco
darabja végződik, dicsekvés és panasz. A mar-
quise öndicsérete, hogy tisztességes maradt és
panasza, hogy annak kellett maradnia. Minden-
esetre a legizléstelenebb kifakadás, amelyet
valaha színpadról egy nőtől hallottunk,

A marquise egy demi-viérge az asszo-
nyok közt és mint ilyen még ellenszenvesebb
a Marcel Prévost hajadon félszüzeinél. Hát a
férj, aki a felesége szobájában öt férfikalapot
talál és akinek ettől meg sem fájdul a feje —
mit szóljunk ő hozzá?

Azzal, hogy Bracco a darabját szatírának
nevezi, nem mond semmit. Színpadon csak
színdarabok vannak. Amiket Braccotól kapunk,
azok „skizzek egy elvált asszony életéből",
többnyire nagyon szellemesek, néha ízléstele-
nek, egyszer-másszor unalmasak. A színpadi
társaság fásult, unott hangja gyakorta átcsap
a nézőtérre is és ez veszedelmes.
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viaskodáshoz fordult, amely Erdély minisz-
ter és gróf Apponyi Albert közt az ülés
végén folyt le. Erdély miniszter ugyanis (mi-
után ekkor már Rátkay szóba hozta) nyilatko-
zott az incriminált miniszteri rendeletekről és
határozottan tiltakozott az ellen, mintha ezek
sértenék a negyvennyolczas törvényt vagy tá-
volról is hasonlítanának a czenzurához. Az
ellenzék lármázva, ingerülten hallgatta e nyi-
latkozatot, de Erdély Sándor a törvények
összevetésével és a paragraphusok magyaráza-
tára! ujból is csak azt mutatta ki, hogy a sajtósza-
badságot e rendeletek nem érintik. Ekkor szó-
lalt fel gróf Apponyi Albert és az egész ellen-
zék tetszése közben mondott kritikát a gyüle-
kezési jogot és a sajtó szabadságát korlátozó
miniszteri rendeletekről. Mind a kettőt sérel-
mesnek mondotta, mert a törvényt kerülik
meg, holott a kormánynak az lett volna a kö-
telessége, hogy a kivételes intézkedésekre, ha
ilyenek szükségét igazolni tudja, a törvényho-
zástól kérjen felhatalmazást. S a törvényhozás
— igy véli Apponyi — ezt a felhatalmazást
ideiglenesen meg is adta volna.

Ez a conclusió már nem tetszett min-
denkinek. És a folyosón többen jelezték az állás-
pontjukat ilyenformán:

— A miniszter ott téved, amikor azt
hiszi, hogy rendelete nem is érinti a sajtó
szabadságát. De Apponyi ott téved, amikor azt
kívánja, hogy ám érintsék a sajtó szabadságát,
csak nem rendelettel.

A vita kétségtelenül épen azt próbálja
majd ezentul tisztázni, hogy a két tévedés
közül melyik a veszedelmesebb . . .

A képviselőház ülése.
Az ülés megnyitása után Psik Lajos az állandó

igazoló bizottság nevében jelentette, hogy a Szege-
den megválasztott Lázár György mandátuma rend-
ben van s ennélfogva a bizottság Lázárt a szokásos
harmincz nap fentartásával igazolta.

Aztán a képviselőház folytatta az igazság-
ügyi vitát.

Olay é s Erdély.
Olay Lajos a jogrend általános sérültségéről

beszélt, amelyből kifakadt a szocziálizmus kelevé-
nye. — A jogrend legnagyobb sérelme: a vá-
lasztási visszaélések, amelyek véghezvitelére a
kormány a közigazgatási tisztviselőket használta

Darabról, amely egymásba szövődő logi-
kus helyzeteinél fogva lekötné figyelmünket, itt
szó sem lehet. Bracco „Hütlen"-ében sincs
egyetlen igaz helyzet sem, de az egész mégis
egyöntetű és bájos.

A darab czime is több. mint homályos. De
a czimbe nem kapaszkodunk bele, sőt megen-
gedjük, hogy lehet olyan színdarab is, amely
nem az, hanem csak szatíra. De a szatíránál
legelsőben tudnunk kell azt, hogy mit szatiri-
zálunk, nemde ? Látja-e itt valaki tisztán akár
a marquise, akár a férj alakját? Ezek a hites-
társak a darab folyamán szeretik és "megcsal-
ják egymást : szeretik és meg nem csalják
egymást; nem szeretik és megcsalják egymást;
és nem szeretik és meg sem is csalják egymást.
Ez nem szinmü-, hanem rébusz-irodalom.

A darabot Radó Antal igen szépen for-
dította.

A szereplők közül egyedül a marquise
ábrázolóját, Lánczy Ilkát emelhetjük ki. Mind-
végig szellemmel és grácziával játszott. Feny-
vesi-nek, ennek a nagy intelligencziáju szí-
nésznek, aki a férjet adta, kesernyés és
lihegő beszéde kezd modorossá válni. Gál,
Tapolczai, Báthonyi és Góth megannyi de-
rék színész, de alakításaikba több kedély és
frisseség szorulhatna, mert a bemutatott kari-
katurák igy kissé merevek. Mulatságos volt
Szerémi.

A színház a darabot finom ízléssel állí-
totta ki, a közönségnek azonban egész estén
át nem volt hozzá egy meleg szava sem.

Dr. Molnár Géza.

föl. Ilyen tisztviselőkkel lehetséges, hogy Bácsme-
gyében több a piszok, mint bárhol az országban,
amint ezt egy miniszteri tanácsos mondotta. Ez a
megye tizenkilencz kormánypárti képviselőt szállit a
parlamentbe. Igy aztán nincs is ott ellenőrzés, a
jegyzők annyit kérnek munkájukért, amennyi nekik
tetszik.

Szilágyi Dezső : Kérem a képviselő urat, most
az igazságügyi tárcza tárgyalása van napirenden. A
miről a képviselő ur szól, az . . .

Olay Lajos : A jog !
Hentaller Lajos : Jog már nincs!
Szilágyi Dezső : Az nem tartozik az igazság-

ügyhöz, de amennyiben hozzátartoznék, méltóztas-
sék azt a napirenddel kapcsolatba hozni.

Olay Lajos: A jog, kérem! A jogrend !
Szilágyi Dezső : A jog mindenik tárczánal

szóba hozható, de a választói jog, a közigazgatás
nem az igazságügyi költségvetéshez tartozik.

Olay Lajos: Tisztelettel fogadom a figyelmez-
tetést ! De, mélyen tisztelt elnök ur, tudom, hogy a
Ház a választási visszaélések megtorlására a kúriai
biráskodást akarja behozni. Igy hát az igazságügyi
tárczánál ezeket a jogsértéseket szóvá tehetem!
(Zajos derültség.)

Szilágyi Dezső: Jó, jó. Tessék csak folytatni.
Olay Lajos ezután szólott a választási vissza-

élésekről, a közigazgatás erőszakoskodásairól, ami-
ket Kristóffy egy beszéde is megerősít. Aztán rátért
az igazságügyi kodifikáczióra s azt bizonyította,
hogy Erdély teljesen megrontotta Szilágyi örökét.
Annyira, hogy ha életbe akarják léptetni a büntető
perrendtartást, elő kell állani a novelláris intézke-
dések egész sorozatával. Ezt majd Erdély egy má-
sik igazságügyi miniszterre fogja bizni, maga ugy
sem tehetné meg. De ilyen szerencsés keze van
Erdélynek mindenben. Kúriai bírákat nevez ki min-
den szisztéma, minden rend nélkül; viszi oda a
leggyöngébbeket. Csak az utóbbi időkben becsüli
meg magát. (Nagy nevetés). De azért még most is
van sok jeles, nagytehetségü biró, ügyész, akiket
csak azért nem nevez ki a miniszter, mert vagy
fiatalok neki, vagy az arczuk nem tetszik. A költ-
ségvetést nem fogadja el, mert a tárcza avatatlan
ember kezére van bizva. (Mozgás a jobboldalon.
Élénk helyeslés a szélsőbalon.)

Kristóffy József személyes kérdésben kije-
lenti, hogy ő a tisztviselői karról sohasem állított olyas-
mit, mintha illegális mellékjövedölmekre törekednék.
Csak azt mondta, hogy rosszul van fizetve s ezért
nincs meg a kellő függetlensége. Nagyon helyte-
len, hogy az Olay-féle megjegyzésekkel és aláássák
a tisztviselői kar tekintélyét. (Élénk helyeslés
jobbfelől.)

Erdély Sándor Igazságügyminiszter nem akarja
megjegyzés nélkül hagyni Olay felszólalását. Olay
vele képviselői hatalmát akarta éreztetni. E szemé-
lyes dorongolásra nem válaszol egyebet, csak ezt :
meg vagyok győződve, hogy az ország javára van,
amikor az igazságügyi széket én töltöm be. A
kúria ítéleteit a miniszter nem befolyásolhatja. A
Büntető perrendtartást igen nehezen, paktumozással
lehetett csak mint törvényt meghozni. Olay sem ki-
vánhatja most, hogy félretegyük. A nyomozást e
törvény szerint, a módosítás daczára, mégis az
ügyész fogja végezni és irányítani . . .

Endrey Gyula: A Bércziek akkor elcsücsül-
hetnek.

Erdély Sándor: Bátran állíthatom — igy
folytatja — hogy kinevezési politikám helyes, ki-
nevezéseim eredményét látom a bíróságok javulásá-
ban. Háromezer kinevezést irtam alá, de ezek közt
nem volt egyetlen egy pártfogoltam sem. Olay kép-
viselő ur nem nevezett ki egyetlen egyet sem, de
nem merném róla állítani, hogy a kinevezettek közt
nem foglaltatnék néhány pártfogoltja. (Zaj.) Kérem
a tétel megszavazását.

Olay Lajos személyes kérdésben kijelenti,
hogy nem igaz az, hogy ő — a szónok — valakit
protezsált volna Erdély miniszternél. Ha a minisz-
ter azt állítja, hogy én — igy szól — valaha vala-
kit nála protezsáltam: akkor a miniszter ur nem
mondott igazat. (Zaj.) Én egyetlen egyszer kértem
csak a miniszter urat. Akkor sem másra, csak arra,
hogy egy bírót a kihallgatásra kijelölt időn kivül

fogadjon. Többet soha ! Sőt a miniszter urnak egyéb-
ként nem is köszöntem, rá sem néztem. (Tetszés az
ellenzéken,) Csunya dolog ez a gyanúsítás és rágal-
mazás, miniszter ur. Ön Wlassicsot akarja a táma-
dás módjára nézve követni, de ne felejtse minisz-
ter ur, hogy ön egy tudatlan és képtelen. (Zaj.
Mozgás.)

A codificatio.
Dr. Neumann Ármin: Csakis az általános pol-

gári törvénykönyv codificatiójának nagy problémájá-
val kiván foglalkozni, habár elismeri, hogy az igaz-
ságügyi kormány jogéletünk számos más terén is
üdvös tevékenységet fejt ki, mégis jogépületünk be-
tetőzve csak akkor lesz, ha a nemzeti szellemnek
és a kor kívánalmainak megfelelő törvénykönyvet
fogunk alkotni (Helyeslés jobbról.)

Nálunk a polgári törvénykönyv hivatva lesz a
jogéletünk számos terén annyira nélkülözött jogbiz-
tonságot megteremteni, egységes jogot fog alkotni
ott, hol hazánk egységes és oszthatlan területén
számos, még pedig oly jogok is vannak érvényben,
melyek idegen földből átültetve népéletünkben gyö-
keret verni nem bírtak; emellett széttagolt társa-
dalmi viszonyoknak sok tekintetben összefogó kap-
csát és a hazai jogtudomány mivelésének uj éltető
forrását fogja képezni.

Miután a törvénykönyv tervezete, mint kész
egész még nem fekszik előttünk, fölötte természe-
tesen ítéletet mondani nem lehet; annyi azonban
már most is bizonyos, hogy az egész munkálat oly
szellemben, oly irányelvek szemmeltartása mellett s
annyi körültekintéssel lett megindítva, hogy ha igy
folytattatik s befejeztetik, a nemzet oly közkincs
birtokába jut, mely dicsőségére fog válni mindazok-
nak, akik létesítésén fáradoztak.

Nagy érdeme az igazságügyi miniszter urnak
az, hogy a megindított munkát első percztől fogva
a teljes nyilvánosság ellenőrzése alá helyezte ; az
egész nemzethez intézett egyenes felhívás ez, hogy
lépjen be a törvény megalkotásának mühelyébe,
vizsgálja meg azon eszméket, melyek ott érvénye-
sülésre várnak s csak igy lesz elérhető az, hogy a
törvénykönyv nem csupán egy tudós czéh, hanem az
egész nemzet emanatiója lesz.

A szervezeti szabályzatból azon helyes tör-
vényhozási politika domborodik ki, mely kerüli a
merész újításokat, de nem zárkózik el az üdvös ha-
ladás elől, mely a forradalomszerü radikalizmustól
ép oly távol áll, mint a merev maradiságtól, mely
szem elől nem téveszti, hogy a jognak sajátlagos
nemzeti jellege mellett van még egy másik nem ke-
vésbbé fontos jogalkotó tényező, tudniillik az az
általános egyetemes vonás, mely a műveltség ha-
sonló fokán álló nemzetek jogában egyaránt felta-
lálható ! (Helyeslés jobbfelől.) Igy tartották ezt elő-
deink is, amennyiben a nemzeti jog minden időben
római, kánoni s germán jogelvekkel volt telítve.

Szóló helyesli, hogy a törvénykönyv szerkeszté-
sére kiküldött bizottság elhatározta, miszerint a tör-
vénykönyvet a még ki nem forott szocziális eszméknek
nem akarja letéteményesévé tenni, de azért nagy hiba
volna, ha azt a csepp szocziálisztikus olajat is nélkü-
lözné, melynek ma már egy törvénykönyvben hi-
ányoznia nem szabad ; a gazdaságilag gyöngébbek-
nek bizonyos fokig való megvédése nélkül ma már
a kötelmi jogot helyesen megszerkeszteni nem le-
het. (Helyeslés.) Szükséges továbbá, hogy különö-
sen a családi és örökösödési jogba ismét belevi-
gyük a jogi ideálizmust. Az ági örökösödés fentar-
tásának szóló nem hive, de ha igaz volna is, hogy
ezen intézmény a nép jogérzületében gyökerezik,
még akkor is csak az esetben tudna annak
fentartásával megbarátkozni, ha azzal együtt
a család is reorganizáczió alá vétetnék.
Szóló helyesli, hogy a rokonok törvényei
örökösödési jogát a nagyszülői parentelán tul kiter-
jeszteni nem akarják, hogy azon tul közöröklésnek
legyén helye, mert az örökösödési jog mai tultengé-
sében ellenkezik a munka eszméjével, amelyen a
mai társadalom nyugszik. De különben is, mintán
az állam és a község számos oly kötelezettséget,
mely eddig a családot terhelte, magára vállalt, igy
a szegény- és betegápolást, temetést stb., csak igaz-
ságos, hogy a bona vacantía fogalma és köre az



4. oldal. — Budapest, 1898. ORSZÁGOS HIRLAP Szombat, február 26.

állam és község érdekében kitágittassék. (Élénk él-
jenzés és helyeslés jobbfelől. Szónokot számosan
üdvözlik.)

A sajtószabadság.
Rátkay László rámutat az igazságügyi kor-

mányzat hibáira. De nem rójja föl hibájául a mi-
niszternél', hogy nem alkot törvényeket. Jobb sze-
reti ezt tőle. Van azonban egy tere, amelyen keze
nyomát annyiszor látjuk fájó szívvel : ez a szabad
sajtó tere. Beszélhetne erről a hazafisig hangján s
elmondhatná, hogy volt ötven év előtt egy ifjúság,
mely a lelkesedés hő tüzében égve, kivívta a sajtó
szabadságát. Ma ezt elrabolták tőlünk: a 43-as tör-
vény keretén belül — mondják, Mert fő a keret. A
kép lehet akármi. Kiveszik a keretből a madonnát
• odatesznek helyébe egy örömleányt. És mért
veszik el tőlünk féltett kincsünket: a sajtó
szabadságát ? A kormány ugy mondja: a szo-
cziálizmus miatt. E nagy eszmeáramlatot, mely
sorra ropogtatja mai társadalmunk bordáit, ezt a mi
kormányunk a sajtó megrendszabályozásával akarja
megakasztani, igy akar nyomorában följajduló sze-
gény népünk izgalmain segíteni ? Megkisérlették-e
másként? Mit tettek uralmuk harmincz esztendeje
alatt a népőrt ? Lehajoltak-e hozzá ? Megkérdez-
ték-e csak egyszer is, mi a baja ? mi a szüksége ?
Védi a magyar kormány a hitbizományok ezernyi
hadjait, de elszedi uzsora kézzel fillérnyi adók fejé-
ben a szegény nép fáradt feje alól a párnát is.
És most a sajtóhoz nyúlnak ! Mit csináljunk a szabad
sajtóval ? Hogyan korlátozzák ? Ez a kérdés áll a kor-
mány előtt, talán törvénynyel ? Minek a kor-
mánynak a törvény ? Ott a rendelet. És kibocsátott
egy rendeletet. Talán Prottman? Nem. Erdély ma-
gyar királyi miniszter bocsátotta ki. A törvényben
ott van ez a kifejezés: a muzeumok számára szánt
köteles példányok. Minő jó lett volna, ha ez a há-
rom szó ott nem volna t Minő könnyű lett volna
akkor a rendelet kiadása! Kivakarni nem lehetett,
hát bepirositották. Vajjon lehet-e az uj törvényből
mást következtetni, mint hogy a köteles példányok
beszolgáltatására vonatkozólag a 48-as törvény ren-
delkezése érvényben marad?

Erdély Sándor: Nem lehet!
Rátkay László: Én is igy gondolom s ez eset-

ben a miniszter ur rendelete rosszhiszemű. (Mozgás.)
A 48-as törvény örökre eltörülte az előleges vizsgá-
latot s mindörökre megengedte a terjesztést. Az
igazságügyminiszter a törvényt meghamisította, a
törvény szellemét abból kivette, rendelete törvény-
sértés. Vajjon a kormánypárt ezért vád alá helyezi-e
a minisztert?

Endrey Gyula: Még penzióba sem küldik.
Rátkay László : Ha, tisztelt kormány, önöknek

nem konveniál a mostani törvény, tessék azt törvé-
nyesen megváltoztatni. Csakhogy ehhez bátorság
kell! Miképp menjünk el a szabadságnapok félszá-
zados évfordulóján a temetőbe, megemlékezni a
szent hagyományokról, szabadságjogainkról a tör-
vénytipró rendeletek korában ? Talán temessük oda
a tizenhárom vértanú mellé tizennegyediknek a sajtó-
szabadságot. (Nagy tetszés. Taps.) Temessük el a
szabadság törvényét és tegyük rá szemfödőnek a
rendelet lepedőjét ? Miniszter u r : az élve eltemetett
lélekből kisértet szokott fejlődni s az visszajár és
ezt a szót súgja : forradalom! Nem fogadom el a
költségvetést (Nagy tetszés a szélsőbalon.)

Az elnök öt perczre felfüggeszti az ülést.
A szünet után Erdély Sándor igazságügymi-

niszter Rátkaynak Tálaszolt A köteles példányok
beszolgáltatására vonatkozó törvény életbeléptetése
iránt az általa és a belügyminiszter által kiadott
rendelet, mondja Rátkay, előleges czenzurát teremt
a ellenkezik a 48-as törvénynyel. Ez nagy tévedés.
Az 1848. évi 18. törvényczikk 30-ik §-a ezeket a
szavakat használja: amely időpontban szétküldetik
a lap. A hatóság pedig, amelynek a lapokat a
megjelenés időpontjában meg kell küldeni, nem
lehet más, mint az ügyészség. Ez kitünik a köteles
példányokról intézkedő törvény 15. §-ából. A ren-
delet tisztán ezekhez az intézkedésekhez alkalmaz-
kodik, amikor a főpostán az ügyészséghez való be-
adását mondja ki kötelezőül.

Hentaller Lajos: Nem mond igazat, mert nem

Erdély Sándor miniszter: A lapot csak akkor
fogják lefoglalni, ha az ügyész indítványára a biró
elrendeli a vizsgálatot. Akkor aztán tüstént lefog-
lalja a lapot. (Mozgás.) A biró intézkedhetik, hogy
a távíró fölhasználásával azonnal mindenfelé lefog-
lalhassák a lapokat Semminemű törvénysértésről, a
sajtószabadság semminemű korlátozásáról szó sincs.
Aki ezt meg nem érti: azzal nem kell tovább
vitázni. (Nevetés.) Akinek nincs argumentuma, az,
mint Rátkay, szellemeket idéz. Ne beszéljünk a
törvény szelleméről, mikor a törvény betűkben ki-
fejezi : a szétküldés időpontjában. A czenzura, az
előleges vizsgálat: csak azt lehet kinyomatni, amit
megengednek.

Hentaller Lajos: Nem ugy van.
Erdély Sándor miniszter : Amit mi csinálunk,

ez nem czenzura. És ha czenzura ez, akkor vádol-
ják a törvényt a czenzura miatt.

Hentaller Lajos : Jézus Krisztust megteszi
Judásnak.

Polónyi Géza : Bolondság azt mondani, hogy
a 48-as törvényben benne van a czenzura.

Hentailer Lajos : Makiavellizmus, amiket
beszél.

Az elnök : Hentaller urat rendreutasitom.
Polónyi Géza : Megérdemelte.
Erdély Sándor miniszter: Amig a törvény

szigorú végrehajtásával a bajon segíteni lehet : fö-
lösleges volna valamely kivételes törvényt hozni.
Ilyen törvényt hozni igen nehéz is, mert hogy sza-
bályozzak a különféle szocziálistákat: demokrata
szocziálista, ipari szocziálista, agrárszocziálísta...

Hentaller Lajos: Viczinális szocziálista.
Molnár János: Szabadelvü szocziálista. (Nagy

derültség.)
Erdély Sándor miniszter : . . ., Mikor a Bánffy-

kabinet kormányra lépett, fönnen lobogott a nemze-
tiségi izgatás. A kormány az adminisztratív intéz-
kedést a kormányelnök kezébe tette le. Igazságjogi-
lag az esküdtbiróság segítségére volt a kormánynak.
E kettős működés eredménye az, hogy a nemzeti-
ségi izgatás lecsillapult; csak az obstrukczió óta
kezd ismét erősödni a nemzetiségi mozgolódás. (Za-
jos ellenmondás a szélsőbalon.) Ugyanilyen politikát
követett a kormány a szocziálizmus ellen is; ámde
az esküdtbiróság nem sietett a kormány támogatá-
sára, fölmentette az izgatókat rendre.

Visontal Soma: Ez sem áll!
Erdély Sándor miniszter: A kormánynak tehát

akként kell védekeznie, ahogy védekezik. Most a
közvélemény már megmozdult a szocziális pörö-
ket megnyertük az esküdtbiróságnál. Most tehát a
kormány erélyesen léphet föl s az adminisztratív
üldözése által a sajtóizgatásnak segíteni lehet a
bajon. (Nagy mozgás.)

Polónyi Géza; Adminisztratív üldözés?
Erdély Sándor miniszter: Amikor az ellenzék

a 16-dik §. ellen folytatta a harczot: meghódította
a zsurnalisztikát, de nem a nemzetet, amely hátat
fordított ennek a harcznak. (Nevetés.) A szélsőbali
megyék és kerületek ostromolják a kormányt a
sajtószabadság korlátozásaért. Ám a kormány ez
ostrom ellen is megvédi véglehelletéig a 48-as sajtó-
szabadságot, remélvén, hogy a szabadelvü párt tűzön
és vizen keresztül követni fogja a kormányt (Élénk
helyeslés jobbfelől.)

Gróf Apponyi Albert kijelenti, hogy csak a
sajtórendeletek dolgával kiván foglalkozni. Az ép
ugy gazdasági, mint erkölcsi bajnak, a szocziáliz-
musnak gyökereit nem keresi ma sem ugyanabból
az okból, amelyből a földmivelési tárczánál tette;
mert ma sem látja a Ház komolyságát arra, hogy
ily nagy kérdéssel foglalkozzék. Most a jogrendet
fenyegető veszélyekkel kell megküzdeni. A kormány
imponáló erővel alkalmazta a fegyveres erőt Ez
helyesen történt Ezen kívül a gyülekezési és a
sajtójogra vonatkozó rendeletet adott ki a kormány.
A gyülekezési jog korlátozására vonatkozó rendelet
tarthatatlan. Állandóan alkalmazni íly rendeletet
nem lehet A mai jogrendben erre nincs alap. A
törvényhozás együtt van: e rendkívüli és ideiglenes
intézkedést itt kell meghozni Ez nem történt meg.
És ezek a törvényen kívüli intézkedések még a pil-
lanatnyi szükséget sem elégítik ki és azzal a pre-
potencziával, hogy törvényben gyökereznek, veszé-

lyesek is az alkotmányosságra. Óhajtandó, hogy a
belügyminiszter e rendelete e tárcza keretébe le-
gyen vonható.

Az elnök: Megadja-é erre a Ház az engedélyt?
(Fölkiáltások : Igen !)

Gróf Apponyi Albert : Engedélytől föltételezett
gyülekezési jog csak Muszkaországban és Törökor-
szágban van. Ez nem gyülekezési jog ! (Tetszés.)
A belügyminiszter a maga rendeletét egy 48-as
rendeletre alapítja. Ám a szónok ezt a rendeletet
nem látta a hivatalos lapban soha. Csak Tisza Kál-
mánnak egy czitátumából ismeri, de már régen Szi-
lágyi bebizonyította, hogy a hatóságnak nincs joga
az engedélyt megtagadni. A Perczel miniszter ren-
delete ezzel ellenkezőleg intézkedik. Ha szükséges,
hogy a gyülekezési jog bizonyos időre megszorittas-
sék, jöjjön a Ház elé a kormány törvényjavaslattal,
a szónok hajlandó ott bizonyos körülmények közt
támogatni. (Zaj.) Egy rendelettel a gyülekezési sza-
badságot egyszerűen eltörölni még a legnagyobb
szükségben sem szabad. Az angol törvényhozás is föl-
függeszti bizonyos esetekben a Habeas Corpust, de
rendeleti uton nem sérti s nem ad jogot házkuta-
tásokra.

Hentaller Lajos: Fényképész-minisztérium.
Gróf Apponyi Albert: A közbűntényekre izgató

sajtóval szemben talán lehetne különös intézke-
dést tenni, ha a miniszter be tudná bizonyítani,
hogy az ilyen sajtóval szemben a kormány idáig
megtette volna a kötelességét. Az igazságügymi-
niszter mai beszédéből az tűnik ki, mintha a 48-as
sajtótörvényt mind e mai napig nem hajtották
volna végre. Talán azért, mert a 67-es kormányok
idáig nem értelmezték helyesen a sajtótörvényt.
Dobálózzék a miniszter ur bármennyire a paragrafu-
sokkal: az kétségtelen, hogy az intézkedése nem
más, mint előleges czenzura. Ez kitünik Darányinak,
a szintén jogászembernek minapi beszédéből
(Mozgás.) Fölolvassa a Darányi beszédének pasz-
szusát. Ha csakugyan szükséges a közbünté-
nyekre való izgatással foglalkozó lapok ellen ily
intézkedést kivételesen tenni: tegyék őszintén, a
törvényhozás által és töröljék ki a 48-as tör-
vényből e szavakat; gondolatait sajtó utján min-
denki közölheti. (Taps.) Az igazságügyminiszter
azt mondja: neki lehetetlen ily törvényt megfo-
galmazni. Hát vonja le Erdély miniszter ebből azt
a következtetést, hogy mondjon le! (Taps.) A
kormány e kettős intézkedése alapjában is elhibá-
zott Mert minő erkölcsi hatása lesz a törvény meg-
kerülésének és megsértésének azok előtt, akik a
törvényen kívül akarják magukat helyezni lenn a
vidéken. A létező jogrendnek ravasz furfanggal való
elcsavarását észre fogja venni a külföld is; hiszen
már attól rettegnek a más államok, hogy a magyar
ragály átcsap az ő határaikon is. Semmi palástolás
tehát ! Tudja meg a külföld azt is, hogy a magyar
parlament e nagy bajokkal szemben tud foglalkozni
is ! (Éljenzés.) Figyelmezteti a kormányt és többsé-
get, hogy veszedelmes uton jár. A nemzeti párt, ha
szüksége beigazoltatik, ideiglenes és rendkívüli tör-
vényhozási intézkedést hajlandó támogatni. (Zajos
tetszés és taps a baloldalon.)

Az elnök a vita folytatását holnapra halasztja,
amikor több miniszter is fog a függő interpellá-
cziókra válaszolni.

Az újságírók és a sajtószabadság.
Az a szűkebb körű bizottság, melyet a

Budapesti Újságírók Egyesülete legutóbbi
választmányi ülésén kiküldött, hogy a kormány
rendeleteivel szemben fejezze ki a sajtó mun-
kásainak aggodalmát, a napokban ülést tartott
és megállapította az országgyűlési pártokhoz
intézendő memorandum szövegét. A memoran-
dum, melyet tegnap adtak át báró Podma-
niczky Frigyesnek, a szabadelvü párt elnökének,
Horánszky Nándornak, a nemzeti párt elnöké-
nek, Kossuth Ferencznek, a függetlenségi párt
elnökének, Holló Lajosnak, a Bartha-párt el-
nökének és Molnár Jánosnak, a néppárt elnö-
kének, igy szól:

Mélyen Tisztelt Képviselő Ur!
Indíttatva azon nyilatkozatok által, amelyek

a képviselőházban a fennálló sajtótörvények korlá-
tozására vonatkozólag legutóbb felmerültek, de agy-
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ben azon rendelkezések által is, amelyeket a köz-
tatóságok a hírlapok ellen foganatosítottak, a Buda-
pesti Újságírók Egyesületének választmánya egy-
hangú határozattal megbízott bennünket, hogy min-
den pártpolitikától gondosan tartózkodva, kifejezést
adjunk az országgyűlési pártok előtt annak az élénk
nyugtalanságnak, amit a sajtó munkásainál az
1848. évben megállapított sajtójog ismételt bolyga-
tása előidézett.

Ezt téve, lehetetlen ön előtt eltitkolnunk, hogy
minket és megbizóinkat első sorban az elhamarko-
dás és visszaeső szellem nyugtalanít, amivel Ma-
gyarország alkotmányának meglevő sajtógarancziái-
ról sokak nyilatkozni szoktak, valahányszor az or-
szágban némi izgatottság uralkodik.

