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A gépész.
(P—d.) Kegyetlen problema elé álli-

totta ma Kossuth Ferencz az ország
jámbor népét, amely még szeretne hinni
szónoklatokban, parlamenti vitákban s
egyéb efféle jókban. Kimondotta, hogy
ök — már mint az obstruálók — nem
az állam gépezetét akarják megakasz-
tani, nekik csak a gépész nem tetszik,
annak a helyébe akarnak mást tenni,
azért obstruálnak.

Nem tehetünk róla, nekünk e sza-
vak hallatára az a bizonyos mondat jut
az eszünkbe, amelyet a gimnázium filo-
zófiai osztályában tanultunk s amely ek-
ként hangzik: Charilaus azt mondja,
hogy minden thébai férfiu hazudik;
ámde Charilaus is thébai férfiu; ha te-
hát igaz, amit Charilaus mond, akkor
ö is hazudik, tehát nem igaz, hogy min-
den thébai hazudik, ha pedig nem igaz,
amit Charilaus mond, akkor igaz az,
hogy minden thébai férfiu hazudik és
Charilaus mégis csak igazat mondott,
noha hazudott. Kicsi gimnázistakorunk-
ban nagyon megbámultuk ennek a mon-
dásnak a rejtelmességét, de azért mégis
csak boszankodtunk, hogy miért kell
ilyen bolondságokkal töltenünk az idöt.
Az élet ugy sem produkál ilyen szo-
fizmákat.

Dehogy nem produkál.
Ime az obstrukczió kijelenti, hogy

ö neki csak a gépész, csak a Bánffy
kormány nem tetszik; álljon csak más

a gépezet élére, majd máskép lesz min-
den. A thébai példa nyomán már most
igy szólnak majd a jó emberek, akik
adnak még valami keveset a parlamen-
tárizmusra: Ha igaz, hogy épen csak
gépész-csere kell az uraknak, miért akar-
ják akkor elhitetni velem, hogy az indem-
nitásra nincs szükség, hogy annak tár-
gyalására van még idö böven, hogy a
közös vámterületre átok nehezedik, hogy
a kiegyezés rossz, hogy junktim van és
az igen gonosz dolog. Ha igaz, hogy
csak más gépész kell, akkor népbolondi-
tás az a sok szóbeszéd, meg kritika,
amivel a javaslatokat, a tényeket és a
sejtéseket a fekete földig lerontják; akkor
tessék abbahagyni müiden beszédet jobb-
ról is, bakói is és csináljunk egyszerü
hangpróbát, aki tovább gyözi a kiabá-
lást, az marad a gyöztes és jön az uj
gépész.

Ha igaz, hogy csak más gépész kell,
hol marad akkor a. negyvennyolczas
elvek, szentsége? Hol marad az a ki-
tünö alkalom, amelyet nem szabad el-
szalasztani, mert most talán meglehet
csinálni a külön vámterületet ? Azt tud-
ják a függetlenségi parton, hogy az uj
gépész se lesz negyvennyolczas, hanem
megint csak hatvanhetes lesz. Tehát a
függetlenségi párt kemény harczba viszi
a függetlenségi lobogót azért, hogy hata-
lomra segitsen egy kiegyezéses kormányt.
Hogy közben az ö elveit is megtépázhat-
ják, ki törödik azzal?

Avagy azért kell uj gépész, mert ez

a kormány a junktim alapján áll. Ötven-
szer kijelentette a kormány, hogy ráfo-
gás ez az állitás, hogy nincs junktim a
kvóta és a kiegyezés között. De ha mégis
lenne? Ha mégis lenne junktim és —
mondjuk — Apponyi Albert állana a gé-
pezet élére, akkor gyerekjáték ez a mos-
tani obstrukczió, amelyet ö ellene kellene
kezdeni.

Mert nem szabad elfelejteni, hogy
a junktim a nemzeti párt találmánya. A
nemzeti párt lapjai kezdték követelni a
junktimot 1896. tavaszán, kijelentvén
számos vezérczikkben, hogy a hazáit
árulja el a kormány, ha nem követeli a
junktimot. Söt a hirlapi campagne után
fölállott Horánszky a Házban és nagy
beszédben követelte a kormánytól a
junktimot. Lukács László nem csinálta
meg, az ellenben isteneknek való látvá-
nyosság lenne,. hogy Horánszky Nándor,
ha ö reá kerülne a vicze-gépészség, a
pénzügyi tárcza, hogyan védekeznék
Kaizl doktor ellen, ha az a junktimot
találná követelni Horánszky képviselö
ur argumentácziója alapján. Megadná ö
és pártja az osztrák miniszter követelé-
sét? Akkor nem lehet az olyan gonosz
dolog s akkor minek az uj gépész ?
Nem adná meg? A Bánffy-kormány se
adta meg. És mégis azok kiabálnak más
gépész után, akik két éve maguk köve-
telték azt, ami ma még ráfogás, vágy
sejtés formájában is halálos vétek.

Az obstrukcziónak csak más gépész
kell? Attól aztán menten megváltoznának

A halál után.
(III. Béla és Chastillon Anna.)

Csikorgó téli idöben elromlott a székes-
fehérvári püspöki palota és kert mellett el-
huzódó vizcsatorna. A városi magisztrátus el-
rendelte a kiigazitását s összeszedett nehány
öreg munkást, mert a fiataloknak más dolga
volt (minthogy 1848. telén történt a dolog).

Az öreg munkások dolgoztak, piszmog-
tak egész deczember ötödikéig, amikor is az
egyik egy nagy köbe vágta a kapáját

Szép piros márványkö volt s amint kö-
röskörül ásták, fölvette a márványkö egy töké-
letes koporsó formáját. Az a, csakugyan, ko-
porsó. Felszakitották a fedelet s láttak benn
egy nöi tetemet, ezüst koronával fején.

— Egy királyné! kiálták s volt annyi
becsület bennük, hogy nyomban visszatették a
fedelet s két munkás szaladt a városházára
jelenteni.

A városban legott elterjedt a hir s mire
a tanácsbeliek elöjöttek, már nagy tömeg
állta körül a koporsót. Most még egyszer ki-
nyitották a koporsót, hogy a tetemet megvizs-
gálják. A kézpereczen egy gránáttal diszitett
gyürü volt, s a gránátba egy lantoló szirén
volt bevésve. A jelenlevök ájtatos érzésekkel
állták körül az ismeretlen királynét, s meg-

döbbenve látták, hogy néhány arany csipke-
foszlány és egy darab fátyol is épségbén maradt.

A korona kétségtelennek mutatta, hogy
egy királynét találtak a munkások. De melyi-
ket ? Alkalmasint egy Árpádházi királyné le-
het, mert nagyon régen kellett itt pihennie.
Testét annakidején közvetlenül a márvány-
koporsóba tették s szétromlott alakjának
körvonalai lerajzolódtak a márványra. A lel-
ketlen kö addig nézte-nézte századokon át a
holt királyasszonyt, hogy fölszitta a formáit.
Tükre lett a királynénak s mutatja még akkor
is, mikor már ö csak inkább por és csont-
rakás.

E körvonalak, melyek beették magukat
a köbe s ott vannak rajta a mai napig, mint
egy letörülhetetlen lehelet, legalább is öt-hat
századot látszottak jelenteni. A székesfehér-
vári hatóság tehát tisztában volt azzal, hogy
a lelet végtelenül fontos és értékes.

Rögtön elrendelték az ásatás abbanha-
gyását hadd vigye a továbbit szakértö ember,
s az ezüst koronát és a gyürüt felküldték a
nemzeti muzeumnak.

Ott aztán Érdy János muzeumör vette
kezébe az ereklyéket s a gyürü czimere csak-
hamar rávezette, hogy ki a halott. Csak a
czimer-könyvekben kellett megnéznie, hogy
melyik családé volt a lantoló szirén. Hát a

Chastillon-családé volt, melynek utolsó sarját,
Anna antiochiai herczegnöt, III. Béla magyar
király vette el. Szép görögarczu nö volt,
mint a krónikák följegyezték és igen jóságos
asszony.
- . .Érdy jelentést tett a dologról a honvé-
delmi bizottmánynak és bemutatta a koronát
és a gyürüt; A honvédelmi bizottmány elren-
delte, hogy Érdy azonnal menjen Fehérvárra
és folytassa a hatóság közremüködésével az
ásatást. De midön mingyárt három vagy négy
nap mulva megjött az Érdy tudósitása, hogy
III. Béla holttestét is megtalálták, a honvédelmi
bizottmányban felmordult Nyári Pál:

— Sok veszödségünk van most az élö fejede-
lemmel, nem érünk rá örülni, hogy egy holtat ta-
láltunk.

A lelet nem is vert fel akkoriban nagy
port. Minden percz uj és uj szenzácziót hozott.
Diadalmámor vegyült nagy csüggedések közé.
Ha egy-egy csatát megnyertünk, vérszemet
kapott a magyarság s mingyárt fel akarta sza-
baditani még Lengyelországot is és tudja isten
mit még; ha pedig vesztettünk egy csatát,
mélységes levertség fogta el a nemzetet. Ily
viszonyok közt szegény III. Béla nem igen
részesült nagy figyelemben.

Pedig deczember 11-én az ö vörös már-
vány koporsója is elökerült. Ott feküdt neje
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Magyarország mindennemü gazdasági és
pénzügyi viszonyai. De hiszen az ob-
strukczió még mindig uj gépész után kiál-
tozott, Tisza idején, Szapáry idején. Ezen-
felül pedig panaszkodott az ellenzék azon
is, hogy nincs parlamenti váltógazdálko-
dás, emberemlékezet óta ugyanazé a
párté a hatalom. Pedig a gépészi állás
körül történtek változások. De hát ho-
gyan is lehetne nálunk váltógazdálkodás ?
Amikor ilyen pillanatban géne nélkül ki-
jelenti, hogy ö bizony nem törödik el-
vekkel, neki meglehetösen mindegy min-
den, neki csak egy kell: Bánffy feje,
hogy aztán uj gépész ellen obstruálhas-
son. Eléggé kompromittálja a parlamen-
tet az obstrukczió önmagában is, de
amikor a haza képviselöi nem átallják
ennyire nyiltan hirdetni, hogy az elv, a
meggyözödés csak indok a gépész-csere
kiszoritására, akkor igazán a közvéleményt
kell az okosabbnak tartam, amiért oly
keveset törödik az egész patáliával.

Ámbátor mégis csak ugy lesz, hogy
igaz az uj gépész után való vágyakozás.
Máskülönben nem lehetne megmagya-
rázni, hogy azok az urak, akik a nyáron
majd meghaltak a külön vámterülettöl
való félelmükben, most öszszel azt hir-
detik, hogy csak a külön vámterületben
van az üdvösség; érthetetlen volna a
tilalomfák szaporodása, a junktimnak
elöbb követelése, aztán elátkozása.

Hanem azért annyira még sincs ez az
ország, hogy ennyi szilárd elvhüség, ennyi
következetesség, ennyi parlamenti érzés
kedvéért belemenjen a gépészcserébe.

A morfondirozó természetü embe-
rek pedig rázzák majd a fejüket, hogy:
lám, igazán nem hitték volna, hogy
még az obstrukczió is tud romlani. Pe-
dig tud. Tavaly még anathémával suj-
totta azt a hivét, aki ki merte mondani,
hogy más kormánynak megadnak min-
dent. Az idén pedig a párt feje hirdeti ezt a
tételt, a thébai Charilaus dicsöségére.

POLITIKAI HIREK.
A képviselöháznak délelött tiz órakor

ülése lesz.

Ki a titkolódzó ? A nemzeti párt mai ér-
tekezlete elé nagy kiváncsisággal tekintettek
a politikusok, de leginkább a szövetségkeresö
függetlenségi párt, mert ma kellett volna
eldölnie, hogy a nemzeti, párt nyiltan is
obstruál-e, vagy csak ugy glace-keztyüben
segit itt-ott. Magában a nemzeti pártban
eltérök ez iránt a nézetek, s bár szeretné-
nek a kormánynak minél több kellemetlensé-
get okozni, mégis nagy habozás mutatkozott
e következményeiben nem csekély horderejü
elhatározásnál. Mindamellett a boldogitó igent
szivdobogva várták ma a szélsöbaloldal har-
czias kedélyü matadorjai. Azonban a nemzeti
párt ma is szégyenlösen és szemlesütve tért
ki a határozott vallomás elöl. Nem-et fáj
mondania, az igenre nem meri magát
ráhatározni; t e h á t a z t h a t á r o z t a ,
h o g y f e n t a r t j a e l ö b b i h a t á -
r o z a t á t , h o g y m i n d a d d i g , m i g
a k o r m á n y n a k a k i e g y e z k e d é -
s e k r e v o n a t k o z ó s z á n d é k a i t
t ü z e t e s e n n e m i s m e r i , s e m m i -
f é l e n a p i r e n d e t e l n e m f o g a d .
E z i d ö s z e r i n t t o v á b b m e n ö
h a t á r o z a t h o z a t a l n a k s z ü k s é -
g é t n e m l á t ja. Szóval, a nemzeti párt nem
határozott ma se semmit s jövendö politikáját
és terveit mélységes homály takarja ugy á
kormány, mint a közvélemény elött. De mig
a kis hamis igy titkolódzik, addig fenkölt
páthoszszal követeli, hogy a kormány meg
minden részletet mondjon el apróra a kiegyez-
kedésnél jövöre követendö eljárásában.

A kormány, nézetünk szerint, ellenkezö-
leg inkább abban hibázott, hogy már eddig
is többet beszélt, mint kellett volna, mert kö-
vetendö eljárása a másik szerzödö fél eljárá-
sától is függ. Ám a nemzeti párt jövendö el-
járása csak a saját elhatározásától függ —de
azért mégse öszinte.

Ugyancsak ma délután hat órakor a függet-
lenségi és 48-as párt értekezletet tartott az in-

demnity-javaslattal szemben elfoglalandó álláspont
megbeszélésére. Az értekezleten csak kevesen je-
lentek meg; A párt régi oszlopos tagjai közül sem
Eötvös Károly, sem Komjáthy Béla nem jelentek
meg. Mindössze tizenöten voltak, akiknek jelen-
létében Kossuth Ferencz az értekezletet megnyi-
totta. Beható vita után a párt abban állapodott
meg, hogy nemcsak az indemnity ellen, hanem,
mint már eddig is, annak napirendre tüzése ellen
is erélyesen állást foglal.

Mentelmi ügyek. A képviselöház mentelmi
bizottsága Chorin Ferencz elnöklése alatt ma ülést
tartott, amelyben Schmidt Gyula elöadó referálása
mellett a Házhoz ujabban érkezett mentelmi meg-
kereséseket vette tárgyalás alá. A mentelmi jog
felfüggesztésének javaslatba hozását határozta el
a bizottság Molnár Károly és Bartha Miklós képvi-
selökre nézve (párviadal vétsége), továbbá Okoli-
csányi Lászlóra és Mócsy Antalra nézve (rá-
galmazás vétségé) és végül Olay Lajosra nézve (az
ismeretes Lepsényi-esetben vétség elkövetésére
való felbujtás), Sima Ferencz egyik men-
telmi ügyében (nyilvános rágalmazás) az
iratok elözetes kiegészitését találta a bizottság
szükségesnek. Sima másik mentelmi ügyében pe-
dig (becsületsértés) a mentelmi jog felfüggesztésé-
nek m e g t a g a d á s á t hozza javaslatba. Végül
ugyancsak Simának a mentelmi joga állitólagos
megsértése miatt tett bejelentésére annak kimon-
dását javasolja a bizottság, hogy a kérdéses eset-
ben Sima képviselöi mentelmi jogán nem esett
sérelem. A bizottság megállapodásainak a Házban
való képviselésével Schmidt Gyulát bizták meg s
ezzel az ülés véget ért.

Csöndes ülés.
(Az országgyülésböl.)

Semmi, amiröl külön is érdemes volna
beszélni. A szélsöbal obstruált, a többség a
folyosón szórakozott — a karzat természete-
sen unatkozott.

S Hentaller a folyosón mégis azt mondta :
— Ez nagyon érdekes ülés.
Meg is magyarázta, hogy miért. A nem-

zeti párt ugyanis napok óta vajudik már és a
konferencziákon nem tud megállapodni, hogy
támogassa-e az obstrukcziót vagy sem. Az
Apponyi emberei valósággal obstrukcziót csi-

mellett; csak egy pár arasznyit kellett odább
ásni. Nagy, sokkal nagyobb koporsó volt ez, és a
nagy csontok is mutatták, hogy ö felsége hatal-
mas termetü ember volt, Személyazonosságához
hasonlóan nem fér kétség, mert az ö fején is
ezüst korona volt és jó, hogy ezt a koronát a
fejére tették, mert most anélkül nem érné
az a tisztesség, hogy dicsö utódja. I. Fe-
rencz József hétszáz esztendö mulva
olyan királyi pompával temetteti el, aminöröl
akkor, mikor ö élt, még nem is álmodhattak.
Boldog király, kinek tetemeinél hétszáz é r
mulva megzendül még egyszer a halotti szent
beszéd édes anyanyelvén, de már nem ugy
" m i c v o g m u c isa purr es homuch vog-
muk", hanem a kifejlödött, megszépült zeng-
zetes magyar nyelven, hogy "meg mindig itt
vogmuk es nem lettünk por es hamu, hanem
élünk és növekedünk.

A király egyébiránt jól el volt látva a
hosszu utra jelvényekkel, mintha csak érezték
volna az eleink, hogy valaha bizonyitékokra lesz
szüksége. Nyakáról ezüst lánczon zománczos
nyakdisz-encolpum függött, jobbjában egy
feszületet tartott s ugyancsak ezen a karján
egy ezüst karperecz volt, mutatóujján gránátos
aranygyürü a következö bevésett szavakkal;
Abdullah ibn Muhamed (Abdallah Muhamed
fia). A balkezében ezüst kormánypálczát tar-
tott és emellett ezüst kard feküdt, lábain pe-

dig ezüst sarkantyuk voltak, melyeket hajdan
aranyszalag tartott.

Ez ásatások alkalmával még más kopor-
sókra is találtak, valószinüleg rokonok csont-
jaira. Az egyik koporsóban, mely azonban csak
mészköböl van kifaragva, egy férficsontváz
feküdt. Érdekesebb a negyedik sir, egy nö
csontváza, egy áldott állapotban levö nöé.
Mert magzatcsontokat találtak medenczéjében.

De ez utóbbi csontok nem érdekelnek,
fel sem derithetö, kik lehettek. A király név-
telen jegyzöje lusta volt egy kicsit az esemé-
nyek elbeszélésében, kevés adatot hagyott
ránk a Béla alatti eseményekröl is.

A székesfehérvári koporsók most már
megkezdik bolyongásukat, mely 1848. óta
egész a holnaputáni napig fog tartani. Érdy
felvitte a koporsókat a Nemzeti muzeumba s
itt voltak egész 1862-ig. Milyen szerencse,
hogy a nagy király künn volt tizenkét évig a
csarnokban s n e m k e l l e t t a m e g h ó -
d i t o t t f ö l d b e n bent feküdnie. Az ö örök
álmából is kiesett ez a tizenkétéves zavaró
részlet.

A mondott évben átvitték a koporsókat
a budavári plébániatemplom kriptájába s el-
temették egyházi szertartással. Már-már azt
lehetett hinni, hogy végre igazi helyükre ér-
keztek ö felségeik, midön 1883-ban a koro-
názási templom restaurácziója annyira haladt,

hogy a csontokat ki kellett venni a megszün-
tetett régi kriptából. S addig, mig az uj kripta
elkészül, ismét nem volt helyük. S azonfelül
még olyas valami is történt, amit még kevésbbé
értettek volna meg azok a magyarok, akik Béla
királyt 1192-ben április végén eltemették
a már leirt jelvényekkel, nagy siránkozás mel-
lett. A királyi pár csontjait Török Aurél tudó-
sunk elkérte Treforttól, hogy tanulmányozni
fogja öket. Mit tanult rajtuk, mit nem, azt mi
se nem tudjuk, se föl nem foghatjuk, hanem
hogy e szegény csontoknak át kellett esniök
ezen is, az már a III. Béla sorsához tartozik,
ki, ugyszolván, több viszontagságon ment át
a halála után, mint életében.

A templom végre elkészült és a vándorló
hamvakon, melyeknek temetetlen voltáról egy-
egy mélabus ujdonság bukkant fel néha a la-
pokban, végre akadt egy magyar ember, akinek a
szive megesett. Ez a magyar ember épen a leg-
elsö magyar ember volt: a király, aki rokonokul
vállalta elödeit, talán, gondolta magában nagy
szomoruságában: egygyel több vagy kevesebb
halottam legyen-e, nekem már nem számit.
Ferencz József elrendelte tavaly, hogy diszes
emléket állitsanak elödeinek az ö költségén s
pompával temessék el a koronázási templom
szent háromság-kápolnájába.

Van egy magyar népmese, melyben egy
király megindul az ellenségei ellen, utközben
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nálnak a pártkonferencziákon, csakhogy a vég-
leges határozatot egyideig késleltessék. A
szélsöbal tehát most voitaképen nem a kor-
mány ellen obstruál, hanem idöt akar adni a
nemzeti pártnak, hogy a maga belsö obstruk-
czióján átessék és elszánja magát haragra
vagy békességre.

Szóval Hentaller szerint ez történik:
— Ebben az ülésben a szélsöbal nem

engedi a kormányt szóhoz jutni, mert a nem-
zeti párt még nincsen vele tisztában, hogy
a szélsöbalt akarja-e támogatni vagy pedig a
kormányt.

Ezt a kis szolgálatot ma Szinay Gyula,
Holló Lajos, Kossuth Ferencz és Blaskovits
Ferencz végezték. Azonfölül Endrey Gyula is
interpellált, az is csak, hogy az ülést kihozza.
De vontatva és unalmasan ment az egész.
Szinte szenzáczió-számba ment, amikor ebben
a csöndben az öreg Lakatos Miklós a jegyzöi
székböl egy közbeszólásra vetemedett.

Láng Lajos hirtelen megfogta :
— De jegyzö ur . . .
Ezen még leginkább nevettek. S hogy

Molnár apátról se feledkezzünk meg, a napi-
rend elött ö is szerzett egy kis mulatságot,
mert szót kért, hogy helyreigazitsa egy —
f é l r e m a g y a r á z o t t m ó d h a t á r o -
z ó j á t . A komáromi apát kijelentette, hogy
"mindenáron" akarja ugyan a kiegyezést, de
csak az .igazságost." Az ö módhatározóját
tehát — mondotta — nem szabad a jelzöjé-
töl elszakitani.

Igy védte meg a néppárti grammatikát.

A képviselöház ülése.
Láng Lajos elnököl. A jegyzö bejelenti, hogy

Endrey Gyula interpellácziót jegyzett be a helység-
nevekröl szóló törvény végrehajtása tárgyában.

Az ülés végére marad.

(A félremagyarázott módhatározó.)
Molnár János napirend elött kijelenti, hogy

az ö tegnapi nyilatkozatából a pénzügyminiszter
félremagyarázta a módhatározót. Azt mondta ö,
hogy "mindenáron kivánja az igazságos kiegyezést.
A jelzö nélkül itt a módhatározót nem szabad
czitálni.

egy temetetlen holttestet talál, megáll és a
saját költségén eltemetteti.

A föemberei fitymálják ezt a gyerekes
szándékát, intik, hogy ne mulaszszon itt
idöt a temetéssel, minden percznyi késedel-
mezés végzetes lehet, de a király nem enged
s makacsul megmarad tervénél, hogy ott vesz-
tegel, mig el nem temetik a holtat.

Iáikor aztán a temetés után megindul
kétséges utjára, honnan, honnan nem eléje top-
pan egy ember és a szolgálatába szegödik.

A király igen megszereti a hozzászegö-
dött embert, aki mindenekben tanácsol neki s
ö mindenben követi a tanácsát s e hatalmas
besugó tanácsa által minden ellenségét meg-
veri, országokat, népeket hódit és trónját olyan
fényre emeli, amihez fogható még nem volt a
világon.

Ekkor az ö okos tanácsadóját is meg-
akarja jutalmazni és egy országot kinál vala
neki. de a rejtélyes jövevény igy szól:

— Semmire sincs szükségem; söt most
már itt hagylak megszerzett dicsöségedben,
amelyre segitettelek, mert tudd meg, hogy jó
tettért jót várj. Én vagyok az a holt ember,
akit eltemettettél.

Ah, dicsöséges Béla király, hátha halot-
taidból még egyszer megmozdulnál és te
is ilyenképen segitenél a királynak . . .Vagy
talán megis kezdted és már most is te sugal-
mazod a gondolatait.

(A napirend-vita.)
Szinay Gyula ellenzi az indemnity napirendre

tüzését, mert nem bizik a kormányban.
Kossuth Ferencz : sajnálja, hogy a javaslat

tárgyalásánál a miniszterelnök többnyire távol van
a teremböl. Az utóbbi idöben szokássá vált, hogy
a kormányok nem kormányoznak rendes költség-
vetéssel, hanem kisegitö eszközökkel. Ez pedig az
alkotmány sérelmével jár. Deák Ferencz mondotta
ezt, akire a jobboldal oly sokszor hivatkozik. De
ö ugy látja, hogy Deák Ferencz szelleme távol van
a Házból, a helye üres s ha élne, akkor is alig-
hanem üresen állna a helye.

Bartha Miklós : Nem választanák meg !
Kossuth Ferencz azután hangoztatja, hogy

a budgetjog az ország egyik legalkotmányosabb
és legfontosabb joga; ezt meg Tisza Kálmán mon-
dotta, aki most közlegény ugyan, de alighanem
olyan közlegény, mint Latour volt a gránátosok
közt. Ne csodálkozzanak hát, hogy ha az ellenzék
nem viseltetik bizalommal a kormány iránt, akkor
nem adja meg neki az indemnitást és bizalmat-
lanságát tanusitja mindazokkal az eszközökkel,
amelyeket szintén Tisza Kálmántól tanult. Hogy
is érdemelne Bánffy báró bizodalmat, mikor utját
állja annak a végre bekövetkezett eshetöségnek,
hogy Magyarország gazdaságát önállóan beren-
dezhesse? A kormány nem kiméli a függetlenségi
párt legszentebb ideáljait, a függetlenségi pártnak
sincs oka kimérnie Bánffy Dezsöt (Zajos helyeslés
a bal és szélsö baloldalon.)

Azután a pénzügyminiszter tegnapi beszédé-
vel foglalkozik. Lukács László tegnap lándzsát tört
Apponyi Albert fölött, de lándzsája eltört, anélkül,
hogy Apponyit megsértette volna. Lukács azt
mondta, hogy az indemnityre azért van szüksége,
hogy a gépezet meg ne akadjon. Erre ö kijelenti:
A függetlenségi párt nem akarja megakasztani a
gépezetet, de azt akarja, hogy más gépész álljon
a gépezet élén. (Zajos helyeslés a baloldalon.)
Hogy is állhat a kormány indemnityvel a Ház elé,
mikor tudja, hogy az ellenzék bizalmatlansággal
van iránta ? Lukács László azt is mondotta, hogy
a kvóta-kérdésben nincs semmi megvilágitani való.
Figyelmezteti a pénzügyminisztert, hogy amidön
Kaizl és Bilinszki kijelentéseit semmiseknek je-
lenti ki, kevésbbé volt óvatos Bánffy bárónál és
már kiejtette szájából ama bizonyos sajtot. Az in-
demnity napirendre tüzését nem kivánja.

Holló Lajos utal arra, hogy Ausztriában
csak a kvótának tetemes felemelése árán tartják
lehetségesnek a kiegyezést. Ez a föltétel odaát, a
miböl kiviláglik, hogy olt meröben más kiegyezést
tárgyalnak, mint itt. A kormánynak nincs kellö
bátorsága megadni azokat a fölvilágositásokat,
amelyeket az ellenzék az ország érdekében kiván.
Ha a kormánynak bátorsága volna, akkor kiállana
és kijelentené, hogy bármi következik is : én kvó-
tát nem emelek. Ez nyilt és hatásos álláspont
volna. Vagy megtehetné azt is, hogy kijelentené,
hogy igenis elkövetkezett a kvótafölemelés ideje.
Ez érthetö volna. De a kormánynak ily eljárásra
nincs bátorsága. Bánffy bárónak csak arra volt
bátorsága, hogy szembeszálljon a nemzet közérzel-
mével és volt bátorsága pénzzel és fegyveres erö-
vel utját állni a nemzeti erö megnyilatkozásának
és biztositani magának a többséget. Nos hát, lesz
az ellenzékben is bátorság szembeszállni a Bánffy
Dezsö személyes bátorságával és lehetetlenné tenni
ennek a kormánypolitikának folytatását.

Á kiegyezést birálja azután, azt fejtegetvén,
hogy a vasuti tarifában és némely ipar dolgában
micsoda áldozatok foglaltatnak Magyarország ré-
széröl a kiegyezés fejében s azzal végzi beszédét,
hogy Magyarországnak továbbra is Ausztria táplá-
lásául kell szolgálnia. Az udvar és dinasztia elöité-
lettel viseltetik az önálló magyar közgazdaság iránt.
De hiszen az egyházpolitikát keresztülvitték, bár az
udvar ellenezte s az egyházpolitikára nem köte-
lezte törvény a kormányt, mint a gazdasági önál-
lóság behozatalára ? S minö szerencsétlenség tá-
madhat vajjon az obstrukczióból? Német lesz az
udvar és a hadsereg? A közös minisztériumokat
felviszik Bécsbe, az udvar is elköltözik Budapest-
röl, a diplomáczia Ausztriát fogja, képviselni Ma-
gyarország kárára s bekövetkezik talán az a sze-
rencsétlenség is, hogy Magyarország kormányszé-
kein nem azok a férfiak fognak ülni, akiket a nem-
zeti akarat emelt oda, hanem a császári udvartól
ideküldött férfiak, hogy pénzzel és fegyverrel biz-
tositsák maguknak a hatalmat? No hát, mind ez
a szerencsétlenség már bekövetkezett. (Zajos tet-
szés az ellenzéken.) Beszél azután a vámankétröl,
melyet tisztára ámitó czélzattal hivtak össze. A
függetlenségi párt lehetetlenné akarja tenni a kor-
mányzást ennek a politikái rendszernek, ezért ta-
gadja meg az indemnitynek még napirendre tü-
zését is.

Öt percz szünet után Blaskovits Ferencz
szólal fel s ö is ellenzi az indemnity napirendre
tüzesét.

A vita folytatását ezután holnapra halasztja
az elnök.

(Az Interpelláczió.)
Endrey Gyula interpellálja a belügyminisztert,

hogy miért nem hajtja végre a helynevekröl szóló
törvényt, amelyet már mintegy nyolcz hónappal
ezelött szentesitett a király? A szász képviselök
ezért léptek ki a kormánypártból s egy nagy szász
hölgybizottság Bécsbe utazott, hogy megakassza a
törvény végrehajtását. S a törvény most sincs
végrehajtva. Kérdi ennek okát.