Ha azt tapasztalnánk, hogy ugyanezek a han-
gok arányos mértékben elismernék azokat a megbe-
csülhetetlen és semmi más által nem pótolható
szolgálatokat is, amelyeket a szabad sajtó hazánk-
nak és nemzetünknek a lefolyt három évtized alatt
teljesített és folyton teljesít s amitől többi közsza-
badságaink megmaradása és a meglevő jogrend si-
keres megvédése első sorban függ: minden rend-
kívüli lépés kerülésével, pusztán irótollainkkal vi-
tatnánk meg esetenkint azt a kérdést, hogy sajtó-
jogunk szerkezetében vagy pedig kezelésében
mutatkoznak-e az ismételve fölpanaszolt hé-
zagok? De mivel kivétel nélkül ugy tapasz-
taltuk, hogy a most megjelölt nagy hazafias
szolgálatokat még a törvényhozói körök sem képe-
sek kellően megbecsülni, ellenben e nehézségek
fölmerülése minden részen azonnal okul szolgál
arra, hogy a sajtójog meglevő garancziáinak korlá-
tozását kívánják, sőt ez a hangulat az országban
bizonyos könnyelműséggel és eléggé meg nem
róható czélzatossággal terjesztetik : megbízóink ve-
lünk együtt elérkezettnek látják az időt arra, hogy
a magyar országgyűlési pártoknál kifejezést adja-
nak komoly aggodalmaiknak s képviselőinket még
idején figyelmeztessék arra a sarkalatos igazságra,
hogy az 1848. évi XV1IL törvényczikkben foglalt
szabadságok nem a sajtó privilegiumai, sem pedig
egyes pártok vagy osztályok támasztékai és fegyverei,
hanem kizárólag és csakis az egész nemzet szabadságai,
Amiből helyesen következtetjük, hogy azok csorbí-
tása minden körülmények között a nemzet ellen-
állási erejének gyöngitését jelenti, ellenben védel-
mük minden pártnak föltétlen hazafias kötelessége.
Jónak láttuk ezt elmondani most azért, mivel meg
vagyunk győződve, hogy figyelmeztetésünk időszerű
s elejét veheti a szellemek disszolut áramlatának,
amelynek előrenyomulását valamennyien észleljük.

Meg kell érintenünk azon rendszabályokat is,
amelyek legutóbb rendeleti uton a hírlapok postai
szállításának idején való megakadályozása végett
vétettek foganatba.

Ámbár ezen rendeleteket azzal védelmezik,
hogy azok az 1848. évi XVIII. törvényczikk kimé-
lése végett és annak keretében tétettek, még
sem nyomhatjuk el azon aggodalmunkat, hogy
azok, kivált ha birói vagy hatósági kezelésük
mértéket nem tart, a meglevő jogok csor-
bítására vezethetnek s az ugynevezett objektív eljá-
rás bizonyos burkolt nemét hozhatják szabad jog-
rendszerünkbe, amit pedig a magyar törvényhozás,
mint az 1848. évi törvénynyel homlokegyenest ellen-
kezőt, mindig visszautasított.

A fönforgó s általunk is nagyon méltányolt
nehéz viszonyok közt a magyar közélet sajtóbeli
munkásainak közös óhajtását fejezzük ki tehát
akkor, amikor ön által tisztelt partját arra kérjük,
hogy az 1848. évi XVIII. törvényczikkben foglalt
sajtógarancziák teljes megőrzése érdekében fölszó-
lalás utján biztosításokat méltóztassék szerezni.

Amidőn mélyen tisztelt képviselő urnak és
pártjának ily módon különösen szivére kötnénk a
sajtótörvényeinkben s eljárási* szabályainkban fog-
lalt nagyfontosságu nemzeti biztosítékok további
ápolását és védelmét is, abban a meggyő-
ződésben vagyunk, hogy ezen föllépésünket ki-
zárólag hazafiasságunknak és szabadságszeretetünk-
nek méltóztatnak tulajdonítani, mely két érzésünket
nagy irodalmi elődjeinktől vettük át és sértetlenül
akarjuk az utánunk következő nemzedékre átszár-
maztatni.

Fogadják, kérjük, nagyrabecsülésünket és vál-
tozatlan tiszteletünk kifejezését.

Budapest, 1898. február hó 23.
A Budapesti Újságírók Egyesületének megbízásából:

Dr. Kenedi Géza, s. k., bizottsági elnök,
Dr. Schiller Henrik s. k., Singer Zsigmond s. k.,

Szatmári Mór s. k., Vészi József s. k.,
a bizottság tagjai.

A pártok valószínűleg már a legközelebbi
üléseiken tárgyalni fogják ezt a memorandumot.

KÜLFÖLD.
A szerb skupstina feloszlatása. Bel-

grádból táviratozzák: Hir szerint a skupstinát
feloszlatják és az uj választásokat márczius
közepére tűzik ki. Az uj skupstinát állítólag
április második felére Nisbe hívják egybe.

Az osztrák helyzet.
(Távirati tudósitások.)

Az ausztriai zűrzavarok megint Bécsre és
Prágára terelik majd a közfigyelmet. Az osz-
trák fővárosban erősen inog a miniszterelnök
bársonyszéke és Gautsch ismét azon van, hogy
ujabb tárgyalásokat kezdjen németekkel, len-
gyelekkel, csehekkel. A Reichsrath összehívá-
sát is egyre halogatja, amivel persze csak ha-
logatja a válságot is.

Közben Prágában egyre-másra esnek meg
a botrányok. Persze, ma is botrány volt, még
pedig — hogy a recziproczitáson csorba ne
essék — két botrány történt, egyiket a néme-
tek, másikat a csehek rendezték.

A mai eseményekről érkezett távirati tu-
dósitások egyébként ezek :

Gautsch kapkodása.
Bécs, február 25.

Báró Gautsch miniszterelnök ma délután
Budapestre utazott. A miniszterelnök utazása
a nyelvrendeletek kérdésével van összefüggés-
ben. A politikai helyzet ugyanis még mindig
nincs tisztázva. Cseh részről intik attól a mi-
niszterelnököt, hogy a nyelvrendeleteken valami
változást tegyen, mig a német képviselők a leg-
hevesebb obstrukczióval fenyegetőznek az esetre,
ha a kibocsátott nyelvrendeleteket nem von-
ják vissza. Ez az ellentétes két helyzet arra
az elhatározásra juttatta báró Gautsch minisz-
terelnököt, hogy a Reichsrathnak márczius
10-ikére tervezett egybehivását elhalaszsza.

A miniszterelnök előbb további tanácsko-
zásokat szándékozik folytatni az egyes pártok
vezetőivel s a Reichsrathot csak márczius vége
felé akarja összehívni.

Botrányok Prágában.
Prága, február 25.

A tartománygyülés mai ülésének végén
kétrendbeli, a bécsi Reichsrathra emlékeztető
botrány történt.

Miután a napirend már ki volt merítve,
Lobkovitz herczeg tartományi főmarsall kez-
dett szólani és azt mondta, hogy közölni valója
van a házzal. Erre aztán tartott egy hosszabb
hazafias beszédet, melyben arról volt szó, hogy
a cseh tartománygyülés küldjön ő Felségéhez
az ötvenéves uralkodói jubileum alkalmából
hódoló küldöttséget.

Wolf képviselő, aki már a beszéd köz-
ben többször magára terelte a figyelmet köz-
beszólásaival, most szót kért. Az ifjucsehek
erre felálltak és tapsolni kezdtek a főmarsall-
nak, ugy, hogy Wolfnak egy árva szavát sem
lehetett hallani.

Mikor kissé csönd lett, a főmarsall ki-
jelenti, hogy abból, hogy a képviselők helyeik-
ről felemelkedtek, azt következteti, hogy a
tartománygyülés hajlandó küldöttséget küldeni
ő Felségéhez.

Wolf odakiáltja a főmarsallnak:
— Ohó ! Én még beszélni akarok I Ez

brutalitás ! Ez a legnagyobb erőszakoskodás !
A főmarsall rendreutasitja Wolfot.
Wolf (kiabálva): A házszabályokat nem

szabad megsértem !
A nagybirtokosok padjairól többen azt

kiáltják : Ki vele !
Wolf (a csehekhez fordulva): Beszélhet-

nek a mennyit akarnak, nekem meg kell adni
a szót!

Az elnök csenget, a csehek pedig tap-
solnak.

Wolf dörgő hangon azt kiáltja a főmar-
sallnak:

— Ön az Abrahamovicz babéraira
vágyik! Ez botrány! Hallatlan dolog! Megfojt-
ják a parlamentarizmust l Ezt nem enged-
hetjük.

Az elnök csenget és miután némileg
helyreállott a csend, a holnapi ülés napirendjét
olvassa fel. Holnapra a felirati vita megkez-
dése és egy adó-törvényjavaslat tárgyalása vau
kitűzve.

Még alig fejezte be az elnök a szavait,
amikor a német képviselők felugrálnak helyeik-
ről, óriási zaj közben padjaikra csapkodják a
törvényjavaslatot és össze-vissza kiabálják:

— Ez erőszakosság! Ez aljasság ! Ezt
nem engedjük!

Közbe pedig azt is kiáltják: „Éljen a né-
met nép!"

Steiner képviselő a csehekhez odakiáltja:
— Egyedül ti szipolyozzátok ki adóitok-

kal a népet!
A zajt csak fokozta az, hogy a csehek

közbe még tapsoltak. Perczekig tartott ez a
zajongás. Dr. Reininger odament a fömarsall-
hoz és tiltakozott eljárása ellen és bejelentette,
hogy holnap írásban nyújtja át tiltakozását.

Prolongáczió.
Salzburg, február 25.

A tartománygyülés elfogadta azt a sürgős in-
dítványt, hogy hívják fel a tartományi elnököt, esz-
közölje ki a kormánynál a tartománygyűlés
márczius 2-áig való ülésezését. A tartományi
elnök elvetette Schumacher képviselőnek azt a ké-
relmét, hogy a nyelvrendeletről szóló indítvány tár-
gyalását tűzze ki szombatra.

Az itélet után.
(Távirati tudósítás )

A Zola-pör fölött a franczia kamara
tegnap napirendre tért. A közvélemény, a
sajtó, sőt a franczia kormány azonban csak
nem akar a dolog fölött napirendre térni. A
közvélemény nincsen megnyugtatva semmiféle
irányban, a sajtó harczol két nagy táborban,
a franczia kormány pedig hozzálátott a meg-
torlás munkájához, s olyan dühvei végzi ezt,
amely boszunak is mondható. Mindenkit ül-
döznek, akinek nem tetsző szerepe volt a
pörben.

A mai napon tudódott ki az a rendkívül
érdekes körülmény is, hogy a párisi esküdtszék
Zolát nem egyhangúlag mondotta bűnösnek,
hanem csak hét szóval öt ellen. Hacsak egy
esküdt még Zola mellett szavaz, akkor a vád-
lott föl van mentve.

Mai táviratainkat itt adjuk közre :
Megtorlások.

Páris, február 25.
Grimaud-t, a párisi katonai technika tanárát

szabadságolták és nyugalomba küldve Chaplein
tüzértisztet is, aki Zolához üdvözlő táviratot intézett,
máris nyugalomba küldték, Piquard ezredest pedig
az ügyében összehívott vizsgálótanács döntése alap-
ján a hadsereg névsorából törlik, ami annyit jelent,
hogy a katonai egyenruhát soha többé hordania nem
szabad. •

Rochefort ma hagyta el a Saint-Pélagie-i
fogházat. Munkatársai ennek örömére egy vendég-
lőben déjeunert adtak tiszteletére. A vendéglő előtt
közel hatszáz ember gyűlt össze, akik lelkesen élje-
nezték Rochefort-t.

Hét szóval öt ellen.
Páris, február 25.

A Zola-perben szerepelt esküdtek egyike
egy interview alkalmával megerősítette azt, hogy
az esküdtek hét szavazattal öt ellenében, tehát a
legkisebb szótöbbséggel, itélték Zolát vétkesnek.

Méline beszédéről.
Berlin, február 26.

A párisi kamara tegnapi ülése, főképen pedig
Méline nyilatkozata foglalkoztatja az egész berlini
sajtót. Méline beszédét, mely külügyi vonatkozás©-
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kat is tartalmaz, mint ama manőverek egyikét mél-
tatják, amelyek abból állanak, hogy Francziaor-
szágban a hatalom birtokosai a belügyekben előálló
komplikáczióktól kifelé gravitáló nyilatkozatokkal
igyekeznek megmenekülni.

A hivatalos lapok azon a nézeten Tannak,
hogy most már csak arra törekszenek Francziaor-
szágban, hogy az izgatottságot lecsillapitsák.

A Nordd. Allg. Ztg. Méline beszédjéről a
következőket mondja:

Ez a beszéd minden franczia hazaszeretetére
appellált szivreszólóan és ez a beszéd az államha-
talom és a nemzet egységét a külfölddel szemben
ujból megerősítette. Azok a francziák pedig
akik azért mondanak rosszat hazájukról, hogy a
külföld helyeslését kinyerjék, mindig bűnhődni
fognak. A lap továbbá még ezt mondja czikkében:
Zola és Dreyfus külföldi barátai most már mérle-
gelhetik, hogy mennyi hasznot hajtott pártfogolt-
jaiknak az, hogy az ő ügyükbe beleavatkoztak. A
hivatalos lap e czikke annyival inkább érdekes,
mert néhány nap előtt épen ez a lap volt az,
amely Zola üldözése ellen volt.

A „Post" szerint a kamara vitájából világo-
san láthatni, hogy Franciaországnak a hadsereg az
ideálja, sőt idolja ugy, hogy a tábornokok csalha-
tatlanságában feltétlenül hisznek. A kormányt pedig,
mely a czár barátságát igyekszik továbbra is meg-
tartani, szentté és sérthetetlenné teszi e törekvése.

A bécsi antiszemiták ujongása.
Bécs, február 25.

Az alsó-ausztriai tartománygyülés antiszemita
képviselői tegnap a franczia zsidóellenes mozgalom
vezetőihez táviratot intéztek, amely magyarul igy
hangzik:

Drumont Ede urnak, „Libre Parole", Páris.
Bécs városának és Alsó-Ausztriának alólirt

képviselői Zola elitéltetését biztositékául tekintik
annak, hogy a nemes franczia nemzet fölismerte,
hogy a hazafíatlan zsidó nagytőke káros hatalma
ellen minden törvényes eszközzel harczolni kell és
azt meg kell törni. A legélénkebb örömmel üdvö-
zöljük önöket, amikor oly nagyszerü sikert arattak.
Ez az árjanépek sikere azon az uton, amely a
zsidó befolyástól való fölszabaduláshoz vezet. A
magasztos eszme harczosai fogadják legmelegebb
rokonszenvünket.

Dr. Neumayer Strobach
második alpolgármester. első alpolgármester.

Azután következnek még huszonnyolcz anti-
szemita képviselőnek — köztük Liechtenstein Ala-
jos herczegnek — az aláírásai.

TÁVIRATOK.
Ferencz József és a pápa.

Róma, február 25. Ferencz József császár és
király a pápát koronázásának huszadik évfordulója
alkalmából üdvözölte, mire a papa ő Felségének
és a legfelsőbb uralkodóháznak apostoli áldását
küldte.

Vilmos császár és a czentrum.

Berlin, február 25. A császár a napok-
ban fogadta báró Hetiing czentrumbeli kép-
viselőt. Az udvari jelentésben e konferencziá-
ról említés sem volt téve. Parlamenti körökben
az a nézet, hogy ez alkalommal a czentrum-
nak a tengerészeti javaslattal szemben köve-
tendő magatartásáról volt szó.

Anglia hadügye.
London, február 25. Az alsóház ülésén Brod-

vick hadügyi államtitkár a hadügyi költségvetést
fejtegetvén, kijelentette, hogy a hadsereg kívánt
szaporítása a legnagyobb ebben a században, ki-
vére azokat az időket, midőn Európában háboru
dúlt; de a hadsereggel szemben felmerült kü-
lönös követelmények szükségessé teszik azt.
A hadseregnek igen nagy határt kell védenie,
be kell gyakorolnia magát nagy háborúk
esetére és minden pillanatban kis háborúkat
kell viselnie a föld legkülönbözőbb tájain. A
Javasolt változtatások lehetővé teszik, hogy az
országnak elégendő rendes csapatai legyenek a
védelemre. A csapatok három hadtest számára

szükséges tüzérséggel teljesen el vannak látva.
Kisebb szükség esetén 10,000 főnyi haderőt
küldhetnek ki anélkül, hogy a főtartalékot
be kellene hívni, vagy a legénységet egyik csa-
patból a másikba kellene beosztani. Nagy há-
boru esetében a két hadtest teljesen rendel-
kezésre fog állani. A tábornokoknak, akik a
fővezényletet tartják a kezükben, nagyobb fe-
lelősséget kell kerületeik ügyeiért viselniök és a
hadügyminisztériumot, amennyire csak lehet, meg
kell óvni a fölösleges kötelességektől. A kormány
javaslatait az a meggyőződés diktálta, hogy azok a
nemzeti biztonlét szempontjából szükségesek.

Szerbia és a szultán.
Belgrád, február 25. Ibrahim Fedhi

bey, az itteni török követ Milán királynak, a
hadsereg főparancsnokának átnyújtotta a szul-
tán által neki ajándékozott arany és ezüst
Imtiaz-érmet és ez alkalommal kifejezte a
szultánnak a király, a királyi ház és Szerbia
iránt való barátságos érzelmeit.

Fejedelmi eljegyzés.
Brüsszel, február 25. Albert trónörökösnek

Clementine-nel, a király leányával való eljegyzése
valószínűleg a legközelebbi jövőben meg fog tör-

ténni. Az eljegyzés akkor történik meg, amikor a
trónörökös, aki a királynak az unokaöcscse, ame-
rikai utjából viszszatér.

Az elfogadott törvényjavaslat.
Zágráb, február 25. A tartománygyülés mai

ülésén a protestánsokról szóló törvényjavaslat volt
napirenden. Dr. Zabar ellenzi a javaslatot és vé-
delmezi az ellenzéket a klerikálizmus vádja ellen. Dr.
Pliverics hosszabb beszédben kimutatja; hogy a
javaslat sem Horvátország önkormányzatát, sem a
protestáns egyház elveit nem sérti. Dr. Bauer etikai
okokból nem fogadja el a javaslatot. Popovics
V. István előadó záróbeszéde után a törvényjavasla-
tot általánosságban és részleteiben elfogadták.

Katonáink hazatérése.
Bécs, február 25. A Kréta szigetén levő

osztrák-magyar csapatok márczius folyamán
fognak hazájukba visszatérni.

Kréta autonomiája.

Athén, február 25. A kormányhoz érke-
zett távirat szerint Kanevaro tengernagy ki-
hallgatáson fogadta a krétai főnököket. Beszél-
getés közben a tengernagy kijelentette, hogy
két hónap lefolyása alatt az autonomia tény-
nyé válik és a kormányzói kérdés is meg
lesz oldva.

HIREK.
A Szalavszky-Rakovszky affaire.

A Szalavszky és Rakovszky-ügyben hetek
óta tanácskozó becsületbiróság ma végre fel-
oszlott, anélkül, hogy a kinos ügy befejezést
nyert volna. Az alább közlött jegyzökönyvek
megvilágítják a tárgyalások egész menetét és az
okokat, melyeknél fogva a bíróság feloszlott, csu-
pán egyetlen pont nem világos kellően. A jegyző-
könyvekben ugyanis nincs részletezve, hogy a
legutolsó jegyzőkönyvben a Rakovszky részéről
választott becsületbirósági tagoknak indokolá-
sában előforduló azon megállapodás, "ha csak
egy becsületbiró is akad, aki nem látja az első
kérdésben foglalt substratumban a teljes vilá-
gosságot, akkor az első határozat lép érvénybe"
— amely a rendes bírósághoz utalja a kérdést.

Ha ez volt a közös, tehát a Szalavszky
bírái által is elfogadott megállapodás, akkor a
Rakovszky bírái is helyesen jártak el, de ha a
február 23-iki tárgyaláson az elnök szavazatával
többségre jutott birák m i n d e n m e g k ö -
t é s n é l k ü l bocsátkoztak az első kérdés-
nek (daczára, hogy abban már volt egy hatá-
rozat) ujra való tárgyalásába és abba a ki-
sebbségben maradtak is belementek, akkor a
kilépés nem indokolt és felük vereségét jelenti

Miután az ügy most már a nyilvános-
ságé — előttünk feküdvén az akták — nem
habozunk megütközésünket fejezni ki különö-
sen afelett, hogy olyan kiváló férfiakat, mint
a birák, a tárgyalás minden fázisaiban
az őket felkért személyekhez való merev
ragaszkodásban látjuk előlépni, holott az ügy
a maga kényes voltában felette áll barátság-
nak, pártoknak és minden földi animozitásnak.

*
A becsületbiróság tárgyalásairól ma közzé-

tett jegyzőkönyv egész terjedelmében igy szól:
Jegyzőkönyv.

Felvétetett Budapesten 1898. február 6-en Sza-
lavszky Gyula és Rakovszky István között fenforgó

ügyben összeállított becsületbiróság ülésén.
Jelen levők: Gróf Andrássy Tivadar elnök,

Hollán Ernő, Bezerédj Pál, báró Üchtritz Zsig-
mond, mint Szalavszky Gyula által felkért becsület-
birák, Elek Gusztáv, gróf Eszterházy Mihály és
Ivánka Oszkár mint Rakovszky István által felkért
becsületbirák.

A becsületbiróság elbírálása alá, a felek meg-
egyezése alapján a következő két kérdés bo-
csáttatott :

a) hogy a „Hazánk" 1897. szeptember 28-iki
számában emlitett ügyből Szalavszky Gyula magán-
becsületére háramló vádak nem valók ;

b) hogy lovagias kötelességet mulasztott-e el,
vagy nem Szalavszky Gyula, mikor a „Hazánk" 1897.
szeptember 28-án megjelent cikkére lépéseket
nem tett ?

A becsületbiróság elhatározta, hogy az első
kérdés elbírálásába nem bocsátkozik.

Indokok :
Mert nem állanak a becsületbiróság rendel-

kezésére oly eszközök és nem áll hatalmában oly
vizsgálatot teljesíteni, melynek alapján teljes meg-
nyugvással az igazságnak feltétlenül megfelelő ité-
letet hozhasson ezen kérdés érdemére; mert csak
a rendes bíróságoknak áll hatalmában tanukat és
ha szükséges esetleg szakértőket eskü alatt kihall-
gatni. Mielőtt a második kérdést illetőleg határozat
hozatnék, szükségesnek találta a becsületbiróság,
hogy a „Hazánk" szerkesztőjét, valamint Benkő Lász-
lót meghallgatásuk végett meghívja, valamint Sza-
lavszky Gyula megbízottait általuk hivatkozott ok-
mányok bemutatására felszólítsa. Elnök ezek iránt
rendelkezvén, az ujból megtartandó becsületbirósági
ülés idejéről a becsületbiróságot, valamint a megbí-
zottakat és a két fél segédeit értesíteni fogja. Ezzel
az ülés bezáratott.

Kmf.
Gróf Andrássy Tivadar elnök, gróf Eszterházy

Mihály, Elek Gusztáv, Üchtritz Zsigmond, Hollán
Ernő, Bezerédj Pál, Ivánka Oszkár.

Folytatólagos jegyzőkönyv.
Felvétetett 1898. február 8-án.

A meghívottak közül Benkő László távolma-
radását sürgönyileg kimentette és igazolta. Ez okból
a tárgyalás megtartható nem volt, elnök ujabb ha-
tárnapot fog kitűzni, erről feleket, megbízottaikat él
a meghívottakat értesíteni fogja.

Kmf.
Gróf Andrássy Tivadar elnök, gróf Eszterházy

Mihály, Elek Gusztáv, Üchtritz Zsigmond, Hollán
Ernő, Bezerédj Pál, Ivánka Oszkár.

Folytatólagos jegyzőkönyv,
Felvétetett 1898. február 11-dikén.

Szalavszky Gyula megbízottai az általuk hi-
vatkozott okmányokat bemutatták. A becsületbiró-
ság azt határozta, hogy ezen okmányok február
12-én Budapesten Jeszenszky Danó közjegyzőnél
letétettek és ott Benkő László azokat megtekintheti
és lemásoltathatja. A felek a tárgyalás folytatá-
sára február 21-dikének esti V»7 órájára meg-
hivatnak.

Kmf.
Folytatólagos Jegyzőkönyv.

Felvétetett február 22-én.
A meghívott feleket az időközben 21-éről

22-ére halasztott ülésben a bíróság kihallgatta. Ha-
tározat nem hozatott.
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Kmf.
Gróf Andrássy Tivadar elnök, gróf Eszterházy

Mihály, Elek Gusztáv, Üchtritz Zsigmond, Hollán
Ernő, Bezerédj Pál, Ivánka Oszkár.

Folytatólagos jegyzőkönyv.
Felvétetett február 24-én a február 23-án és folyta-

tólagosan 24-én történt tárgyalásokról.
Hosszabb eszmecsere után elnök felteszi a

kérdést: Szükségesnek tartja-e a becsületbiró-
ság az előző kérdés tárgyában a vizsgálat
folytatását, igen vagy nem.

Hollán Ernő, Bezerédj Pál, báró Üchtritz
Zsigmond igennel szavaznak. Elnök szavaza-
tával hozzájuk csatlakozik.

Indokok:
Alulirt tagok itt kötelességüknek tartják kije-

lenteni, hogy a becsületbiróság február 8-iki máso-
dik ülésében a folyó hó 5-éről kelt határozatát fel-
függesztette azért, mert Szalavszky Gyula segédei a
becsületbiróság elé azon kéréssel járultak, hogy egy
félreértésre, amely a múlt ülésben történt, felvilágo-
sító magyarázatot adhassanak. Ezek után felszólí-
totta a becsületbiróság Szalavszky Gyula segédeit az
általuk hivatkozott okmányok beadására. Az okmányo-
kat betekintés és lemásolás czéljából közjegyzőnél le-
tette és azokra nézve Benkő László előadását február
22-én meghallgatta. Ez alkalommal Benkő László saját
vádjainak egyrészére nézve önmaga beismerte,
hogy azok téves informáczióból eredtek, egyéb vád-
jaira pedig állításainak igazolására tényleges bizo-
nyítékokat fel nem hozott. A becsületbiróságnak
alulirt tagjai elvállalt missziójuk teljesítésében szük-
ségesnek tartják, hogy a megkezdett tárgyalást tovább
folytassák, még pedig ugy a „Hazánk" 1897. évi
szeptember 28-iki számában foglalt vádakra általá-
ban, valamint a becsületbiróság előtt vádló fél ré-
széről tárgyalás közben felhozott ujabb vádakra is
szükségesnek tartják azt, hogy ezzel az ujabb vádak
bebizonyítására a vádlónak alkalmat adjanak s ekké-
pen a körülményekkel tüzetesen megismerkedvén,
a tényállást a rendelkezésre álló eszközök mérvé-
hez képest minden egyes konkrét vádra vonatkozó-
lag megállapítván, ennek alapján indokolt és egyes
esetekre irányult ítéletet mondassanak.

Andrássy Tivadar, Hollán Ernő, Üchtritz
Zsigmond, Bezerédj Pál.

Elek Gusztáv, gróf Esterházy Mihály, Ivánka
Oszkár nemmel szavaznak.

Indokok :
Mert mindazok, melyek a becsületbiróság

ez ideig tartott üléseiben mindkét részről ugy
szóval, valamint írásban és nyomtatásban elő-
adattak és bemutattattak, nem hogy megingatták
volna, de sőt megerősítették ama meggyőződésün-
ket, hogy a becsületbiróságnak február 5-én tartott
ülésében hozott határozata ugy érdemében, mint
indokolásában teljesen helyes. Tekintettel arra, hogy
a becsületbiróság február 5-én tartott ülésében az
első a) kérdést illetőleg, a felvett jegyzőkönyv tanu-
sága szerint, már érvényes határozat hozatott és a
becsületbiróság ezen kérdés ujból leendő felvétele és
tárgyalásába a február 8-án tartott ülésén csakis azon
megállapodás alapján ment bele, hogy az ezen
kérdésben február 5-én hozott határozat akkor lesz
megváltoztatható, ha az előadandó bizonyítékok az
ügyre oly világosságot derítenének, melynek folytán
a becsületbiróság minden tagja azon helyzetbe
jutna, hogy teljes meggyőződéssel felmentő
vagy marasztaló itélet egyhangúlag meghozható
lenne; tekintettel továbbá, hogy nemcsak az ügy
érdemére, de még a formai részre, t i. arra, vajjon
szükségesnek látja-e a bíróság a vizsgálat tovább
leendő folytatását, sem volt elérhető az egyértel-
műség, sőt bennünk csak megerősödött épen a
hivatkozott tárgyalások folyamán előadottak követ-
keztében, hogy a vizsgálat folytatása a kívánt czélra
egyáltalán nem vezethet, ragaszkodunk ahhoz és
követeljük, hogy minden czéltalan vizsgálat folyta-
tása a becsületbiróság hivatkozott határozatának
megindokolásában foglaltakból mellőztessék a be-
csületbiróság azon megállapodása, hogy a február
5-én hozott határozat csak egyhangú határo-
zattal változtatható meg, tiszteletben tartas-
sék és ennek következményekép az első a

kérdésre február 5-én hozott határozat érvényben
maradjon. Elek Gusztáv, gróf Esterházy Mihály,
Ivánka Oszkár.

Elnök a szavazatok többsége alapján
kimondja, hogy a becsületbiróság a vizsgálat
folytatását szükségesnek tartja. Miután meg-
állapodás nem jöhetett létre, Elek Gusztáv, gróf
Eszterházy Mihály és Ivánka Oszkár becsületbirák
visszaléptek.

Elnök kijelenti, hogy midőn állását annak
köszönheti, hogy hat becsületbiró benne kompromit-
tált, ezek közül pedig három becsületbiró visszalé-
pett, elnök állását megszűntnek tekinti. Ezen becsü-
letügyre vonatkozó jegyzőkönyv, valamint a hozzá
érkezett hivatalos iratok az elnök kezéhez letétet-
tek. Ezen jegyzőkönyv hiteles másolata mindkét fél-
nek kiadatni rendeltetik.

Kelt mint fent.
Hollán Ernő, Elek Gusztáv, gróf Andrássy

Tivadar, Üchritz Zsigmond, gróf Eszterházy Mihály,
Bezerédj Pál és Ivánka Oszkár.

E hónap végével uj előfizetés nyílik az
„Országos Hirlap"-ra. Felkérjük tehát már most azo-
kat a tiszteit előfizetőinket, kiknek előfizetése e
hónap végével lejár, hogy azt idejekorán megujit-
sák, nehogy a lap pontos szétküldése körül hiba
történhessen. Mutatványszámokat kívánatra szívesen
küldünk. Most belépő uj előfizetőinknek kívánsá-
gára szívesen megküldjük MIKSZÁTH KÁLMÁN
politikai és társadalmi tréfás rajza :

AZ UJ ZRÍNYIÁSZ
eddig megjelent folytatásait, amelyből külön-lenyo-
matot készíttettünk számukra.

Az „Országos Hirlap" előfizetési ára :

egész évre: 14 frt, negyedévre : 3 frt 5 0 kr.
félévre: 7 frt, egy hónapra: 1 frt 2 0 kr.

Az „Országos Hirlap" kiadóhivatala.

— A király vadászaton. A király ma
délután 2 órakor a keleti pályaudvarból gróf
Paar Ede hadsegéde kíséretében Isaszegre
utazott. A király a délutánt vadászattal töltötte
s este 6 órakor tért vissza a fővárosba.

— Beöthy Zsolt — vizsgálóbiztos. Dr. Wlas-
sics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
ajánlatára az osztrák császár királyi vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a bécsi Mária Terézia-akadé-
mia magyar növendékeinek érettségi vizsgálataira
dr. Beöthy Zsolt budapesti egyetemi tanárt vizs-
gáló biztossá nevezte ki.