Perczel Dezsö belügyminiszter válaszol az
interpelláczióra, mert ez az ügy az ö hatásköréhez
tartozik. A törvény elöirja az eljárás proczesszu-
sát : hogy meg kell hallgatni a községeket s or-
szágos törzskönyvezö bizottságot kell alakitani,
mely a változásokat eszközölje. E dologban na-
gyon sok történt s nemsokára meg is alakul a
bizottság, mely hivatva lesz a törvény értelmében
és szellemében a helységneveket megváltoztatni.

Endrey Gyula válasza és a belügyminiszter
viszonválasza után a többség a miniszter válaszát
tudomásul veszi.

KÜLFÖLD.
Németország és a Vatikán. A "Norddeutsche

Allgemeine Zeitung" jelenti: Biztos értesülésünk
szerint Bülow vatikáni követ helyére, aki nyuga-
lomba vonul, Rothenhan báró berni követet sze-
melték ki. Berni követté valószinüleg Bülow
Alfrédet, Poroszország oldenburgi követét nevezik
ki, akinek utódja valószinüleg Henekel-Donérsmark
gróf, a luxemburgi miniszterrezidens lesz. Az
utóbbinak; utódjául Mumm-Schwarzenstein titkos
tanácsost, a külügyi hivatal eddigi elöadóját
emlegetik.

A kiegyezés.
(Távirati tudósitás.)

Az osztrák kiegyezési bizottság ma folytatta
a kiegyezési javaslatok általános tárgyalását.

Menger képviselö az elnöknek és a pénz-
ügyminiszternek a kiviteli bonifikácziókra vonatko-
zólag kifejtett álláspontja ellen fordul és azt mondja,
hogy a két állam tényleges kivitele után adott
bonifikáczió révén Ausztria a közvetett adók mellett
évenkint 400.000 forint kárt szenved. Ez az összeg
a legközelebbi években valószinüleg rohamosan és
tetemesen emelkedni fog. A magyar kormány ugy
állapitja meg vasuti, tarifáit, hogy a magyar czuk-
rot és szeszt nem a külföldre, hanem az osztrák
tartományokba viszik. Ilyen módon Magyarország
minden métermázsa magyar czukor után, amely
nem a külföldre, hanem Ausztriába megy, két-
két és egynegyed forinttal kevesebb bonifiká-
cziót fizet.

Menger a czukor-bonifikácziókat illetöleg az
eddigi termelési kulcs megtartása mellett szól és
azután áttér a közvetett adók, majd a junktim
kérdésére. A magyaroknak a kvóta tetemes eme-
lése reményében konczessziókat tettek; ámde a
magyarok nem akarják emelni a kvótát. A gazda-
sági képesség alapján a kvóta emelését kell
megkövetelni. Amig erre nézve elöttünk nincs
a. megegyezés, addig nem. szabad a kiegyezés fö-
lött véglegesen határozni. Ezután a valutakérdéssel
foglalkozik s birálat alá veszi az ötkoronások ki-
bocsátását és Schlesinger fejtegetéseivel polemizál.
Kifogásolja a bank-statutum rendelkezéseit; fejtegeti
a koronaértékröl szóló törvény befolyását a magán-
viszonyokra és egyebek közt aggályosnak tartja,
hogy a miniszternek joga legyen külföldi fizetö-
eszközök elfogadását eltiltani.

Most megszakitották a délelötti ülést s dél-
után ujra összeült a bizottság.

Ekkor Menger képviselö (beszédét folytatva)
sajnálja, hogy a déli vasut államositásának aka-
dályait még nem háritották el és kivánja, hogy a
magyar ipar megerösödjék, de nem olyan eszközök
által, amelyek okvetetlenül közgazdasági válságra
vezetnek. Sajnálja továbbá, hogy Ausztria és Ma-
gyarország szocziális törvényhozása között nincs
meg az egyöntetüség. Azután a közvetett adók
mindennemü felemelése ellen fordul és polemizál
a kormány középosztály-politikájával. Végül kije-
lenti a szónok, hogy ha nem törlik el a nyelvren-
deleteket, heves és kiméletlen harczot fognak foly-
tatni a kormány ellen.
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Peschka képviselö a bankkérdésröl szólva,
azt mondja, hogy az osztrák mezögazdák külön
központi mezögazdasági jelzálogbank létesitését
óhajtják, amely hitelt nyujtana a mezögazdáknak,
és egy központi szövetkezeti pénztár létesitéséi
porosz minta szerint. A kereskedelmi és vámszer-
zödésröl szólva, hangsulyozza, hogy a magyar
tarifapolitika nagyon megkárositja Ausztria mezö-
gazdaságát. Az osztrák malmokat és mezögazdákat
érzékenyen sujtó, törvénytelen örlési forgalomnak
a megszüntetése nem engedmény, hanem természe-
tes dolog. A szónok kivánja továbbá, hogy a Magyar-
országgal való állategészségügyi egyezmény nem
rendelet utján, hanem a kereskedelmi és vámszer-
zödés rendelkezéseként hajtassák végre. A magyar
pénzügyminiszter a magyar országgyülés tegnapi
ülésén azt mondta, hogy az osztrák kormány bizo-
nyos kötelezettséget vállalt azért, hogy azokat a
rendelkezéseket, amelyek szerzödés jellegével bir-
nak, változatlanul fogja elfogadtatni. Erre a szónok
kijelenti, hogy mivel a szerzödés rossz, az osztrák
iparnak mitsem használ, a mezögazdaságot meg-
kárositja, módositása pedig lehetetlen, a j a v a s -
l a t o k e l v e t e n d ö k .

Axmann kijelenti, hogy a kiegyezési javas-
latok rendelkezései A u s z t r i á t g a z d a s á g i -
l a g t ö n k r e t e n n é k és szemére veti a kor-
mánynak, hogy a Magyarországgal folytatott tár-
gyalásoknál A u s z t r i a é r d e k e i t nem t u d t a
ugy m e g v é d e n i , m i n t a m a g y a r o k a
m a g u k é t . Visszapillantást vet Ausztria gaz-
dasági életére a dualizmus kezdete óta, kon-
statálja M a g y a r o r s z á g g a z d a -
s á g i é s i p a r i n a g y f ö l l e n d ü l é s é t
és a szocziális törvényhozás kiépitését sürgeti.
Majd a bankkérdést fejtegeti. A javaslat s o k -
k a l n a g y o b b t á m o g a t á s b a n r é s z e -
s i t i M a g y a r o r s z á g o t és a magyar hi-
telviszonyokat A bankstatutum nincs tekintettel a
közép- és kisiparra. Az autonom vámterület föl-
állitása Magyarország részéröl mind a két állam-
nak ártana. A magyar kvóta esetleges emelése
s e m m i k é p s e m é r f ö l a k i e g y e z é s i
j a v a s l a t o k h á t r á n y a i v a l . A keresztény-
szocziális part csak oly kiegyezéshez fog hozzájárulni
amely a monarchia két felének gazdasági erejével
igazságosan vet számot. A szónok végül óva inti
a kormányt, nehogy esetleg arra ragadtassa ma-
gát, hogy a kiegyezést a 14, §. segélyével vigye
keresztül.

Erre a tárgyalást megszakitották és az ülést
bezárták.

A legközelebbi ülés holnap lesz.

Brisson lemond.
Páris, október 19.

Erösen tartja magát az a bir, hogy Bris-
son mindenesetre lemond akármilyen lesz a
kamarai választások eredménye. Helyét Bour-
geois foglalná eh

Férte, október 19.
A "Matin" szerint Brisson miniszterelnök

belefáradt a kormányzásba és kész volna le-
mondani. Minisztertársai állitólag már uj mi-
niszterelnökjelöltet keresnek. Jelöltül Bourgeois
minisztert emlegetik.

A hivatalos czáfolatok daczára az "Echo
de Paris" és a "Parisienne" ismétlik, hogy a
touloni arzenálban fontos elökészületeket
tesznek.

Páris, október 19.
A Havas-ügynökség jelenti: A marne-

megyei Societé amical tegnap este Bourgeois
miniszter és Walle belügyi államtitkár, továbbá
Chauvine és Mourlan tábornokok tiszteletére
ünnepélyt rendezett. A megyebeli hölgyek ban-
ketet adtak. Chanoine hadügyminiszter gyöngél-
kedése miatt nem vett részt a lakomán. Valle
pohárköszöntöjében azt mondta, hogy a polgári
hatalom képviselöi mellett egy tábornokot lát-
ván, abban ujabb bizonyságát találja annak,
hogy azok a kapcsok, amelyek a hadsereget

Francziaországhoz és a köztársasághoz füzik,
felbonthatatlanok. Az összeesküvésröl szóló hi-
rekre czélozva, tréfásan mondta Valle:

— Meg vagyok róla gyözödve, hogy sem
önök, sem mi nem ijedtünk meg egy pilla-
natra sem.

Azután Bourgeois miniszter szólalt fel és
pohárköszöntöje végén a következö szavakkal
fordult Mourlan tábornokhoz:

— Az ön e g é s z s é g é r e i s zom,
t á b o r n o k ; a h a d s e r e g e g é s z s é -
gére , a m e l y e t s z e r e t ü n k és t i s z -
t e l ü n k s a m e l y r e m i n d e n r e m é -
nyünket a l a p i t j u k .

Mourlan tábornok azt válaszolta erre,
hogy a polgárság és a katonaság között bizo-
nyos eszmeközösség létezik, mely a honnak
valo szolgálatot biztositja. A hadsereg és a
nemzet felbonthatatlan egyetértésére üriti a
poharát.

Páris, október 19.
A Havas-ügynökség kijelenti, hogy Four-

nier tengernagy visszatérésének Toulonba nem
az a czélja, hogy a földközi-tengeri hajóraj
állományát 10 pánczélos hajóról ötre szállitsák
le. Lockroy tengerészeti miniszter hozzájárult
a vezérkar tervéhez a hajóraj ujjászervezését
illetöleg. A terv keresztülvitele most van fo-
lyamatban.

Páris, október 19.

Hir szerint az az uj faktum, amelylyel
Bard, a semmitöszék birája a Dreyfus-pör re-
viziójának szükségességét meg akarja okolni,
annak a konstatálása, hogy a bordereau nem
Dreyfus, hanem Esterházy irását mutatja, amint
ez Esterházynak du Paty de Clamhoz intézett
leveléböl kitünik, amelyben E s t e r h á z y
azt mondja, hogy a bordereaut az ö
irása után pauzálták. Képviselöi körökben
azt beszélik, hogy Cavaignac azt akarja indit-
ványozni, hogy vegyék el a revizió ügyét a
semmitöszéktöl, de ezt az intézkedést törvé-
nyes uton teljesen lehetetlennek tartják.

A német császár Konstantiná-
polyban.

Konstantinápoly, október 19.
Tegnap este hét órakor a Yildiz-kioszk-

ban 120 teritékes diszebéd volt a császári
par tiszteletére; a felségeken kivül részt vett
benne az egész kiséret, valamennyi miniszter
és föbb állami és udvari méltóság, a német
nagykövetség és a német konzulátus, vala-
mennyi tagja nejeikkel és a török szolgálat-
ban álló németek. Az ebédet három asztalnál
szolgálták. fel. A szultán, aki a fekete sas-
renddel diszitett tábornagyi egyenruhában je-
lent még, az asztalfön ült. Jobbján a csá-
szárné foglalt helyet, balján Vilmos császár
az elsö testörgyalogsági ezred egyenruhájában
az Imthyas-renddel. A szultán nagyon élénken
társalgott a császári párral. Pohárköszöntöt
nem mondtak. Ebéd után a felségek megte-
kintették a tüzijátékot és az egész kioszk ki-
világitását. A föhomlokzaton, a mecsettel
szemben, ez a figyelemreméltó török felirat
állott:

"Éljen Vilmos császár!"
Az ebéd elött a császár átadta a szul-

tánnak I. Vilmos császár és Auguszta császárné
szobrát.

Konstantinápoly, október 19.

A szultán Eulenburg gróf udvari fömar-
sallnak, Lucanus-nak, a titkos polgári kabinet-
iroda fönökének és Hahnke lovagnak, a ka-
tonai kabinetiroda fönökének, akik a fekete-
sasrend lovagjai, a Nisan-el-Iftikar-rendet, Bü-
low államminiszternek az Oszmanje-rend nagy
szalagját és Marschall báró nagykövetnek a
Medsidie-rend nagyszalagját adományozta, va-
lamennyit gyémántokkal. A kiséret többi tagjai
is kaptak különbözö rendjeleket.

Berlin, október 19.
A "Strassburger Post" megerösiti azt a birt,

hegy Vilmos császár az esetre, ha hosszabb utja
Blatt baja esnék, a badeni nagyherczeget a szük-
séges intézkedések megtételével bizta meg, mivel Hen-
rik herczeg Ázsiában van, a trónörökös pedig
kiskoru.

Konstantinápoly, október 19.
Vilmos császárt ma reggel, amikor Jedi-

kuléból Ejubon át a Meraszim-kioszkba és
onnan vissza lovagolt, a török kiséreten kivül
csak Morgen százados kisérte. Fél egy órakor
a Meraszim-kioszkban a nagyköveteket és
nejeiket fogadták a felségek. Holnap reggel 9
órakor lesz a jelzett sétautazás az anatóliai
vasuton.

Berlin, október 19.
Prininél és Alexandriában a vele együtt elfo-

gott olasz anarchistáknál az "Agitatore" cz. lap-
nak több számát is megtalálták. Ez az anarchista
lap junius 29-étöl szeptember 19-ig Neuen-
burgban jelent meg. A lap több számából ki-
derül, hogy Prini és társai rendesen kapták.
A lapnak julius 13-iki számában a szer-
kesztöi üzenetekben a következök állanak:

Alexandria d'EgyHo P. . . Várjuk hireidet,
Hogy tetszik neked e lap ?

A lapnak több száma nyugtatja egyes
anarchisták pénzküldeményét, amelyeket Neuen-
burgba az "Agitatore" segélyezésére küldtek.

Prini mindig több példányt kapott a lapból
és olasz társainak ö osztotta szét. A lap járt
sok tuniszi olasz anarchistának is.

TÁVIRATOK.
A bécsi jubileumi kiállitás.

Bécs, október 19. A kiállitás elnökségének
tegnapi hódoló táviratára ö felsége ma a követ-
kezö választ küldte:

Amidön a kiállitási bizottság nevében
távirati uton kifejezett hódolatáért a legmele-
gebben köszönetet mondok, nagy megelégedé-
semre szolgál, hogy ezt a nekem szentelt ki-
állitást a kiállitási bizottság fáradhatatlan buz-
galmából és a kiállitók hazafias áldozatkészség-
géböl oly fényes siker koronázta.

Ferencz József.

Kréta paczifikálása.

Kánea, október 19. A város teljesen
nyugodt. A török családok elköltöznek a szi-
getröl.

Kánea, október 19. A tengernagyokkal tudat-
ták, hogy nyolczezer török katona kész a hajóra
szállásra és csak ujabb hajók érkezését várják.

A kinai császár állapota.

Peking, október 19. (Reuter.) A franczia
orvos az angol követ felszólitására látogatta
meg a kinai császárt. A választás azért esett
erre az orvosra, mert a többi külföldi kö-
vetségekhez jelenleg nincs orvos beosztva.
Az orvos a császárt az özvegy császárné,
King herczeg és több mandarin társaságában
találta. A császár jókedvünek látszott és a
legnagyobb tisztelettel bánt az özvegy csá-
szárnéval. Az orvos a császárt tüzetesen meg-
vizsgálta s gyöngének és vérszegénynek találta,
ugy, hogy állandó ápolásra van szüksége.
Konstatálta azonban, hogy közvetlen veszély-
töl nem kell tartani.

Megbüntetett orosz tisztek.

Szent-Pétervár, október 19. A hivatalos
lap közlése szerint az andidsáni zavargások
miatt a fergánai tartomány volt katonai kor-
mányzóját, Povalo-Svejkovszki altábornagyot,
továbbá Szaiczev ezredest, az osi kerület fö-
nökét és mindazoknak a kerületeknek a fönö-
keit, amelyeknek lakossága a katonai tábor
megtámadásában részt vett, m e g r o v á s -
b a n r é s z e s i t e t t é k . Brjano ezredest
és Koisevszki alezredest, a margilani és an-
didsáni kerületek fönökeit, továbbá Jenikejev
kapitányt az aszakai kerület elöljáróját el-
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m o z d i t o t t á k h i v a t a l á t ó l . Végül
lerendelték, hogy azokban a járásokban, ame-
lyeknek a lakossága a zavargásokban részt
vett, az ö s s z e s k ö z s é g i é s f a l u s i
e l ö l j á r ó k e l m o z d i t a n d ó k , a
kiválóan érdemes férfiakkal azonban kivételt
tesznek.

A Picquart-ügy.
Páris, október 19. A "Petite Repub-

lique" jelenti, hogy a Picquart-ügyben nem-
sokára befejezik a vizsgálatot. Labori azután
haladéktalanul érintkezésbe léphet Picquart-ral.

A franczia események.
Páris, október 19. Mult éjjel a mont-

morency-i pályaudvar közelében a jelzötáblá-
kat irányitó drótok közül kettöt bünös szán-
dékkal átreszeltek. A vizsgálatot meginditották.

Az anarchisták.
Biel, október 19. Tegnap itt h é t e m -

b e r t t a r t ó z t a t t a k l e , akik közül
néhányat azzal gyanusitanak, hogy a tett pro-
pagandájának hivei.

Elfogott szocziálisták.
Varsó, október 19. Ma éjjel nagyon sok,

javarészt az intelligens osztályhoz tartozó em-
bert fogott el a rendörség szocziálista moz-
galmak miatt. Az elfogottak közt sok a tanuló,
technikus és hivatalnok. (N. Fr. Pr.)

HIREK.
III. Béla király a ravatalon.

A budavári Mátyás-templomban ravatalon
feküsznek III. Béla királyunk és felesége, antiochiai
Anna földi maradványai s ma egész nap ugy járt-
kelt a nép a templomban, mint valami csodatevö
bucsujáróhelyen.

A templom tornyán fekete zászlók lengenek,
a nagy ajtót gyászlepel veszi körül, odabent pedig
a szentélyben hatalmas ravatal körül száz meg
száz gyertya és négy óriási kandeláber lobog, bá-
gyadt világosságot szórva a ravatalon nyugvó két
vörösrézkoporsóra, a feketébe vont falakra és
oszlopokra.

A draperiák komor tónusát csak az itt-ott
kiaggatott czimerek világos szinei törik meg: itt
III. Béla király fehéroroszlános pajzsa, ott a régi
Magyarországé a kettös kereszt, amott pedig a
Chastilon-herezegi ház vörös-fehér czimerpajzsa.

A másfél méter magas ravatalon tegnap este
helyezték el a kereszttel, pántokkal diszitett vörös-
réz koporsókat. A királyé valamivel nagyobb, mint
a királynéé. Az elsön III. Béla, a másodikon Anna
felirás olvasható.

A koporsók mellett lábtól egy-egy biborván-
kos van, ezeken feküsznek azoknak az ereklyéknek
a másai, amelyeket ezernyolczszáznegyvennyolcz-
ban Székesfehérvárott a királyi-pár sirjában talál-
tak s most a csontok mellé téve a koporsóba zár-
tak. Az egyik vánkoson a királyné koronája
és gyürüje, a másikon a király ezüstkoronája,
jogara, kardja, gyürüje, nyakláncza, sarkantyui és
karperecze. A másolatok az iparmüvészeti muzeum-
ban készültek s a temetés után a nemzeti muzeum
tulajdonaivá lesznek. A ravatal fölé ezüsttel áttört
feketeselyem-baldachin borul, amelyet délszaki
növények vesznek körül.

A templomban a koronaörök és diszruhás
rendörök állanak diszörségen.

Amikor a templom ajtaját a nagyközönség
elött kinyitották, akkor vonultak be a sekrestyéböl
a czisztercziek.

A közönség visszahuzódott s megilletödöt-
ten nézte öket.

Elöl jött Vajda Ödön a rend föapátja püs-
pöksüveggel, fekete palástban, utána negyven fe-
kete-fehér reverendáju karinges cziszterczi pap
kettesével, némán. A föapát nagy ezüstkoszorut
tett a ravatalra. Minden levélbe a rend egy-egy
tagjának a neve van bevésve. Körülvették a rava-
talt, térdre borulva csöndes imát mondottak a
királyért, aki a szerzetet Magyarországban, megte-

lepitette. Azután kivonultak, csak kettö maradt
közülök a koporsók mellett imazsámolyon térdelve,
s minden félórában más-más jött helyettük.

*

III. Béla király hamvainak ünnepélyes teme-
tésére eddigelé a következö törvényhatóságok és
városok jelentették be képviselöiket:

Törvényhatóságok:

Abauj-Tornamegye (Fábián János alispán ve-
zetése alatt Harsányi József országgyülési képviselö,
Kozora Endre kanonok és Naményi Gyula árva-
széki elnök).

Alsó-Fehérmegye (Szöts Pál, Török Bertalan és
Werner Gyula országgyülési képviselök).

Aradmegye (két tagot küld).
Bács-Bodrogmegye (Latinovics Géza, Molnár

Károly és Piukovich József képviselök és Eigel József
apátplébános).

Baranyamegye (Trixler Károly alispán, Országh
Lajos és Stajevics János bizottsági tagok).

Borsmegye (két képviselöt küld).
Békésmegye (Lukács György föispán vezetése

alatt négy tag).
Beregmegye (Hagara Viktor dr. föispán, Barta

Ödön, Lónyai Géza, Lónyay Sándor és Nedeczey János
országgyülési képviselök).

Borsodmegye (öt tagot küld).
Csongrádmegye (öttagu küldöttséget küld).
Esztergommegye (Andrássy István alispán,

Szabó Mihály föjegyzö, Maiina Lajos polgármester,
Reviczky Gyözö és Perényi Kálmán szolgabirák).

Fejér vármegye (Fiáth Pál báró föispán veze-
tése alatt öt tag).

Fogarasmegye (Mikszáth Kálmán és Serbán
Miklós országgyülési képviselök).

Gömörmegye (Hámos László föispán vezetése
alatt három tag).

Györ vármegye (Goda Béla alispán, Ziskay
Antal dr. és Lippay Géza törvényhatósági tagok).

Hajdumegye (Veszprémy Zoltán föjegyzö).
Háromszékmegye (Benke Gyula, Neumann Ár-

min, Sándor József és Weisz Berthold országgyülési
képviselök).

Hevesmegye (öt tagot küld).
Hunyadmegye (két tagot küld).
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye (három tagot

küld).
Kis-Küküllömegye (Apáthy Péter, Kabos Ferencz

és Dániel Márton országgyülési képviselök).
Kolozsmegye (Eszterházy Kálmán gróf és Dózsa

Endre országgyülési képviselök).
Komárommegye (Sárközy Aurél föispán, Ghyczy

Dénes alispán. Erdélyi Gáspár föjegyzö és Szombat-
helyi Gyözö bizottsági tag).

Krassó-Szörénymegye (Pogány Károly föispán,
Szende Béla és Vulya Péter országgyülési képvi-
selök.

Liptómegye (két tagot küld).
Máramarosmegye (Roszner E. hr. föispán Jónás

Ödön és Nyegra László képviselök és Lator Andor al-
ispán).

Mosonmegye (Pálffy-Daun Vilmos gróf föispán
vezetése alatt öt tag).

Nagy-Küküllömegye (Somogyi István alispán
vezetése alatt három tag).

Nógrádmegye (Degenfeld Lajos, Berchtold Ar-
thur gróf, Beniczky Árpád, Forgách Antal gróf, Peja-
csevich Arthur gróf és Sréter Alfréd országgyülési
képviselök).

Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye (Beniczky
Ferencz föispán, Sárkány Sámuel evangelikus püspök,
Földváry Mihály és Földváry Miklós országgyülési kép-
viselök, Fazekas Ágoston föjegyzö és Csávolszky József
kanonok).

Pozsony vármegye (Klempa alispán és Pethöcz
Jenö föjegyzö).

Sárosmegye (Bornemisza Ádám, Köszeghy
Sándor és Schmidt Gyula országgyülési képviselök).

Sopronmegye (Simon Ödön föispán, Baán Ede dr.
alispán és Jekelfalussy Sándor kamarás).

Szabolcsmegye (Feilitzsch Berthold föispán,
Mikecz János alispán, Farkas Balázs, Gencsy Albert,
Kállay Iipót és Mezössy Béla országgyülési képviselök.)

Szilágymegye (három tagot küld).
Temesmegye (három tagot küld).
Tolnamegye (Döry Pál alispán vezetése alatt

négy tagot küld).
Torda-Aranyosmegye (Bethlen Balázs gróf és

Papp Samu dr. országgyülési képviselök).
Torontálmegye (Rónay Jenö föispán. Delimanics

Lajos dr. alispán és Poroszkay Béla föügyész).
Trencsénmegye (négy tagot küld).
Udvarhelymegye (Dániel Gábor, Gyárfás Endre,

Heltai Ferencz és László Mihály országgyülési kép-
viselök).

Ugocsamegye (két tagot küld).
Ungmegye (három tagot küld).
Vasmegye (Károlyi Antal dr. alispán, Szegedy

Béla kamarás, István Vilmos és Ratkovics Endre kano-
nok és Horváth István esperes-plébános).

Veszprémmegye (Fenyvessy Ferencz föispán,
Kolossváry József alispán, Szabó Imre és Óváry Fe-
rencz országgyülési képviselök, Ihász Lajos, Néger
Ágoston és Reé Jenö bizottsági tagok).

Zalamegye (Csertán Károly alispán, Mangin
Károly dr. tiszti föorvos és Peller Pál apát).

Zemplénmegye (Dókus Gyula föjegyzö, Hor-
váth József árvaszéki elnök és Metzner Béla bizott-
sági tág).

. Zólyommegye (Radvánszky báró vezetése alatt
öt tag).

Városok:

Arad (három tagot küld).
Baja, (Hegedüs Aladár polgármester).
Besztercze-Naszód (három tagot küld).
Debreczen (Komlós Arthur föjegyzö és Boczkó

Sámuel rendörkapitány).
Fiume (Valentits dr. podesta) Milcenich Péter;

tanácselnök).
Györ (két tagot küld).
Hódmezövásárhely (Thoroczkay Viktor báró:

föispán, Juhász Mihály polgármester és Endrey Gyula
országgyülési képviselö.)

Kassa (Münster Tivadar polgármester).
Kecskemét (Szegedy György és Mészáros József

tanácsosok.)
Kolozsvár {Hegedüs Sándor országgyülési kép-

viselö és Nagy Mór helyettes polgármester).
Marosvásárhely (Csiky Miklós bizottsági tag).
Nagyvárad (Bulyovszky József dr. polgármester

és Rácz Mihály föjegyzö).
Pancsova (Matanovich Adolf polgármester, Bach-

mann Antal és Graf János bizottsági tagok).
Pécs (három tagot küldj.
Pozsony (Taller Pál polgármester).
Selmeczbánya (Szitnyay József polgármester és

egy bizottsági tag).
Sopron (Gebhard József polgármester Kund

Frigyes föügyész és dr. Szilvássy Márton bizott-
sági tag).

Szabadka (Mamusich Lázár polgármester, Per-
tich Mihály árvaszéki elnök és Szalay Mátyás rendör-
kapitány).

Szeged (két tagot küldj.
Székesfehérvár (Fiáth Pál báró föispán, Kalo-

csay Alán országgyülési képviselö és Havranek József
polgármester).

Temesvár (Telbisz Károly polgármester, Baader
Henrik bizottsági tag).

Ujvidék (Szlezák Lajos dr. és Szlávy János bi-
zottsági tagok),

Versecz (Seemayer János polgármester).
Zombor (Kozma László és Széchenyi László or-

szággyülési képviselö.)
Lapunk mai száma 16 oldal.

— A király Budapesten. Ö felsége hol-
nap reggel Gödöllöröl Budapestre érkezik.
Délelött általános kihallgatás lesz, amelyre
sokan jelentkeztek. Délben tizenkét órakor
fogadja a föváros küldöttségét, Márkus József
föpolgármestert, Halmos János polgármestert,
Rózsavölgyi Gyula és Matuska Alajos alpolgár-
mestereket, akik a föváros részvétét fogják
tolmácsolni. Este elutazik a király Bécsbe és
hétfön tér ismét vissza Budapestre. Tegnap
este jöttek meg Bécsböl Loebenstein udvari
tanácsos és a testörség. Ezek holnap nem
kisérik el a királyt, hanem október végeig itt
maradnak.

— Román Miron halála. Nagy-Szebenböl táv-
iratozza tudósitónk: Román Miron metropolita el-
hunyta alkalmából ö felsége kabinetirodájától Pus-
cariu érseki helynökhöz a következö részvéttávirat
érkezett:

Gödöllö, október 17.
6 órakor.

Ö császári és apostoli királyi felsége
Román Miron érsek-metropolita ur ö nagy-
méltóságának elhunyta alkalmából legfelsöbb
részvétét fejezi ki a fötisztelendö metropoliai
szentszéknek.

Legfelsöbb parancsra:
K ö n i g , udvari tanácsos.

Brankovics szerb patriárkától, Fehér Ipoly
pannonhalmi föapáttól és számos más elökelöségtöl
is érkeztek részvéttáviratok. Az itteni elökelöségek
és testületek valamennyien kifejezték a tegnapi és
mai nap folyamán részvétüket. A temetésre ide
érkeztek: Metianu aradi püspök, Popea karán-
sebesi püspök, Musta, Hamsea és Goldis püspöki
helynökök, Mocsonyi Sándor s a metropoliának
számos föpapja és papja. A holttestet ma délután
4 órakor teszik ravatalra a görög-keleti székesegy-
házban. A gyászistenitisztelet holnap délelött kilencz
órakor kezdödik.

— Pálffy Géza gróf temetése. Bécsben ma
délután kisérték örök nyugalomra erdödi Pálffy
Géza gróf ezredest, a fogarasi állami ménes
katonai osztályának parancsnokát, aki október
17-én meghalt. A menetben ott voltak : Kriegham-
mer hadügyminiszter, Bylandt-Rheidt közoktatás-
ügyi miniszter, Windischgratz József herczeg testör-
százados, gróf Üxküll hadtestparancsnok és mások.
A holdtestet Pozsonyba szállitották.

— Felhöszakadás Fiuméban. Mint tudó-
sitónk táviratozza, Fiuméban ma délelött tiz
órától délutáni egy óráig óriási felhöszakadás
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volt. A Recina folyó kiöntött s az áradat végig
hömpölygött a korzón. A z ü z l e t e k é s
k á v é h á z a k v i z a l á j u t o t t a k . A
pusztitó elem roppant kárt csinált, föként a
papir- és dohánygyárakban. T ö b b e m -
b e r é l e t i s o d a v e s z e t t . A vasuti
közlekedés szünetel.

A d é l i v a s u t - t á r s a s á g köz-
lése szerint a szent-péter-fiumei vonalon az
árviz leszakitott egy boltozatot és a gátko-
rona egy részét. Ennek következtében a jelzett
vonalon az egész forgalmat további intézke-
désig be kellett szüntetni. Minthogy az ár még
emelkedik, egyelöre még nem tudják, hogy le-
hetséges lesz-e az utasok átszállitásával a
személyforgalmat helyreállitani.