— Schwimmer tanár meghalt. Tudós
világunk egy kitűnősége dőlt ki ma az élők
sorából: Schwimmer Ernő, a nagynevű or-
vosprofesszor meghalt. Mint a bőrgyógyászat
speczialistája elsőrendű volt és igy kevés ma-
gyar orvos dicsekedhetett oly fényes praxissal,
mint ő. Szakirodalmi működésével is jelentékeny
érdemet szerzett a magyar tudományosság kö-
rül, az egyetemen pedig hallgatói teljes bá-
mulattal adóztak néki brilliáns előadóképes-
ségéért. Csak a közelmúltban ünnepelte tanár-
ságának huszonöt éves jubileumát és ez alka-
lommal kartársainak és számos tisztelőjének
iránta való ragaszkodása élénken megnyilat-
kozott.

Néhány héttel ezelőtt Abbaziában hüdés
érte, de még akkor remélték, hogy állapota
jobbra fordul. Ma délután azonban egy má-
sodik hüdés következett be és ez rögtöni ha-
lálát okozta. Hirschler Ágoston tanár azonnal
kollegája József-téri lakására sietett, de már
későn jött.

Schwimmer Ernő Budapesten született 1837.
november 21-én. Orvosi tanulmányait itt és Bécs-
ben végezte ; utóbbi helyen 1861-ben orvosi diplo-
mát nyert. Mint a bécsi közkórház alorvosa külön-
böző osztályokon működött, leghuzamosabban Sig-
mond és Hebra tanárok mellett Négy évi kórházi
szolgálat után Egyiptomba utazott, hogy a Keleten
előforduló endemikus bőrbajokkal behatóbban fog-
lalkozzék. 1870-ben a bőrbántalmak tanából magán-
tanári képesítést nyert, 1878-ban rendkívüli tanári
czimet kapott, 1891-ben pedig nyilvános rendkívüli
tanárrá lett Ezenkívül a Szent-István-kórház bőr-
betegosztályának főorvosa volt. Irodalmi müvei:
"A bőrkórún", „A himlő", „Tehénhimlő", "Lepra

és Poklosság". Értekezései a hazai tudományos
folyóiratokban, továbbá az Eulenburg-féle „Reál-
encyklopädie der gesammten Heilkunde"-ban és
külföldi szaklapokban jelentek meg. ő Felsége s
királyi tanácsosi czimmel tüntette ki.

— A czárné beteg. Pétervárról távira-
tozzák : A hivatalos lap jelenti: A czárné ka-
nyarója, Hirsch udvari orvos és Popov ta-
nár kezelése mellett, a betegségre jellemzi
összes tünetek jelentkezésesével folyt le. A czárné
a tegnapi napot kielégítően töltötte; csak néha
köhögött.

— A szerb király elismerése. A szerb király
a vaskapuszabályozás körül szerzett érdemek elis-
meréséül a magyar kormány több szakközegét rend-
jelekkel tüntette ki. Gonda Béla miniszteri osztály-
tanácsosnak, ki a kereskedelemügyi miniszteriumban
a vaskapuszabályozási ügyek előadója, a Takova-
rend tiszti keresztjét, Izsáky Ernő miniszteri fő-
mérnöknek a Takovarend harmadosztályú, Herberth
Ferencz utász századosnak, Brunsvik és Tompa
mérnököknek pedig ugyanezen rend negyedosztályu
jelvényét adományozta.

— A királyfi böjti prédikácziója. Kopenhá-
gából irják nekünk a következő érdekes hirt: Ber-
nadotte Oszkár herczeg, a dán király második
fia, ez idő szerint böjti prédikácziókat tart Kopen-
hágában. A herczeg tulajdonképen tengerésztiszt, de
a vallásos és jótékony cselekedetek sokkal jobban
érdeklik őt, mint a haditengerészet s ebben nagy
ős nemes versenyt fejt ki nejével, akit közös voná-
suk révén szeretett meg. Felesége, Munck Ebba
kisasszony, a dán királyné udvarhölgye volt esz-
tendőkön át. Az udvari élet azonban sehogy
sem volt kedvére való. El is hagyta király-
néját, aki őt rendkívül szerette és sorra járta
a kórházakat, mint önkéntes betegápoló. Oszkár
herczeg, akit tiszttársai is nagyon kedveltek, szinte
leányos szerénységeért és nemeslelküségeért több-
ször találkozott különböző kórházakban Munck kis-
asszonynyal és annyira megszerette a finom lelkű
leányt, hogy egyik találkozáson meg is kérte a kezét.
A volt udvarhölgy örömmel mondta ki a boldogító
igent vele rokonlelkü kérőjének és a herczeg hama-
rosan a királyi szülék elé terjesztette ügyüket. A
királyné nagy örömmel látta a két nemes lélek
egyesülését, a király azonban ellenkezett egy keve-
set. A herczeg kimondta a jól ismert szókat:

— Vagy Ebbát veszem el, vagy senkit sem!
Ez bírta engedékenységre a különben sem

nagyon ellenkező királyt és Munck Ebba kisasszony
herczegnő lett. A herczegi pár nagyon visszavonul-
tan él. Mindaketten keresztény jótékonyságu műve-
lődési egyesületek és kórházak alapításával és tá-
mogatásával foglalkoztak. A herczeg ujabban Dánia
több városában tartott egyházi szónoklatokat és bőjt
elejére épen hazaért Kopenhágába, ahol böjti pré-
dikácziókat tart. Most 38 esztendős, de sokkal idő-
sebbnek látszik. Nagyon hasonlít atyjához, akivel
együtt prototípusa a Bernadotte-oknak. — A
herczeg igy kezdte első bőjti beszédét:

— Tudom, hogy nem mind jöttetek ide val-
lásos ájtatosságból; sokakat hozott ide a kíváncsi-
ság, hogy engem ezen a széken láthasson. Azt hi-
szik, hogy én itt mint műkedvelő mindenfélét fogok
összebeszélni. Nem tehetek róla, ha ezt hiszik, én
nem adhatok többet, mint amennyit az én Uram,
Jézus Krisztus nekem adott.

Azután lelkesen és nagy meggyőződéssel be-
szélt a Megváltóról, aki lemondott minden földi ja-
vairól és vállára vette a nagy, nehéz keresztet, hogy
szenvedéseivel megváltsa a bűnös emberiséget. A
beszéd igen mély hatást tett hallgatóira, akik
azt hiszik, hogy az udvari élet pompájáról lemondó
és kórházakba temetkező herczegnek több közös
vonása van a Megváltóval...

— Gyász a metropolitáért Szerbia ugyan-
csak gyászolja az elhunyt Mihály metropolitát. Azt
már megírtuk, hogy halálakor négy napon át nem
szólott Szerbiában a zene, nem kártyáztak az em-
berek és nem billiárdoztak. Azután nagy pompával,
az egész ország részvéte mellett eltemették a metro-
politát, de a nagy gyász még korántsem ért vé-
get. Ma halálának hetedik napját — mint levele-
zőnk irja — ujra mint gyásznapot ülik meg egész
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Szerbiában. Ugyancsak a jövő hónap tizenkilencze-
dik napját, mint az első hónap leteltét, gyásznap-
nak rendelik és gyászünnepet rendeznek a félév és
az egész év leteltével is. A gyásznapok megtartását
miniszteri rendelettel hirdetik ki az egész or-
szágban.

— UJ honpolgár. Girardi Sándor bécsi szín-
igazgató ma délelőtt tette le a hivatalos esküt a
régi Tárosházán Halmos János polgármester előtt.
Az esketés után a polgármester lelkes beszédben
üdvözölte az uj hopolgárt. Girardi Sándor a nap
örömére 200 forintot ajánlott föl a főváros szegé-
nyeinek.

— A bécsi diákok megrendszabályozása. Bécs-
ből jelentik : A technikán előfordult legutóbbi zavargá-
sokban való részvétel miatt Petrich, Sigmar és Pla-
cerianu hallgatókat kizárták a műegyetemről; husz
más hallgatót szigorúan megfedtek. Diákkörökben nagy
az izgatottság e szigorúság miatt. A kizárt hallga-
tók a közoktatásügyi miniszterhez szándékoznak
fordulni e szigorú itélet miatt. A német diákok
elhatározták, hogy a jövő félévben is strikeol-
nak az esetre, ha a nyelvrendeleteket nem
vonják vissza. A szocziálista diákok gyűlést hiv-
tak egybe, hogy állást foglaljanak a fogadalom
letevése ellen, mely minden diákra nézve kötelező
s melynek értelmében az akadémiai törvényeknek
engedelmeskedni s azoknak magukat alávetni tar-
toznak.

— Az ötvenedik évforduló. A szabadságharcz
félszázados évfordulójának megünneplésére alakult
rendezőbizottság nagyban készülődik az ünnepre.

A Petőfi-ünnep rendezőbizottsága tegnap né-
pes ülést tartott, mely első sorban a felolvasások
sorozatának végleges megállapításával foglalkozott s
örömmel vették tudomásul, hogy az „Otthon" a Pe-
tőfi-társasággal együttesen ünnepel. A Petőfi-ünnep
bizottságához csatlakozik a „Népszabadság-ünnep"
bizottsága is, melynek nevében Feszty Árpád tart
beszédet, valamint az egyetemi ifjúság is, melynek
érzelmeit Komáromy Zoltán elnök fogja tolmá-
csolni.

Ennek következtében a márczius 15-ikén
délelőtt 11 órakor a fővárosi Vigadó disztermében
tartandó ünnepély végleges műsora a követ-
kező lesz:

1. Emlékbeszéd, Jókai Mórtól. 2. Alkalmi
költemény, Bartók Lajostól. 3. A sajtóról, az
Otthon nevében Rákosi Jenőtől. 4. Petőfi és
Jókai (költemény) Ábrányi Emiltől. 5. Beszéd a
népszabadság ünnep bizottságának nevében Feszty
Árpádtól. 6. Költemény Szabó Endrétől. 7. A nyom-
dászok szózata, Endrődy Sándortól. 8. Költemény,
Jakab Ödöntől. 9. Az ifjúság nevében beszéd Ko-
máromy Zoltántól. 10. Petőfi-dalok Zimay László-
tól, melyeknek előadására a budai dalár-egyesületet
kéri föl a bizottság. — Az ünnepély végével a
Petőfi-szobor megkoszorúzása, este 8 órakor pedig
lakoma, melyet a Vigadó termeiben az Otthon írói
és hírlapírói kör rendez. Az ünnepélyre csak meg-
hívóval lehet bejutni s a jegyek kiosztását a jövő
hó 10-én kezdi meg a rendező-bizottság. A Vigadó
terme az ünnepély alkalmából különös díszt fog
ölteni s az emelvényen Petőfi relief-szobra mellett
az a sajtó is látható lesz, melyen 1848 márczius
15-én Petőfi "Talpra magyar"-ját, a szabad sajtó
első termékét, kinyomták.

A kispesti polgárság Ács László községi
biró és Dorfner Antal jegyző meghívására tegnap
nagy gyűlést tartott, amelyen egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy márczius 15-ét különös fénynyel fogja
megünnepelni. A szabadságharcz évforduló napján
a községházát fellobogózzák, ünnepi körmenetet és
ünnepélyt rendez, amelyen több szónoklatot tarta-
nak és közreműködik a kispesti dalárda is.

Pozsony hazafias közönsége is nagy fény-
nyel fogja megünnepelni márczius 15-ének ötven
éves évfordulóját. A napokban már hirt adtunk a
törvényhatóság ünnepi előkészületeiről, azóta a
Toldy-kör és a jogakadémia ifjúsága is mozgalmat
indított. Az előbbi ünnepi lakomát, az utóbbi pedig
körmenetet és matinét rendez.

Kassa város közgyűlése Deil Jenő indítvá-
nyára elhatározta, hogy márczius 15-én nagy dísz-
közgyűlést tart, részt vesz a hálaadó istentiszteletén
a a községi elemi iskolákban is megünnepelteti e
napot s közgyűlési határozattal az iskolák részére
állandó szünnapul rendeli. A város kivilágítását és
feldiszitését is egyhangúan elhatározták.

— A képzőművészeti társulat ülése. Az orszá-
gos magyar képzőművészeti társulat választmánya
tegnap Berzeviczy Albert elnöklése alatt ülést
tartott, mely alkalommal az elnök meleg hangon
emlékezett meg a magyar művészet két jelesének,
Barabás Miklós és Liezen-Mayer Sándornak elhuny-
táról. Ezután a Lotz Károly ünneplésének módo-
zatával foglalkoztak s elhatározták, hogy a február
27-én az Iparművészeti Múzeum palotájában ren-
dezendő estélyen testületileg résztvesznek, az ünne-
pelt férfiúnak babérkoszorút fognak átnyújtani s
érdemei elismeréseül évenkint ezer forintos dijat
bocsátanak a mester rendelkezésére, melyet ő min-
den korlátozás nélkül évről-évre az illető évben
létrehozott legkiválóbb képzőművészeti alkotásnak
ítéljen oda. A választmánynak ezt az elhatározását
a társulat elnöksége és igazgatósága vasárnap dél-
előtt 11 órakor fogja a mesternek Bajza-utczai
műtermében tudtára adni.

— Az első statáriális kivégzés. Ogulin-
ból jelentik: Ma déli 12 órakor Platisa Lázó
és Gyuro kostrenski-i lakosokat, egy erdőőrön
elkövetett gyilkosság miatt statáriális uton
kivégezték. Ez az első kivégzési eset a statá-
rium kihirdetése óta.

— A "Maine" katasztrófája. Newyorkból
táviratozzák : Noha a washingtoni hatóságok hang-
súlyozzák, hogy a Maine elsülyedése miatt megindí-
tott vizsgálatról még nem érkeztek nevezetesebb hí-
rek, mert a vizsgálóbizottság még nem tette meg
jelentését a kormánynak, a lapokban és a közön-
ségben az a hir talál hitelre, hogy a robbanás
nem véletlenségből történt. A newyorki börzén
ennek következtében majdnem pánikszerü izgalom
uralkodott. Az árfolyamok általában jelentékenyen
estek.

New-Yorkból táviratozzák: Powel tábor-
nok, aki Mac-Kinley bizalmas emberei közé
tartozik, ugy nyilatkozott a Maine-hajó ügyében,
hogy a háboru kikerülhetetlen, ha a ka-
tasztrófát szándékosság idézte elő.

— Tessék mosolyogni! A rendőrtisztviselő:
Doktor X?

A doktor: Az vagyok. Idézést kaptam.
— Tudom.
— Mi tetszik?
— Ön szocziálista és le kell fényképeztetnem.
— Ohó! És ha ellenszegülök ?
— Lefogatom.
— Akkor tessék lefogatni, mert én ellensze-

gülök és csak az erőszaknak engedek.
— Hé emberek! Fogjátok le ezt az urat,
(Négy detektiv elősiet, az ellenszegülő

doktort megragadják és a fényképező masina
elé czipelik.)

— A rendőrtisztiviselő: És most— tessék
mosolyogni. Egy—kettő—három ! Készen vagyunk.
Köszönöm.

A doktor ; Botrány! . . . Gyalázat ! . . ,
(Kifelé indul, majd hirtelen visszafordul.) Uram!
Ha már lefényképezett, legalább adjon nekem egy
példányt a fényképekből.

A rendőrtisztviselő : Minek ?
A doktor: Éppen szükségem van egyre az

ősbudavári szabadjegyhez.
— A földrengés pusztításai, A kisázsiai

földrengésről most ujabb hirek érkeznek, A
földrengés eszerint több mint 10 millió forint-
nyi kárt okozott. Balikessen városa majdnem
teljesen elpusztult. A környékében levő falvak
rombadőltek. Több mint tízezer ember
hajléktalanná vált. Az ínség annál nagyobb,
mivel a pénzszűke miatt a hatóságok a leg-
kisebb segélyben sem részesíthetik a katasztrófa
áldozatait.

— A dühöngő sirocco. Lapunk legutóbbi szá-
mában már megemlékeztünk az Adrián dühöngő
siroccoról. Ma fiumei tudósitónk azt táviratozza,
hogy a sirocco erősen megzavarja a hajóforgalmat
A Fiuméból farakománynyal Nápolyba elindult
Cortese olasz vitorlás Zára mellett, a Berguglie-
öbölben hajótörést szenvedett.

— Négy évi gyaloglás. A makoviczi kosárfonó
világszerte hordja áruit, hogy jó pénzen tul adjon
rajtuk. Elmegy az a Kaukázusba, Kis-Ázsiába és
tudja Isten még hová. De rendesen egy év múlva

hazatér családja körébe. Pirhala Simon azonban
négy évig volt oda. Hozzátartozói már azt hitték,
hogy Pirhalát utolérte valahol a halál, nem is szá-
mítottak arra, hogy őt még élve látják. S im a
minap, családja végtelen örömére, hazahozták paj-
tásai Felső-Mirossóra. Pirhala minden geográfiai
előtanulmány nélkül átment Teheránon át egészen
Kína határáig ; onnét aztán sok viszontagság kö-
zött egész Kiewig gyalog tette meg az utat. Pénze
nem lévén, bizony sokat szenvedett az utón s bi-
zonyára ott pusztult volna el, ha szerencsére nem
találkozott volna egy öt tagból álló karavánnal,
kikben néhány földijét ismerte fel. Ezek a jó em-
berek a szerencsétlent, ki a sok nélkülözés és szen-
vedések súlya alatt majdnem tönkrejutott, kocsira
fektették s családja nagy örömére hazahozták.

— Halálozás. Sarlay János magyar királyi
állami főreáliskolai tanár és 48-as honvédtüzér fő-
hadnagy február 24-én, 76 éves korában, meg-
halt Sárbogárdon.

— Hófúvások. Kölnből jelentik, hogy
az egész Rajna mellékén óriási hófúvások
vannak. Aachenben a vonatközlekedést is
meggátolta a hófúvás. 1300 távbeszélő vonal
közül 1000 teljesen elromlott, ugy, hogy leg-
alább két hétbe telik, mig a javításokkal el
fognak készülni. Belgiumban szintén meg-
romlottak a telefonvezetékek.

— Öngyilkos aggastyán. Chimpel Antal 74
éves pozsonyi születésű volt bérkocsis, ma délután
mester-utcza 43. szám alatt levő lakásán, mig fele-
sége a szomszédban járt, felakasztotta magát. Tet-
tének oka állítólag az, hogy egy jótékony irodá-
hoz fordult segélyért, elutasították, de Holttestét
beszállították a törvényszéki orvostani intézetbe.

— A színésznő halála. Velenczében, a
Fenice-szinházban a Babatündér tegnapi előadása
közben — mint levelezőnk jelenti — halálos sze-
rencsétlenség történt. Egy Redi nevű szép színésznő
husz méter magasságból a színpadra zuhant és
szörnyet halt.

— A pénzhamisítók. Temesvárról táv-
iratozzák : A csendőrség kézrekeritett egy nagy
pénzhamisító bandát, mely az Al-Duna mentén
levő vidéket elárasztotta a hamis pénzekkel.
A főbünös egy kulini gazdag paraszt,
akivel beutazták most az egész környéket és
az ő útbaigazításai nyomán elfogták a többi
bünöst. Eddig Delibláton, Kulinban és a
Senki-Szigeten találtak teljesen felszerelt pénz-
hamisitó-mühelyt és azokban több száz hamis
ezüst-forintost és egész tömeg nyersanyagot. A
vizsgálat kiderítette, hogy Verseczen is van-
nak a pénzhamisitóbandának tagjai.

— A királyi vérből való tolvaj. A genuai rend-
őrségnek kissé kellemetlen ügye akadt a napokban
s bizonyos, hogy ott, a genuai „magyar királyi ál-
lamrendőrség" palotájában még sokáig fognak be-
szélni erről az esetről. A genuai rendőrség ugyanis
régóta keresett egy tolvajt, akinek nagyon sok lopás
terhelte a lelkét. Keresték, kutatták, de nem tudták
elcsípni s valahányszor azt hitte a rendőrség, hogy
no most már elfogta, a ravasz tolvaj mindannyiszor
kisiklott az igazságszolgáltatás kezei közül. De hát
semmi sem tart örökké, s igy a nevezetes tolvaj
nagy szerencséje véget ért. Legutóbb mégis csak
elfogták a rendőrök épen akkor, amikor ujabb nagy
lopásra készült. Beszállították a rendőrségre, ahol
mindent megvallott. És épen ez az őszinte vallomás
hozta kellemetlen helyzetbe a rendőrséget. Mert kép-
zeljenek el egy rendőrtisztviselőt, akinek az előtte
álló tolvaj a következőképen mondja be a naczio-
náléját :

Neve: Ballano Umberto.
Kora; 35 évet.
Anyja: Ballano Karolina, Génuában.
Apja: Viktor Emánuel, a néhai olasz király.
A rendőrtisztviselő ezeket hallván, meghök-

kent, eztán kételkedően nézett a tolvajra. Nem hitte,
hogy az olasz király fia áll előtte tolvajlással vá-
dolva és mindenféle kérdéseket intézett hozzája,
megtudandó, igazat mond-e a tolvaj, vagy pedig
tréfázik-e ? A tolvaj azonban épenséggel nem vette
tréfára a dolgot s mikor látta, hogy nem hiszik el
előkelő származását, zsebéből néhány okiratot vett
elő, melyekkel kétségtelenül bebizonyította, hogy bi-
zony igazat mondott. Tudvalevő dolog, hogy a re
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ga/antuomo nagyon is sok galáns kalandokon ment
át. A rendőrség nem tehetett egyebet, minthogy —
mert a törvény előtt minden ember egyenlő — be-
zárassa Viktor Emánuel király természetes fiát.

— A Carpette-botrány. Brüsszelből
táviratozzák lapunknak : A Carpette botrányba
közel kétezer főrangú ur van belekeverve.
A haute finance és az arisztokráczia nagyon
számos tagja Párisba tette át lakását, hogy a
bünperben ne kelljen résztvennie.

— Eltűnt hajó. Párisból táviratozzák : A
Champagne nevű hajóról, amelynek már öt napja
kellett volna New-Yorkban kikötnie, még semmi hir
sem érkezett. Nagy aggodalomra nincs ok, mert
sem viharokról, sem hajótörésekről nem érkeznek
jelentések és a hajó parancsnoka kitünő hajós hi-
rében áll. A hajó a „Compagnie Transatlantique"-é,
amely abban a nézetben van, hogy a gépen esett
valami baj és emiatt lassitotta meg a hajó
menését.

— Az erdőkarülő boszuja. Lubanics István
sztripai munkás, aki egyébként dühös szocziálista,
már régóta szerelmi viszonyt folytatott Nyemecz
Győrgy odavaló erdőkerülő Mari nevű hugával. A
leány a bátyja előtt, aki halálos ellensége Luba-
nicsnak, titkolta viszonyát, de a napokban, mert
Lubanics elhagyta őt mindent elmondott a bátyjá-
nak. Nyemecz elhatározta, hogy boszut áll ezért
és a korcsmában belekötött Lubanicsba, aki ott
szocziálista tanokat hirdetett. Lubanics nem sokáig
türte a kötekedést és arczul vágta az erdőkerülőt.
Nyemecz Györgyöt erre elfogta a düh, lekapta
válláról szolgálati fegyverét és agyonlőtte vele Lu-
banicsot. Az erdőkerülőt letartóztatták.

— Elcserélt orvosság. Parditka Gyula rend-
őrszolga szerencsétlen halála ügyében a vizsgáló-
biró megsürgette a bonczolási jegyzőkönyv beküldé-
sét. Az eddigi vizsgálat szerint Parditka idült gyo-
morhurutban szenvedett s ez ellen használta a karls-
badi sót, amelyet a patikában véletlenségből méreg-
gel cseréltek össze. A végzetes tévedés az üllői-ut
és a Ferencz-utcza sarkán levő gyógyszertárban tör-
tént — és nem a Hazslinszky-patikában, amint
jeleztük.

— Az elfogott zsebtolvaj. Kaufmann (Ka-
sován) Izidort, akit — mint megírtak — tegnap a
tőzsdén éppen akkor fogtak el, mikor egy 6400
forintos tárcza elemelésén fáradozott, a rendőrségen
ma egész nap vallatták. Sehogy sem akarta be-
ismerni, hogy a kérdéses tárcza iránt érdeklődött.
Megnézték a rendőrség arczképalbumát s megtalál-
ták Kasován Izidor arczképét is a legveszedelme-
sebb nemzetközi zsebmetszők albumában. Tizenegy
évvel ezelőtt járt Budapesten és akkor örökre kitil-
tották a főváros területéről.

— Meglőtt erdőőr. Erdődy György erdőőr
— mint Miskolczról írják — a napokban hivatásá-
nak áldozata lett. Amint kötelességszerüen végezte
az őrjáratot, több, fegyverrel ellátott kisgyőri lakos-
sal találkozott, kiket régóta falopással gyanúsítanak.
Mikor Erdődy szólt nekik, mintegy megbeszélt jelre
sortüzet intéztek ellene, aztán elmenekültek. Egy
golyó az erdőőr szemébe s onnan az agyvelejébe
furódott. Csak néhány óra múlva találták meg esz-
méletlen állapotban. A miskolczi kórházba szállított-
ták, ahol a halállal vívódik. A tettesek közül a
csendőrök elfogták Gergely Istvánt és Vitárius-
Kiss Károlyt. Hét puskát találtak náluk a csendőrök.

Napirend.
Kaptár: Szombat, február 26. — Rom. katholikus:

Sándor pkt. — Protestáns: Sándor. — Görög-orosz
(február 1.) Auxent. — Zsidó: Adar 4. Sabbath, Theruma.
Nap kél : 6 óra 31 perczkor. — Nyugszik: 5 óra 23
perczkor. — Hold kél reggel 7 óra 23 perczkor. —
Nyugszik éjjel 8 óra IS perczkor.

.a horvát miniszter fogad d. e. 8—10 óráig.
Bemutató a Magyar színházban, színre kerül

Sziklay Kornél "Bölcsődal'-a.
Felolvasás a termény és záloghitelről az or-

szágos magyar gazdasági egyesületben délután 4 órakor.
Az orvosegyesület felolvasó ülése délután 5

órakor.
Az erzsébetvárosi kör hangversenye.
Könyvkötősegédek tánczvigalma az iparosok

körében (Himző-u. 5.)
A malomtisztviselők jelmezestélye saját he-

lyiségükben.
A könyvnyomdászok szakkörének tánczes-

télye a VI—VII- kerületi körben.

A szocziálizmus és a hatóságok.
A budapesti államrendőrség teljes erővel

nekilátott a szocziális kérdés rendezéséhez.
Kezébe vette a kérdés rendezését. Azaz csak
az egyik kezébe, a másik fotográfus-masinát
ragadott és fényképez vele.

Ideának is kolosszális: a fotografálás,
mint a szocziálizmus ellenszere!

Aki szocziálista, azt elrettentő például le-
fényképezik és sokszorosítják.

Persze, ez nem eshetett meg bizonyos
nehézségek nélkül. Voltak egyesek, akik abban
a naiv hitben éltek, hogy egy szabad polgár
egyéni jogai közé tartozik az is a többek közt,
hogy csak akkor hagyja a képmását megörö-
kittetni s megsokszorosittatni, ha éppen akarja.

Ezeknek a naiv rajongóknak a rendőrség
karhatalommal magyarázta meg a miniszteri
rendeletek joghatályát s karhatalommal foto-
grafáltatta le őket. Valószinü, hogy mert né-
melyek nem vágtak elég barátságos arczot, ami
pedig ilyen esetekben elengedhetetlenül szük-
séges kellék, majd kihágásért megbüntetik őket.

Nem látjuk ennek az eljárásnak a czél-
arányosságát, de lehet, hogy nagyon alkalma-
tos lesz a kérdés megoldására. Vagy talán az
egyéni szabadság is csak adminisztratív dolog,
amely vagy van, vagy nincs ? Hiszen adót is
kell űzetni, katonának is be kell állani, hát minek
az a nagy ellenszenv a fotografálás iránt. Az
ember belekerül egy albumba. Ez az egész.

Talán még a szeszélyes Tisza szabályozá-
sánál is fel lehetne használni ezt az ideát. Az
is szokott rebelliskedni. Le kell fotografáltatni!

Valami gyanús sejtelem azért mégis él
bennünk, hogy a nagy Daguerre-nek ez a zse-
niális találmánya talán még sem egészen al-
kalmas eszköz a kérdés megoldására.

A fővárosi és vidéki mozgalmakról és az
ezekkel szemben tett hatósági intézkedésekről
szóló tudósításaink a következők:

Nyiregyháza, február 25.
Pár nappal ezelőtt megírtuk, hogy a mándoki

szocziálisták kérdést intéztek báró Feilitzsch Ber-
thold főispánhoz, hogy ha nem igaz az, amit Vár-
konyi hirdet, és ha az, amit a Földmivelő-ben
ir, hazugság és csak arra való, hogy a népet csalja,
miért jár ő szabadon ? miért nem zárják el a nép
ámitóját ? és végre miért nem kobozzák el a csa-
lás eszközét: a Földmivelőt ?

A főispán tudatta a mándokiakkal, hogy Vár-
konyi ellen a fenyitő eljárás folyamatban van. És
hogy az egész megye tudomást szerezzen arról,
hogy a kiben annyira bíztak, végre le van leplezve
és rendőri felügyelet alatt áll, az alispán utján kö-
vetkező kórrendeletet intéztetett a községek elől-
járóihoz :

Valamennyi községi előljáróinak!
A vármegye földmivelő népe közt oly sajnála-

tos mérvben elterjedt szocziálisztikus mozgalom
figyelemmel kisérése közben tapasztalni lehetett,
hogy a mozgalom részesei a lelketlen izgatók ré-
széről azon tévhitben ringattattak és balga reményei-
ket is arra alapították, hogy az egész mozgalom
szervezője, Várkonyi István lapszerkesztő a nép
közt sürü haszonlesésből ezerszámra terjesztett
Földmivelő czimü lapjában csak igazságokat, meg-
engedett tanokat hirdethet, mert különben a ható-
ságok őt felelősségre vonnák, lapját betiltanák s
nem engednék meg, hogy a népet büntetendő cse-
lekmények elkövetésére ösztönözze.

Ezen elterjedt tévhit eredményezte nagyrészt,
hogy a lapot szorgalmasan olvasó köznép annyira
magáévá tette a Földmivelő botor czikkeit, és ez
akadályozta meg eddig a félrevezetett, kivihetetlen
csalóka ábrándoktól elkábitott földmives és mun-
kásosztály kijózanitását.

A magyar királyi kormány Várkonyi litván
lapszerkesztő és négy fővárosi ház, vagyis mintegy
300.000 forint értékű vagyon tulajdonosa ellen a
legutóbbi napokban a legerélyesebben lépett föl, őt
rendőri felügyelet alá helyezte, pénzkészletét, elő-
fizetőinek névsorát lefoglalta, lapjának elkobzását
pedig, a királyi főügyészség panaszárt, a bíróság el-
rendelte.

A magas kormánynak és az igazságügyi ha-
tóságoknak ezen erélyes fellépéséből a nép meggyő-
ződést szerezhet arról, hogy Várkonyinak a szabad-
sajtó magasztos eszméjének nevében elkövetett visz-
szaélesei megtorlás nélkül maradni nem fognak és
a népnek az előfizetők közé való fogdosását és
szándékos félrevezetését a hatóságok továb nem
fogják tűrni.