— Tragédia a gróf Hadik-családban. A napok-
ban megemlékeztünk arról a megrenditö csapásról,
mely gróf Hadik Jánost és családját érte. Erröl a
szerencsétlenségröl most Éder Ödön országgyülési
képviselö urtól a következö részletes sürgönyt
kaptuk :

Október tizenharmadikán a gróf Hadik
János három gyermeke ugyanegy idöben, egé-
szen hasonló kórtünetek között betegedett
meg. A betegség oly rapid lefolyásu volt,
hogy harminczhat óra alatt az egyik, negy-
vennyolcz óra alatt a másik, a kisebbik gyer-
mek meghalt. A legidösebb állapota ugyanez
idö alatt jobbra fordult. A kezelö orvosok az
összes kórtünetek, a három gyermek egyidejü
és egészen egyenlö megbetegedése, valamint
a többi számbavett körülmények alapján min-
den ismert betegséget kizártnak tartottak és
ezen az alapon egy, a szivvel afficziáló mé-
r e g h a t á s á t állapitották meg. A megej-
tett bonczolás alkalmával m é r g e t nem
t a l á l t a k ugyan, de mivel alkalikus mér-
gek konstatálására a bonczolás egyáltalában
nem alkalmas, de ezek létezését a bonczolás
ki nem zárta, a biróság a vegyi vizsgála-
tot elrendelte. A lapok ama hiresztelései, hogy
a gyermekek megbetegedését, illetve halálát
rézmérgezés és mérges fagylalt okozta, a birói
vizsgálat alkalmával meg lett czáfolva. Csak
csodálni lehet, az illetö laptudósitók könnyü-
vérüségét, hogy ily a szülökre lesujtó köz-
vetve azok gondosságát helyezik a világ elött
ferde világitásba. akkor, midön általánosan
ismert dolog, hogy ha valaki, ugy épen Hadik
grófi-család volt az, amely gyermekeit a- leg-
nagyobb gondossággal és körültekintéssel ne-
velte. Közvetlen informáczió szerint pedig a
gyermekek fagylaltot soha nem ettek.

— Szobrot Henry ezredesnek ! Henry ezre-
desnek, aki a Dreyfus tragédiájából neki kiosztott
szerepet kétségbeesésében egy borotvavágással fe-
jezte be, szobrot akarnak emelni tisztelöi. Az em-
léket természetesen közadakozásból szándékoznak
fölállitani s az adakozásra fölszólitó iven szépen
megmagyarázzák, hogy ök nem egy büntettet akar-
nak fölmagasztalni, hanem egy nemzeti höst. A
gyüjtöiv igy kezdödik :

" Odaadással Henry ezredes hazájának.
Nyilvános gyüjtés az emlékére eme-

lendö szoborra."
Az ivet a következö sorok fejezik b e :

"Ha egy katonatiszt kényszerüségböl
hamisitást követ el, hogy hazája nyugalmát
helyreállitsa s az országot egy árulótól
megszabaditsa, ez a katona mindenesetre
sajnálatraméltó.

Ha ez a kisérlet életébe kerül, akkor
vértanu.

Ha életét önként dobja el, akkor
— hös !"

A katonai párt legnagyobb ellenségei sem
tagadhatják, hogy ebben a mozgalomban egy igen
tiszteletreméltó emberi tulajdonság nyilvánul meg:
a szenvedés imádása. Azok, akik szobrot akarnak
emelni az ezredesnek, valóban nem a hamisitót
istenitik, hanem a katonát, akit balsorsa bele-
kevert egy titokzatos tragédiába, s ott elját-
szani kényszeritett egy olyan szerepet, amelyre
a maga lelke indulatából talán nem vállalko-
zott volna. Henry hamisitott, tehát bünös volt, ez
bizonyos. Ö maga is megerösitette ezt az állitást
és halálával meg is bünhödött vétkeért. De ki is-

meri annyira annak az országot sorvasztó, nagy,
bonyodalmas harcznak egyes részleteit, titkos rugóit,
hogy megmondhatná, kinek a lelkén szárad az
ezredes hamisitása? A pör tárgyalása folyamán,
ha voltak is diadalmas pillanatai, erkölcsi szenve-
dései és a mindennapi izgalmak okozta beteges
állapot sokkal fölülmulták a rövid ideig tartó di-
csöség örömeit. Igy gondolkoznak mindazok, akik
Henry emlékét meg akarják örökiteni.

— A turini diákkongresszus. Az olasz király-
ság jövö évben lesz ötvenesztendös s az olasz
diákok a félszázados jubileum örömére Turinba nem-
zetközi diákkongresszust hivtak össze. A magyar
egyetemi és akadémiai hallgatók nagy deputácziót
küldenek a kongresszusra. A készülödés már meg-
indult s a magyar ifjuság részéröl elöreláthatólag
sokan vesznek részt a kongresszuson, hogy a
román egyetemi hallgatók esetleges akczióját ellen-
sulyozzák. A román liga tekintélyes összeget
bocsát a kongresszusban résztvevö románok ren-
delkezésére. *

— Chimay herczegnö klubja. Nemcsak a jó
budapestiek bolondultak meg a Chimay herczegnö
aranyosszöke hajától, kalandos természetétöl, a
jámbor nürnbergiek is extázisba jöttek furcsa
erkölcseitöl. Mit csinál a német, ha extázisba jön ?
Egyletet. A jó nürnbergiek is ugy cselekedtek.
Néhány nap óta hatalmas plakátok hirdetik ennek
a jeles egyletnek a megalakulását. Egy ottani
kereskedö be is küldött egy példányt a plakátok-
ból, mely a következöképen hangzik. Persze német
nyelven:

Chimay herczegnö klubja!

Nürnberg polgárai !
Treutler Oszkár könyvkereskedö elnöklése alatt

klub alakul a müvészet és irodalom istápolására.
Czéljaink:

Kedélyes esték.
Semmi szükkeblüség ! Semmi filiszterség !
Minden szép és minden szépség tisztelése.

Tiszteletbeli tag : Chimay herczegnö.
Polgárok, gyüljetek zászlónk alá!

A nünbergi rendörségnek, ugy látszik, kevés
a szép iránti érzéke. Erre mutat, hogy a plakáto-
kat konfiskálta.

— Kulturkép Boszniából. Az okkupált tarto-
mányokban, -két-három félig czivilizált várost ki-
véve, még mindig ritka és nem szivesen látott ven-
dég a kultura. Erre vall cr. Krajevszka Teréznek,
egy Dolnja-Tuzlában letelepedett orvosnönek mult
évi orvosi müködéséröl szóló jelentése is, amelyböl
a következö érdekes részeket közöljük: "Öt eszten-
dövel ezelött, mikor ide jöttem, az egészségi viszo-
nyok rettenetesek voltak, amit az a körülmény is
megmagyaráz, hogy a. mohamedán törvények meg-
tiltják a férfiaknak asszonyok gyógyitását. Mikor uj
otthonomban berendezkedtem, elsö dolgom az volt,
hogy a mohammedán családokkal összeköttetésbe
lépjek. Az ismerkedés szomoru tapasztalásokkal kez-
dödött A szegényebb családok lakása piszkos, büzös
és rendetlen, télen ezenfölül az atmoszférája
is rettenetes, amely rondaság, izzadtság, hagyma-
szag és egyéb illatokból szürödik össze. A mos-
dást csak rituális szokásképen, fölületesen végzik,
minélfogva igen' sok börbeteg van köztük. Házas-
ságot még gyermekkorukban kötnek és Krajevszka
kisasszonynak több tizenháromesztendös asszony-
pácziense volt már. Ezek a gyerekasszonyok fej-
letlen testtel és tapasztalatlan észszel mennek neki
a házaséletnek s mint nagymértékben vérszegé-
nyek, korán pusztulnak el. A betegek gyógyitása
igen nehéz, mert nem annyira orvosságra van
szükségük, mint egészségesebb lakásra és tisztább
életmódra. Ha anyai örömök várnak a fiatal asz-
szonyra, akkor csukamáj-olajat kezdenek inni.
Orvost nem hivnak, mert nem szabad. Az utolsó
kritikus napon — ugy tartják — a z a legha-
tásosabb orvosság, ha a férj jobblábára való
c s i z m á j á b ó l v i z e t i s z n a k és há-
romszor megkerülnek egy kenyérszakajtót. Ilyen-
fajta "házi gyógyszerek" természetesen sok fiatal
anyát visznek sirba. A kuruzslás általában nagy-

ban hozzájárul a halandóság szaporodásához.
Hogy is ne, mikor a gyakori gyomorkattarust —
tintaivással akarják gyógyitani és himlö ellen va-
lami péppel fözött kendert esznek!" Ilyenek az
állapotok a közel szomszédságunkban és Krajevszka
kisasszonytól valóságos heroizmus, hogy ebben a
környezetben exisztálni, söt czivilizálni is tud. Az
emberek kezdenek már hozzászokni az orvosi
kezeléshez s csak a mult esztendöben 547 asszonyt,
229 gyermeket és 31 férfit gyógyitott meg a bátor
orvoskisasszony.

— Szerencsétlenül járt fiatal mágnás.
Mint békés-csabai tudósitónk táviratozza, gróf
Wenkheim Frigyes legidösebb fia, gróf Wenk-
heim József, ma vigyázatlansága következté-
ben m e g l ö t t e m a g á t . Szobájában tör-
tént a szerencsétlenség. Egy revolverrel ját-
szott, mely véletlenül elsült és a golyó a fiatal
gróf bordái közé és a tüdejébe hatolt be. A
lövés zajára többen hozzája siettek. Látva,
hogy megsérült, rögtön kocsit küldöttek orvos-
ért, mely csakhamar ki is hozta Békés-Csabá-
ról dr. Reis Miksa orvost a grófi kastélyba.
Az megvizsgálta a sebesültet és konstatálta,
hogy a golyó a bordák közt behatolva, meg-
sértette a jobb tüdöszárnyat. Ha nem is re-
ménytelen a fiatal gróf állapota, de minden-
esetre sulyos. A sebláz mindez ideig nem
állott be. Csabán a szerencsétlenség hire óriási
részvétet keltett. A hir nyomán különbözö ka-
landos verziók keltek szárnyra. Öngyilkossági
kisérletröl is beszélnek. A fiatal gróf az idén
szolgálta volt le az önkéntesi évét Sopronban
a huszároknál.

— A sutherlandi herczegnö ékszerei. A
sutherlandi herczegnö tegnap a déli vonattal uta-
zott el Párisból. Több apróbb csomagot vitt ma-
gával a kocsiban. Amiensbe érkezve, rémülten vette
észre, hogy egy kis börtáskája, amelyben az ék-
szerei voltak, eltünt. A herczegnö rögtön kiszál-
lott és feljelentést tett a rendörségen. Majd meg-
várva a legközelebb induló vonatot, azzal vissza-
tért Párisba, és ott szintén feljelentette a lopást
a rendörségnek. Legcsekélyebb adatot sem tudott
a herczegnö mondani, mely utbaigazithatta volna
a rendörséget. Az eltünt ékszerek hétszázezer frank
értéket képviseltek. Az ékszerek közt egy collier
volt százhuszezer frank értékben.

— Hajók pusztulása. A "Selene" nevü
Lloyd-gözös, amely Dalmáczia és Albánia
között közlekedik s amelynek ma délután
Korfuból Triesztbe kellett volna érkeznie,
mult éjjel az Arat hegyfoknál, Selve szigettöl
délre, zátonyra jutott. A szerencsétlenül járt
hajó segitségére a dalmát-albániai vonalon ut-
ban levö "Niobe" nevü gözöst Zárából vissza-
inditották a szerencsétlenség szinhelyére,
Triesztböl pedig a "Pluto" nevü uszályos ha-
jót küldték ki a szükséges mentöeszközökkel.
— Londonból azt táviratozzák, hogy a
Lloyds azt az értesitést kapta Spurnhead-fok-
ról, hogy a "Frivold" nevü bárkát tegnap dél-
után Bostonból (Lincolnshire) Arendálba (Nor-
végia) menet, amikor a Humber-torkolatba
akart befutni, egy nagy hullám összezuzta. A
hajón lévö 9 ember közül csak kettö mene-
kült meg.

— A czár Bernsdorffban. Azok közt a feje-
delmi személyek közt, akik a dán királyné temeté-
sére Bernsdorffban összegyültek, természetesen
Miklós czár, Keresztély király unokája vonja ma-
gára leginkább a figyelmet. A czár itt csupa
rokonok és ismerösök körében van, régi emlékek-
töl megszentelt helyen, amelynek minden zegét-
zugát, minden rögét ismeri. Egész Európában
nincs olyan város, néhány oroszt kivéve, amelyet
ugy töviröl-hegyiröl ismerne, mint Kopenhágát és
környékét. Hajdanta, mig ifju volt, sokat bolyongott
itt apjával, meg egyedül is és legkedvesebb gyer-
mekkori emlékei Bernsdorffhoz és Fredensborg-
hoz füzödnek, ahol ama régen elmult kor-
ban sok szép napot töltött. A minden oro-
szok hatalmas urát mélabus hangulatba ej-
tették ezek a régi emlékek. A kopenhágaiak, akik
olyan vigan, olyan fiatal lélekkel szerették volna
viszontlátni, amilyennek gyermekkorában ismerték,
maguk is elszomorkodtak a czár borus ábrázatá-
nak láttára. Külsö megjelenésre nézve tudvalevöleg
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teljesen elüt Miklós czár az apjától. Sándor ha-
talmas megjelenésü, roppant erejü ember volt,
Miklós czár igénytelen, szerény, söt szinte fél-
szeg. Arczát fáradt vonások vénitik, ugy látszik,
mintha a finom lelkü ember kezdene meggör-
nyedni a rája nehezedd felelösségtöl és fölada-
toktól. Még itt sincs pihenése. Ugyszólván reggel-
töl estig kis dolgozószobájában ül, átvizsgálja
a reggel érkezett futártól hozott irásokat,
amelyeket aztán este egy másik ember vissza-
visz Pétervárra. Azokon a kirándulásokon, me-
lyeket a fejedelmi vendégek naponta tesznek,
a czár csak ritkán vesz részt. Legföljebb anyjával,
az özvegy czárnéval ha sétálgat a parkban. Vasár-
nap jelen volt az orosz templomban, ahol tisz-
teletére igen elökelö közönség gyült össze a mi-
sére. A czárt minden utjában nagyszámu pétervári
titkosrendör örzi, akiket azonban senki sem ismer,
s akik minden föltünés nélkül végzik sulyos szol-
gálatukat. Még csak nehány napig marad Dániá-
ban a czár, aztán a bájos Livádiába utazik pi-
henni. Államügyeit ott is el fogja intézni, de
derüs ifjuságának elszomoritó emlékei talán nem
kisérik el oda is.

— Szerencsétlenül járt buvár. A fiumei ki-
kötö-épitkezésnél hivatása áldozata lett egy Stricia
Miklós nevü buvár. Tegnap leszállott volt a tenger
fenekére dolgozni. A buvárkészülék, melynek vége
a tenger felszinére nyult, valahogy elromlott és a
szerencsétlen ember nem tudott jelt adni, mikor
nem jutott lélegzethez. Idövel a készüléket kezelö
emberek is gyanusnak találták hosszu lennidözését
és felvonták a mélységböl. Ekkor Stricia már ha-
lott volt. A szerencsétlen ember öt apró gyermeket
hagyott árván. A fiumei rendörség szigora vizsgá-
latot rendelt el az összes buvár-készülékek felett.
Mit ér ezzel a Stricia öt gyermeke?

— Kifosztott vasuti kocsi. Szegedi tudósi-
tónk táviratozza: Ma hajnalban érkezett ide a
budapesti gyorsáru tehervonat. Csak az állomáson
vették észre, hogy a tehervonat egy kocsiját a
Czeglédtöl Szegedig terjedö uton feltörték és
belöle az áruk jórészét elvitték. A hátrahagyott
arukat hasznavehetetlenné tették. A tolvajok nagy
kárt okoztak.

— Egy szocziálista agitátor lefotografálásá.
Schwarcz Miksa egyetemi hallgatót ma délelött
tizenegy órakor magához idézte Garlathy kapitány,
a rendörség politikai osztályának vezetöje és tudo-
mására adta, hogy mint o r s z á g o s a n i s -
m e r t i z g a t ó t le fogja fotografáltatni és ille-
töségi helyére, Beszterczebányán tolonczoltatja.
Schwrarcz tiltakozott ez eljárás ellen és azt
a kérdést intézte a kapitányhoz, hogy me-
lyik paragrafus alapján teszi ezt. Garlathy
erre azt felelte, hogy ez az eljárás egy bel-
ügyminiszteri rendelet alapján történik. Schwarcz
Miksa most kijelentette, hogy csak az eröszaknak
enged, mire Garlathy kapitány ebbe is megnyu-
godott s intett egy detektivnek, hogy Schwarczot a
fotografáló gép elé állittassa. A detektiv négy
rendör segitségével lefogta Schwarczot a gép eiött
és jelt adott a fényképésznek, hogy az aktust kezd-
jék meg. A fotográfus, minthogy Schwarcz nem
állott nyugodtan és arczát fintorgatta, csak nagyon
nehezen volt képes a felvételt elkészitem. Össze-
sen négyszer tett uj lemezeket a gépbe s a fény-
képek közül csak az utolsó sikerült. A fényképe-
zés után Garlathy kapitány Schwarczot egyelöre
szabadon bocsátotta.

— Az amerikai betöröfönök. New-Yorkból
jelentik: A rendörség tegnap egyik elökelö vendég-
löben egy gazdag kereskedönek és nagy világfinak
ismert uriembert tartóztatott le. A letartóztatott,
akit Travisnak hivnak, mikor a rendörügynököket
meglátta, két revolvert rántott elö zsebeiböl és
rálött a környezetére. Néhány hivatalnokot meg is
sebesitett, a detektiveknek azonban sikerült
csakhamar lefegyverezni. Travis, mikor védtelenül
látta magát, bocsánatot kért, hogy lövöldözött.

— Nem tudtam — mentegetözött — hogy

hivatalos személyekkel van dolgom, azt hittem,

hogy meg akarnak támadni.

Ez azonban nem használt semmit. A detek-
tivek nyomban kikutatták a zsebeit és több mint
huszezer dollár értékü ékszereket találtak nála.
Épen "üzleti" kirándulásról tért vissza Brooklyn-
ból. A rendörség régóta kisérte már figyelemmel
Travist, de mindezideig nem tudtak semmi ha-
tározott bizonyitékot sem fölhozni ellene. Travis
bejáratos volt New-York legelökelöbb köreibe,
Brooklyn legfényesebb házában lakott már
tiz esztendeje, nös, több gyermek atyja, tagja
Brooklyn elsörangu klubjának, szorgalmas és áj-
tatos templomlátogató és nagyon kedves, megnyerö
modoru ur. Brooklyni házában nagy lábon élt és
háza állandóan nyitva volt számos ismeröse elött.
Természetes, hogy sem családja, sem társasága
nem sejtette, hogy honnét pénzel olyan böven. A
rendörség kikutatta, hogy Travisnak körülbelül
s z á z b e t ö r ö á l l o t t s z o l g á l a t á b a n ,
azonkivül nagyszámu alkalmazottjai voltak elöke-
löbb zsebtolvaj és hamis játékos-körökben.

— Népitélet Szent-Istvánon. Pest-Szent-Ist-
vánon tegnap délután egy csavargó külsejü ember
belopózott valamelyik gazda udvarára és egy vi-
seltes szürt akart ellopni. Szándékát az utczán
ácsorgó suhanczok észrevették és büntetésül ke-
gyetlenül elverték. Aztán futni hagyták. A szegény
ember örült, hogy ilyen könnyen megszabadult és
sietve igyekezett a falut elhagyni. A suhanczoknak,
akik elsö izben megverték, nagyon megtetszett a
mulatság, mert utána iramodtak és a községi
korcsma elött utólérve, olt ismét vad dühhel kezd-
ték ütni. Majd beczipelték a korcsmába és olt ma-
gukra zárva az ajtót, kegyetlenül kinozni kezdték
áldozatukat, akit csak akkor bocsátottak ki körmeik
közül, mikor már fejéböl, testéböl több helyen
omlott a vér. Ekkor a rendörség vette védelmébe
a szerencsétlen embert. Bevitték a községházára,
hol megmosták a sebeit és aztán bezárták az ud-
varon levö börtönbe. A suhanczok, akik nem ke-
gyetlenkedhettek tovább áldozatukkal, a község-
házára mentek és hangosan követelték, hogy a
tolvajt szolgáltassák ki nekik. A néhány rendör
nem tudta öket elüzni és igy mindinkább vakme-
röbbek leltek. Botokkal, kövekkel döngették a bör-
tön ajtaját, ahol a csavargó attól való félelmében,
hogy ismét kinzói kezébe kerül, felakasztotta
magá t

— Fegyelmi vizsgálat a rendörségen. Mikor
a király nehány nappal ezelött a lánczhidon ke-
resztülhajtatott, mint emlitettük, egy ember a ko-
csija elé ugrott és abba egy kérvényt dobolt. Az
illetö épitési rajzoló volt és a kérvényében arról
panaszkodott, hogy a katonaságnál besorozása al-
kalmával nagyon brutálisan bántak vele. A fö-
kapitány most fegyelmi vizsgálatot inditott öt de-
tektiv és négy közrendör ellen, akiknek hanyagsága
és vigyázatlansága következtében férközött a kér-
vényezö a király kocsija mellé.

— A betiltott munkásfalvonulás. A rendörség
a nemzetközi szocziáldemokrata munkáspárt jövö
vasárnapra tervezett nagy felvonulását betiltotta.
Minden eféle szocziáldemokrata-tüntetés a járó-
kelök zaklatásával jár, legalább eddig mindig igy
történt és a rendörség most éppen e miatt adta
ki a szigoru tilalmat.

— A ködvágó. Igy nevezik bakanyelven azt
a szélespengéjü nehéz kést, amely az utászok és
más, puskát nem hordó hadfiak oldalán himbálód-
zik. Hogy mire való az, arra csak magasabb katonai
körökben tudnának felelni. A legénység fogalom-
körén azonban nagyon kivül esik, amit bizonyit az
a körülmény is, hogy czélszerüsége, használható-
sága után ködvágónak neveztetik. Ugy látszik, akik
hordják, azok sem igen vannak tisztában e neve-
zetes hadfelszerelési czikk igazi rendeltetésével,
mert ujabb idöben sok galibát okoztak a furfangos
szabásu késsel. Boda Mihály, Jolász István, Kranal
Adolf és Debreczeni Mihály utászkatonák az éjjel
például meg voltak gyözödve, hogy a ködvágó fö-
czélja a földszinti ablakok sikeres beverése. Ebböl
alapos kis fékeértés támadt közöttük és a ' rend-
örök között a király-utczában, amit ök ellenfeleik
földhözverdesésével próbáltak elsimitani. Törekvé-
süket nem koronázta siker, ámbár a ködvágó erö-

sen müködött a rendörök fején. Katonai örjáratnak
kellett közbelépnie, amely azután a vitéz utászokat
a békés hangulat helyreállitása czéljából közre-
fogta és bekisérte.

= Valódi Jaeger tanár-féle normál-alsóruhákat
(Benger gyártmánya) kötött és szövött gyapju-árukat ajánl
Hayek Adolf Szervita-tér "a vadásznöhöz".

= Polgár Sándor egyetemi gyak. kötszerész du-
san felszerelt raktárában Budapest, Erzsébet-körut 50,
a legkiválóbb minöségben kaphatók mindazok az or-
vosi, sebészi és betegápolási tárgyak, valamint testi
egészségünk védelmére szolgáló óvszerek, melyeket a
modern orvosi tudomány elöir.

= Szenzáczionális. "Créme de Fanchon" rögtön
finomitó és szépitö arczcréme. Zsirtalan! Ártalmatlan!
1 tégely 2 korona. Kapható mindenhol. Föraktár;
"Ursits" gyógyszertár, Budapest, Rákóczy-tér.

Napirend.
Naptár: csütörtök, október 20. — Róm. katho-

likus : Kant. János. — Protestáns : Iréne. — Görög-
orosz : (október 9.) Pelagia. — Zsidó: Marcheschvan
3. — Nap kél 6 óra l l perczkor reggel, nyugszik: 4 óra
45 perczkor délután. — Hold kél: 12 óra 5 perczkor
délben, nyugszik 8 óra 19 perczkor este.

A miniszterelnök nem fogad.
A közoktatásügyi miniszter fogad d. u. 4 ó.
A belügyminiszter fogad délután 4—5-ig.
A honvédelmi miniszter fogad déli 12 ó.
A horvát miniszter fogad délelött 8—10 óráig.
Országos képtár az Akadémiában nyitva 9 órától

délután 1 óráig.
Nemzeti muzeum: természetrajzi tár, nyitva d. e.

9—l-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is
(CSillag-utcza 15. sz.) 50 krajczár belépödij mellett
tekinthetök meg.

Az egyetemi füvészkert (Üllöi-ut) nyitva reggel
8-tól este 5-ig.

Akadémiai könyvtár nyitva 3—8 óráig.
Muzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig.
Egyetemi könyvtár nyitva 9 órától 12 óráig és

3—8-ig.
Technologiai iparmuzeum nyitva 9—l-ig és

délután 3—5-ig.
Az iparmüvészeti muzeum, nyitva d. e.

9—l-ig.
Kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsar-

nokban nyitva d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ig.
Deák-mauzoleum a kerepesi-uti temetöben

nyitva este 5 óráig.
A mezögazdasági muzeum a városligeti Szé-

chenyi-szigeten nyitva délelött 10—l-ig, délután 3—5-ig.
Szabadalmi levéltár nyitva délelött 9—l-ig.
Az iparmüvészeti társulat állandó bazárja

nyitva 9—l-ig.
Az uj országház kupolacsarnoka megtekint-

hetö 10—l-ig 50 krajczár belépö dij mellett.
Természetrajzi gyüjtemények muzeuma

nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4.)
Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban

nyitva 9—1-ig.
A "Hódoló diszfelvonulás"; Eisenhut Ferencz

óriási körképe Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 6 óráig. Belépödij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

Pestis-veszély Bécsben.
(Távirati tudósitás.)

Bécsben ma egy kisebb napilap olyan
szenzácziós hirt bocsátott világgá, amely bizo-
nyosan milliókat ejthet rémületbe. A szen-
zácziót telefontudósitások közölték ma délben
a budapesti szerkesztöségekkel; arról van
szó, hogy a Nothnagel tanár bécsi kliniká-
jának egy Baresch nevü szolgája, aki a kli-
nikán örzött baczillus-tenyészetekkel babrált,
m e g k a p t a a k e l e t i p e s t i s t é s
b e l e h a l t a r e t t e n t ö n y a v a l y á b a .
Kelet-Indiában járt bécsi orvosok hozták ma-
gukkal tudományos kisérletezések végett a
pestis-baczillusokat és az edények, amelyek-
ben a baczillusokat tartják, inficziálták a szol-
gát. Ezzel a pestis kitörését adták hirül Bécsböl.
A közlemény arról szól, hogy a borzalmas nya-
valya, amelynek ellenszerét máig sem tudja az
orvosi tudomány, amelynek a halálozási szá-
zaléka 80, s amely az összes ismert járványo-
kat fölülmulja rettenetességben, a szomszédban
fölütötte fejét. Nyolczvan évvel azután, hogy
Brassóban az utolsó pestises halottat elte-
mették.

Bécsböl a következöket jelenti tudósitónk:

Bécs, október 19.
Egy idevaló lap ma azt a hirt hozza, hogy

az állami közkórháznak egy Baresch nevü szol-
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gája, aki Nothnagel tanár klinikáján van alkal-
mazva, p e s t i s i n f e k c z i ó k ö v e t k e z -
t é b e n m e g h a l t . A pestis-baczillosokat Noth-
nagel asszisztense, Müller doktor hozta magával
Bombayból, ahol tudományos kutatások végett
idözött. Itt el akarják titkolni a dolgot és azt mond-
ják, hogy a szolga tüdögyuladásban halt meg.
Mérvadó helyröl a következöket közlik. Baresch
nem Nothnagelnél, hanem az általános kór-
tani klinikán volt alkalmazva. Nothnagel klini-
káján csak betegen feküdt. Ott is halt meg. Az
infekczió tehát abszolute nem történhetett Noth-
nagel klinikáján, mert sem ö, sem asszisztensei
pestises kisérletezésekkel nem foglalkoznak. Pesti-
ses laboratorium nincs is a klinikán. A kórház-
igazgatóság mindenesetre alapos bonczolást fog el-
rendelni és az ügyet a "Wiener Abendpost" ma
esti kiadásában körülményesen meg fogja világitani.

A hivatalos "Wiener Abendpost"-nak ez
az elöre jelzett közleménye, amelyet Bécs
közönsége ma lázas félelemmel várt, igy szól:

"A pathologiai Intézetnek Baresch Ferencz
nevü szolgája az "Allgemeines Krankenhaus"-
ban, szombaton, e hónap 15-én, a tüdögyula-
dás jelei közt betegen feküdt és az elsö or-
vosi klinikán gyógykezelésben volt.

Ez a szolga látta el a szükséges teen-
döket és a d o t t t á p l á l é k o t a b a k t e -
r i u m o k n a k a p e s t i s t a n u l m á n y o -
z á s á r a s z á n t l a b o r a t o r i u m b a n .
Tekintettel erre a foglalkozásra, a beteget
a z o n n a l e l k ü l ö n i t e t t é k és minden
lehetö elövigyázatossági rendszabályt megtet-
tek az orvosok avégböl, hogy az esetleges
ragályos betegségnek továbbterjedését meg-
gátolják. Elövigyázatból megtörtént még az
is, hogy mindjárt betegségének kezdetén
megvizsgálták köpetét bakteriologiai szempont-
ból. A klinikai vizsgálat ugyan egyelöre csak
azt deritette ki, hogy a tüdögyuladás szimp-
tomái forognak fenn, de a bakteorologiai vizs-
gálat a p e s t i s b a c z i l l u s á h o z h a -
s o n l ó m i k r o o r g a n i z m u s o k a t i s
t a l á l t , miböl világosan következett az,
hogy a z o k k a l m e g k e l l e t t v a l a -
h o l f e r t ö z t e t n i e a b e t e g n e k . Ez-
zel az eredménynyel egyébként az utolsó na-
pon a klinikai lelet megegyezett.

A beteg október 18-án meghalt. Erre a
betegház igazgatósága a klinikai, a pathologiai
intézetnek és a belügyminiszterium egészség-
ügyi departementnek elnökeivel nyomban min-
den szükséges egészségügyi intézkedést meg-
tett, hogy minden további megfertözésnek eleje
vétessék.

Mindkét ápolónöt, akik az orvosokon ki-
vül érintkeztek a beteggel, i z o l á l t s z o -
b á k b a n o r v o s i k e z e l é s a l á v e t -
t é k és egyáltalában minden elképzelhetö or-
vosi elövigyázati intézkedést megtettek.

Az összes hatóságok gyors és körültekintö
intézkedései kezeskednek azért, hogy semmi-
féle veszély nem fenyeget. Azoknak a szemé-
lyeknek állapotáról, akik a megfertözés veszé-
lyének ki voltak téve, a közönséget állandóan
értesitem fogjuk, mert annak az elvnek hódo-
lunk, hogy csakis ugy lehet az orvosrendöri
intézkedések iránt a feltétlenül szükséges bi-
zalmat felkelteni, ha minden szépitgetés nél-
kül nyiltan beszélnek az egészségügyi ható-
ságok."