Meghagyom tehát a községi elöljáróságnak.

miszerint a lakosságnak minden rendelkezésre álló
alkalmas módon hozza tudomására, tegye közhírré,
hogy Várkonyi ellen visszaéléseiért a megtorló el-
járás folyamatba tétetett, pénzkészlete és előfizetői-
nek névsora lefoglaltatott, ő maga állandó rendőri
felügyelet alá helyeztetett, s ellenében, izgatásai
miatt, a bünfenyitő eljárás megindittatott és lapjá-
nak elkobzása elrendeltetett.

Minthogy pedig a Várkonyi által szervezett
szövetkezetbe belépők egymás közt esküt tesznek le,
melynek azon czélja van, hogy letevőiket a szövet-
kezet elhagyásától visszatartsa s a jóhiszemű nép
körében tényleg a letett eskü ily hatásúnak minősít-
tetik is ; ennélfogva kötelességévé teszem az elöl-
járóknak, hogy szintén a legszélesebb körben hir-
dessék ki, hogy azon eskü, melyet a szocziálisták
egymás közt — egyébként a törvényes fonnák mel-
lőzésével — letesznek, ugy jogi, mint lelkiismereti
szempontból semmis és hatálytalan és annak meg-
szegése sem törvényes, sem vallásos elvek szerint
nem képez kárhoztatandó cselekményt.

Nyíregyházán, 1898. február hó 23-án.
Sélley miniszteri tanácsos még mindig a me-

gyében tartózkodik. Mikecz János alispánnal napon-
ként más-más vidékre rándul ki és éjszakára bejön
Nyíregyházára. Péntek vagy szombatig befejezi
szemléjét és aztán visszamegy a fővárosba. Az
egész megye területén csend van s ugy látszik —
ha ez a látszat nem csal — az emberek kezdenek
kijózanodni földet osztó ábrándjaikból elannyira,
hogy már kezdenek fuvarba és napszámba járni,
Folyton azt mondogatják:

— Uram, ne tartsanak minket bolondnak, mi
csak magasabb napszámbért kérünk. A földet, tud-
juk, hogy ugy sem lehet felosztani.

Tenke, február 24-én.
Egy szocziálista apostol a napokban szeren-

csét próbált a csendes Tenkén, de vállalkozása
nem sikerült.- a rendőrség eltolonczoltatta.

Nem régen ugyanis Barta Béla komédiás
öles plakátokon hirdette a panorámáját. Künn a
piaczon ütötte fel — az előljáróság engedélye foly-
tán — a sátorát s nappal nagyhangon hivta,
csalogatta a publikumot a ponyvasátor előtt s heti-
vásár alkalmával sokan meg is bámulták az üvegen
át Szebasztopol ostromát és a hódmezővásárhelyi
méregkeverő asszonyokat. Estenden pedig a jámbor
képű panorámás a lakására csábítgatta a parasz-
tokat s zárt ajtó mögött szörnyű szónoklatokat
tartott, sötét színekkel föstvén le az egybegyűltek
előtt a földmivesek nyomorúságos helyzetét s orá-
czióját mindannyiszor azzal végezte, hogy a földet
egyenlően szét kell osztani s az urakat el „muszáj"
kergetni, mert csak igy lehet boldog a magyar.

Az alsóbb elem magába szivta a mérget;
visszhangra talált bennök az agitátor kecsegtető
szónoklata. A panorámás-apostol azonban nem elé-
gedett meg híveinek csekély számával, hanem be-
csempészte magát a polgári körbe, ott lassankint
barátkozni kezdett a község értelmesebb polgárai-
val s azoknak is folyton a szocziálizmus jövőjéről
beszélt. A józangondolkozásu polgárok azonban
nem álltak kötélnek, hanem felszólították, hogy kot-
ródjók tovább, mielőtt kiteszik a szűrét.

A csúfos kudarcz módfelett elkeserítette az
izgatót. Tegnap este aztán kitört belőle a hamisítatlan
agitátor. A kör megtelt tagokkal, mikor Barta, a pa-
norámás, felugrott egy székre s lázitó szocziálista
beszédet rögtönzött. Ezért aztán megverték. Sze-
rencséjére még idejekorán érkezett meg a csend-
őrség, hogy, bir eltépett ruhával, a fellázadt nép
közül kimentse s miután kihallgatták volt, rögtön
eltolonczolták. .

Ungvár február 90.
Ung vármegye törvényhatósági bizottsága mai

napon tartott közgyűlésén gróf Török József fő-
iapán megnyitó beszédében a szomszéd Szabolcs és
Zemplén vármegyékből Ung vármegye nagykaposi
járásába átcsapott szocziálista mozgalommal foglal-
kozott. Felsorolta a vármegyei hatóságoknak a kői'
veszélyes mozgalomnak elfojtására irányuló intéz-
kedéseit s kifejezést adott annak a reményének,
hogy vérontás nélkül is sikerülni fog a személy- és
vagyonbiztonságot megvédeni. Ha netán a népámi-
tók lazítása következtében Ung vármegye magyar
földmivesei a végletekig engedik magukat elragad-
tatni, a legerélyesebb intézkedésektől sem fog a
vármegye vezetősége visszariadni. De hogy várme-
gyénk magyar lakosságának túlnyomó nagy részét
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a katonaság s csendőrség szuronyai által csendre
inteni kénytelenek ne legyünk, teljesítse a megye
minden intelligens férfía kötelességét a tekintetben,
hogy hazafias és ernyedetlen buzgósággal világo-
sítsa föl a földmives népet az anarchista tanok ve-
szedelmességéről s hogy csak saját nyomorukat
idézik elő, ha a népbolonditók szavaira hallgatnak.

Miskolcz, február 25.
Borsodmegye községeiben, a borsodi gazda-

sági egyesület kezdeményezésére, népszerű előadá-
sokat tartanak és megismertetik a népet a munkás-
törvénynyel. A napokban Sugár Ignácz, a helybeli
kereskedelmi kamara másodtitkára, a szocziálizmus-
tól inficziált Mező-Csáth és Tisza-Keszi községekben
tartott népszerű előadást, melyet sok száz föld-
mivelő hallgatott végig nagy érdeklődéssel. Jellemző
a nép hangulatára, hogy azt hirdették a községek-
ben, hogy „jönnek az urak, hogy feloszszák köztünk
a földet", mások meg abban a reményben élnek,
hogy a nyáron „legalább 5 forint lesz a napszám."

A fotografáló-gép előtt
A főkapitányság ma délelőtt folytatta a szo-

cziálisták lefényképezését. Megidézett egy újságírót
s minden tiltakozása ellenére a gép elé állitották,
bár még soha sem volt szocziálista czikkeiért
büntetve.

— Csak az erőszaknak engedek ! mondotta
Garlathy rendőrkapitánynak.

— Jól van, szólt ez s két detektívvel kísér-
tette föl a padlásra a masina elé.

Kürschner Jakabot, a munkásbetegsegitő-
pénztár titkárát, már tegnapra megidézték, de csak
ma jelent meg a főkapitányságnál dr. Visontai
Soma ügyvéd országgyűlési képviselő kíséretében.
Garlathy kapitány elé kisérték, a hol dr. Visontai
igy fakadt k i :

— Ezt a független és feddhetlen előéletű pol-
gárt ideczitáltak, hogy lefotográfozzák; én, mint
ügyvédje, eljöttem vele, hogy neki asszisztáljak az
ellenállásban. Tiltakozom e jogtipró eljárás ellen s
minden módon s minden eszközzel meg fogom ezt
gátolni. Egyuttal kérdem, mely rendeletre és kinek
rendeletére történik ez az eljárás?

Garlathy kapitány erre azt mondta, hogy a
főkapitány rendeletére. Visontai erre Rudnay Bélá-
hoz ment s erős szavakkal kelt ki az eljárás ellen.
Mindössze néhány perczig volt benn a főkapitány
szobájában, aztán kijött, karonfogta Kürschnert és
eltávozott vele. Távozóban igy kiáltott az össze-
gyülekezett rendőrtisztek felé:

— Ime, egy le nem fotografált szocziálista!
Azután lefényképezték Steiner Jenőt és

Reisch Antalt, az általános munkásbetegsegitő-
pénztár tisztviselőit, Harangozó Ferencz, Hecht
Jakab munkásokat, Spiegel Vilmos újpesti kőfara-
gót, végül Scheiermann Mártont, az asztalosok
szakegyesületének elnökét.

Eddig összesen vagy negyven embert fényké-
pezett le a rendőrség, mindegyikről egy-két száz
képet készíttetett s megküldötte azokat négy vár-
megye minden községének.

A főkapitányságról bizalmas és titkos rende-
let ment a kerületi kapitányságokhoz és felügyelők-
höz, hogy mindazokat a korcsmákat és kávéházakat,
ahol a szocziálisták gyülekezni szoktak, különösen
pedig ahol az iparos és szakegyesületek tanyáznak,
szigorúan ellenőrizzék és minden legkisebb mulasz-
tásért a legszigorúbban büntessék. Egyben pedig
bizalmasan értesítsék a korcsmárosokat, hogy ismé-
telt büntetés esetén az iparengedélyt a rendőrség
tőlük meg fogja vonatni. Ezzel a rendőrség a korcs-
márosokat és kávésokat, ugy látszik, arra akarja bírni,
hogy szocziálista munkásokat s ipari szakegyesü-
leteket, a melyeknek különben belügyminiszterileg
szentesitett alapszabályaik vannak, helyiségükben meg
ne tűrjenek s ezáltal a szakegyesületek feloszlani le-
gyenek kénytelenek, nem lévén annyi anyagi erejük,
hogy külön helyiséget bérelhessenek.

•
E czimen az esti lapok közlik, hogy dr.

Pollacsek Sándor a Demokrata-kör titkára és
Wallesz Jenő, a kör tisztviselőjét is megidézték a
rendőrséghez lefotografálás czéljából. Erre vonatko-
zólag a kővetkező nyilatkozatot kaptuk:

„Dr. Pollacsek Sándor barátom ügyvédi kö-
telessége teljesítése miatt távol van a fővárostól.
Ennélfogva kötelességemnek tartom a nevében ki-
jelenteni, hogy valótlan az a hir, mintha a rendőr-
séghez megidézték volna fotografálás vagy más
czélból. Erről sem dr. Pollacsek lakásán, sem
irodájában, sem a körben senki sem tud.

Mi a magunk részéről, itt a körben, ezt a hirt
éretlen tréfának tarjuk. Egyébként pedig, ha a rend-
őrségnek eszébe jutna a Demokrata-kör tagjaival ily
módon eljárni, mi megfogjuk arra tanítani, hogy
független magyar polgárok miként tudnak ilyen erő-
szaknak ellentállani.

Kiváló tisztelettel
dr. Vázsonyi Vilmos,
a demokrata-kör elnöke.

Ugyanez ügyben Wallesz Jenő a Demokrata-
kör tisztviselője is valótlannak jelentette ki, hogy
őt megidézték volna.

Karácsonyi jelentése.
Karácsonyi Sándor rendőrkapitány ma dél-

után Szabolcs megyéből haza érkezett Budapestre.
Azonnal jelentést tett Rudnay Béla főkapitánynak
a felizgatott falvakban szerzett tapasztalatairól s a
központból a helyszínen járt bujtogatók viselt dol-
gairól. A jelentést öt ívnyi terjedelemben írásba is
foglalta s ezt a főkapitány fölterjeszti a belügymi-
niszterhez.

Sélley nyilatkozatai.
Debreczen, február 25.

A Szolnokról hazatérő Sélley ma Dé-
genfeld hajdumegyei főispánnál érdekes nyi-
latkozatokat tett a szabolcsi állapotokról. A
bajnak oka — ugymond — a szegénység s a
rosz termés, amit Várkonyiék a Földmivelő
czimü lappal kiaknáztak. De most ő nyugod-
tan visszaadhatja mandátumát a kormány-
nak. Nincsen szükség se statáriumra, se
kivételes intézkedésekre. A szocziálistákra
leverő volt a fővárosi izgatók szétugrasztása,
Perczel ujabb szigoru rendelete, továbbá az,
hogy a kirendelt katonákat a lázongó falvak
lakosságának kellett eltartania s végül a 800
csendőr összevonása. Sélley reméli, hogy
addig, mig megkezdődik a tavaszi munka, tel-
jes rend lesz.

Intézkednek.
Rádi Sándort, a budapesti szocziáldemokrata

munkáspárt egyik vezérét tegnapelőtt behívták a
rendőrpalotába, letartóztatták és kikisérték a
tolonczházba. Rádi Sándor családja dr. Vázsonyi
Vilmos ügyvédhez fordult védelemért. Dr. Vázsonyi
ma fölkereste Engelbach rendőrtanácsost, a toloncz-
ház felügyelőjét, engedje meg, hogy mint védő Rádi-
val beszélhessen. Engelbach azonban a kérelem tel-
jesítését megtagadta. Rádi Sándort ma délután
minden kihallgatás nélkül eltolonczolták illetőségi
helyére — Újpestre.

Ma délután 2 órakor házkutatás volt a
szocziáldemokrata párt lapjánál, a Népszavá-nál s
lefoglalták a lapot, mivel az első czikkben izgatást
találtak. Erre a szerkesztő kihagyta az inkriminált
közleményt s az 1848-diki sajtótörvény első szaka-
szait nyomatta a czikk helyére. A rendőrség este 7
órakor ujból megjelent a szerkesztőségben s megint
lefoglalta az ujságot — mert időközben egy újdon-
ságban is izgatást födözött fel.

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZET.
* Wlassics miniszter Lotz Károlynál. Wlassics

Gyula közoktatásügyi miniszter ma délben a művé-
szeti ügyosztály jelenlegi vezetőjének, dr. Lippich
Eleknek a kíséretében megjelent Lotz Károly festő-
művész tanár műtermében. A kormány nevében üd-
vözölte az ősz mestert ötven éves művészi jubileuma
alkalmából.

* Egy szerző levele. Gutius kollegánk leg-
utóbbi karczolatában szó volt a Talmi herczegnő-
ről is, amelynek zenéjét tudvalevőleg Kontí József,
szövegét pedig Kövesi Albert és Makai Emil ír-
ták. A karczolat írója ma az egyik szerzőtől, Kövesi
Alberttől a kővetkező levelet kapta:

Mélyen tisztelt uram!
Nagy gyönyörűséggel olvastam tegnap megje-

lent törvényszéki karczolatát, különösen azt a részt,
mely a Talmi herczegnő-re vonatkozott. Ami ke-

vés hasain van, azt mind felfogtam, hogy meg ne
pukkadjon nevettében. Nem kellett magamat nagyon
megerőltetni; mert ön jól tudja, hogy en Ion point
tekintetében mily vékonyán bocsátott világgá a gond-
viselés. Elég az hozzá, hogy a szatmári békekötői
óta ilyen jóizüet nem kaczagtam.

A legkomikusabb a dologban az, hogy ön azt
hiszi, hogy én azt hiszem, miszerint ön azt hiszi,
hogy én el akarom hitetni, mintha én a Talmi her-
czegnő-vel egészen eredeti dolgot akartam volna
produkálni.

Sőt ellenkezőleg: mondja Labori és társa.
Mikor én a Talmi herczegnő librettóját Kontinak
eladtam, világosan kijelentettem, hogy az operette
alapeszméjét egy vigjátékból merítettem, mire ő azt
felelte : „Nem tesz semmit, mert egy operettenél a
szöveg csak másodrendű kérdés."

Mindazáltal kijelenthetem, hogy a darab leg-
nagyobb része a saját fantáziám szüleménye. (Nem
azért mondom, hogy dicsekedjem vele.)

De hát tegyünk csak egy kis utazást a zenés
darabok körül:

1. Kienzl Vilmos megírta a Bibliás embert.
Darabjának alapeszméjét dr. Meisnernek Memoiren
eines Polizeicommissärs czimü beszélyéből vette.
A szinlapon mégis az áll: „Der Evangelimann,
Text und Dichtung von Wilhelm Kienzl."

2. Verő György a Szultán operettejét Favart-
nak Les trois Sultans czimü eszméje után irta,
a szinlapon azonban azt olvassuk : „Eredeti operette.
Irta és zenéjét szerzette: Verő György."

3. Zell és Gené összeírtak vagy 60 darab
operetteszöveget franczia, angol, nőmet alapeszme
után és még se olvastunk mást a szinlapon, mint
Text von Zell und Gené.

4. Van egy operette: Nebántsvirág. A fran-
cziák azt mondják, hogy ezt a darabot Hennequin
és Milaud írták, igy járta be az egész világot,
holott ez voltaképen egy olasz mü, melynek eredeti
czime : II pascarello. Ugyanezt az olasz alap-
eszmét használta fel Zell és Genée, írván belőle
egy vaudevillet, melynek czime: Die Novize.

Ha tovább akarnám folytatni, reggelig sem le-
szek készen, nem akarom tehát tovább is untatni.
Csak kár csufolódni a szegény emberrel; ön sincs
biztosítva baleset ellen, ön is írhat még darabot.

Egyebekben pedig maradok kiváló tisztelettel
Arad, 1898. február 24.

Kövesi Albert.
* Bürger Zsigmond hangversenye. Operánk

első gondonkása ma este hangversenyt rendezett a
Vigadóban. Játszott Dvoraktól, Bachtól, Corellitől,
Moszkoszkytól, Poppertől és más szerzőktől, a nagy-
számú közönség pedig sokat tapsolt néki. Újdonság
volt Dvoraknak egy hangulatos, bár kissé elnyújtott
gordonka-versenye és Moszkovszkynak egy csinos
bölcsődala. Novacek Károlylyal ős Schultz Gyu-
lával együtt Bürger előadta Poppernek egy három
gordonkára irt adagióját. A hangversenyen ezenkí-
vül Bricht-Phyllemann Ágnes, egy bécsi, kelle-
mes arczu fiatal hölgy több dalt énekelt hangos
tetszés mellett. A zongorakiséretet Márkus Dezső,
az opera előkelő ízlésű fiatal karmestere, vállalta el.

* A magyar színészet ellenségei. Sop-
ron városa mai közgyűlésén az a szégyenletes
dolog esett, hogy leszavazták a magyar szí-
nészetet. A dicstelen ülésről a következő nagy-
érdekü távirat számol be:

A város mai közgyűlése elé a szinügyi
bizottság és a városi tanács azt a javaslatot
terjesztették, hogy mondja ki a város, hogy
három év múlva a magyar színészetet állandó-
sítja, vagyis a jelenlegi három havi magyar
szezont ötödfél hónapra terjeszti ki. E három
éven belül Győr városa szívességből haj-
landó társulatát megosztani Sopronnal,
mely ugyanis a jövő évre nem gondoskodott
társulatról, tehát ki van téve annak a kel-
lemességnek, hogy kizárólag a német szín-
játszó trupp előadásaiban gyönyörködhetik. A
tanács hazafias indítványa ellen dr. Szilvásy
Márton szólalt fel, hosszabb beszédben indo-
kolván, hogy ő a győriektől nem tanul ha-
zafíságot s hogy Sopron magyarsága érje
be három havi szezonnal. Ugyanily értelem-
ben szólalt fel dr. Hoffmann Pál egyetemi ta-
nár, kinek álláspontja nagy megütkő-
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zést kelt. Dr. Nelky József és Hering
Zsigmond a tanács javaslata mellett érvelnek
s különösen az utóbbi fulminans beszédben
apellal Sopron város lakosságának hazafias
érzelmére. Szavazásra kerülvén a sor, 6 szó-
többséggel elvetették a tanács javaslatát.
vagyis Szilvássy indítványát fogadták el, ami
kiszámíthatatlan kára a magyar ügynek, mert
nincs rá kilátás, hogy a város jövőre magyar
társulatot kapjon. A határozat városszerte
kínos feltűnést okoz.

* Hubay Jenő Lipcsében. Hubay Jenő a
lipcsei Gewandhausban nagy sikerrel hangverseny-
zett. A közönség elhalmozta tetszésnyilatkozataival.
Ugyancsak Lipcsében előadták a „Cremonai hege-
dűs"-t. amely alkalommal a szerző játszotta a he-
gedüszólót s a zajos tapsukra ezt meg is kellett
ismételnie.

Növendék-hangverseny. Lukács-Schuk
Anna zongoraiskolájában vasárnap, 27-én, hangver-
seny lesz. A műsor tizenkét számból áll.

* Képzőművészeti társulat A képzőművészeti tár-
sulat választmánya Berzeviczy Albert elnöklése alatt
ülést tartott Az elnök meleg hangon emlékezett meg
Barabás Miklós és Liezen-Mayer Sándor elhunytá-
ról. Azután elhatározta a választmány, hogy Lotz
Károlynak a vasárnapi estélyen babérkoszorút nyújt
át. Ezenfelül évenkint 1000 forintos dijat bo-
csát a mester rendelkezésére, hogy ezt minden
korlátozás nélkül saját belátása szerint odaítélje az
ér legkiválóbb képzőművészeti alkotásának.

" Bemutatók a Nemzeti színházban. Márczius
negyedikén adják elő először Coppéenak A koro-
náért czimü színmüvét. Április elsején egy német
újdonsága lesz a színháznak : Blumenthal Rejtett
arcz czimü darabja. Abonyi Árpád Kápolna.
czimü drámájának április végén lesz a bemutatója.

* A sziniakadémia estélye. Az országos szí-
nészakadémia növendékei márczius tizenharmadikán
előadják a „Huszárszerelem" és „A színésznő"
czimü vígjátékokat.

* Angot asszony leánya. Lecocqnak ezt a
bájos operettejét márczius 4-ikén előadják az
Operaházban a vidéki hírlapírók országos szövetsége
javára.

FŐVÁROS.
(A szabadságharcz szobra.) Gerlóczy Károly

nyugalmazott alpolgármester lemondott a szabad-
ságharcz szobra végett kiküldött bizottság elnöki
tisztéről. A tanács ma délelőtt Halmos János polgár-
mestert választotta meg a helyébe, alelnököknek
pedig Rózsavölgyi Gyula alpolgármestert és Szabó
Károly tanácsnokot.

(A fölebbezések kerülete.) A Víziváros megint
elégedetlen a községi választással, ujból megföleb-
bezik a választást, mivel Szmik Lajos elnök neve
nincs benne a választók lajstromában. Nagy emiatt
az ingerültség a Vízivárosban s addig le se csilla-
podik az izgatottság, mig a harmadik választás nap-
ját ki nem tűzik.

(Nem kell német színjáték.) Somossy Karoly
budapesti orfeumtulajdonos folyamodott a főváros-
hoz, engedje meg, hogy orfeumába a nyári saisonra
német szinielőadásokra bécsi színtársulatot szerződtet-
hessen. A tanács ma délelőtt elutasította a kérelmet,
mert szinielőadásokat csak olyan épületekben tart-
hatni, amelyek kizárólag erre a czélra épültek, az
orfeum pedig — nem színház.

(A kereskedelmi és Iparkamara haza.) A bu-
daresti kereskedelmi és iparkamara házépítés végett
az alkotmány- és a Szemere-utcza sarkán 90 évre
378 négyszögöl telket kért a fővárostól. A pénzügyi
és a gazdasági bizottság ma délután Steiger Gyula,
Polónyi Géza, Heltai Ferencz, Fenyvessy Adolf,
Radocza János, Schreyer Jakab, Rácz Károly és
Kurfürst Miksa felszólalása után a kérelmet tel-
jesítette.

(Kevés a tüzoltó.) A pénzügyi és gazdasági
bizottság ma délután a fővárosi tűzoltóság bajaival
foglalkozott. Szaporítani kell a létszámot és emelni
a fizetést — ezt javasolta a tűzoltóság ügyeivel
megbízott albizottság. A változás 29,860 forinttal
emelné évente a főváros költségeit. A pénzügyi és
gazdasági bizottság Steiger Gyula, Császár Jenő,
Polónyi Géza, s Heltai Ferencz felszólalása után
elfogadta a javaslatot

VIDÉK.
* (Kulturmérnökség Pozsonyban.) A földmive-

lésügyi miniszter — mint értesülünk — tudatta
Pozsony város törvényhatóságával, hogy a deczen-
tralizálandó kulturmérnökségek egyikét ott állitja fel.
Az uj hivatal hatásköre egész nyugati Magyaror-
szágra ki fog terjeszkedni. A hir Pozsonyban nagy
örömet keltett.

* (A fiumei választól lista.) Fiuméban az anya-
országi magyar választók száma a törvényhatósági
választók névlajstromában ujabban növekedett hu-
szonöttel. Ez által teljesült az anyaországi magyar-
ság régi óhaja : hogy minden politikai szavazójog-
gal birói fiumei lakos gyakorolhatja legalább cse-
lekvő választói jogát a községi választásokon is.

Ma már mindenki tisztában van azzal, hogy
teljesen az anyaországi magyarságtól függ az ápri-
lisi választás eredménye. Az a jelölő liszta, melyet
az anyaországi magyarság pártol, minimálisan
ötven szavazattal fog győzedelmeskedni bármely más
liszta felett, feltéve, hogy a magyarság felfogja a
helyzet fontosságát és a maga erejéből, minden
külbefolyás nélkül, tömörül egy olyan zászló alá,
melynek jelszavát ő maga határozza meg. A kor-
mányzó részéről a legcsekélyebb befolyás sem fog
érvényesülni, sem ő, sem közegei nem avatkoznak
a választási ügyekbe. A hivatalnoki karé és általá-
ban a magyarságé lesz tehát az érdem, ha a ma-
gyar kikötőváros legközelebb a rendes kerékvá-
gásba jut.

* (Az a!só-londvai választás.) Alsó-Lendváról
jelentik : Mandel Pál, szabadelvü párti jelölt, ugy
látszik győztesen kerül ki a holnapi mérkőzésből.
Negyedfélszáz választója már ma bevonult Alsó-
Lendvára, hogy holnap minél előbb leszavazhasson.
Klaffl káplán Hoditsán annyira fanatizálta a nép-
párti csőcseléket és különösen az asszonyokat, hogy
ezek megtámadták az Alsó-Lendvára tartó
kormánypártiakai s valóságos verekedést
rögtönöztek.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Elitélt háztulajdonos. Gondatlanságból oko-

zott emberölés vétsége miatt vonta ma felelősségre
a törvényszék özv. Schönberg Árminné háztulaj-
donost. Azt rótták bűnéül, hogy a pinczéjébe le-
vezető lépcsőjére nem készíttetett korlátot és ez
volt az oka annak, hogy egyik alkalmazottja a lép-
csőről alázuhant és a szenvedett sérülések követ-
keztében meghalt. A törvényszék (elnök Czárán
István) özv. Schönberg Árminnét, az enyhítő kö-
rülmények figyelembe vételével, dr. Wolf Vilmos
védőbeszédének meghallgatása után, ötszáz forint
pénzbüntetésre itélte.

= A feleség merénylete. A korneuburgi es-
küdtszék előtt ma kezdték tárgyalni Kodolitsch
Jenőné gyilkossági bünperét, amelyet annak idején
részletesen ismertettünk. Kodolitschné tudvalevőleg
vitriollal öntötte le a férje szeretőjét, a 17 esztendős
Gregorovics Auréliát, aki ennek következtében ez évi
január hó 11-én meghalt. A vádhatározat részletesen is-
merteti a merénylet előzményeit. Elmondja, hogy
Kodolitschné több ízben kérté a férjét, hogy. szakítsa
meg a bűnös viszonyt, amelyet unokahugával folyta-
tott, de hasztalan volt minden rimánkodása. Kodo-
litsch nem szakította azt meg, sőt ott hagyta fele-
ségét és közös háztartásban élt szeretőjével, amiért
Kodolitschné válópert is indított, sőt házasságtörés
miatt is panaszt emelt férje ellen. — A váló-
pertől később elállott és ujra kérlelte a fér-
jét, hogy térjen vissza hozzá, de az hajthatatlan
maradt. Az elkeseredés, a féltékenység végre azt a
tervet érlelték meg Kodolitschnéban, hogy férje el-
csábitóját megöli, aztán önmagát pusztítja el. En-
zensdorfba ment, ahol férje lakott Gregorovics Auré-
liával s két fiával. Benyitott a gyűlölt vetélytársnő laká-
sába s a mitsem gyanító Gregorovics Auréliát leöntötte
vitriollal. A törvényszék gyilkosság bűntette miatt
helyezte vád alá. A mai tárgyaláson Kodolitschné
talpig fekete ruhában jelent meg az esküdtszék
előtt. Mikor a bíróság elé vezették, fuldokló zoko-
gásban tört ki és támolyogva ment a vádlottak pad-
jáig, ahol aztán helyet foglalt és zsebkendő-

jébe fojtotta zokogását. A hallgatóság, mely
a tárgyalási termet szorongásig megtöltötte, részvét-
tel, szánakozva tekint a szerencsétlen asszony felé,
akit a féltékenység kergetett a bűnbe. Megható je-
lenet volt, mikor az elnök előszólitotta a tanukat
és azok között belépett a vádlott édesanyja is, aki
egyenesen leányához sietett és jajgatva ölelte karjai
közé. A fogházőröknek kellett őket széjjelválasztani.
Kodolitschné az általános kérdésekre azt adta
elő, hogy brünni születésű, harmincz esztendős,
két fiugyermeke van. Azzal védekezik, hogy a ter-
hére rótt cselekmény elkövetésekor annyira izgatott
volt, hogy nem volt ura akaratának. A végső két-
ségbeesés sodorta a bűnbe. Mikor vetélytársát le-
öntötte a gyilkos folyadékkal, e szavakat kiáltotta
feléje :

— Ez a boszum! Egyiknek közülünk meg
kell halnia !

A tárgyalást folytatják s csak holnap, vagy
holnapután kerül ítélethozatalra a sor,

*= Tina dl Lorenzo sajtó pöre. A szép olasz
művésznő tudvalevőleg rágalmazás és becsületsér-
tés vétsége miatt sajtóügyi följelentést tett Páz-
mándy Dénes ellen a „Magyarország"-ban közzé-
tett czikke miatt. Pázmándy a Falconival vívott
párbaja után bocsánatkérő levelet intézett Tina di
Lorenzohoz és ez arra indította a művésznőt, hogy
panaszát visszavonja. Ma nyújtotta be kérvényét
a sajtóbirósághoz, kérve a további eljárás megszün-
tetését.

= A Ráczfürdő pöre. Dr. Heinrich Nep.
János, a Ráczfürdő tulajdonosa, végrendeletében a
Ráczfürdőből hitbizományhoz hasonló olyan családi
vagyont kivánt alakítani, amely örök időre, vagy
legalább is addig föl ne legyen osztható, amíg a
Heinrich-család annyira el nem szaporodik, hogy
egy-egy ágra a Ráczfürdő jövedelméből évenkint
400 forintnál kevesebb nem jut. Az örökhagyónak
eme végrendeletét a gyermekek képviseletében Kollár
Lajos fővárosi ügyvéd megtámadta és a végrendeletet
érvénytelennek kérte kimondani. Ma foglalkozott
ezzel az üggyel, Szabó Miklós elnöklése alatt, a
királyi kúria, mely az örökhagyó végrendeletét, az
alsóbb bírósági ítéletekkel egybehangzóan, érvény-
telennek mondotta ki.

= A törvénytelen gyermekekről. A Magyar
Jogászegylet tegnapi ülésén dr. Márkás Dezső tör-
vényszéki biró tartott előadást a törvénytelen gyer-
mekek jogi helyzetéről. Körülbelől egy millió tör-
vénytelen gyermek van hazánkban. E gyermekek
mindannyian ártatlan áldozatai anyjuk egy-egy
önfeledt pillanatának s a szülők bűnéért a lehető
legigazságtalanabbul bünteti a társadalom és állam
a szegény áldozatokat, a törvénytelen gyermekeket,
akik a legtöbb esetben csaknem utalva vannak arra,
hogy a jogrend elkeseredett ellenségei legyenek. Dr.
Márkus azt fejtegette, hogy a társadalom érdeké-
ben javítani kell a szerencsétlen gyermekek sorsán.
A jogászegylet nagy termét zsúfolásig megtöltő
előkelő közönség éljenzéssel jutalmazta a felolvasó
érdekes előadását. Az egylet nevében Vavrik Béla
kúriai tanácselnök mondott köszönetet az elő-
adónak.

= Chudy Hugó. A nemrég hat esztendei
fegyházra ítélt rendőrtanácsos, Chudy Hugó bűn-
perét a jövő héten tárgyalja a királyi tábla Makay
Dezső biró előadása mellett.

Kihallgatás a rendőrségen.
— Gyorsírói feljegyzések. —

A rendőrkapitány: Ah, ön itt !.. Jó napot,
asszonyom! Foglaljon helyet itt minálunk. Macskási!
Törölje le előbb azt a széket.

A szép asszony: Képzelje, kapitány ur I
Hogy megijesztett tegnap az ön derék Macskásija.
Éjféli 12 órakor becsönget hozzám — épen vendé-
geim voltak, — és aláíratta velem az idéző czédulát.

— De uram, mondom neki, — kilencz órakor
én még alszom.

— Majd csak fölébresztik. Ha nem jön, —
viszszűk.

Halálra rémültem. Mi baja lehet én velem a
rendőrségnek ?

A rendőrkapitány. Bocsásson meg szegény-
nek ; túlbuzgóságában sokszor goromba. Különben



12. oldal. — Budapest, 1898. ORSZÁGOS HIRLAP Szombat, február 26.

nagyon derék, becsületes ember. A légynek sem
vét soha.

Macskási (a detektív) köhög.
A szép asszony. Ime, pontosan megjelen-

tem. Szabad tudnom, minek hivatott?
A rendőrkapitány: Csekélység az egész.

Egy drága kis levélkéről van szó, amelyet zsarolási
czélzattal intéztek K . . . grófhoz. Ime a levél . . .
Olvassa el és mondja meg őszintén: nem ön irta ?

A szép asszony. De kérem, már hogyan is
gondolhat ilyesmit?

A rendőrkapitány: Tehát tagadja ?
A szép asszony: Hogyne ! Ez nem az én

irásom. K. . . grófot nem is ismerem.
A rendőrkapitány : Ugyan ne affektáljon!
A szép asszony : De kérem!
A rendőrkapitány: Álljon fel, ha velem

beszél! Én velem nem lehet komédiázni, érti ? . . .
Semmi ellenvetés ! Ezt a levelet maga irta és punk-
tum. A bőréről van szó! Ha nem akarja, hogy
kellemetlenségei legyenek, ismerje be, hogy meg
akarta zsarolni K . . . grófot. Semmi habozás! . . .
Csak ki vele !

A szép asszony: Esküszöm, uram . . .
A rendőrkapitány : Ejh, ismerjük mi már

az efféle jómadarakat! Magának viszonya volt E ...
gróffal

A szép asszony (az izgatottságtól re-
megő hangon): Uram, ön visszaél azzal, hogy egy
gyönge, védtelen nővel áll szemben . . .

A rendőrkapitány : Hahaha! Azt hiszi,
hogy engem lóvá tehet ? Csalódik. Ismerem a múlt-
ját Ön egy aljas teremtés ! . . . 1892-ben rendőri
felügyelet alatt állott.

A szép asszony: (Nagyot sikolt és ájul-
tán összeesik.)

Tíz percz múlva.
A szép asszony (kinyitja szemeit): Hol

vagyok ?
A rendőrkapitány: Sohse szinészkedjék!

Itt van előttem, a rendőrkapitány előtt és itt marad
mindaddig, amíg be nem ismeri a tettét. Van
időm !

A szép asszony: De hiszen ártatlan vagyok !
A rendőrkapitány: Majd kiderül a vallatás-

nál. Macskási! vegyük fel a jegyzőkönyvet . . . . .
Hol született ?

A szép asszony: Stockholmban.
A rendőrkapitány (csodálkozva) : Stock-

holmban ! ? . . . Hány éves ?
A szép asszony : 29.
A rendőrkapitány (csodálkozva): Hu-

szon-ki-lencz! Mikor vált el a férjétől ?
A szép asszony: Kérem, én nem vagyok

elvált asszony. Férjem három esztendővel ezelőtt
meghalt.

A rendőrkapitány: Meghalt ? . . . Nézzük
csak! Ön a kerepesi-ut 99. száma alatt a második
emeleten 12. ajtószám alatt lakik.

A szép asszony: Nem a második, hanem
az első emelet 12. száma alatt lakom.

A rendőrkapitány: Akkor önt nem is hiv-
ják L . . . . Ottiliának ?

A szép asszony: Ő fölöttem lakik.
A rendőrkapitány: Hm, tévedés van a

dologban. Ez a szamár Macskási követte el
a hibát.

Macskási (köhög).
A rendőrkapitány: Ugy kell önnek! Máskor

olvassa el az idéző levelet.
A szép asszony: De mikor olyan izgatott

voltam !
A rendőrkapitány : Ne feleselgessen! Taka-

rodjék ! . . .
A szép asszony: Kérem, én panaszra

megyek.
A rendőrkapitány: Hahaha! Panaszkodha-

tik ön ítéletnapig! Az én cselekedeteimnek egyedüli
bírája én vagyok.

A szép asszony: Nálunk Stockholmban...
A rendőrkapitány: Ajánlja magát! Macs-

kási, nyisson ajtót ennek az asszonynak, aztán
hívja be Baumgarten Á r m i n t . . . A nyomorult
azt meri állítani, hogy tévedésből tartóztattam le !
Majd megtanítjuk móresre! Gutius.

MULATSÁGOK.
Újságírók mulatsága. A Budapesti Újságírók

Egyesülete vasárnapi mulatságának végleges hang-
verseny-műsora következő:

1. Beriot. 7. hangverseny, előadja Geyer
Stefi hegedümüvésznő.

2. Rudolf nagy áriája, Puccini „Boheme"-
jéből, énekli Broulik Ferencz operaénekes.

3. a) Visszavárlak . . . Költemény Endrődi
Sándortól.

b) Flirt az Oczeánon. Magánjelenet énekkel
és tánczczal, irta Bauer Gyula, zenéjét szerzé
Millöcker Károly.

Mindkettőt előadja Somló Emma kisasszony.
4. a) Godard. „Chanson de Florián."
b) „Old folks at home". Amerikai népdal.

"Coming-through the eye". Skót népdal.
c) Dell'Aqua „Villanella". Énekli Lindh Mar-

cella úrhölgy, operaénekesnő.
5. A főhadnagy ur legénye, vagy „Gyűlö-

löm az ujságírókat. Tréfa egy felvonásban. Reutter
Fritz eszméje után irta Reiner Ferencz.

Személyek : Dobozi Miklós huszárfőhadnagy —
Góth Sándor ur, Szecska Matyi legénye — Sze-
rémi Zoltán ur, Ibolyka kisasszony — Nógrádi
Jolán kisasszony.

6. Magyar dalok. Lányi Géza ur czimbalom-
kísérete mellett énekli Blaha Lujza asszony.

7. Schumann : a) Két gránátos. b) Tavaszi dal.
Énekli Takáts Mihály ur, a magyar királyi opera-
ház művésze.

A hangverseny 9 órakor kezdődik. Hangver-
seny után a közönség az éttermekbe vonul és va-
csora alatt a hangversenytermet tánczteremmé ala-
kítják át. A tánczrend egyszerü, de izléses alakban
az egyesületi napilapokat tünteti fel miniatür alak-
ban. A tánczhoz a zenét Radics Béla zenekara
szolgáltatja.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. Az igazságügyminiszter Poszpiss

Géza debreczeni kir. ügyészségi írnokot a debreczeni
kir. törvényszéki fogházhoz fogházfelügyelővé, a vallás-
és közoktatásügyi miniszter Nyárádi Anna okleveles
tanítónőt a széki állami elemi népiskolához rendes taní-
tónővé, a győri ítélőtábla elnöke Sipos Gyula jász-
berényi lakos végzett joghallgatót a győri kir. itélő-
tábla kerületébe dijas joggyakornokká, Szalkai Pál ko-
máromi lakos végzett joghallgatót a győri kir. itélő-
tábla kerületébe dijas joggyakornokká, a nagy-kikindai
törvényszék elnöke Roller Vilmos nagy-kikindai lakost
a nagy-kikindai kir. törvényszék és a nagy-kikindai kir.
járásbíróság mellé a magyar-szerb és magyar-horvát
nyelvre nézve állandó hites tolmácscsá nevezte ki.

Pályázatok. A nagy-tapolcsányi (Nyitra) járás-
bíróságnál segédtelekkönyvvezetői, a török-becsei járás-
bíróságnál segédtelekkönyvvezetői, a központi dohány-
áruraktárnál (Budapest) áruraktári segédtiszti, a szat-
mári adóhivatalnál adótiszti, a körmöczi pénzverőhiva-
tal számvevőosztályánál számtiszti, a ráczkevei (Buda-
pest) adóhivatalnál gyakornoki, a felső-vissói járásbíró-
ságnál irnoki állás van üresedésben.

Magyar név. Preisz Bernát nagykőrösi lakos
Póka-ra, kiskorú Veisz Gyula és Mária máramaros-
szigeti lakosok Szabó-ra, Schäfer Károly néptanító bu-
dapesti lakos, valamint kiskorú gyermekei Károly,
Vilmos, Mária, Lajos és László Székely-re, Markbreit
Jakab t.-földvári lakos állatorvos, valamint kiskorú
Margit és Pál gyermekei Abonyi-ra, Krebsz Sándor
czeglédi lakos, valamint kiskorú Sándor, Etel, Ferencz,
József és Árpád gyermekei Rákosi-ra, Feuermann
Manó magyar királyi adótiszt zombori lakos, valamint
István és Aranka kiskorú gyermekei Faragó-ra, Klein
Adolf tápió-szelei lakos saját, valamint kiskorú Gyula,
Antal, Karolin, Pál, Anna, András és Sándor gyer-
mekei Kardos-ra, kiskorú Weisz Mátyás, Kálmán és
Elek alberti lakosok Vermes-re, Reichlinger Gyula
ó-kanizsai Lajos, saját, valamint Géza és Ernő kiskorú
gyermekei Rónai-ra, Idősebb Pacsenka Mihály és
János fia Pécsi-re, Jaczkovics Mihály premontrei
rendű kanonok budapesti lakos Váradi-ra, Hirschl Lajos
budapesti lakos, valamint kiskorú gyermekei András,
Jakab, Pál, Erzsébet (Elsa), Tibor, Sándor és Renée
Horvát-ra, Straszner Károly budapesti lakos Szacs-
vai-ra, Klein Samu budapesti lakos vallás- és
közoktatásügyi miniszteri irodatiszt Kádár-ra, kis-
korú Buxbaum Samu és Géza budapesti lakosok
Biró-ra, Fränkl Miklós és Fränkl Janka budapesti
lakosok Fabri-ra, Pankuch György csíkszeredai lakos,
dijnok vezetéknevének Boros-ra, kiskorú Dugás Tiva-
dar-György és Etelka-Klára dorosmai lakosok Komá-
romi-ra, Krcs János székesfehérvári magyar királyi állam-
vasuti szertári főivigyázó, valamint kiskoru gyermekei
Mária Jozefa, János, József, Margit, Gyula és Vilmos, nem-
különben kiskorú mostoha leányai Haitmanski Anna és
Júlia Kárpáti-ra, Rosenfeld Ignácz gebei illetőségű,
Székesfehérvárott állomásozó magyar királyi honvéd
törzsőrmester Révész-re változtatták vezetéknevüket

Árverések a fővárosban. Weber Ágoston ingó-
ságai IV. Lipót-utcza 50. február 26., Bánó Zoltán
ingóságai IV. Sarkantyus-utcza 11. február 26., Hölzl
Mór ingóságai X. Család-utcza 44. február 26., Bloch
Sándor ingóságai VII. Murányi-utcza 45. február 2.,
Antalik Károly ingóságai IV. Lipót-utcza 43. márczius

17. Geitter Józsefa ingóságai IX. Csillag-utcza 10. már-
czius 2., Sényi Ferencz ingóságai IX. Üllői-ut 5. február
26., Kerekes Elek VIII. kerületi ingatlana V. Alkotmány,
utcza 22. földsz, 1. ajtó márczius 24.

A vidéken. Ifj. Ferencz József ingatlana Szegzár-
don márczius 28., Horovitz Sámuel ingóságai Kolozs-
várott márczius 7., Rothstein Majer ingóságai Visken
(Huszt) márczius 2., Elefánt Pál ingatlana Szarvason
május 24., — Keresztes Judit ingatlana Kecskeméten
május 28., Paizs Mihály ingatlanai Nagy-Atádon már-
czius 19., Klein Lajos ingatlanai Abauj-Szántón május
9., Antal Péter ingatlanai Kecskeméten május 27.
Lutter Jenő ingatlanai Kátlócz (N.-Szomat) községházá-
nál április 18., Gruber Janku ingatlanai F.-Vissón már-
czius 18., Vuchetich Ádám ingatlana Horvát-Csene
(Billéd) községházánál április 25., Zsíros Károly ingat-
lanai Monoron márczius 12., Zsurka Ágnes ingóságai
Rovás (Szent-Ágota) községházánál márczius 19.,
Mokry István ingóságai Vadászerdőn (Temesvár) már-
czius 12.

NYILTTÉR.
ROYAL nagyszálloda BUDAPESTEN.

Kugler-féle raktár a bodegában, naponta friss nagy választok
eredeti bonboniérokban. Legfinomabb cogrnacok kicsinyben,
nagybani árak mellett eladatnak. Színházi előadások utáu friss
ételek, naponta hangverseny. Sohmítt Károly igazgató.

„Parfumeri® I&oyale"
Erzsébet-kőrut 54.

Szcpitő-kenöcs biztos eredménynyel, Egy tégely 1 frt
használati utasítással együtt; hozza „Ninon" viz üvegen-

ként 50 kr, és 1 frt. Ugyanitt 438

Manicupe
(kézápolás)

és amerikai apczfiirdők.
Megnyitás február 1-től kezdve.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Magdeburg, február 25. A „Magdeburg. Ztg."
jelenti Berlinből: Mint beavatott helyről értesítenek,
az a jelentés, hogy a nemzetközi czukorkonferen-
cziát márczius hóban tartják meg, helytelen. Bel-
giumból ideérkezett jelentés szerint Francziaország
nyolcz heti halasztást kér. Hollandia is az elhalasz-
tás mellett nyilatkozott. Az előkonferenczia eszmé-
jével többé nem foglalkoznak.

New-York, február 25. (G. T. B.)
február 25. február 24.

cents cents
Buza februárra 105 — . —

„ májusra • 997s 100V4
„ júliusra 92 92Va

Tengeri májusra 343A 347s
Chicago, február 25. (G. T. B.)

február 25. február 24.
centa cents

Buza, májusra 103V2 1035/s
Tengeri májusra 297* 297/«

Mezőgazdaság.
Tejgazdasági tanulmányút. A stockholmi „Se-

parator" részvénytársaság, mely tejgazdasági gépe-
ket gyárt, a földmivelésügyi miniszternek azt az
ajánlatot tette, hogy ez idő szerint négy tejgazda-
sági szakembernek, fejenként 250 forint ösztöndijat
ad az ottani tejgazdaságok tanulmányozására. Da-
rányi Ignácz földmivelésügyi miniszter ez ajánlatot
köszönettel elfogadta, s maga részéről még 150—
150 forinttal megtoldván ez ösztöndijat, Czeglédy
Tivart, a csurgói tanítóképző intézet gazdasági szak-
tanárát, Reischl Vilmost, a sárvári tejgazdasági
szakiskola ösztöndíjas segédjét, továbbá Tóth Antalt
és Laczkovics Gyulát ugyanezen szakiskola végzett
növendékeit küldötte ki azon utasítással, hogy ne
csak Svédország, hanem Dánia és Észak-Német-
ország nevezetesebb tejgazdasági intézményeit is
tanulmányozzák.

Ipar és kereskedelem.
Olasz borok behozatala. Mint lapunknak

Fiuméból távirják, az Olasz borimport még
mindig nagyon élénk. A kikötő tömve lévén, a
tengerészeti hatóság nem engedi meg a kikötőben
a borküldemények szabadbani való elhelyezését,
ugy, hogy azokat a hajó érkezésekor azonnal,
vagy elszállítani vagy beraktározni kell, miáltal
a szállítási költségek emelkednek. Márczius el-
sejétől a bor hajófuvar is megdrágul, mert a
hajóstársaságok, a fuvart, az apuliai kikötőkből
Fiuméba, egy lírával tonnánkint felemelik.
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A tőzsdéről. Az uj tőzsdeszokások értelmében
minden tőzsdelátogatónak szabadságában áll ügyle-
teket közvetíteni, az eddigi jogosított ügynökök in-
tézménye tehát megszűnt. Ez okból a tőzsdei ügy-
nökök is elveszítette létjogosultságát és tiz évi fenn-
állás után márczius hó 13-ára egybehívja ez egylet

tagjait rendes közgyűlésre, amelynek fő-
pontját az egylet felosztása képezi. Mint már annak
idején említettük, a feloszló egylet helyébe a

"Tőzsdelátogatók Egyesülete" fog lépni.
Sertések szállitása a ferenczvárosi vásárra. A
földmivelésügyi miniszter a ferenczvárosi sertésrako-

dóra szánt, Magyarországból származó sertések
szállitásának szabályozására uj rendeletet adott ki.

E szerint egészségeseknek talált sertések, kizárólag
leölés czéljából, vasúton, minden külön engedély
kikérése nélkül szállíthatók a ferenczvárosi petro-
leum-rakodóra, ahol kirakandók. Ha a szállítás fer-
tőzött területről türténik, az a marhalevélen feltün-
tetendő. Ragadós betegségben levő, vagy annak
gyanujában álló sertéseket, elszállítás czéljából a
rakodókhoz vinni vagy szállítani tilos. A Ferencz-
városba érkezett sertések csakis hentesekhez szál-
lithatók és a rakodón való megérkezés után 5 na-
pon belül leölendők. Vidékre eladni és szállítani
sertést a ferenczvárosi rakodóról nem szabad.

Magyar aszfalt részvénytársaság. Az igazgató-
ság azt határozta, hogy részvényeseinek jövő hó
13-ára egybehívandó közgyűlésén, részvényenkint 15
forint (15%) osztalék kifizetését fogja indítványozni.

Országos Iparegyesület. Az egyesület igazga-
tósága ma délután gróf Zichy Jenő elnöklése alatt
illést tartott, melyen Gelléri Mór igazgató terjesz-
tette elő a végrehajtó-bizottságnak határozatait. Ezek-
hez az igazgatóság hozzájárult. Az egyesület köz-
gyűlését az igazgatóság május 15-ére tűzte ki. Ez
alkalommal fogják leleplezni néhai Mudrony Soma
arczképét. A leleplezés alkalmából elmondandó em-
lékbeszédre az igazgatóság Gelléri Mór igazgatót
kérte fel.

Csődnyitások. Groszmann Jakab moóri lakos
ellen a székesfehérvári királyi törvényszék részéről.
Csődbiztos Sohár Béla törvényszéki biró; tömeg-
tondnok (dr. Löwy Károly székesfehérvári ügyvéd;
bejelentési határidő április 25, felszámolási határ-
idő május 30. — Holczer Géza marosvásárhelyi
kereskedő ellen a marosvásárheíyi királyi törvény-
szék részéről. Csőd biztos Kovács Béla törvényszéki
biró ; tömeggondnok dr. Ötvös Gyula ügyvéd; be-
jelentési határidő május 20, felszámolási határidő
június 17.

Kőbányai sertéspiacz, február 25. Magyar első-
rendű : Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli súlyban) 55—56 krajczárig. Közép (páron-
kint 251—320 klgrig terjedő súlyban) 55—56 kr.
Könnyű (páronk. 250 klgrig terjedő súlyban) 54—55
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli súlyban)
55—56 krajczárig, közép {páronkint 240—260
kilogramm súlyban) 54—55 krajczárig. Könnyű (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedő súlyban) 54—55
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. február 23. napján
volt készlet 17.420 drb, február 24-én felhajtatott
579 drb, február 24-én elszállittatott 179 drb,
február 25-én maradt készletben 17.820 darab. A
hízott sertés üzletirányzata: változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásár, február 25. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levő székesfővárosi
konzum-sertésvásárra 1898. február 24-én érkezett
509 drb. Készlet 229 darab, összes felhajtás 737
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 396 drb.;
elszállittatlan maradt 339 drb.Napi árak: 120—
180 kilós 52—57 kr., 220—280 kilós 55—59 kr.,
320—380 kilós 52—57 kr., öreg nehéz 51—55 kr.,
malacz 37—42 kr. A vásár hangulata lanyha volt.

Budapesti szurómarhavásár; február 25. (A
budapesti közvágóhíd és marhavasári igazgatóság
jelentése.) Felhajtatott: 57 drb élő bárány, 655 drb
élő belföldi borjú, 8 darab leölt belföldi borjú, és
271 drb leölt bárány. Jegyzett árak-. Élő juh
5.50—6.50 forint párja, élő belföldi borjú 30—37
frt. kivételesen 41 frt 100 kilónkint, ölött belföldi
borjú 100 kilója 32—36 frt, ölött bárány párja
ftr 47—,

Pénzügy.
Szeszadó és szeszforgalom. A pénzügyminisz-

terium a következő végleges kimutatást teszi közzé
a magyar korona országainak szesztermeléséről és
szeszforgalmáról az 1897. év deczember haviban és
1S97. szeptember l-jétől bezárólag 1897. deczember
31-ig terjedő idő alatt : l. Termelési a d ó : 1. Ter-
melési adó alá eső szeszfőzők által termelésre be-
jelentetett 1897. deczemberben 2754 hektoliter al-
kohol, az egész fenti időszakban 24,932 hektoliter.
II. Fogyasztási adó: 2. Termeltetett szeszfőzők-
ben deczemberben 1 OS, 152 hektoliter; a fenti idő-
szakban : 325.703 hektoliter. 3. bevételeztetek
fogyasztási adóval terhelt szesz, szabadraktárakká
nyilvánított szeszfinomítókban és szeszszabadraktá

rákban .- a) a magyar korona országaiból deczem-
berben 37.678 hektoliter, a fenti időszakban 101.165
hektoliter, b) a birodalmi tanácsban képviselt király-
ságok- és országokból 3462 hektoliter; a fenti
időszakban 15.942 hektoliter ; 4. elszáliittatott a
fentemlitett vállalatoktól: a) a fogyasztási adó lefi-
zetése mellett 1897. deczemberében 75.448 hekto-
liter, a fenti időszakban 303,692 hektoliter; b)
fogyasztási adóval terhelten : c) a magyar korona
országaiban fekvő vállalatok részére : 38.558 hekto-
liter, a fenti időszakban : 104.716 hektoliter, bb)
a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és or-
szágokban levő vállalatok részére deczemberben
3336 hektoliter, a fenti időszakban 13.189 hektoli-
ter ; ce) a vámvonalon át való kivitelre deczember-
ben 6731 hektoliter, a fenti időkben 23.690 hekto-
liter, dd) -másnemű adómentes felhasználásra de-
czemberben 6607 hektoliter, a fenti időszakban
27.785 hektoliter.

Élvezeti Jegyek. A bécsi tőzsdén utóbbi idő-
ben formális üzlet keletkezett részvények után ki-
adóit élvezeti jegyekben. A tőzsdekamara most ezt
az üzletet betiltotta. Ezzel alighanem el is lesz in-
tézve az a kérdés is, vajjon fogják-e jegyezni hiva-
talosan az osztrák-magyar államvasut élvezeti jegyei.

Közlekedés.
Magyar folyam- és tengerhajózási részvény-

társaság. A Magyar folyam- és tengerhajózási rész-
vénytársaság igazgatósága közhírré teszi, hogy
Zimony-Belgrád-Orsova és Galacz között a rendes
hajójáratokat — ugy a személy, mint a teheráru
forgalomra nézve, az egyidejűleg kiadott menetrend
szerint, a következő napokon indítja meg. Személy-
járatok : első menet Zimonyból lefelé Galaczig folyó
évi márczius hó 6-án, első menet Galaczról felfelé
Zimonyig folyó évi márczius hó 9-én. Teherjáratok:
Turn-Szeverin és Galacz között. Első menet Turn-
Szeverinbol lefelé folyó évi márczius hó 4-én. Első
menet Galaczról felfelé folyó évi márczius hó 3-án
s ezután ugy fel, mint lefelé minden negyedik napon
indul egy-egy teherszállító gőzös.

Versenytárgyalási hirdetések.
a) Építési ügyekben.

Gödöllő. (Templom és paplak építése) folyó évi
február hónap 28-án déli 12 órakor. (5229 forint 58
krajczár) magyar királyi koronauradalom igazgatósága.
Bánatpénz 5 százalék.

N.-Surány (Nyitra megye) (Óvodaépítés) folyó évi
márczius hónap 21-én délelőtt 9 órakor. (5797 forint
40 krajczár.) Nyitrai magyar királyi államépitészeti hiva-
tal tervei szerint. Árlejtés a községházánál Nagy-Surány.
Bánatpénz 5 százalék.

Déva. (Hídépítés) folyó évi márczius hónap 12 én
délelőtt 10 órakor (5031 forint 43 krajczár) magyar
királyi államépitészeti hivatal Déva. Bánatpénz 5 szá-
zalék.

Nagyvárad. (Tolonczház és kisdedóvóépités) folyó
évi márczius hónap 3-án délelőtt 10 órakor (34.813
forint 32 + 11.221 forint 45 krajczár) városház tanács-
terme Nagy-Várad. Bánatpénz 1800+600 forint.

Lőcse. (Paplak helyreállítás) folyó évi márczius hó
4-én délután 2 órakor (1532 frt 89 kr. és 71 frt 22 kr.)
Magyar kir. államépitészeti hivatal Lőcse. Bánatpénz
5 százalék.

Pécs. (közvágóhíd épitése) folyó évi márczius hó
10-én délelőtt 9 órakor (90460 frt 35 kr.) városi pol-
gármesteri hivatal Pécs. Bánatpénz 5 százalék.

b) Adás, vétel, szállítás, bérbeadásé
Budapest. (Faanyagok szállítása) folyó évi már-

czius hó 18-án déli 12 órakor. Magyar királyi állam-
vasutak gépgyár igazgatósága (Budapest, kőbányai-ut).
Bánatpénz 5 százalék.

Temesvár. (Üres ládák eladása) folyó évi már-
czius hő 2-án délelőtt 10 órakor. Magyar királyi pénz-
ügyigazgatóság Temesvárott. Bánatpénz 50 frt.

Salomvár, Zalamegye. (Tölgyfaeladás) folyó évi
márczius hó 14-én délelőtt 10 órakor (6664 frt 92 kr.)
körjegyzői iroda Salomvár. Bánatpénz 666 frt 50 kr.

BUDAPESTI GABONATŐZSDE.
Budapest, február 25.

A budapesti gabonatőzsde spekulácziójának
feje, aki néhány hónapig távol maradt az üzlettől,
megérkezett és ismét akczióba lépett, ami mindjárt
észrevehető pezsgést hozott az üzletbe. E nagyüzér-
kedő tranzakcziói folytán, rég látott árfolyamok ke-
rültek felszínre, mint például: májusi tengeri 5 fo-
rint 45 krajczár, tavaszi zab, 6 forint 55 krajczár,
tavaszi buza, 12 forint 10 krajczár.

Ma adtak be továbbá — amint jeleztük — a
tőzsdetagok a giró- és pénztáregylethez, a tavaszi
szállítással kötött ügyletek jegyzékét és a leszámo-
landó engagement elég terjedelmes. A leszámoló-
iroda permanencziában van és hatványozott erő-
megfeszitéssel dolgozik azon, hogy márczius elsejéig
az egész likvidácziót elvégezze. Hogy mily rengeteg
e munka, az szembeötlő, ha meggondoljuk, hogy
még a múlt év tavaszán érvényben volt rendszernél

mindig két hónapig tartott a leszámolás és hogy
mily összehasonlíthatatlanul kényelmesebb a jelen-
legi rendszer az érdekeltekre nézve, az nyilvánvaló
lesz, ha tekintetbe vesszük, hogy mostanáig a tőzsde-
tagok az egész márcziusi és áprilisi hónap alatt
mindennap másfél órát töltöttek a felmondási asz-
talok körül.

Természetesen az óriási engagement száz-
ezrekre menő árkülönbözetet eredményeznek, amelye-
ket a jövő kedden kell kiegyenlíteni. Szemben a kü-
lönféle híresztelésekkel alapos informácziók nyomán
kijelenthetjük, hogy a fizetési nap a budapesti tőzs-
dén minden valószinüség mellett, semminemű zavar-
ral nem fog járni.

Az áruleszámolási rend 7. §-a értelmében
ma állapította meg először az e czélra a tőzsde-
tanács által kiküldött bizottság a likvidácziós ár-
folyamokat és pedig a következőképen :

buza : 12.05 forint
rozs : 8.70 „
zab : 6.52 „

Ezeket a leszámoló kurzusokat, amelyeket az
egész határidő alatt kétszer hetenkint állapítanak
meg ujból a napi árfolyamok alapján, rendes rova-
tunkban mindig közölni fogjuk és miután ez árak
lényegére nézve, különösen vidéki körüliben — amint
halljuk — nincsenek egészen tisztában, szükséges-
nek tartjuk e helyütt kiemelni, hogy azok a tőzsde
kötelékén kivül állókra egyáltalában nem tartoznak,
mivel csakis a tőzsdetagok üzleteit számolják le ez
árfolyamok bázisán.

Amerikából ma két és fél cents-sel alacso-
nyabb árakat jeleztek és ennek révén a gabona-
csarnokbeli vészmadarak ma reggel a „reakczió"
megindulását jósolgatták, mintha nem ignorálnánk
már hetek óta a tengerentúli piaczokat. Például
jegyzett :

Budapesten
a tavaszi buza.

Január 1-én 94V« centet a jan. buza 12.04 frt
„ 15-én 98»/i- „ - < . . . ^ , 11.92 „

Február 1-én 109 , febr. , 11.75 „
„ 15-én 102% , „ . 12.02 „

'„ 24-én 105Va „ a m á r c , 12.06 „
Hát mikor igazodtunk mi Amerika után ? Ma

is ellenkezőleg határozott szilárdság volt nálunk.
Mellékesen megjegyezzük, hogy a Cincinnati

Price Courrent szerint, Amerikában a téli velőseket
komoly veszedelem fenyegeti az erős fagy ké-
pében.

Az európai piaczok nyugodt hangulattal rea-
gáltak az amerikai lanyhaságra.