Ma délután óriási izgatottságot keltett Bécs
utczáin az antiszemita "Deutsches Volksblatt"-nak
külön kiadása, amelynek felirata ez volt:

Sur Berhigung der Bevölferung.
(A lakosság megnyugtatására.)

A lapot oly feltünéshajhászással kinálták,
hogy már maga ez a körülmény sokkal inkább
volt alkalmas arra, hogy nyugtalanságot és izgal-
mat keltsen, mint arra, hogy a lakosságot meg-
nyugtassa.

Ebben a különkiadásban a keresztény-szocziá-
listák lapja igy ir:

"A vészhir hallatára Lueger polgármester
azonnal elment a helytartóhoz, hogy annak
utján követelje a kormánytól, hogy az illetö
orvosoknak veszélyes kisérleteit betiltsák.

A polgármester egyuttal bünügyi feljelen-
tést tett az államügyészségnél és a vétkes
orvosok elbocsátását követelte."

Az extrakiadások ugy igyekeztek feltün-
tetni Luegernek ezt a lépését, mintha ezzel
Bécset a végveszedelemtöl óvta volna meg.

A lap nekiront Nothnagel dr.-nak, mint
aki szerinte az egész veszély elöidézöje volt.

Ma este az a hir terjedt el, hogy egyike
azoknak az ápolónöknek, akik Baresch körül
voltak betegsége folyamán, m e g b e t e g e -
d e t t , Baresch megfertözte és most a Fe-
r e n c z J ó z s e f - k ó r h á z b a v i t t é k .

A "N. Fr. Pr." értesülése szerint Baresch
a pestisnek rendkivül különös formájában be-
tegedett meg. Baresch egy bizonyos " b e l s ö
p e s t i s b e n " halt meg, a betegsége nem az
a kiütéses pestis volt, amely Indiában elöfor-
dul, hanem ugy jelentkezett, mint egy tüdö-
gyuladás, mert a tüdöhöz tartozó mirigyek is
meg voltak támadva.

Bareschnál, akit az általános kórházban
kezeltek, az orvosok tüdögyuladást is diagnosz-
tizáltak. Midön azonban megtudták, hogy
Baresch a bakteorologiai osztályon volt alkal-
mazva, azonnal megvizsgálták górcsövileg a
köpetét és akkor m e g t a l á l t á k b e n n e
a p e s t i s n e k b a c z i l l u s á t . Ekkor aztán
elkülönitették egy szobába, amelyben meg is
halt. Hogy mi módon fertözte meg magát, azt
nem lehetett megállapitani, mint ahogy az
hasonló esetekben lehetetlen is, mert egyálta-
lán nem tudja még az orvosi tudomány, hogy
a pestis baczillusai miképen jutnak bele az
emberi testbe.

: A pestis.

A középkornak és föként az ókornak volt
rettenetes réme ez a szörnyü betegség: a fekete
halál. Pusztitásairól akkori feljegyzések szörnyü
dolgokat mondanak. Különösen a Keleten volt ter-
jedése fékezhetetlen. A szenny, a rossz táplálko-
zás, az egészségtelen viz, mind hozzájárult ter-
jedéséhez.

Magának a betegségnek tünete csak heted-
napra mutatkozik a bajcsiráknak a testbe való
jutása után. Könnyü esetekben föfájás, hideglelés
formájában jelentkezik elöször. Majd a czombhaj-
lás, honaljárok, nyak és áll alatt levö mirigyek
megduzzadnak. További fejlödésében a mirigyek
genyedésbe mennek át. A betegség kezdetén gya-
kori a hányás. A mirigydaganatok csak a láz be-
állta után való második, vagy harmadik na-
pon kezdenek fejlödni. Sulyosabb eseteknél foko-
zott mérvekben lépnek fel. Hozzájuk járul még,
hogy a nyelv teljesen kiszárad és repedezni kezd.
A mirigydaganatokon kivül karbunkulusok lépnek
fel az alsó végtagokon. A nagyon sulyos esetek
hirtelen halállal végzödnek.

Néha nem is fejlödtek még ki a daganatok.
A beteg elveszti eszméletét. Majd a börön vérzé-
sek és karbunkulusok lépnek fel. A vérzések ké-
söbb a belsö szervekböl erednek. A tüdöböl, a
veséböl, a belekböl ömlik a vér. Gyakori a hányás
és orrvérzés.

A betegséget felismerni nem nehéz, ha a
mirigydaganatok elég gyorsan kifejlödnek. Ellen-
kezö esetben könnyen téveszthetö össze hagy-

A halál legtöbb esetben a betegség negyedik
vagy ötödik napján áll be. Ha a beteg a hetedik
napot tuléli, ugy megmenekül. Kivétel, ha valami
utóbetegség fejlödik ki.

A halálozási arányszám egyenesen megdöb-
bentö ennél a járványnál. A megbetegedettek 70—90
s z á z a l é k a p u s z t u l e l r e n d e s e n . Ritka
eset, hogy csak 60 százalék haljon meg. Toulon-
ban 1721-ben dühöngött óriási mérvben a pestis-
járvány. A lakosoknak több mint a fele pusz-
tult el.

G y ó g y s z e r e a p e s t i s n e k n i n c s .
A betegséget továbbfejlödésében megakadályozni,
vagy épen megszüntetni nem lehet. Csak a láz,
szivgyengeség rendes orvosszereit szokták alkal-
mazni. A kelésekre jeges borogatásokat raknak,
ha elgenyednek, megnyitják öket.

A pestis elleni védekezés csak a tisztaságra
és az egészségügy javitására szoritkozhat. A ru-
hát, fehérnemüt, mindent, ami a beteggel érint-
kezésbe jön, legczélszerübb elégetni. A betegség
behurczolása ellen való védekezés sohasem lehet

szigoru.
Egész Európát végigsöpörte 1347-ben ez a

rettenetes kór, melyet akkor fekete halálnak ne-
veztek. Magyarországon is szörnyü pusztitásokat
vitt véghez. H u s z o n ö t m i l l i ó e m b e r t ö l t
m e g a k k o r E u r ó p á b a n . 1830 óta Török-
országon kivül Europában csak két izben lépett fel
a pestis. Elöször 1837-ben a görög Parosz szige-
ten, másodszor a Volga partján elszórva levö apró
kozák falvakban.

Közép-Ázsia a góczpontja a pestisnek. Kü-
lönösen Indiában és Kinában otthonos. Egy izben
már teljesen nyoma veszett volt azokon a helye-
ken, hol azelött fészke volt kétezer esztendeig.
(Libia, Egyiptom, Törökország, Sziria), 1858-ban
azonban ismét felütötte helyenként a fejét.

Legujabban Kelet-Indiában és különösen
Bombay környékén pusztitott rendkivül hevesen.
Terjedését elömozditotta az ottani népek nyomora
és az a szenny, amelyben élnek.

A "Mohegán" katasztrófája.
A Londonból érkezö ujabb és részletesebb

jelentések mindinkább azt a benyomást keltik, hogy
a hajószerencsétlenség, amely a "Mohegán" hajót
elpusztitotta, a kapitány hibájából keletkezett. Szo-
moru vigasz, hogy a hajó legénysége ezuttal nem
viselkedett oly gyáván, mint a "Bourgogne" katasz-
trófája alkalmával, hanem igazi hösiességet tanu-
sitott a mentés körül.

Sajnos, a megmentettek száma az ujabb
jelentések szerint sem növekedett. A hajón volt
több mint százötven ember közül csupán negyven-
nyolcz kerülte el a halált, a többi s z á z - s z á z -
t i z e m b e r a h u l l á m o k b a v e s z e t t .

A menekültek a következö megrázó részlete-
ket beszélik el a katasztrófáról:

A szerencsétlenség valódi oka tálán soha sem
fog kiderülni, mivel az ö s s z e s h a j ó t i s z t e k
a t e n g e r b e v e s z t e k . Kétségkivül sulyos
hajózási hibát követtek el. A hajó körülbelül tiz-
tizenöt tengeri mértföldnyire e l t é r t a h e l y e s
r á n y t ó 1, és igy történt, hogy nekirohant a

"Varsis "-sziklának, amely a rettegett Manacles-
sziklacsoporthoz tartozik. Az éj tiszta volt, a vihar
nem tulságosan erös, az elkövetett hiba tehát meg
sem magyarázható.

Az összeütközés után borzasztó pánik kelet-
kezett. A hajófenék valószinüleg teljesen össze-
zuzódott, mert a viz perczenkint három lábnál
többet emelkedett. A villamos világitást szolgáltató
gép csakhamar viz alá került, s a hajó sötétben
maradt. A megrémült utasok a födélzetre rohantak
és szivszakgató kiáltásaik a négy tengeri mértföld-
nyire levö partig hallhatók voltak.

Rettentö jelenetek játszódtak le. Az anyák
térdenállva könyörögtek, hogy mentsék meg gyer-
mekeiket, a családtagok és jóbarátok bucsut vet-
tek egymástól.

A többnyire ujonczlegénységnek sejtelme
sem volt arról, hogy miként kell a mentö-csolna-
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kokkal bánni; még azt se tudták, hogyan kell
azokat lebocsátani. A nyolcz csónak közül csak
kettöt tudtak vizrebocsátani. Elsö sorban a nöket
és gyermekeket helyezték el rajtok. Az elsö csak-
hamar fölborait, de a másik minden utasával
együtt szerencsésen megmenekült.

Egy Smith nevü menekült azt mondja, hogy
az elsö csolnak szerencsétlenségét az okozta, hogy
arra csupa nöt és gyermeket vettek fel és csak
négy férfit, akik a mentöcsolnakot nem tudták kor-
mányozni Smith látta, amint egy fiatal leány hol-
tan bukott egy matróz karjai közé.

A Porthoustockból küldött mentöcsolnak már
csak husz perczczel a "Mohegan" elsülyedése után
érkezett a katasztrófa szinhelyére. Elöször is a fel-
borult mentöcsolnakra akadt. Azt a néhány férfit,
akik annak szélébe kapaszkodva tartották fönn ma-
gukat, sikerült megmenteni. A felborult csolnakot a
vihar daczára ismét visszaforditották. Az alatta
levök, két ember kivételével, mind halottak voltak.
Az itt megmentettek közül mrs. Graudin, a szintén
megmentett newyorki operaénekesnönek, miss Rou-
debuschnak édesanyja, kinek a felborult csolnak
mindkét lábát leszakitotta, még utközben meghalt.

A másik csolnakon huszonöt embert mentet-
tek meg. A mentöcsolnak utközben felvette még
miss Noble-t, aki a hajó egy szilánkjába kapasz-
kodva, negyedfél óráig tartotta fenn magát a vihar-
korbácsolta hullámokon. Miss Noble visszautasi-
totta a lebocsátott csolnakon neki felajánlott helyet,
hogy azt mások foglalhassák el, mert ö — ugy-
mond — kitünöen tud uszni; a vizben az egész
idö alatt megörizte nyugalmát és önbizalmát, bá-
toritva és vigasztalva a többieket. A hajó legény-
ségét is föllelkesitette bátorságával s akik ezek
közül megmenekültek, azt mondják, hogy soha sem
láttak hösiesebb nöt.

A mentöcsolnak partraszállitotta a megmen-
tetteket, aztán visszatért a katasztrófa szinhelyére,
honnan a szerencsétlen hajótöröttek segélykiáltásai
egészen a partig hallatszottak. Tizenhat embert
találtak még életben, akik görcsösen kapaszkodtak
a hajó kiálló árboczára és kéményeibe, mindannyi
mar csaknem halálra volt már fáradva. Három órai
hösies munka után mind a tizenhatot szerencsésen
fölvették a mentöcsolnakra. A menekülteket a szom-
szédos falvakban helyezték el, ahol a környék or-
vosai a leggondosabb ápolásban részesitették öket

A katasztrófa egész Angolországot gyászba
boritja. A "Transatlanlic Transport Company" iro-
dáját egész nap gyászbaöltözött emberek lepik
el, különösen nök és gyermekek, akik sirva tuda-
kozódnak hozzátartozóik után. St.-Keverne község
templomában ö t v e n h o l t t e s t f e k s z i k
k i t e r i t v e . Az agnoszkálásnál borzasztó jele-
netek játszódnak le. Sok holttest a felismerhetetlen-
ségig meg van csonkitva.

A szemtanuk szerint Griffiths kapitány v a l ó -
s z i n ü l e g r é s z e g v o l t . A katasztrófa pil-
lanatában magára kapott két mentöövet és igy
ugrott a vizbe, de odaveszett.

A szerencsétlen "Mohegan"-t még csak az
idén bocsátották vizre; 8500 tonna hordképességü
hajó volt és most tette meg másodszor az utat
Amerikába.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Népszinház. A Népszinházban, ahol Hegyi

Aranka e napokban bucsuföllépési komédiáját ját-
szotta el, ma a tisztelöi rendeztek meglehetösen
izléstelen viszontlátási komédiát. Szinte hihetetlen,
hogy az a "közönség", amely csak a napokban
boszankodott azért, hogy az elkényeztetett prima-
donna fölültette, annyira el tudta felejteni ezt a
lóvá tételt és ilyen ünnepélyes fogadtatást tudott
rögtönözni. Hegyi Arankának ugyanis, aki a "Czi-
gánybáró" Szaffiját énekelte, e g y n a g y z á s z l ó t
n y u j t o t t a k f ö l a s z i n p a d r a , amelyre
a primadonna életnagyságu arczképe van festve,
azonfölül pedig, mikor a szinházból kimenet,
kocsira ült (notabene m á s k o r g y a l o g
s z o k o t t h a z a m e n n i ) , kifogták a
lovait és kétszer körüljárták kocsijával a Nép-

szinházat. Ez azonban még nem volt elég. A
lakása elött is néptömeg várta, amely nagy ová-
cziót rendezett tiszteletére. A primadonna kijött az
erkélyre és meghatottan mondott köszönetet a za-
jos tüntetésért. Ezek után csupán annak konstatá-
lására szoritkozhatunk, hogy Hegyi Aranka igen
jól érti a dolgát: annyira lóvá tudta tenni a kö-
zönséget a bucsujával, hogy még a viszontlátáskor
is — elhuzták a kocsiját.

* Solymosi jubileuma, Solymosi Elek, a Nép-
szinház jeles müvésze, közelebb üli meg szinész-
kedésének 30 éves jubileumát. Ebböl az alkalom-
ból ma délután a Budapesti Ujságirók Egyesületé-
ben népes értekezlet volt. Egy bizottság alakult,
melynek elnöke báró Splényiné Blaha Lujza, tagjai
pedig ujságirók és müvészek lettek. Ez a bizottság
elhatározta, hogy a Népszinház igazgatóját felkéri
egy jubiláris elöadás rendezésére, amelyen Soly-
mosinak emléktárgyakat nyujtanak át. Elöadás
után pedig banket rendezését tervezik.

* A Sandrock-krizis. A bécsi Burg-szinház
intendánsa levélben értesitette Sandrock kisasszonyt
(akinek ügyéröl megemlékeztünk), hogy elbocsátá-
sának mi sem áll utjában, ha megfizeti azt a hat-
ezer forintot, amivel a szinház pénztárának tarto-
zik. A müvésznöért alkalmasint nemsokára lefizeti
ezt az összeget egy uj igazgató és ezzel Bécs
szinházi szenzácziójának is vége lesz. Ugy hirlik,
hogy Sandrock Berlinbe szerzödik.