Buza.
Elkelt 10000 métermázsa buza változatlan áron.

Idegen búzában nem volt forgalom.
Előfordult eladások hazában.
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Hivatalos jegyzések búzában.
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13.65
18.05
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12.60
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13.2Q
18.45
12.70
18.—
18.80
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13.85
18.55
12.70
12.95
18.SC
18.50
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18.05
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18.55
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12.B5
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12.*80
13.05
13.85

12^90
13.15
18.40

12.90
18.20
13.45

18.15
13i40

12*95
13.25
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Raktárállomány búzában és lisztben: A
fővárosi közraktárakban 85.600 métermázsa buza
és 77.000 métermázsa liszt, a Silosban 18.750
métermázsa buza. A nyugotiban 37.857 métermázsa
buza és 1765 métermázsa liszt

Határidőüzlet búzában: Ugy a tavaszi mint
őszi buza irányzata, szilárd volt, az árak emelkedtek.
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Előfordult határidőkötések búzában.

H&tirid&i-
Déieíötti és déli tőwáe Déitrtáni ttasdo

jlűezdet forgalom zirla4: kezdet

márczius!; 12.03

május
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SJI1.72
• 8.28
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— ii 11.T6Í
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11-77
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12.09
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Hivatalos határidőjegyzések buzáb^i.
Deli tőzsde zárlata

Határidő j! február 2ú. | február 24.
Leszámoló
árfolyamok
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Rozs.
Készáruüzlet rozsban : Igen csekély üzlet

volt. Az ajánlatok gyérek, az árak változatlanok.
Előfordult eladások rozsban.
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nuoázaában

100
200

származás

pestvidéki

minőség
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hely

Monor
Budapest
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Hivatalos jegyzések rozsban.
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hektoliterenkinti
súly

kilogrammban
70—72

100 kilogramm készpénz ára

frttól írtig
8.90
830

9.—
8.85

Raktárállomány rozsban : A közraktárban
22.000 métermázsa; a nyugati pályaudvaron
4100 métermázsa.

Határidőüzlet rozsban. Tavaszi rozs ár-
folyama tartott. Üzlet e czikkben alig volt.

Előfordult határidő kötések rozsban.

Határidő

márczius

szept.

Délelőtti és déli tőzsde
Kezdet | forjraiom

8.71

7.10

8.70
zárlat
a.71

Délutáni tőzsde
kezdet
a.70

7.0T

forgalom f zárlat
8.71 8.72
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Takarmányfélák.
Készáruüzlet takarmányfélékben. Zab,

árpa, tengeri változatlan, kevés üzlet mellett, a ke-
reslet e czikkben tartósan élénk.
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Határidőüzlet. Zab, és tengeri szilárd, az
árfolyamok jelentékenyen emelkedtek.
Előfordult határidőkötések takarmányfélékben.
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Gabona- és lisztforgalom.
A in. kir. közp. statisztikai hiTatal az 1833. évi febrair hó 23.

este 6 órától február 24. este 6 óráig Budapestre Tasuton és hajón
érkezeit s innen elszállított gabonakOldeinényekröl és a budapesti
föváailávataicál előjegyzett gabona- cs lisztmennyiségekrCl a követ-
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BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE.
Budapest, február 25.

Az előtőzsdén az üzlet nem volt jelentékeny.
Csak a vége felé tudták meg, hogy az osztrák ál-
lamvasut időszaki kimutatása csak 31.000 forint
csökkenést jelez. Minthogy pedig a később érkező
végleges rectiflcatió az ily csökkenést rendesen ki
szokta pótolni, a bianco-eladók — és ezek száma
az utóbbi időben nagy volt — fedezéshez fogtak,
minek következtében e papir két forinttal javította
meg árát. Vele párhuzamosan az osztrák hitelrész-
vényt is keresték. Délben a Berlinből érkezett jobb
árfolyamok támogatták a szilárd irányzatot, mely
kevés üzlet mellett fönnmaradt egész a délutáni zár-
latig. Csak az osztrák államvasut veszített ismét egy
fél forintot, kereslete megszűntének következtében.
A helyi piaczon csak a jelzálog-bank részvénye iránt
mutatkozott jelentékenyebb érdeklődés. E papírnak
ára a nap folyamában három forinttal ment följebb ;
villamos egy forinttal jobb este, mint reggel ; köz-
úti egy árban vesztegel.

Az előtőzsdén: Magyar hitelrészv. 381.25—
381.50, Leszámítoló bank 256, Osztr. hitelrészvény
363.40—364, Osztrák-magyar állam-vasut 337.50—
339.25, Közúti vaspálya 401.—400.25.

Délelőtti 11 óra 25 perczkor zárulnak :
Osztr. hitelrészv. 363.80, Magyar hitelrészv. 381.25,
Aranyjáradék 122.30, Koronajáradék 99.55, Leszá-
mítoló bank 256.—, Jelzálogbank 203.75, Rima-
murányi 245.50 Osztr.-magy. államvasut 339.25,
Ipar- és kereskedelmi bank 103.50, Déli vasút
80.25, Közúti vasút 400.25, Villamos vasút 278.—,

A déli tőzsdén előfordult kötések : Keres-
kedelmi bank 1400, Salgótarjáni 585.——586.—,
Közúti vasút 400.75—401.25, Magyar jelzálogbank
264.25—265, Magyar leszámítoló bank 256—256.10,
Osztrák hitekészvény 363.90—364.50, Osztrák-magy.
államvasut 33S.25—339, Drasche 820.—822.—,
Aszfalt 235—236.

Di/biztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2—2-50 frt; 8 napra 5.50—6.— frt;
február utoljára 10—11 frt.

Délután 1 óra 30perczkor zárulnak:

Magyar aranyjáradék
Magyar koronajáradék
Magyar hitelrészvény
Magyar ipar és keresk. bank
Magyar jelzálogbank
Magyar leszámítoló bank
Rimamurányi vasmű
Osztrák hiteirészvény
Déli vasút
Osztr.-magyar államvasut
Közúti vaspálya
Villamos vasút

A utótőzsdén szilárd irányzat mellett osztr.
lritelrészvény 364.30—364.10, jelzálogbank 266—
267, osztrák-magyar államvasut 338.75—338.50,
villamos vasút 278.75—279.50, közúti vasút 401
forinton köttetett.

Délután 4 órakor

Osztrák hitelrészvény
Magyar hitelrészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámítoló bank
Jelzálogbank
Rimamurányi vasmű
Közúti vaspálya
\ illamos vasút
Ipar és keresk. bank
Déli vasút

február 25.
122.—
99.—

381.25
104 —
265.25
256.—
245.50
364.30

80.75
338.75
400.75
278.—

február 24.
122.—
99.40

381.—
104.—
264.—
255.—
245.50
363.50

80.75
337.50
400.—
278.—

zárulnak:
február 25.

364.25
381.25
338.50
256.—
266.75
245.50
401.—
279.—
J.03,75

80.25

február 24.
363.30
380.50
337.25
255.—
263.50
245.50
400.—
278.—
103.50
80.50

TERMÉNY- ÉS ÁRUTŐZSDÉK.
Budapest, február 25. Terményekben i.

csekély forgalom volt, lanyha irányzat mellei:.
Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, febr. 25. A vásári forgalom: Húsnál

a forgalom élénk, árak: szilárdak. Baromtinái
lanyha, árak emelkedtek. — Halban Olenk. árak
emelkedtek. — Tej és tejtermékeknél élénk. —
Tojásnál élénk, • árak szilárdak. — Zöldségnél
élénk. — Gyümölcsnél élénk. — Fűszereknél
csendes. — Időjárás : borús, esős. A központi
vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi czikkek
hivatalos árjegyzése a következő : Ifris. Mar-
hahús hátulja' I. 46—56 frt, II. 40—4G frt.
Birkahús hátulja I. 30—40 frt, II. 28—30
frt. Borjúhús hátulja I. 52—64 frt, II. 4 3 - 5 2 frt.
Sertéshús elsőrendű 55—56-0 frt, vidéki ö0—54 frt.
(Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstült 70—80 kr
(kilónkint). Sertészsír hordóval 56.0—50-5 frt (100
kilónkint). —Baromfi (éld). Tyúk 1 pár 1.00—1<,0
frt. Csirke 1 pár 1-00—1-30 frt. Lud hízott kilon-
kint 54—G0 Kr. — Különfélék. Tojás 1 láda
(1440 drb) 33.0—33.5 frt Sárgarépa 100 kötés 2—4 —
frt. Petrezselem 100 kötés 3.00—4.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kiló 8—16 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—45 "frt, II. 18—30 frt. Vaj
közöns. kilónkint 70—86 frt. Vaj-téa kilónkint 0.80
—1.20 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 2/20—3.— frt.
Burgonya sárga 100 kiló 2.60—3.20 frt. — Halak.
Harcsa (élő) 0-50—1.00 frt 1 kiló. Csuka (élő) 0-30—
0-Ö0 frt 1 kiló. Ponty dunai 0-30—050 frt.

Szesz.
Budapest, február 25. Irányzat szilárd.

A kontingens nyersszesz ára Budapesten
18.50—18.75, Finomított szesz nagyban 56.50—57.—,
Finomított szesz kicsinyben 57.Vs—öl. ln, Élesztő-
szesz nagyban 56.50—56.75, Élesztőszesz kicsiny-
ben 57. 57.1/t, Nyersszesz adózva nagyban
55.50—56.—, Nyersszesz adózva kicsinybon 56. Vs—
56.74, Nyersszesz adózatlan (exknt.) Í5.50—16.—
Denaturált szesz nagyban 20.25—20.75, Denaturált
szesz kicsinyben 21. 21.'A. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasút Budapest,
készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, febr. 25. Kontingens nyersszesz
szilárd, azonnali szállításra 19.80—20.20 frtig kelt el.
Zárlatjegyzés 20—20.10 forint.

Prága, febr.- 25. Adózott trippló szesz nagy-
ban 553/s forintig Jtelt el. Adózatlan szesz 18.25—
18.50 frtig jegyeztetett azonnali szállításra.

Trles2t, febr. 25. Kiviteli szesz tartályokban
szállítva 90% hektoliterenkint nagyban I L -
II.25 frt azonnali szállításra.

Berlin, febr. 25. Szesz helyben 43.50 márka
=» 25.5-1 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint
á 10,000 literszázalék. Átszámítási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

Stettln, febr. 25. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 43.30 márka = 25.46 frt. Átszámítási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.

pr. február
február

Boroszló, febr. 25. Szesz (50-es)
63.— márka = 37.04 frt; szesz (70-es) pr.
43.50 márka = 25.50 frt. Átszámítási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, február 25. Szesz február 22.75
márka = 1 3 . 3 7 frt; febr.—márcz. 22.60 marka =-
13.30 frt; márcz.—ápril 22.— márka = 12.!M frt.
Átszámítási árfolyam 100 márka == 58.80 forint.

Páris, febr. 25. Szesz folyó hóra 44.— frk =»
23.19 frt; márcz.-ra 44.— frk = 23.10 frt;
négy első hóra 42.75 frk = 22.52 frt; májustól 4
hóra 39.75. frk = 20.96 frt. Az árak 10.000, liter
százalékonkint V4% leszámítással értendők. Átszá-
mítási árfolyam 100 frk = 47.55 frt.
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Czukor.
Prága, febr. 25. Nyers czukor 88°/a czukortar-

talom franco Aiissig. Azonnali száliitásra 12.70
frt, ukf.-tlecz.-ro 12.70 forint.

Hamburg, febr. 25. Nyers czukor f. o. b.
Hamburg, azonnali száliitásra 9.30 márka, márcziusi
szállításra 9.27 márka, májusi száliitásra * 9.45
márka, augusztusi száliitásra 9.67 márka. Irányzat
Uutva.

Páris, febr. 25. Nyers czukor (88 fok) kész áru
Stó.75—29.25 frk, íeiiér czukor folyó hóra 31.*/g frk,
márcziusra 32.— frk, 4 első hóra 32.75 frk,
4 Lóra májustól 30.3/8 frank. Finomított készáru
102.—102.50 frk.

London, febr. 25. Jávaczukor 103/* shilling,
nyugodt. Nyers czukor ártartó, finomított nyu-
gat . Jegeczcdett czukor meglehetősenkeresve/ár-
Uuiú. KüJföidi tört nyugodt. Jegyeztetett: készáru 11
síi., inarcz.-áprilisra ll.Ü3/* sh., május-augusztusra
ll.íi3 * sh. Répaczukor nyugodt. Német (88°/0)
ittbr.-ra 9.4 sb v áprilisra 9.5 sh., májusra 9.6
sLüiir.L'. júniusra 9.G3/4 shilling. HatáriJöüzlet:
ín, .ruárra ll.4V» sL... márcziusra 9.41.-'* sh., áprilisra
ii.j aü., májusra y.6 sh., júniusra 9.7 sh.

Olajok.
Páris, febr. 25. Repczeolaj folyó hóra 52.75

lik (— 24.b3 frt); márcz-ra 53.20 frk ( = 25.07 frt);
•4 e!iö hóra 54.50 frk (=* 25.54 frt); négy hóra
ÍI.ájuttol 54.50 frk (= 25.54 frt). Árak 100 kilón-
kint értendők. Átszámítási árfolyam 100 frk =
*i7.55 irt.

Hamburg, febr. 25. Repczeolaj helyben 53.—
márka (= 31.16 frt). Átszámítási árfolyam 100
marka — 58.80 frt.

Kőin, febr. 25. Repczeolaj májusra (hordóval).
65.— márka ( = 32.34 frt). Átszámítási árfolyam 100
márka .= 58.80 frt.

London, február 25. Repczeolaj 23.— sh.,
Jenolaj 16.6—16.7Va sh., gyapot magolaj 14.6—
15 sh., ierpentin 24.4V* sh.

Petroleum.
Hamburg, febr. 25. Petroleum helyben 4.95

márka =- 2.91 frt.
Antwerpen, febr. 25. Petroleum fin. helyben

14.— frank — 6.65 frt.
Bréma. febr. 25. Petroleum fin. helyben 5.10

márka —• 3.— frt.
Newyork, febr. 25. Petroleum fin. 70 Ábel Fest.

Newyorkban 5.60 cents, ün. petróleum Philadelphiá-
ban 5.65 cents; United Rife Line Certificates már-
cziusra 70.—; Nyers petróleum márcziusra 6.15
cents.

London, február 25. Petroleum, amerikai
43/8 sh., orosz 43/ia—4V» sh.

Kávé, tea, rizs.
London, febr 25. Santos határidő bágyadt és

olcsóbb. Jegyeztetett: februárra 29.9 shilling, már-
cziusra 29.9 sh., májusra 30.6 sh., júliusra 30.9
sh., szeptemberre 31.3 sh., decz.-re 31.9 shilling.
Tea: Ceylon nyugodt, ártartó. Rizs: szilárd, de
élénktelen.

Fémek.
London, febr. 25. Réz,- G. M. Braude 493/*—

50.— font sterling készáru és 50—501/* font
sierling 3 hóra ; best sel. 533/*—541/* font sterling.
Ón : finom külföldi 64—64I/a font sterling,
készáru és 649/ie—65VIB font sterling 3 hóra. Ólom :
angol 129/ia font sterl.; külföldi 12'/a—127i«
font sterling. Horgany : külföldi 18V8—188/u font
sterling. Higany: 7.26 font sterling első és 7.16
Iont sterling másodkézből. Pás: A glasgovi nyers-
vaspiacz ártatóan indult és szilárdan zárult jó üzlet
mellett. Zárlat-árak : 46.1 sh. készáru és 46-3Vs eh.
egy bóra. Cleveland 40.9Vs sh. készára és 41 sh. egy
bó'ra; Hematit 49.— sh. készáru és 49.2Va sh.
egy hóra •, Middlesbrough 50.9 shüling készáru és
51 sh. egy hóra. A nyersvaskészlet Glasgovban
334.338 és Middlesbroughban 46.183 tonna.

KÜLFÖLDI GABONATŐZSDÉK.
Bécs, február 25. Az enyhe időjárás és az

az esőzés remélni engedi, hogy a Duna vízállása
emelkedni fog és ezzel aztán megnyílik a hajózás
is. Buza ma üziettelen volt, az árak nem változtak.
A határidőpiaczon az alacsonyabb Newyork da-
czára, az irányzat tartott. Buza tavaszra 11.91 fo-
rinton, buza őszre 9.40 forinton köttetett.

Hiivatalosan jegyeztetett:
Buza tavaszra 11.91—11.92, rozs tavaszra

S.90—8.91, tengeri május-júniusra 6.69—5.70, zab
tavaszra 6.89—6.91 frton.

Bőroszló, febr. 25. Buza helyban 18.80 márka
(— 11.05 frt) sárga. Buza helybén 18.70 márka
(— 10 99 frt). Rozs helyben 14.90 márka (— 8.76
frt.) Zab helyben 15.— márka ( = 8.82 frt) Tengeri
helyben 11.75 márka ( = 6.91 frt). Minden 100 kilón-
kint. Átszámítási árfolvam 100 márka — B8.80 frt

Hamburg, február 25. Buza holsteini 1S2—194
márka (== 10.70—11.41 frt). Rozs meldenbuigi
14Ö7-150 márka i==8.23—tí.82.) Rozs orosz.110—Ili
márka ( = 6.47—6.53 frt). Minden. 100 kilonkint.
Átszámítási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

Rohrschach, február 25. Orosz buza 26—
28.50 frank ( = 12.38—13.58 frt). Román buza
25. 28.50 frank ( = 11.89—13.58 frt). Minden
100 kilónként. Átszámítási árfolyam 100 frank =
47.55 frt

Páris, febr. 25. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
28.90 frank (=13.77 frt). Buza márcziusra 2S.90
frank ( = 13.77 frt). Buza 4 első hóra 28.75 frank
( = 13.70 frt). Buza májustól 4 hóra 27.80 frank
(== 13.24 frt). Rozs folyó hóra 17.25 frank ( « S.21
frt). Rozs márcziusra 17.50 frank ( = 8.33 frt).
Rozs 4 első hóra 17.75 frk (== 8.44 frt). Rozs
májustól 4 hóra 17.—frank (=8.09 frt). Minden 100
kilónkint. Átszámítási árfolyam 100 frank = 47.55.
forinL

Páris, február 25. (Zárlat.) Buza folyó hóra
29.— frank (== 13.82 frt). Buza márcziusra 29.—
frank ( = 13.82 frt). Buza 4 első hóra 28.75
frank (=13.7U frt.) Buza 4 hóra májustól 27.90
frank (=13.29 frt).

Pétervár, február 25. Rozs helyben 6.80 rubel.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTŐZSDÉK.
Bécs, február 25. A villamos közúti vasutak

építéséről szóló hir a helyi piaczon igen kedvező
benyomást tett. Különösen építési vállalatok értékei
voltak keresettek. A nemzetközi papírok terén a spe-
kuláczió tartózkodó volt, de utóbb itt is javult a
hangulat. Különösen osztrák-magyar államvasut rész-
vények emelkedtek.

Az előtb'zsdén: Osztrák hitelrészvény 363.50—
364.12, Union-bank 302.50, Magyar hitelrészvény
382.—, Osztrák-magyar államvasut 337.25—339.25,
Déli vasút 80.—80.25, Tramway 514.—, Dux-boden-
bacbi vasú) 71.—, Trifaili. 178.25—178.75, Alpesi
bánya 150.40—151.80, Általános épitőtársaság
113.50—115.50, Wienenbergi 328.50—330.—, Ma-
gyar koronajáradék 99.55, Török sorsjegy 58.20
—53.52.

Délelőtt 11 órakor zárainak: Osztrák
hitelrészvény 364.—, Magyar hitelrészvény .382.—,
Anglo-bank 161.50, Union-bank 302.50, Lánderbank
219.50, Osztrák-magyar államvasut 338.75, Déli
vasút 80.25, Alpesi bánya 151.30, Rimamurányi
246.—.

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészvény 384.12,
Magyar hitelrószvény 382.—. Lánderbank 219.50.
Unionbank 302.50. Anglo-bank 161.50. Bankyerein
265.75, Osztr.-magy. állanrr. 338.75.Déli. vasút 80.25.
Elbevölgyi vasút 262.50. Alpesi bánya 151.80. Rima-
murányi 246, Prágaivasipar 707.—!. Májusi jára-
dék 102.60, Magyar koronajáradék 99.55. Török
sorijegy 58.50. KTémet márka 58.76, Török dohány-
részvény 133 forinton köttetett.

Délután 2 óra 30perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 122.45. Magyar koronajáradék
99.50. Tiszai kölcsönsorsjegy 140.50. Magyar föld-
tehermentesitési kötvény 97.20. Magyar hitekészvény
381.50. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 157.60.
Kassa-oderbergi vasút 192.75. Magyar kereskedelmi
bank 1402.—. Magyar vasúti kölcsön ezüstben 100.75
Magyar keleti vasúti állami kötvények 122.10. Ma-
gyar leszámítoló és pénzváltóbank 256.60. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 245.30. 4é2°/o papir-
járadék 102.50. 4.2% ezüstjáradék 102.40. Osz-
trák aranyjáradék 122.95. Osztrák koronajáradék
102.65. 1860. sorsjegyek 143.60. 1864. sorsjegyek
190.50. Osztrák hitelsorsjegyek 200.—. Osztrák hitel-
részvény 364.—. Angol-osztrákbank 161.25. Unio-
bank 302.25. Bécsi Bankverein 265.75. Osztrák
Lfinderbank 219.50. Osztrák-magyar bank 930.—.
Osztrák-magyar államvasut 338.50. Déli vasút 80.25.
Elbevölgyi vasút 263.—. Dunagőzhajózási részvény
449.—. "Alpesi ^ányarószvény 152.-^. Dohányrész-
vény 132.50, 20ájankos 9.52V2. Császári királyi vert
arany 5.68. Laoioni váltóár 120.15. Német bank-
váltó 58.75. AÍjírányzat tartózkodó.

Bécs, február 25. (Utótőzsde.) A déli tőzsde
zárlata után jegyeznek: Osztrák hitelrészvóny 364.25,
Magyar hitelrészvény 382.—, Anglo-bank 161.50,
Bankver. 266.—* Union-bank 302.50, Lánderb. 219.50
Osztrák-magyar államvasut 338.62, Déli vasút 80.—,
Elbevölgyi vásut 263.—, Északnyugoti vasút 249.75,
Török dohányrészvény 132.25, Rimamurányi vasmű
246.25, Alpesi bánya 152.—, Májusi járadék 102.55,
Magyar koronaiáradék 99.55, Török-sorsjegy 58.40,
Német márka azonnali szállításra 58.78.

Berlin, február 25. (Zárlat) 4-2% papír-
járadék 102.60, 4-2%e ezüstjáradék 102.50, 4°/o
osztr. aranyjáradék 104.50, 4°/o magyar aranyjáradék
103.90, os'ztrák hitelrészvény 229.—. magyar ko-
ronajaradék 100.20, dóh" vasút 35.10, osztr.-magyar
államvasut 144.20, kassa-oderbergi vasút 96.—,
orosz bankjegy 216.75, bécsi váltóár 170.05, 4% uj
orosz kölcsön "101.75, magyar beruházási kölcsön
102.10, olasz járadék 94.50. Az irányzat szilárd.

Berlin, február 25. (ütótözsde.) Osztrák hitel-
részvény 229.—, magyar koronajáradék 100.—, '

déli vasút Sn.U). magyar aranyjáradék 103.90,
osztrák-magyar államvasut 144.10. Az irányzat
szilárd.

Frankfurt, február 25. (Zárlat.) 4-2% papir-
• járadék 87.05, 4.2% ezüstjárádék 87.10, 4% osz-
trák aranyjáradék 104.35, 4°/o magyar aranyjára-
dók 104.—, magyar koronajáradék 100.15, osztrák
hitelrószvény 308.50, osztrák-magyar bank 791.—,
osztr.-xnagy. államvasut 292.37, déli vasút 71.37,
bécsi váltóár 170.05, londoni váltóár 20.44, párni
váltóár 80.90,. bécsi banleverein 225.37, villamos
részvény 141.—, alpesi bányarészvény 128.—, 3°/o
magyar aranykulcson 91.50, Az irányzat szilárd.

Frankfurt, február 25. (Utótőzsde.) Osztr. hitel-
részvény 308.50, osztrák-magyar államvasut 292.75,
Déli vasút 7138..

Hamburg, február 25. (Zárlat.) 4.2°/0 esiLat-
járadék 86.50, osztrák hitelrószvény 308--.,
osztrák-magyar államvasut 730.—, déli vasút 170.—,
olasz járadék 94.35, 4°/0 osztr. aranyj. 104.--,
4°/0-os magyar aranyj. 104.20. Az irányzat szilárd.

Páris, február 25. (Zárlat.) 3°/0 franczia jár.
103.G7, Sli2°/o franczia jár. 106.07. olasz járadék
94.45, osztr. magyar államv. 726.—, franczia töri.
járadék 102.17, ottomanbank 557.—. dohányrószv.
285.50. párisi bankrészvény 931.—, osztrák Lán-
derbank 485.—, alpesi bányarészvény 370.—. Aa
irányzat bágyadt.

London, február 25. (Zárlat.) Angol consolok
112.75. déli vasút 7.50, spanyol járadék 60.75,
olasz járadék 92.—, 4% magy. aranyjáradék 102.25,
4°/o i-upia 63.5/s, Canada paciíicvasut 84.a â  le-
számítolási kamatláb 2.7/s, ezüst 25u/i6. Bécsi vúltoái1

12.16, Az irányzat bágyadt.
New-York, február 25. Ezüst 55.5/8,

IDŐJÁRÁS.
A m. klr. meteorológiai központi intézet t&vlrnl

jelentése 1898, íebruár 25-én reggel 7 órakor.

Állomások
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Sopron
Herény . .
Keszthely .
Zágráb . .
Fiume . . .
Cirkvenica.
Poncsova .
Zsombolya
Arad . . .
Szeged . .
Szolnok . .
Eger . . .
Debreczen .
Késmárk .
Ungvár . .
Szatmár . .
Nagy-Várad
Kolozsvár -.-
Nagy-Szeben
Béca . . .
Salíburg . .
Klagenfurt.

A

5 ü S
Állomások - I

Árvavarálja . . 88-1 4- O.s5 . Póla 60 5 -4- 6.3 6
Selmeczbánya . 69-0 4- 4.S'' . } Lesina . . . . 90-6 4- 13.8 4
N.-Szombat . . 67-0 -j- 5.4 18 Sarajevo
Magyar-Ovár . 66-7 -- 6.0 4 Torino
CKGyalia i . . Q8-0 -- 4.8 5 Flórencz . .

67-9 4- 4.4 1 Róma 56'2 +• 7.6 8
65-6 ..,„,.,.-._.,-,„
65-5 -- 4.9 — Brmc
G5-5 -- 6.3 4 | Palermo.
56-0 -- 8.2 2 ( Málta
61.1 -- 6.5 4; Zürich
61-0 -- 10.0 . Biarritz
67-9 -- 4.9 . Nizza
07-8 -- 5.8 . Páris . . _ .
67-3 -- 4.3 . Kopenhága . . 67-6 -- 2.3 1
67-5 -- 4.2 i Hamburg . . . 64.3 4- 2-4 12
68'9 -- 4.8 . | Berlin
G8-9 -- 2.2 1 Christiansund
67-0 < - - 2.4 . Stockholm .
69-3 - - 1.6 . Szent-Pótervár
62-0 - ' 0.8 . Moszkva
68-1 -- 8.2 . Varsó
68-5 4" 6-° • I K i 6 *
68-ft —- 9.3- . Odessza

9 -4- 6.0 . Sulina.
66-3 4- 4.2 . Szófia .
67-1 — 4.2 2 Konstantinápoly
53-9 -f- 2.6 44

légnyomás eloszlása annyiban változott, hogyTa keleti
rendkívül kifejlett maximum hatása alatt a légnyomás Küzép-
Euróqában általánosan és jelenlékenyen émelyegett s a nagy kiter-
jedésű depresszió innen a Földközi-tenger fölé húzódott vissza.
Délnyugot felől is emelkedik 4 barométer, mig Irhon felöl uj, mély
depresszió közeledik.

Az idő.Északi- és Keleti-Európa kivételével helyenkínt esős,
a hőmérséklet északnyugoton emelkedett, egyebütt alig változott;
Oroszországban szokatlanul alacsony (Moszkva — 24, Kiew — 28 C).

Hazánkban a tegnapi uap folyamán is csak nyugoton voltak
számottevő esők. A hőmérséklet aránylag magas.

Egyelőre még enyhe idö várható jelentékeny csapadék nélkül.

| ;
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VÍZÁLLÁS.
— Február 25-én. —
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRD
Kiadóhivatal: Minden szó 2 krajczár, vastagabb betűkből szedve 4 krajczár. Kiadóhivatal:

VIII. ker., József-körút 6 5 . szám. [ Bisr.teefnd5itté«zpénzbenfioVéibéiy.Sew,envaSypo.unta1vinyo0. k VIII. ker., József-körút 6 5 . szám
H« * hirdető eximét is kCrü a hirdetésben n n a választ poste-nstaafe kéri, akkor minden közlés után még 80 krajczár kincstártJélregflleték is fizetendő. — Czélszerü az apróhirdetést postautalványon

deni. s a izöreget az atalráay'snlrátTéi* imi; esetleg kézSoséges levélben is lehet a szöveget • a levéljegyekot beküldeni. Mindenki könnyen kiszámíthatja az apróhirdetés arat.
bakili-

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELŐFIZETÉSEK

ORSZÁGOS HIRLAP
részére felvétetnek kiadóhivatalunkon kívül (VIII. ker-,

József-körút 65.) a következő üzletekben:

I. ker., Tárnok-utcza 22.6 e

H. „ fő-utcza 7. $z. alatt
IV. „ Kecskemétt-ukza H. sz.
IV. „ IJarisch-bazár
IV. „ Pctőji-tér 3.
V. „ Jlagykorona-utcza2O.sz.1KSe^feS*
V. „ Dorottya-uicza 13. sz.
V. „ Váczi-körut 6. szám
V. M üipót-körut 22. szira

VI. „ Jercz-korut 54. szám
VI. „ jín8rássy-ut48.szám
VII.,, Crzsébet-korut 50. szára
VIII. ker., a Jtemzefí színház bérit.
8 ugyané helyeken mindennemű felvilágosítások kész-

ségesen megadatnak.

LEVELEZÉS.
7XI/A MAIM etiihenn»e kérünk 30 kr. bélTegffietéket beküldeni,
40KC nem SZUKSegeS melynek vétele ntánahirdetéstkásíljfik.
•árnhit az ajánlatokat és leveleket, melyeket az apróhirdetés meg-
JiíMVíAl jelenesétől számított négy hét alatt czünze^eelneniTísz,
a kiadóhivatal megsemmisíti. - • 2178—1

levele van a kiadóhivataíian HngótóL 735—1

Barna haj levele van. 759—1

fiatal csinos hölgy ismaretségét keresi- Választ kér nAl-
landóan 11* jelige alatt a kiadóba. • 761—1

C^f i rnb Hogy haragudnám? Mindig várom, hála Istennek jobban
JdJJIUK. vagyok. Nyolczadikán jön? Ha igen akkor délelőtt kérek
tudósítást, Üdvözli Havasi. 763—1

levele van a kiadóhivatalban. 6551—1
megismerkedni intelligens csinos kSlaővel biró vigke-
délyü úrral. Levelek .Magyar asszonyka" jelige alatt

a kiadóba küldendők. • 2576—1

hölgynek levele van M á j u s t ó l . 6549—1

levél ment a kivánt helyre Sándortól. 2870—1

Sürgős levele van a szokott helyen. 757—1
figyelmébe ajánlja a kiadóhivatalban várakozó
levelét Fővárosi Ismeretség. 753—1

^ama hajnak levele van Turiddutól. 765—1

Szép asszony levele van. 767—1

{ama haj levele van. 771—1

HÁZASSÁG.
í a k ó államhivatalnok 2000 írt évi fizetéssel, nieg-

p feiciö i.oíomány felett rendelkező izr. hölgy komoly
ismeretségi keresi s ebbéli megkereséseket „Főváros" alatt kér e
laphoz ezimezni. 2S36-2

ez utón óhajt ismeretséget kötni ej:y
gj magasabb termetű lehetőleg feketu-

szetna ugyanolyan hajú 2—3000 frttal rendelkező háziasán nevelt izr.
valiaiu liölgygvei. csakis k o m o l y s z á n d é k ú ajánlatokra reflektál,
melynek titoktartása becsületszó meliett biztosittatik. Levelek a kia-
dóhivatalba .Marczi* jelige alatt kéretnek. 283-t— 2

ÁLLÁST KERES.

Sőt
.Képzett gazda" jelig? alatt a kiadóhivatalba kérek. 2796—3

f i a t u l leány, ki a kereskedelmi szaktanfolyamot
^ J t a l á l kitünő sikerrel végezte, jelenleg üzletben

alkalmazva van, egy nagyobb intézetnél szerény feltételek mellett
állást keres. Szives ajánlatokat .Ügyes és szorgalmas" jelige ajatt kér
a kiadóhivatalba. 2706—3

szép irásu fiatal ember irodai alkalmazást keres.
Czim a kiadóhivatalban. 2658—3

/•*PJ>AH talriee^l Uirk intelligens urak figyelmébe I Egy intel-
VmjfQl l 141105541 ü l l ő ügens idösb uri hölgy takarításért szo-
bát keres, esetleg a főzést is elvállalja. Levelet .Tiszta otthon" czim
alatt a kiadóba kér. 2840—3

ÁLLÁST KAPHAT.

kezhetni 9—11-ig

jó svádáju urak állandó és jól jövedelmező alkal-
mazást találnak Váczi-körut 16., II. cm. 52. Jelent-

. C493-4
Q i « t / t e i f Á i £ r e 4 M f f szervezési főnököt fixum mellett alkalmaz.
ML 1 0 5 1 I U - I S I d 4 5 a y Csakis szakavatott urak ajánlatai vétetnek
Egyetembe és keretnek „ N . D . H . 1645" alatt a kiadóhivatalba.

6553-4

OKTATÁS.
í*7ÍHilia1rrlrt7rlí I ^ ' a ^ n a p alatt bárkit is megtanítok az általam
V»£lUlUalUlU£tl l . feltalált legújabb és legkönnyebb m a g y a r
r e n d s z e r (methodus) szerint, háznál és házon kívül, úgyszintén
vidékre is tanítok pontos és kimerítő magyarázat utján (posta fordul-
tával!. Czim a kiadóhivatalban. 2650—5

6yakorlott okleveles gyermekkertészni Í&SÍSS.*
Elemi osztályokra is előkészít. Czim a kiadóhivatalban. 2402—5

fiz Országos Jíagyar 6yorsiró-Sgyesület ffijSi
SXezei Báayal Atnaixöa oki. tan. vezetése alatt magyar és né-
met nyelvű uj kurzusok kezdődnek. Jelentkezőket felvssz a g y o r s -
as Remington-gépirásra Olog 'owsh i é s T á r s a , Budapest, Erzsébet-
tér 16. szám alatt. 6541—5

kinek még néhány szabad órái vannak ajánlja ma-
í gát oktatásra. Levelek „M. 18." alatt ti kiadóba

2S74-5

TELEK ÉS HÁZ ELADÁS.
újonnan épült ház, 1250 irt jövedelemmel,
14500 frtért eladó. 10 évig adómentes. Bank-

kamat-törlesztéssel. Czim a kiadóhivatalban.
,2601—7

er 8000 frt,

Kossuilifalván, kispesti határnál, 150 és 200négyszög-
^ öienkint parczeUálva, ára 2 frt 30 krtól 4 frtig.íiavi 10

fit, vagy heti 2 frt részletfizetésre kaphatók. BövebbetSzczepanowski
Zsigmondnál, vendéglős, VIII., Nap-utcza 13. ' 6449—7
riar)^ hérhá7 Ifinocfen Élénk forgalmú helyen, mindkét vil-
CldUO Q«rna2 UJpeStCU. lányos megállója közelében,modern,
csinos, újonnan épült, jól jövedehnezö búrház előnyős feltételek mel-
lett, esetleg részletfizetésre is eladó. Biirt teher 6000 frt amorlizáczió
s 4000 frt, n . helyen. Czim a kiádóhivatalbin. 739—7
T A I A ! ? a rákospalotai kaszinó mellett 500 négyszög öl gyöngyörtt
••••» fekvésű, újonnan bekerítve, sürgősen eladandó. Bővebb
tudósítást ad Bobella Lajos, Andrássy-ut 48. 6529—7

ELADÁS.
övönyöru bársony mantiüe, ™^t"l^b

selyemzsinor diszszol, magas gallérral :w f-lt'-rt •-?.-i-í•*. K fi
egyetlen egyszer sem volt használva. Czim a ki:idOiiiva'.all>:

£akatos és kerékpárjavitó JSSlSúSisr
adó. Czim a kiadóhivrtálban.

-iiilí

Töa.e^-czikk magyar szauadalii
vetkeztében e!adó. Elismert

nagy erodméayoket iaér. Ajánlatok S z a b a d a l o m jelige
adóhivatalba kéretnek.

'B e u J° karban levő, kevüset használt buturok t'
a kiadóhivatalban.

v
latt

htdu

111 Vii

;i ki-

O i m

a ' ' ^ használva, faragott háló, ebédlő, ultoiiianv, ingaóra,
j ) 6 drb valódi borszék, egy varrógép darab..nkint \* i;ie:i
jutányos árban eladatnak, Vörösmarty-utcza ó3. sz. I. IS. C507—t!

KIADÓ SZOBÁK.
közelében egy 2 ablakos utczai s.-ob.a s.-óp
berendezéssel, külön b*-járat tul, fürdődül ;i

íasználattal, havi 25 frtért kiadó, esetleg teljes ellátás Is kapható.
Czim a kiadóhivatalban. -J.Svt -lu

családnál elegánsan bútorozott kulim b.'járani ket-
_ ablakos utczai szoba fürdőszoba has;-naln'.!al kInil•'•.

ugyanott "égy udvari szoba is van. Czim a kiadóhivatalban. 2S~iS—10
jíífPH f CÍnnC ^ a ' ' a ' özvegynél a Lipótvárosban, szép utczai szoba
•»J|»»« Ui l l lU* i. emeleten márczius 15-re kiadó. Szives vála.s/t
„Barna özvegy" alatt kérem e laphoz intézni. 2S,",t —lű
VjoSkA a Wesselónyi-utczában egy külön bejáratu sziipun luit-.inizott
JVIHUU szoba első emeleten. Czim a kiadóhivatalban. ^".7ii—10

berendezett szoba csinos bútorral, liirdö'-;'"b;i
használattal, havi 15 frtért kiadó. Czim a kiadó-

hivatalban. 2804 -10

LAKÁS KERESTETIK.
márczius elsejére kerestetik az Erzsébet- vagy
Józsefvárosban, kb. 160—200 frt évi bérért.

Ajanlatot kérek a kiadóba ,U. M." czim alatt. 2GS2—11
álló lakást keresek a József-városban. A hullatok, az
ár kitételével „N. N. 32" jelige alatt a kiadóhivatalba

:>Süti—11
2
küldendők.

Szépen
hivatalába ezimezni.

SZOBA KERESTETIK.
szobát keresek fiatal özvegynél. Ajánlatot
kérek „Tiszta szoba* czimen e lap kiadó-

;I7íü—V2
A egy kétablakos szépen bútorozott utczai szoba külön bejárat-
«» tal. Czim a kiadóliivatalban. 27:J8—12

litltAKA9Ati> udvari szobát keresek a .ió/.seí-városban.
U U i U l U A U U Ajánlatok az ármegjelölésével „M. (i . u

jelige alatt e lap kiadóhivatalába küldendők. 2802—12

KIADÓ BOLTHELYiSÉGEK.
bolthelyiséget keresek május 1-ére. Levelet sDo!:ányl.izstiif"
jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. i:,/j -17

vagy raktárnak alkalmas pincze-iiehi*o|í kiadó a
váczi vám közelében a Huba-utczában. Czim a kia-

2G".2—17
kiadó a főváros egyik legélénkebb forgalmú helyén egy
bolthelyLség. Czim a kiadóhivatalban. i!.">4t—17

egy korcsmahclyiség 10 öles pinczével olcsón kiadó.
Czim a kiadóhivatalban. 701 — !7

KÜLÖNFÉLE.
nőiruha szabönö elfogad elegáns utczai ruhákat 6

_ __ frtért, esetleg házhoz 1 frt 00 krajezárúrt. t.'./.iiu a
kiadóban. 2 ~>j>> 1 4

•fí IONÍAIIII i n a g í r a r élezlap az „ Ü s t ö k ö s " . Most sorra közli pom-
J% lvl|jUI/U pás karrikaturákban a nevezetesebb írókat és mUri-
Bzcket. • ,
"ÍMflVet1-hÍ7Tft«ÍTác 4 0 0 0 koronától kezdve, haíales. t.-. niuiü.a-
J I i g j e n " U U l Q 5 l i a 5 képtelenségre; bélyeg kéretik. 1-Vlviiii;osit
Kereslcedelmt Képviselő, Kyastya. 74.ri—la

katonai ügyekben nagy jártassággal biró
egyént, vagy intézetet keresoii sürg-ösan.

Czim a kiadóhivatalban. 6Ó47—lö

etés ideje:
tember.

tltetáö
minősé

5—20 cm*
trágyftzotL

temhep.
Pflanzweitc:
Bodenbeschaffenbrit

A MAUTHNER-FÉLE

hipneves

zárt és hatóságilag védett csomagok-
ban a törvényesen bejegyzett

medve - védjegygyei
valamennyi nagyobb vidéki

fűszer- és vaskereskedésekben
.450 kaphatók.

| C A Budapesten Andrássy-ut 23. szám alatt
létező Mauthner Ödön czég csakis olyan csoma-
goknál vállal teljes jótállást egészen , f r i s s és
valódi magvakért, amely csomagok r a g a s z t v a ,
a medve-ábrával és a Mauthner névvel jelölve
vannak, ugy a mint a mellékelt rajz is mutatja.

A magyar királyi államvasutak budapost-jobb.
' parti üzletvezetösége.

5960—V. szám.

Pályázati hirdetmény.
A magyar királyi államvasutak Selyp. Bátony,

Pálfalva és Salgó-Tarján állomásain létesítendő magas
épitméryek helyreállítása czéljából ezennel nyilvános
ajánlati tárgyalást hirdetünk.

A tervek a költségvetés, a szerződési tervezet, a
feltétfüzetekés a pályázati feltételek Budapest jobb-
parti üzletvezetöség pályafentartási és építési osztályá-
nál (külső kerepesi-ut) a hivatalos órák alatt megtekint-
hetők. Jogérvényes és kellőleg bélyegzett ajanlatok leg-
később f. évi márczius hó 15-én déli 12 óráig
I. osztályunknál nyújtandók be, lepecsételve eme fel-
irattal: „Ajánlat a hatvan-salgó-tarjáni II. vágánynyal
kapcsolatban létesítendő magas építményekre." Csak az
összes munkákra tett ajánlatok fognak figyelembe vé-
tetni. Bánatpénz fejében legkésőbb f. é. márczius hó
14-én déli 12 óráig 2500 frt azaz kettőezerotszáz forint
készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értók-
papirokbaa gyüjtő-pénztárunknál (külső kerepesi ut)
lefizetendő.

A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem
csatolandó. Az értékpapírok a budapesti, illetőleg bécsi
tőzsdén a legutóbb jegyzett 14 napnál nem réjribb ár-
folyam szerint számittatnak, de névértéken felül számí-
tásba nem vétetnek. Posta utján beküldött ajánlatok ós
bánatpénzek térti-vevénynyel adandók fel. Az ajánlatok
között a szabadválasztási jogot magunknak fenntartjuk.

Budapesten, 1898. február hóban.

Az üzletvezetöség.
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MINDENFÉLE
Művészek kedveltjei. A háziállatok kedvelése

igen nagy mértekben van elterjedve a müvészvilág-
ban, különösen a színészeknél. Ott, ahol a szebb
érzések, a barátság és a szeretet csak külsőségek,
ott igazi, mélyen gyökerező szeretet lakik az állat-
világ egyik-másik faja iránt. Wolter Sarolta nagyon
szerette a kutyákat. Volt is neki hét darab; kö-
zülük három valódi japáni és egy kis fehér ku-
tyuska, amely mindig a boudoirban tanyázott. Hüb-
nernek, aki szintén a Burgszinház tagja volt, volt
egy hires kutyája, amelylyel nagyon sok kitüntetést
kapott kiállításokon Európa különböző városaiban.
Egyik olaszországi hegyi útjában találta ezt a ku-
tyát és magához vette. Később annyira meg-
kedvelte, hogy mindennap sajátkezüleg fésülte.
Gabiilonnak két szép dakszlija volt. Ezekről min-
dig tudott gazdájuk valami Münchhausen-izü dolgot
mesélni. Ezek a kutyák olyan hűek voltak, hogy
mindig gazdájukkal jártak. Elmentek velük az elő-
adásokra és ott mindig megvárták őket, akármilyen
sokáig tartott. Girardi-nak már kevesebb szeren-
cséje volt a kutyákkal. Gráczban fölszedett két haj-
léktalan kutyát, s mikor onnét Bécsbe ment, magá-
val vitte őket. A kutyák azonban nagyon hálátlanok
voltak a müvész iránt, aki kiemelte őket a gráczi
egyhangúságból és belevitte a bécsi élet eleven ára-
datába. Inkább szerették a müvész gazdaasszonyát.
mint őt magát s mikor otthagyta lakását, a kutyák
mindaketten ott maradtak az asszonynál. De ahogyan a
kutyákat szeretik, ugy szeretik a macskákat is. Schöne-
rer kisasszonynak, a Theater an der Wien igazgató-
jának minden szobája tele van macskák képeivel és
szobraival. Végtelenül nagy örömet szerzett neki
Kopácsy Juliska, mikor Amerikából három macska-
képet küldött neki, amelyek mind az ő fotográfiái
voltak. Ganéenek, a hires operettszerzőnek egész
menazsériája volt. Ötlábu kecskéjét csak legkivá-
lóbb vendégeinek mutatta. Nagyon szerette rókáit
is, amelyek parancsszóra barátságosan csóválták
farkukat és le törülték vele a kéziratról a porzót.
Két papagálya is volt : ezek mindig az ő kompo-
ziczióit rikácsolták. Volt ezenkívül egy egyfűlű és
háromlábú kutyája is s még sok csudaállata. Ez
volt az ő legkedvesebb társasága.

A tacskók vadászszenvedélye. A tacskók va-
dászszenvedélyéről és kitartásáról sokszor mesébe
illő dolgokat lehet hallani. Igy egyik német lapban
azt a szinte hihetetlen hirt olvastuk egy tacskóról,
hogy egy izben kilenczvenhét órát töltött egyhuzam-
ban a róka barlangiában. Egy erdésznek a tacs-
kója ugyanis egy róka-ásás alkalmával a barlangba
bujt s abból se ki nem jött, sem életjelt nem adott
magáról. Másnapon 4 méternyi hosszúságban utána
ástak, hogy a nemes ebet megmentsék, de eredmény-
telenül. Harmadnapra még 8 méternyire ástak, de
mindig eredménytelenül s miután a talaj nagyon ho-
mokos volt, az eb gazdája a további ásást abban-
hagyta, azt hivén, hogy a homokos talaj való-
színűleg összeomlott és igy a kutya sincs már élet-
ben. Negyedik napon mégis ujból nekifogtak az
ásásnak, és tiz méternyi hosszúságban igen mélyen
csaholást hallottak : ez arra késztette a munkásokat,
hogy sietősebben dolgozzanak. Egyszerre C3ak egy
összetépett nőstény rókára akadtak s később a
tacskó is megkerült, mely az ásással foglalatoskodó
emberek legnagyobb bámulatára még néhány agyon-
harapdált rókakölyket is elővonszolt. A 97 óráig
fogságban volt tacskó állitólag elég jó kondiczióban
volt és rá se hederitett, mikor hazamenet a legkö-
zelebbi korcsmában meg akarták traktálni s mi több,
a korcsma lóczáín heverésző macskákat még jól
meg is kergette, — ha tudniillik igaz és nem mese
ez az egész tacskó-história.

Az ördögszigetről. Rómában él a 74 éves
piacenzai Tibaldi Pál olasz tábornok, kinek egy
Flórenczben lakó őse, az ismert képíró, ugyancsak
Tibaldi Pál, a Michel Angelo tanítómestere volt. A
fehér szakállu öreg ur nyugtalan életének minden
részletére pontosan emlékszik. Az Ördögszigetről a
következő dolgokat beszélte el: Az Ördögsziget —
igy szólt — hol 13 évig éltem mint fogoly — való-
ban pokoli hely annak, ki ott kénytelen élni.
Kitettek ott a fát, füvet nem ismerő, kopár szik-

lára. Az ott levő — szerencsére hozzám hasonlóan
— csakis politikai bűnért elitélt „ szenvedők szí-
vesen fogadtak s egyikök lakást adott, mig
felépíthettem huszonnyolcz láb hosszú, nyolcz láb
széles saját kunyhómat, vert agyag padlóval
és szalmafedéllel. Bútorzatom szalmazsák nélkül
való faágy a párnám egy köteg szalma volt. Két
nagy kő, mint szék és asztal. Mind a tizenketten
erősen dolgoztunk, hogy mivelhessük a szikláknak
egy-egy kevésbbé vad zugát. Madarat fogdostunk s
halásztunk, amennyit a partról lehetett. Élelmet a
kormány a szomszéd Royal-szigetről küldött naponta.
Ez állott fejenkint; másfél font, csaknem ehetetlen
kenyérből, egy darabka régi húsból vagy zsíros
faggyúból, egy kevés paszulylyal vagy rizszsel és
olajjal és hat czentiliter, tafia nevű, szeszféléből.
Sorban főztünk s én hires szakács lettem olasz éte-
leimmel, melyeket 1848-ban tanultam volt főzni mikor
Olaszországban küzdöttem mint önkéntes Ausztria
ellen. Lehetetlen leírni, miként kínoztak felügyelőink.
Lánczra vertek, kötéllel ütöttek, mig félholtan az
ágyba kerültünk. Ledru-Rollint, Mazzinit s a philo-
soph Campanellát — bár nem voltak Frankhonban
— együtt itélték el velem élethossziglani deportá-
tióra ama vád súlya alatt, hogy összeesküdtek III-ik
Napoleon élete ellen 1857-ben. Ledru-Rollin 10,000
forintot adott Nino Bixio tábornoknak, hogy szer-
vezzen csapatot megmentésemre. A sikertelen ismé-
telt kísérletek csak még rosszabbá tették helyzete-
met. A franczia sajtó és közvélemény folyton kö-
vetelték szabadságom visszaadatását, melyet végre
megnyertem.

Motoros bölcső. A motoros bölcső: az a
legutóbbi napok legnevezetesebb találmánya. Az
elmés szerkezet segitségével egy gyönge csavarásra,
amelyet fekvő helyzetben félálomban is megtehet
az ember, a bölcső ringásnak indul. Lehet egészen
lassan is. gyorsabban és nagyon gyorsan is ringatni,
egészen tetszés szerint. Az orvosok, mint minden
modern találmány ellen, ugy ez ellen is állást fog-
lalnak és rendkívül egészségtelennek nyilvánítják.
Az apák, anyák és dajkák óriási tömege azonban
határozottan hive az uj találmánynak mert ennek
segitségével sok álmatlan éjszakától menthetik meg
magukat. A motoros bölcső minden tekintetben
biztos. Kiesés, vagy széditően gyors mozgás lehe-
tetlen. Angolországban már is szépen el van ter-
jedve.

A nők és — a dátum. Ismeretes dolog; hogy
a nők általában elvi ellenségei a levélre való dá-
tumirásnak, pedig akárhányszor megesik, hogy az
ember szeretné tudni, hogy egyik-másik levelét a
hétnek melyik napján irták ? Egy párisi papirgyá-
ros, megértvén a kor intő szózatát, olyan levélpapír-
dobozokat bocsátott forgalomba, amelyekben a hét
mindenik napjára más színű levélpapírok vannak.
Igy például hétfőn világoszöld, kedden halovány-
rózsaszin, szerdán sápadtkék, csütörtökön krém,
pénteken szürke, szombaton sárga, vasárnap pedig
gyöngebarna. Ez az ötlet, ha egészen nem is segít
a bajon, mégis jó szolgálatot tehet a levelező
hölgyeknek. Csak aztán el ne cseréljék mindig a
papírokat!

A legügyesebb mászók. A vadkecskék a leg-
ügyesebbek a magas hegységekben tartózkodó álla-
tok között s még a legmeredekebbnek látszó szik-
lákon is találnak rá helyet, hogy szükség esetén
azon baj nélkül végig száguldjanak. Állandó lak-
helyük az erdőhatáron tul, a magas hegység kopár
vadonjain van, ahová még a leggyakorlottabb hegyi
vadász sem követheti őket. Az Alpesek világát ré-
gebben fölös számmal lakta a kőszáli kecske, de az
emberek üldözése annyira leapasztotta számukat,
hogy ez az érdekes állatfaj manapság már csak-
nem a végelpusztulásnak néz eleibe Humbert olasz
király piemonti vadászterületén van talán még leg-
szebb állománya, ahol Viktor Emánuel akkori
olasz király évtizedekig különös pártfogásában ré-
szesítette ezt az érdekes vadat, mely aztán a rend-
kívüli óvás és gondozás mellett szépen felszapo-
rodott.

Jó tanács. X. Ma sehogy nem hasonlítok ön-
magamhoz.

T. Ragadja meg ezt a perczet és fényképeztesse
le magát!

AZ UJ ZRÍNYIÁSZ
(Politikai és társadalmi tréfás rajz.)

Ma: MIKSZÁTH KÁLMÁN. (11)
Háromszori „Jézus" kiáltást hallattak, a.

rendes hadi szokás szerint, ha ellenség közel-
gett; de itt ellentállásról szó se volt, kisérte-
tekkel nem lehet harczolni. Keresztutra jutot-
tunk! — kiáltá fogvaczogva a vasgyuró Pata-
csics; (Az oktogonnál voltak.) Szétfutottak
babonás rémülettel. Maga Zrínyi Miklós is ke-
resztet vetve, félreugrott s roppant csodálkozék
a sarki rendőrön, aki kezeit mellén összefonva,
egykedvüen nézte a szörnyű jelenetet.

— Mik ezek ? kérdé a rendőrtől, mihelyt
eltűntek a kisértetek, ugyszólván siri csöndben,
nesztelenül s látta, hogy semmi baja se történt.

— Ezek a „Hunnia-kerékpárosok" — fe-
lelte a rendőr, katonásan köszönve.

- Meghalt lelkek?
— Dehogy. Többnyire jámbor kereskedő-

segédek.
A megrémült lovagok visszaszállingóztak

apránkint, de a borzalmas látvány megrázta
őket, mulatókedvük lelohadt, rögtön vissza-
mentek az éji szállásukra.

A. következő nap, és még azután is
napokig, kifogyhatatlan sorban következtek az
ünnepségek: fáklyás-zene, ebéd Bánffynál,
kirándulások a Margit-szigetre és a „Szép
Juhászné"-hoz. (E hegyek közt sok jó órát
töltött, valaha Zrínyi Miklós, mátkájával, Fran-
gepán Katalinnal.) Eközben a megyékből ér-
kező küldöttségek fogadtatása is sok időt vesz
igénybe, s amikor ennek vége lesz, átve-

szik őket a fővárostól a mágnások ; estélye-
ket rendeznek tiszteletükre, leviszik birto-
kaikra, vadászatokra és mikor a mágnások ra-
jok unnak, akkor jön majd a gentry és igy
örökké lejebb-lejebb, mig csak az egész szal-
maláng ki nem alszik és legföljebb egy kis ko-
rom marad utána.

Ne ijedjen meg a nyájas olvasó, nem lesz
kénytelen végigdöczögni a sok ünnepélyen és
ebéden: unalmas lenne az mindenkinek, még
nekem is (hiszen végigenni sem jó, nem hogy
leirnii, de a Redoute termeiben rendezett disz-
banketet, melyen vagy ezeren vettek részt,
mégis részletesebben kell érintenem - de
ígérem,: ebben is rövid leszek.

Fényes és emlékezetes banket volt a z ;
ott voltak a magyar közélet összes kitűnőségei,
ugy, hogy még az asztal végén is csupa excel-
lentiás. urak ültek. Ott volt az összkormány
(Zrinyi Schlauch bibornok és báró Bánffy
Dezső közt ült), a Budapesten időző arisztokra-
czia férfitagjai, a főrendiház és a képviselő-
ház elnökei, alelnökei, az országos képviselők,
a birói kar oszlopos tagjai, közös hadseregbeli
tisztek, Lobkovicz herczeg is megjelent, hon-
védfőtisztek számosan, akadémikusok, irók, mü-
vészek stb. Az első felköszöntőt a "Poulardes
de France "-nál Bánffy Dezső mondta a király
egészségére, azután gróf Karolyi István emel-
kedett föl:

. „Uram, uram, gróf Zrínyi Miklós tisztelt bará-
tom uram, szállok hozzád!"

(Zrínyi arcza láthatólag sugárzott a meg-
tiszteltetéstől, hogy gróf Károlyi István per tu
szólította.)

"...Hasonlíthatnálak, tisztelt barátom — igy
folyt a toast szövege — ama bizonyos Leonidás nevü
egyéniséghez, ki a termopilei szorosban lelvén hő-
sies halálát, a történelem egyik tündöklő csillagát
képezi mielőttünk, kik a hazát szeretni már a
bölcsőben tanultuk (Élénk éljenzés.) és kíknek szi-
veiben a dicső példák felgyújtják a legszentebb
lángot.

Már mint kis gyermek, midőn a nagykárolyi
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téteken virágokat tépdesve és pillangókat fogdosva
futkároztam, sokszor elábrándoztam nagy tetteiden is
tettvágy buzogtatta ifjonti véremet, feszítette ide-
geimet és együtt tanultam nagy nevedet kiejteni a
Leonidáséval, eltelve büszkeségtől, hogy magyar
vagyok. (Élénk éljenzés.)

De most még se hasonlitlak össze Leonídás-
sal. Mert ezen Leonidásnak minden nagysága mel-
lett mondhatnám azt: "Ön, uram. csak félig ha-
sonlit a mi Zrínyinkhez. Mert ön is meghalt
hazájáért, Zrinyi is meghalt, de Zrínyi fel is táma-
dott érte." (Hosszantartó zajos tetszés.)

Valamiképen Csaba királyfi, Attila fia, elhozza
harczolni a rege szerint holt vitézeit, ha a hazát
rész éri, száguldó paripáik lába alatt porzik az ut,
egy fehérlő tejutnak nevezett íven az égbolton, te is
eljövél, tisztelt barátom, holtaidból, holt vitézeiddel,
többé nem dobogó, kihamvadt szived megérezvén.
hogy az imádott hon fölött vészföllegek tornyosul-
tanak. (Zajos felkiáltások : Ugy van. ugy !)

Nem török-tatár pusztit most e honban, ha-
nem egy borzasztó szörny: a korrupczió. Jókor

jövél, Miklós barátom. Isten hozott! Isten éltessen'"
A szép toastra felhangzott a harsogó

éljenzés, a Berkes tussa. Zrínyihez odasereg-
lettek koczczintani, mire ő, az idejebeli törökös
mód szerint, hajlongott, kezét előbb homloká-
hoz, majd a melléhez értetve, aztán nagyúri
gesztussal intett Radován diáknak, hogy feleljen.

Radován diák fel is állt és egy hosszú
latin beszédet vágott ki ura helyett. (Schlauch
bíboros egyébiránt azt mondotta, hogy nagyon
culinaris latinság.) Sajnos, a stenografusok nem
tudván latinul, a beszéd szövege nem örökit-
tetett meg.

A feketekávénál, amit egyébiránt egyik
vitéz se akart megkóstolni („Maradjunk csak a
pezsgőbornál" szólottanak), amint a vendégek
helyeket kezdtek változtatni, az amabilis kedély-
hangulatban Gyulai Pál is odaférkőzött Zrínyi-
hez és megfogván őt, elvitte Görgey Arthur-
hoz, hogy bemutassa őket egymásnak.

Zrinyi hosszasabban társalgott a daliás
szép arczu öreg úrral, kinek fehér haja egész-
séges piros arczot borit, kinek fején levő nagy
forradása kemény koponyáról tanúskodik, mig
okos kék szemeiből szelíd lélek néz ki.

Mikor elváltak, Zrinyi kíváncsian kérdezé,
ki volt ez a derék, igen okos ur.

— Ez a jelenkori Magyarország legna-
gyobb hőse — felelte Gyulai, de mások se
mondtak ellent.

Zrinyi arcza ugyszólva kipirult az ér-
deklődéstől.

— És mit csinált ?
Elmondták röviden a hadjáratait, győzel-

meit, — lélekzet-elfojtva hallgatta, mint egy
gyönyörü tündérmesét.

— És aztán, aztán? — sürgeté mohón.
— Aztán letette a fegyvert Világosnál.
— De hát mért tette azt? !—pattant fel

Zrinyi és villámok czikáztak haragos fekete
szemeiben.

— Mert nem tehetett egyebet. Derék do-
log volt tőle. Mert ezer meg ezer magyar éle-
tét mentett meg vele.

Zrinyi lehajtotta a fejét lehangoltan a
két könyökére és elgondolkozott a hallottakon.
Összehasonlította az ő életét amazéval. Komor
ködként gomolygott előtte a két pálya egy
perczig: „Miket beszélnek ezek s miket tettem
én ? Milyen felfogás ! Lehet-e ez ?" — aztán
hirtelen felocsúdva, mintegy magának monda :

- - Vagy én, vagy ő, de valamelyikünk
semmiesetre se hős.

Már oszladozni kezdett a díszes vendég-
sereg ; ott künn a ruhatárban nagy zenebona
kezdődött a kábátokért, botokért, de ő még

ezen tűnődött.
(Folytatása következik)

KÉT ASSZONY
BARANCZEVICS SZ. KÁZMÉR REGÉNYE

oroszból fordította SZABÓ ENDRE (37)

Pavlovics Mihály már régen ismerős a
Giljukov-esaláddal, de idáig nem igen ügyelt a
rövidruhás leánykára, aki még a haját is két
varkocsba fonva viselte. Az utóbbi napokban
azonban közeledett a leánykához, gyakran be-
szélt vele négyszemközt s ugy találta, hogy ez
a kedves leányzó valóságos vadrózsa. Ugy is
hivta.

De a „vadrózsának" megvannak a maga
nézetei, amelyeket persze könyvekből olvasott
ki : igy például nem tetszik a Pavlovics Mi-
hály foglalkozása, ez különben ennek magá-
nak sem tetszik s mihelyt fel tudná azt cse-
rélni valami mással, rögtön azon volna, hogy
a feledés homályába merüljön az, hogy ő va-
laha ügyvéd is volt. Igy mondja ezt Pavlovics
Mihály a „vadrózsának" s ez hiszi azt, amit
neki mondanak.

Pavlovics Mihály mindenfelől csak szépet
és jót hall a „vadrózsáról." Hogy az tiszta és
ártatlan teremtés ; korán kel, sétál, olvasgat,
varr, vagy himez ("kedves, nagyon kedves"), a
madarakat eteti s azokkal játszik („megható"),
soha sehová sem szokott járni. A minap a
„vadrózsa" elveszett . . . Az szörnyűség volt.
Az egész házat lábra állították, az expediczió
élére maga a Giljukov állt Szoszipatr kocsissal s
ugy mentek el a tengerhez a kis „ vadrózsát" ke-
resni. Makarovna, a dada, folytonosan magánkivüli
állapotban volt s egy időre elvesztette a be-
szélő képességét. De estére minden kiderült és
szerencsés véget ért : a "vadrózsa" hazajött
magától s megjelenésével ragyogást és örömöt
terjesztett szét az egész házban. Kiderült, hogy
a "vadrózsa", a tengerparton sétálva, maga
köré gyűjtötte, csupa részvétből, a halászok
szurtos-piszkos gyerekeit s azoknak felolvasást
tartott Andersen meséiből.

Pavlovics Mihályt már egészen családtag-
nak tekintik Giljukovék: ott szokta magát ki-
pihenni, ha kifáradt a bíróságok és kliensei kö-
rében.

Miután arra a váratlan felfedezésre, me-
lyet fentebb emlitettünk, rájött, haza küldte a
kocsisával az irattáskáját, megüzente, hogy nem
fog ma otthon ebédelni, aztán átült egy bér-
kocsira s a Péterhofi pályaudvarba hajtatott.

— Élni kell, élvezni kell az életet, amig
ez módunkban van — gondolta Pavlovics Mi-
hály, amint bement a pályaházba — hanem
addig is ebédeljünk meg.

S ebédet adatván magának, nagy étvágy-
gyal evett, aztán kényelmesen elhelyezkedve
egy első osztályú kupéban, elindult Oranien-
baumba, ahol Giljukovéknak nyaralójuk volt.
Igen csinos nyaraló volt ez, csupa fák közt
a tengerparton, kilátással a tengerre ; maga
az öreg Giljukov építette egészen orosz sty-
lusban. Giljukovék már áprilistól kezdve egész
októberig ott laktak ; állt pedig a család az öz-
vegye Gil]ukovon kivül a már emlitett leányból,
Szavelyevna Annából s s két fiúból, akik a
kereskedelmi iskolába jártak. Az öreg Giljukov
ritkán jelent meg a társaságban, hanem meg-
húzódott a szobájában, legfeljebb a gyümölcsös
kertben sétálgatott néha,

— Nagyon szótalan ember — mondogat-
ták róla a cselédek, az öreg Szoszipatr kocsis
és az egészen öreg, félig már megvakult dada,
Makarovna, — csak csuklya kéne rá és szép
barát volna. Attól kezdve, hogy meghalt a fe-
lesége — oh, beh jó asszony volt, az Isten
nyugosztalja — egészen elhallgatott a mi urunk.

Paulovics Mihály pálczájával vidáman ha-
donászva ment a nyaraló felé. Arra gondolt:
mint fogja őt fogadni a „vadrózsa", hogy fog
az a kedves kis lány elpirulni, megzava-
rodni, stb.

— Bizony, derék leányka — monda ma-
gában Bargyin — csak meg tudjak szabadulni
Olgától. Már igazán meguntam ezt az életet.

Bement a kertbe, meglátta ott a fák közt
babráló Giljukovot s a legnagyobb közönynyel
elmenve amellett — mert a házhoz járók kö-
zül senki sem tartotta kötelezőnek, hogy az
öreggel szóba álljon — bement a virágos
kertbe. . • •

Anna a balkonon tilt s ugy el volt me-
rülve a háztetőn röpködő galambok nézésébe,
hogy észre sem vette Bargyint.

Pavlovics Mihály megállt egy terebélyes
orgonabokor mellett, keresztbe fonta karját s
elragadtatva gyönyörködött Annában. Anna
egyszerü, kékszalagos fehér ruhában volt. Pav-
lovics Mihály sokáig állt ott mozdulatlanul.

Egyszerre ijedt kiáltás hallatszott a bal-
konról. Pavlovics Mihály előresuhant.

— Mi az ? mi történt ?
— Ott, ott . . . nézze — szólt Anna az

égre felmutatva, — ah, szegénykék!
A keringő galambok közt tudniillik várat-

lanul megjelent egy vércse. A galambok egy
pillanat alatt mind ott voltak már a háztetőn,
a levegőben fehér tollak röpkedtek, puskalö-
vés hallattszott s a vércse már csak mint
egy fekete pont látszott a távolban. Mindez
oly gyorsan történt, oly váratlanul, hogy senki
sem tudta, mi az, honnan jött a hirtelen se-
gély, csak a szétoszló füstfelleg mutatta, hogy
a lövés az udvarról jött.

— Megsebbzett vagy egyet ? — kérdezte
az öreg Szoszipatr kocsis, megjelenve a kert-
ben egy puskával, rátámaszkodva, mint a botra;
— a semmirevaló ! Már régen lesek rá. Meg-
menekült, mit csináljon vele az ember. Aj,
milyen ravasz !

S Szoszipatr ezzel eltűnt a szinről.
— Ugy látom, nagyon megijedt ? — kér-

dezte Bargyin a leánykától, látván, hogy annak
bársonyos szempillái még mindig remegnek.

— Nagyon! Azt hittem, hogy a vércse
valamennyi galambot megöli.

— No de ugy látom, hogy kedvenczei
közül egynek sem történt baja.

— Hát a tollak? nem látta, hogy röp-
ködtek a tollak? Azt hiszem, hogy az, ame-
lyik sebet kapott, meghal. Azt mondja Vászja,
a boltos inas, hogy mindjárt megnézi.

— Ki az a Vászja?
— Hát az, aki a galambokat röpitgetí.

Roppant szereti a galambokat.
— S kegyedet is megtanította erre a

sportra ?
— Hát ez sport? -
— Ugy tudom. Különben magám sem

tudom.
— Jaj, hogy dobog a szivem.
— Szegény szív! Az mindenért szenved.

A múltkor egy eltaposott férget sajnált meg ke-
gyed annyira.

— És ön nem ?
— Bevallom, hogy nekem csak kellemet-

len volt a látása.
Anna szemrehányó pillantást vetett rá.
— Rossz ember! Ezt nevezem aztán

megkérgesült szívnek.
— Hogy-hogy, kedves „vadrózsácska",

kegyed azt hiszi, hogy az én szivem megkér-
gesedett?

— Hogyne ? Mit csinált ma azon az utá-
latos törvényszéken ?

Anna valamely érthetetlen okból azt hiszi,
hogy Bargyin egyebet sem csinál, mint hogy
valakit mindig tönkre tesz, megekszekvál.

— Miért kérdezi ezt ?
— Azért, hogy végre unja meg és dobja

el a mesterségét.
— Ez mihamar megtörténhetik — felelt

Bargyin talányosan.
— Bár ugy lenne! Nem sétálunk egyet ?
— De épen azért jöttem el.
— Akkor jerünk a tengerhez. Várjon,

veszek magamra valamit.
Anna elment, Bargyin pedig lelépkedve a

garádicson a kertbe, leült egy loczára és elkez-
dett a pálczájával a homokban babrálni.

öntudatlanul is a 6000 számot irja a ha-
mukba : ez az ő évi jövedelme, ehez hozzá-
vetőleg hozzáírja még az Anna hozományának
kamatait: 2000, aztán összerántja szemöldökét
és idegesen széttörli az irást a homokban.

„Kevés", gondolja magában, "s ő még
azt akarja, hogy dobjam el az én kiállhatatlan
mesterségemet, oh, naiv gyermek."

— Itt vagyok, — szólt Anna, megjelenve
egy könnyű felöltőben, fején széles szalmakalap-
pal, amely alatt az ő kedves arcza még ked-
vesebb ; — Druzsok, jer ide ; sétálni megyünk
Druzsok, sétálni.

(Folytatása következik.)
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SZÍNHÁZAK.
Budapest, szombat, 1893. február 26-án.

NEMZETI SZÍNHÁZ.

£vi bériét 47. Havi bérlet 23.

L e a r k i r á l y .
Siomorujátek J feivon. Irti :

>eare. Ford. Vorüsma.-tv
Mihály.

Személyek:

A franczia király
A burgundi fejéii.
Curawuil
Aibun fejedelem
Kent, grúf
Gtoster, gróf
E'isard. tia
Edmunti
Bulunü
Qoneril
Kegac
Gurdéüa

Kezdete 7 órai;

Horvá
Pálfi
Bukó
áüinlu
Berts
t'gress

zay M.
'.í ;ay
.jk I.'

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Évi bérlet 34. Havi bérlet 16.

S h e.
Fantasztikus ballet két részben,
li. képben. Kéniéndr J.»cötul és
Beér Józseftől. Zenéjét Mader

RaouJ szerzetté.

Személyek :

Kaiykrates
Amenaetas
Isis, istennő
Főpap
Aien-Kan-Ra
Avesha1) Libella
:í) LibeUa
3) Libeüa
Csapatvezér

Kezdete 7

Carbone
Zsuzsanits
-Németh
Fekete
Gáborhelyi

Barbieri
Balogh
Schmidecfc
Csoregh
Gaszner B.

órakor.

NÉPSZÍNHÁZ.

1000
Történeti szinmü

év.
3 felvonásban.

1U képben, irta és zenéjét szer-
zetté Verő György.

Személyek :
Árpád
Almos
Deér
Burz
K^tUag
KÓTÓ

Lgy magyar
Lprauda
Marku
Begleni.-za
Anicza
íitTÚU
L'por
Csilla

Kiss M.
Horváth V.
Szirmai
JNémeth
Toliagi
L'jvári
Rasku
Lubiiiízsy
Hortobágyi
Vidoiné
V. Margó
Szabó
Ferenczv
Bártíai "

I Kezdete 7 órakor.

VÁRSZÍNHÁZ.

Xagr térlet 60. Bsm bériét 12.

A pilíangócsata.
Sziamü 4 felv. Irta Sadennann
Hermann. Fordította Márkus M.

Személyek:
Hergentheim Yizvári
Elza, üzv. Sebmidtné TöröfcDíoíya
Laura i
Kózsika
Vogeí Vilmos
Winkeimana
Max. fia
Keszler Richárd
Kosinczky dr.
Irudaszulga

y
Cs 4ís2esi
Csillag T.
Züabi

Iránt;
Sádav
Horváth
Abonyi

Kezdete ? önkor.

VÍGSZÍNHÁZ.

613. szám. 613. szám.
Másodszor.

Vége
a szerelemnek.

Satyrikus színjáték 4 lelt. Irta
Brarco Roberto. Fordította Radö

AntaL

Személyek:
Fontanarosa Anna Láaczy I.
Fontanarosa Arturo Fenrresi
Salvetti Fnlrio Gőtfi
DAlma Giuliaao Tapoiczai
Dionigi Sandíö gróf Rathonyi
Albenga Renato Gál
Rispoü Gustavo Szerérni
Antonio, szolga Győző
Filippo. kertész Bárdi

Kezdete fél S órakor:

MAGYAR SZÍNHÁZ.

Először.

B ö c s ő d a I.
Falusi történet egy felvonásban.

Irta Sziklai Koméi.

Személyek r
Sclmlcze Vilmos Mátrai
Marianna, neje Borovszky
Rununel Ferencz Szilágvi
^lagda, neje Hettyei A.
Grimm, orvos Székelv S.
Schambach Antal Füredi' Béla

Utána:

A báránykák.
Operetté 2 feívonasban. — Irta:
Liorat. Fordította: Mskai EmiL

Zenéjét szerzetté: Vamey.
Szemelvek:

Badurel
Ciixistian
FifreÜB
Joseph
Emeraldine
Alice
Grohichon
üennaiae

Sziklav K.
ttajtnpr

lyányi A.
Feréiczr K
Láng Etel
Felhő R.
Csíki.
Rózsa L.

Kezdete 7 órakor.

Ritka alkalom, Házeladás Budapesten.
30 évii adómentes, 1 klasszis épités 7% tiszta jöredeleni
1ÜÜ. 000 frt szükséges. Továbbá egy 3 emeletes bérház
15 évig adómentes, 10°/0 tiszta jövedelemre 70.000 frt
készpénz szükséges ; esetleg pesti házra avagy telekre
elcserélendő. Ágens kizáratik: csakis komoly vevők

nyernek felvilágosítást, szóbelileg vagy levélíleg.

BUDAPEST,
Gsokonai-ntoza 10/a szám.Reich József

— ^ 5 SzáUoda- és k&véháx-tatajdonos.

Üdvös tanács.
Köhögésnél, rekedtségnél, a torok és légzési szer-
vek működési zavarainál Egger biztos hatása

HEellpasztiüái
veendők. (1 doboz 50 kr. és 1 frt. Próbadoboz
25 kr.) A gyomor rendetien működésénél radikális

, hatásúnak bizonyultak E g g e r s z ó d a pasz t i l l aL
(1 doboz 30 kr.» Mindkét szer kapható minden
gyógyszertárban. — Fö- és szétküldés! raktár Ma-

gyarországon ; £7}

Színházi műsorok.
i

! Vasárnap d. u.

i Este

nemzeti Szfniiáz

Stuart Mária

Folt, amely
tisztit j

Vír Szinhiz

—

M. kir. Operahíz

Carmen

Vig Színház

Szőke
Katalin

Vége a
szerelemnek

Nép Színház

Hoffmann
meséi

A baba

1
Magyar Szlnbáz i KII!II«IT Szmyz

A könyvtáros' —

A gésák —

1

Bőr- és szépség-ápolás szakorvosa.

Meiuniv. Dr. Révész Benő
Budapest, VIII., Kerepesi-ut 63.1. em
24 évi gyakorlat, a berlini és bécsi kórházakban szerzett ta-
pasztalatai alapján gyorsan ás alaposan gyógyítja az összes

bSr>y ideg- és nemi bajokat. Szépség!
hibákat s

szeplö, anya- és májfolt, pattanás, szemölcs, rézorr, fagyos
végtagok, hajkorpa, hajhullás, sebek; szakszerű tanácscsal

szolgál az arcz és kézápolásra.
Feltünő eredménynyel gyógyítja a titkos betegségek név
alatt ismert Ossse* férfi- és női bajokat és ások követ-

kezményeit.

Rendel: d. e. 8—12, d. u. 3—5, este 7—8 óráig

Levelekre azonnal válaszol.

Kívánatra gyógyszerekről is gondoskodik.
Mindenkor mély diskréczió.

Sztoes figyelmeztetésül

Stektro-Volta-
Xereszt.

Bem lehet eléggé ajánlani
minden embernek, nogy

hordja mindig- a „VO&TA-
XERESZTET", mely az ide
geket exősiU, megújítja a
vert es az egész Tiiagon össze-
basonlithatlannak elismert szer
aköretkezőbetegségeinél: kösz-
vény, rneiuna, neoralgia,
ideggyengeség', álmatlan-
ság, hideg kezek és lábak,
hipoohondxia, sápkor, asth-
ma, bénulás, görcsök, bőr-
betegségek, aranyér, gyo-
morbajok, influenza, köhö-
gés, süketség, ffilzugás,
fej- és fogfájás »tb. stb.

Az életerő önkény telén el-
veaxtése, tehetetlenség és
elgyengülés a rVolta-ke-

tesxt* folytonos viselése ál-
tal gyógyíthatók.

és leányok
a kritikus időkben csalása Volta-
Keresztet hordják, mert ez úgy-
szólván, mindenkor csillapitja a
fájdalmat, villanyos árama megóv
kellemetlen következményektől,'

amely már oly sok fiatal életet
oltott ki a kritikus időben.

B^^liitTiifni köszönő é s el is-
merő levé l á l l rendelke-

zésre. 332

1 drb árai írt 80 kr.
2 frt beküldésével (bélyegekben
ja) bérmentve. Utánvét mellet
20 krral több. Valódi minőség-

ben csak

REIF MIKSA
Sygíenikus központi xaktá-

rában Budapest,

Ensébet-kwut6,l.em,ajtó10.

felvétetnek lapunk kiadó-
hivatalában,

VIIIH imMű SS. ssim

Szállításra knrülő áruk, valamint kereskedelmi
czikkek bútorok, stb.

előlegezések nyújtása mellett, valamint

ír a m kezeléseket,
áruk házhoz szállítását és továbbítását

a legjutányosabban és legpontosabban eszközlik

Roekensteiif testvérek
» szállítók

Budapest, Bálvány-utcza 4.539 I

e s é s z f e k e t e sériV-íld

tartja a bőr épségét.

fcrnoknDt

fcrnolcnDí

meg

világoscipönekszép fény
ad es épen tartja a bort

asabad., finom fényt ;\d és
'_ inég nedves időn sem veszti a

* szint, nem piszkitja a ruhát,
a bőr puhává, vizáthatatlanná és elpusztitha-
tatlanná lesz. 1 nagy czim-kücsüg lü kr.

szabadalmazott folyékony pom-
pás fénymáz, mely kefélés nél-
kül sötét-fekete, lakkszerü fényt

ad. Üvegben 10 és 20 krért. Wixint világos
czipőknek is készitetetnek.

szabad, elsőrangu talpvédö
szer. Impregnált talpak három
annyi ideig tartanak, mint má-

sok és nem vesznek fül nedvességet. Legjobb
védelem hideg és nedves lábak ellen 1 üveg25 kr.

Kapható a hasonló szakmáju üzletben, valamint

a gyári raktárban: ¥ien, Schulerstrasse 21.

Cs. kir. szab. vegyi gyár,
alapittatott 1833-ben.

Stefan Fernolendt, Wien,
Budapest, Lipót-körut 24.

korona
az a legnagyobb nyeremény, mely a

legkedvezőbb esetben a

Vl-ik osztályának húzásai alkalmából

márczius 9-től április 6-ig
kisorsolásra kerül. Ezen osztályban

30.000 pénznyeremény
ikszesen 55G

9.550.000 korona
Sorjegyeket szétkilld, mig a készlet
tart, a'pénz előzetes beküldése vagy

utánvét mellett 6s pedig :

1 egész 1 fél 1 negyed 1 nyolezad

80 frt 40 frt 20 frt 10 frtért

L u k á c s V i l m o s fftelárusitó v.

EISELE
Az ezredévei országos kiállítás alkalmával a legmagasabb kitüntetéssel; a „MILLENNIUMI DÍSZOKLEVÉLLEL" kitüntetve.

- ríj-* —-mm • — réz"» éro2anü- és gőzkazán-gyár,
I f i ^^S t > I - BUDAPEST, V., KÜLSŐ VÁCZI-UT 138.

^ ^ ^ ^ssssss^^sss^s^slslss» ssssssssfli I a ! ? r ) Hegesztett munkék,

Gőzkazánok, víztisztítók, rservoirok, csővezeték, felszerelvén/ak.



20. oldd. — Budapest. Í3S8. inni• í-ií
Szombat, február 28.

cs. és kir. H3V. zongoragyárosek Julapest, (Siidla-tér (JCaas-palota]
Legrégibb, legnagyobb c-s legjobb hiniovii Z^I^LT-;; S harmóiiiuui-ilzlet Magyarországi ;m. Alapit-
í a t o t l l S 3 ő - b d c . — A világ logjobk zong..rái. mint B ö s e n ü o r f e r , B e o h s t e i n stb. csuk IM:<;> %

kaphatók. — H a j y k'51o3ííjiintéz«t.

r. Lengiel Frigyes-féle

: • . ;. .'j-Lí í.'.'. •.-..i-k M.át. t.i-gv
1,1 iti. J.i ti-.i TH.~Z<.Í —tai nyújtóit

it-.ir' •- .í'i • . . ^-..1-..I..J.U v-egyi ei-

i „ • l i [ . • r ' . • '» k^-r t . ;\ a bar fetso
hazsjeit lerántja es ez altai az alsó tisztított bőr fiatal
sznbeu és udeségben 02 napvilágra, megszüntet xais-
dencemü kiütést, szeplot, vö ös foltodat es aayafolío-
fcat, simítja a ránozos bőrt és a bimlőlialyeJcet laasan-
Mnt teljesen eloszlatja és az arozbőrnelt óda et> «_fesz-

ség-es színt kölcsönöz.
1 korsó át-a használati utasítással cgyütft.&O.
A ujirfu bai/.-aiii dr. [..-agiet Frigyes-féle

Benzoe-szappasa
ajánlatos. I-,-. 6 0 r« 35 kr. Kakúrun imn<ies_ jobb

.orr/úí: r»«zi ;•< Torok «?czaef
! VII". Kintiv-utcía 12. sz. Í23TÍ

paszta
szappan nélkUL

Legnjabb felülmnlliatatlaxi
f ogtisztitó szer.

Szab. zárral ellátott köcsögben.
Miniienutí kapható. BEindenfitt kapható.

Société de produits hygiénlques.
STAPLER & Co., Bécs, XVEII., Genizgaasc 27.
Raktár: Dr. Egger Leó és Egger I. K-ógytárában • .NádorMiOf,

Budapest, VI., Váczi-körut 1T. sz. •»*

ÜAAAAáiAAáA4A4AA.

betegségek ellen.
Páratlan siiisrü gyóg-yliatásai folytan legmeleg-att-

ben ajánüiató.

Tivadar
hydfo-elsktrotherapfai rendelő intézete

Budapest,Teréz-körut44.1. em.
Az ideg- s nemi betegségek elnevezése alatt

rej!ö különféle legelhanyagiiltabb bániaknak,
m;;kac< borbajok iíjukori könnyelműség folytán
fellépett bármily nagyfokú gyengeséfifi álla-
potoknál a/ általain alkalmazott Katapiiorese
irvógymóil összes gyóg-yuiódokat hasoiilit-
hatlanul s messze felülmúlja, a mennyiben
gyógyszerektől menten néhány nap alatt gyö-
keres, állandó s teljes gyógyulást biztosit.

Inti-Í> íi :u a iiiuiicrn hyjea es orvosi technika elsőrendű
vivmányai^zerint uatr.>fz;ibásu g\"ogrterriiekkel van berendezve.
Tapaszta l t , biztos és iryors eredmények folytán
honorár iam teljes gryógyuiás után fizethető- Külön
varetennek. Küluii be- s kimenet. Rendelés naponta, d. e.
9—l-ig. ií. i!. 1 -S-ig. Levflekrc tlijmentesen váíaszoítaük.

ás Fia
98. és kir. szabad, orthopaediai kötszerészek.

— Alapitiatott 1S6O. —
Csak V., Deák-Fcrencs-utcza 10- •*•

Fontos

ÚJDONSÁG.
Pollií-ei-fela

Mr szab >̂im m *
elismeivf i 1 > 11
na."Y t -

ugy e, 1' 11

- - le
o il

i >i"i..ti K.

d ü a i i ' -l'J frli;, k l taa'i.'1 ' -16 frti;Magrendeiesuei a test bősedé Loretta;.
G>snn k*k 11 ^ a fi. . í c - I-*1 \-~i

raktu- í r ; r~ fi i - ~er.k ' ' í i -««—

tft 1
M > ' f*

ât" es luv btij fe '-it W « \ J=.~ t« koan kap-
hatok v«iar_ t i l» j r iraiit frontaio-angol
ítTTttTTWT Jrn'ontoBroíísegrek, valódiad.
U U F i i u l jótaJíás m e l l e t t . Honié ere-
deti daí'uiin: tuviiiji 3. í. 6 es 8 forintért.
Lonié try-ikácl c»otr4|o:ra, tuczatjarS, 4,
6 és 9 fit. Capate mi-'-.c. (rövid) fehéri52Mft
taexatia 3é> 4 frt, r.-tBuc^szinü 5 és 6 írt.
Rktóiía tui«»t}* *, ó f-s s frt.

jlwmuj taezatja: 8,4, 6 és

4 éa 6 frt. Pei? Bonis Haase drbi* S ftt. Polf
Pórus Mans 11:̂ 1. darabja 2 fonnt 50 trajciár.
WtlM. óvspongyar tuczatja 4 és 6 fit. (4f

az egyedüli, mely sterilizálva baktériummentesen kerül
íürglmbaíürg;.lomba.

Saniias paradicsom
franczia rendszer szerint k

kivonat
konzerválva.

a kül.'üldró! hozotlnál jvfeb. ,
Kapható miiuien jobb elánisilónál

Glxoíla-ut Bt. TW

Olcsó társas-utazás

RÓÜÁEA ÉS ÜÁPOLYBA
Veiancze, Fiórenczen á t Indulás márcz. 22.

Részvételi á r a k :
Rómáig és vissza I. oszt. 195 frt.

- IL . 1 5 0 .
Xápolyig és vissza I. _ 250 _

„ II. . 200 ,

Teljes-
szállodai
ellátással.

Pro£peotu«t kívánatra kild: 516
a Gyógyfürdők, Üdülőhelyek é s Utazási

Központi Iroda
Budapest IV. ker., Mária Valéria-utcza 5. az'.

Tessék ide
figyelni,

Bavár árláanil iatérozottan
tessék aa 50703. szám alatt
tdnrényesen védett Volta-keresztet
kérői, "e szám a keresztbe van
vésve és a csomagoláson is lát-
ható, mert csakis ez a kereszt a

valóul Voita-kereszt.

Eiekiro

Az egész emberiségmeknem
ajánlbató eléggé, hogy a.
Volta-keresztet állandóan,
viselj a, GToabltí. az idegreket,
fölfrisaiti a vért és lütüno
hatását mindenütt elismerik a

SöVetkező kóros eseteknél:
Köszvény és rltenina, neu-
ralgia, í&eggyöTigeuég, ál-
ioatlanaágr, hidagr kezek és
lábak, hlpoiondrla, sápkór,
asztma, "béxralás, g-örcs, bőx-
b j oraorbaj, influenza,

, fej- és fogfájásnál
btb. stb.

Számos köszönő- és elismerő-
Ievél megtekinthető.

(SST Kérjen ün határozottan az
50703. sz. a. törvényesen védett
Volta-keresztet és figyeljen arra,
hp y miadtn keresztén rajta le-
jt 8 1 az -jO703-asszáni. mert csak
éÉzei a Zolta-kefer-zttel ért^k el
az iamer. határokat, minden egye-

be; utasitfon vissza. ~MB%

Darafija 1 frt 80 kr.
2. frt ' • üldése esetén,levélbé-
Iyejekl eo. is leliet, bél-mentesen

'ufit-riHtel'SO krnil drágább.
Xcm katolikusoknak Vclta-f>. 1-
kört oaillaKf^al tisyanazon ár-

ban küldök. A valódi

és

l
osakls 51T

F. Rabinovitz
küldi

WIEN, I , Wfillfischgasse 4.

Elsőrangu

szabónő
ajánlkozik a n. é.
hölgyközönségnek.

B U Ö A P E 9 T ,
Csengery-utcza 62/a, ,sz,

AAAAÁAAA

készpénzért^, úgyszintén

részletfizetésre
lejjutányosabban kapható

6ONDA S.butorráktárában 541
VII., Iatv4n-tár 7. ez.

9410/VI—2. sz&m.

Borárverési hirdetmény.
A tarczali m. "kir. vinczellér-iskola cs a

vele kapcsolatos telepek 189G. és 1897. óvi
termelésű borai folyó évi márczius hó
27-ón délután 2 órakor kezdődő nyílt
árverésen eladásra bocsáttatnak.

Az árverezők kötelesek a megvenni szán-
dékolt borkészlet kikiáltási árának 5°'o-át az
arverelés megkezdése előtt az alólirt igazga-
tóság kezeihez bánatpénzül lefizetni.

A borok minőség és termelési hely sze-
rint csoportosítóttan árvereztetnek el. Az egész
eladó készlet mintegy 700 hl . ; becsértéke hek-
toliterenként 16 és 65 forint között változik. A
borok ezukor, szesz és savtartalomra elemezve
vannak. »*»

Az árak hordó nélkül értendők ; a hordók
hektoliterje 2 frt 60 kr.-jával számittatik.

Az árverés megkezdése előtt Írásbeli zárt
ajánlatok is adhatók be, melyekhez szintén 5°/o
bánatpénz csatolandó.

Az eladandó borok márczius hó 20-tól
kezdve alulirt igazgatóságnál való egyszerü
jelentkezés mellett előzőleg is megizlelhetők.
Ugyanott bővebb felvilágosítások szerezhetők.

Tarczalon, 1898. évi február hóban.

A. magy. kir. vmczellér-iskola
igazgatósága.

PQ halhf l lvan elsőrangu orvosi tekintélyek nyilat*
CS liaillUiyctlJ kozatai aieritt a legmegbízhatóbb ée
•| feltétlenül ártalmatlan óvszer urak és hölgyek számára.
Ar tuczatonként eredeti párisi csomagolásban 80 krtól

8 frtig. Diszkrét szétküldés.
' KELETI J. ~

0*. ét kir. 8Íab. sérvkötő és orthopaediai müsserek gyártója,
Budapesten, Koroiuiherczeg-utcza 17.
yzéíet bérmeutve. zárt boritékban. 10512

MEGHÍVÁS
£L Magyar?

Leszámiiolo- és Pénzváltó-Banknak
1898. márczius 13-án déli 12 órakor saját helyiségében

(V., Dorottya-utcza G. sz. a.) tartandó

XX¥IÍL rendes közgyűlésére
NAPIREND.

1. Az igazgatóság jelentése az 1897. évi üzletről.
2. 1897. évi számadás és. mérleg előterjesztése és az

igazgatóságnak a tnegállapitandó osztalékra vonatkozó indítványa.
3. A felügyelő-bizottság jelentése az igazgatóság által elő-

terjesztett évi-számadás és mérlegről, valamint a nyereség fel-
osztását illetőleg' tett indítványok megvizsgálásáról.

4. Ezen tárgyak nemkülönben az igazgatóság és felügyelő-
bizottság részére • adandó felmentvény feletti határozat.

5. A felügyelő-bizottság megválasztása.
Azon részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni kivannak, felhivat-

nak, hogy az alapszabályok 17. §. értelmében részvényeiket, a még le nem
járt szelvényekkel együtt, legkésőbb f. é. márczius 10-éig a társaságnál
Budapesten,, vagy az Unió-Banknál Bécsben letéteményessék.

A megvizsgált mérleg és az erre vonatkozó felügyelő-bizottsági je-
lentés 1898. márczius 4-től kezdve a társaság helyiségeiben a részvényesek
rendelkezéséré áll.

Budapest, 1898. február 24.

JLz

Nyomatott az „ORSZÁGOS HIRLAP" köforgógépén, Budapest, VIII., Jözief-körut 06. stinu