Bécsböl tudósitónk ma a következöket jelenti
telefonon: Sandrock Adél, aki 1895 óta volt alkal-
mazva a Burgszinházban, ma megvált e szinház-
tól. Egy berlini ügynök kifizette a müvésznö 6000
forintra rugó adósságát, amire a szinház Sandrockot
elbocsátotta. Mivel a Burgszinházban — egy fenn-
álló szabályrendelet szerint — nem szabad elbu-
csuznia a bécsiektöl, a jövö héten valószinüleg a
Carl-szinházhan lép fel utóljára Bécsben. Novem-
ber 1-én már tourneéra indul. Állandóan nem lesz
sehol, csak vendégszerepelni megy.

* "Tüstént kidobom . . ." Mahler Gusztáv-
nak, a bécsi udvari Opera igazgatójának megint
van egy kellemetlen affaire-je. Hétfön egy próbán
dirigált. Egyszerre csak "lekopogta" a próbát és
hevesen rászólt a karigazgatóra, amiért a kóristák
oly gyengén énekelnek. Erre a kórus egyik tagja
elölépett és igy szólt:

— Gondolja meg, igazgató ur, hogy tegnap
este "Lohengrin"-t énekeltük. Az ilyen opera után
kimerül az ember. Egy kis elnézést kérünk, ha
ma nem énekelünk is teljes hangon.

Erre Mahler felállott a dirigáns-székböl és
azt mondta:

— T ü s t é n t k i d o b o m , h a m é g egy
s z ó t m e r s z ó l n i . Én mindenkit kidobok,
aki nem teljesiti kötelességét és aki ellent mer
mondani.

Erre az összes kardalosok hátat forditottak
a dirigensnek és k i v o n u l t a k a s z i n p a d -
ról. Az igazgató elleni sérelmüket egy értekezle-
ten irásba foglalták és tegnap átadták az inten-
dánsnak.

* Corignanék válópöre. Amig a Magyar
Szinház operette-személyzete Planquette legujabb
operettejének, a "Garasos kisasszony"-nak betanu-
lásával van elfoglalva, azalatt a drámai személyzet
elkészült "Corignanék valópöre" czimü bohózattal,
ugy, hogy ma délelött megtarthatták már a darab
elsö föpróbáját. A Magyar Szinházban a párisi
rendezés szerint tanulták be e bohózatot, amelynek
bemutató elöadását szombaton, e hónap 21-ikén
tartják meg. A nyilvános föpróba pénteken délelött
tizenegy órakor lesz.

FÖVÁROS.
(Mesterséget tanuló leányok összeirása.) Alig

van mesterség, amelyre már nök is nem vállalkoz-
nak s a mühelyekben mindenütt találhatni tizen-
három-tizennégyéves leányokat, akik az inaseszten-
döket szolgálják. A vallás- és közoktatási miniszter
most felhivta a fövárost, irassa össze minél elöbb
a mesterséget tanuló leányokat, hogy ezeknek to-
vábbi iskolai oktatásáról kellöképen intézkedhessék.

Furcsaságok.
Történt pedig az 1892-ik esztendöben, hogy

a nemes városatyák szeretett királyunk koronázá-
sának huszonötödik évfordulója alkalmából egy ne-
mes alapitványt létesitettek, megszavazván erre a
czélra, örök idökre évi hétezer forintokat.

Ebböl a summából jutott volna egy rész a
festömüvészeknek, egy rész a zenemüvészeknek,
egy rész a szobrászoknak, elég tekintélyes összeg
az iparosoknak és kereskedöknek, söt egy csekély-
ség — háromévenkint 2400 forint — jutott volna a
tollforgató embereknek is.

Történt azután, hogy a nemes tanács mind-
járt az 1892-ik évben hozzáfogott a vonatkozó ala-
pitványi okiratok megszerkesztéséhez, mely munká-
latok, hihetetlen gyorsasággal r ö v i d n é g y
e s z t e n d ö k alatt elkészültének, ugy, hogy már
az l896-ik esztendöben elhatároztatott az alapitvány
azonnali életbeléptetése, még pedig olykép, hogy
az ösztöndijban, illetöleg jutalomban részesülök
már az 1897-ik évi junius hó 8-án fölvehessék ga-
rasaikat.

A nemes tanács ismét lázas sietséggel fogott
hozzá a munkához és sikerült is annyira vinnie,
hogy e g y r ö v i d óv m u l v a kiirták a pá-
lyázatot.

1897. évi junius hónap 8-án jelent meg a
pályázati hirdetmény s a sok müvész, kereskedö,
iparos és tollforgató ember valóságos bucsujárást
rendezett a városházára.

Azóta eltelt közel másfél esztendö, a juta-
lomban részesitett zenészek, kereskedök és iparo-
sok azóta már régen a külföldön költik el azt a
kis pénzmagot, amit ö jury nekik juttatott, csak a
szegény szobrászok, meg a szegény tollforgató
emberek nem tudnak pénzükhöz jutni.

Azaz a szobrászok ügyében már szintén
határozott a jury, söt a tudósok közül is megkapta
már Simonyi Zsigmond a maga 1400 forintját, csak
a szépirodalmi szakot illetö ezer forintot nem tud-
ják kinek odaadni.

Másfél év óta tanácskozik a jury. Azóta
meghalt már az elnök, a pályázók közül is már
ketten jobb hazába költöztek, egyik pedig háziur
lett s visszalépett a pályázattól.

• E miatt panaszkodott a minapában az egyik
ujság.

Hát biz ez elég érthetetlen ! Hogy lehet e
miatt panaszkodni ? Ilyen országos fontosságu dol-
got csak nem lehet rövid másfél év alatt elin-
tézni? Azután meg annyi a jeles tollforgató em-
ber, annyi regényirónk, tárczairónk és költönk van,
hogy azok közül bizony nem egyhamar lehet juta-
lomra érdemeset kiválasztani. Azután meg junius
8-ika már elmult, a 30-ik évforduló is elmult,
már most illö volna a 40-ik, vagy legalább a 35-ik
évfordulót megvárni, sokkal alkalomszerübb volna
a jutalmat akkor kiadni.

A rossz nyelvek különben azt suttogják, hogy
a jó öreg Lampel elköltötte azt az ezer forintot és
c s a t o r n á t c s i n á l t a t o t t b e l ö l e a
s z e n t L á s z l ó - u t o n , mert erre nagyobb
szüksége van a városatyáknak!

Az a szegény poéta várjon; veszedelmes is
lett volna azt azonnal kiadni, mert hirtelenében
talán a guta is megütötte volna örömében . . .

No de elég a tréfából!
Beszéljünk komolyan!
Elismerjük, hogy egy ilyen pályázat fölött

három nap alatt dönteni nem lehet, de azt senki
nekünk meg nem magyarázza, hogy másfél esz-
tendei gondolkodásra volna szükség. Egy semmi
körülmények között nem menthetö mulasztás ez,
amelyet most már helyrepótolni sem lehet.

Bezzeg, ha valamelyik városatya telekfelosz-
lási kérelmét három nap alatt el nem intézik, van
lárma és hühó, hogy milyen lassu az adminisz-
tráczió, milyen hanyagok a tisztviselök, de mi-
kor egy szegény poétáról van szó, azzal senki sem
törödik !

A nemes városatyák meg az okos tanács
ugy gondolkoznak, hogy a többi között elfér
ez a furcsaság is !
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VIDÉK.
* (Visszavont rendelet.) Thoroczkay Viktor

biró, Hódmezövásárhely föispánja nemrégiben,
amint emlitettük is, rendeletet adott ki, hogy a
városháza fölépcsöjén csak kapatos emberek jár-
janak, a többi halandó pedig az udvar felöl kerül-
jön be, ha valami dolga akad a városházán. A
rendeletet országszerte tárgyalták, többé-kevésbbé
kommentárokkal kisérve. Thoroczkay Viktor báró
föispán belátta, hogy tévedett, vagy hogy ter-
vét félremagyarázzák és a rendeletet visszavonta.

* (Munkás segélyalap.) Szeged város törvény-
hatósági bizottsága mai közgyülésében —mint tu-
dositónk táviratozza — huszezer forintot szavazott
meg egy létesitendö munkás segélyalap javára. A
földmivelésügyi miniszter ötezer forint segélyt igért
az alapjához.

Nyilt levél Fiume képviselöjéhez.
Fiuméböl a "La Difesa"-nak, Kuscher Nán-

dor nyugalmazott királyi ügyész lapjának legujabb
számát küldték be, ez a lappéldány a fiumei tul-
zók mai hangulatát egy nyilt levélben tükrözi vissza,
mely a város országgyülési képviselöjének, gróf
B a t t h y á n y Tivadarnak szól.

A "La Difesa" tudvalevöleg horvát területen,
Susákon jelenik meg a horvát hatóságok engedel-
mével, mert Fiuméban ez uj lapot nem engedé-
lyezte a kormányzóság. A lap vezérei, Maylander,
a két Vio ügyvéd, meg két-három mérges auto-
nomista ; most a 4-ik száma jelent meg és ebben
Batthyány Tivadart igéreteinek megszegésével vá-
dolja a "Fiume választói" aláirással ellátott levél.

A vehemens szövegnek befejezö része igy szól:
"Ön, Batthyány Tivadar gróf, elárulta Fiu-

mét; és e sötét, kegyetlen árulást az ellenség
javára követte el ép akkor, midön a harcz csak
ugy dult, midön a katonák, kik önt vezetöjükül,
vezérükül választották, nem küzdhettek tovább a
gyözelmi pálmáért, midön a zászlót már nem
menthették meg, melynek ön hüséget esküdött.

"Ön, mint Fiume képviselöje, a jogok
bátor védelmezöjéböl átváltozott álczázott zsarnok
nagyurrá; midön pedig álnokságának épülete
összedölt, szégyenletes csendességével, némaságá-
val bünrészesévé vált azon szégyennek; melyet
nekünk átszenvednünk kellett s melyért mi a dol-
got félreértve, ugy önt, mint a magyar nemzetet
magasztaltuk.

"Anélkül, hogy ön a választók véleményét
meghallgatta volna, megszökött ön a szabadelvü
pártból és Fiume érdekeinek koczkáztatásával ha-
dat kezdett a kormány ellen olyan dolog miatt,
mely nem érdekelte közvetlenül választókerületét,
vagyis az egyházi törvények miatt; ellenben midön
Fiume autonomiájáról, a fiumeiek becsületéröl és
büszkeségéröl volt szó, akkor ön, Batthyány Tiva-
dar gróf, hütlenül megmaradt a helyén annak a
pártnak a soraiban, melynek kezdeményezéséböl
és bujtogatásából Fiume ellen jártak el Fiume
nélkül.

"Kevéssé dicsöséges képviselöi pályájának
illusztrálására e momentum is elégséges.

"Ön hát, Batthyány Tivadar gróf, egy po-
litikai kihágást követett el!

" Semmi sem köti önt ezentul Fiuméhoz,
na csak nem az ön csunya müködésének vissz-
hangja. Már régóta le kellett volna tennie mandátu-
mát: Fiumét rossz szelleme nem képviselheti a
parlamentben. Miért nem tette ezt már meg? Fi-
zetve akar lenni ? Nem! Akkor hát adja vissza a
fiumeieknek azt, amit elragadott: a mandátumot

És a fiumeiek átka nehezedjék az ön
ambicziózus fejére !"

Felekezeti gyülések.
Az evangelikusok mindkét felekezete ülést

tartott ma Budapesten. Az ágostai evangelikus egy-
ház konventje ma vette kezdetét, a dunamelléki
evangelikus-reformátusok pedig folytatták négy nap
óta folyó gyülésüket.

(Az evangelikusok konventje.)
Prónay Dezsö báró egyetemes felügyelö és

Baltik Frigyes püspök elnöklése alatt nyilt meg ma
délelött az ágostai evangelikus egyház egyetemes
közgyülése. A gyülést, amelyet istentisztelet elözött
meg a Deák-téri templomban, Prónay Dezsö báró
nyitotta meg.

Meleg szavakban emlékezett meg arról a
nagy csapásról, amely Erzsébet királyné halálával
az országot érte.

Megnyitó beszéde elején azt fejtegeti, hogy
minden haladás egyuttal pusztulással jár. Nemze-
tek alakulnak, de ugyanakkor más népek eltünnek
Uj társadalmi osztályok támadnak, más osztályok
vesztén. E haladó és pusztuló hányban csak egy
nyugvópont van: az evangelium. Azt óhajtja, hogy
mindenki találjon reményt és vigasztalást az evan-
geliumban.

Az elnök beszédét szószerint jegyzökönyvbe
veszik, jelentéséért köszönetet szavaznak.

Zsigmondy Jenö dr. jegyzö ezután jelentést
tesz Fabiny Teofil bányakerületi felügyelö lemon-
dásáról és* Zsilinszky Mihály megválasztatásáról. A
közgyülés az elöbbinek sok évi buzgóságáért kö-
szönetet szavazott, az utóbbit pedig örömmel
üdvözölte.

Helyeslöleg vette tudomásul a közgyülés,
hogy Zelenka Pál püspök a német császár meghi-
vására Jeruzsálembe utazott, hogy az ottani evan-
gelikus templom felavatásán képviselje a magyar
evangelikus egyházat.

Jánoska János azt a kérdést intézi az elnök-
séghez, vajjon a mult évi közgyülés egyik határo-
zatához képest történt-e intézkedés az iránt, hogy
a theologusok a német és tót nyelvben alaposabb
kiképzést nyerjenek.

Az egyetemes felügyelö azt feleli, hogy a
theologiai akadémia költségvetésében e nyelvek ta-
nitására megfelelö összeg van felvéve, s hogy a
két nyelvnek külön tanszéke van.

Néhány kisebb jelentés, köztük a tanügyi
bizottság jelentése után a közgyülés folytatását
holnapra halasztották.

(A reformátusok gyülése.)

Szilágyi Dezsö és Szász Károly püspök, el-
nökök, nyitották meg a gyülést. Elsö sorban a kü-
lönféle segély-kérvényeket intézték el. Ötvenkét
egyház 3435 forintot kapott, lelkészek segélyezé-
sére 1630 forintot, összesen 10.615 forintot sza-
vaztak meg. Az ügyészi jelentés után a Ráday-
könyvtár ügye került szönyegre.

Szilágyi Dezsö hangsulyozta, hogy oly nagy
nemzeti kincs, mint a Ráday-könyvtár, nem ma-
radhat tovább a nagyközönség elöl elrejtve. A
könyvtár sürgös rendezését, olvasó-termek beren-
dezését, a nagy értékü régi könyvek kiadását
ajánlja.

A közgyülés Szilassy Aladár pártoló hozzá-
szólása után elfogadta Szilágyi inditványát.

Délután apróbb bizottsági ülések voltak,
melyen a számszéki bizottság és missiói a bizottság
tanácskozott.

A közgyülést holnap folytatják.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= A szolga boszuja. Dancsó Mátyás tizen-

kilencz esztendös boltiszolga a télen meg akarta
ölni a gazdájának, Pauker Adolf füszerkereskedö-
nek a fiát. Hajnalban beosont a szobába, ahol
Pauker Armin aludt s egy doronggal négy hatal-
mas ütést mért az alvó fiatal ember fejére. Pauker
leesett az ágyról s vérbefagyva terült el a földön,
Dancsó pedig egyenesen a VII. kerületi kapitány-
ságra futott:

— Fogjanak el, mert megöltem a gazdám
fiát! szólt az inspekcziósnak.

— Csak nem tán ? kérdezte ez.
— Mindig szekirozott, hát kitöltöttem rajta a

boszumat . . .
Egy rendör odasietett a Paukerék lakásáras

csakugyan ott találta a fiatal embert véresen, esz-
méletlen állapotban. De nem halt meg s ma már
jelen is volt a tárgyaláson, melyen a törvényszék
Dancsót gyilkosság kisérlete czimén vonta felelös-
ségre. A vádlott ma is azzal védte magát, hogy
gazdája rosszul bánt vele, de a kihallgatott tanuk
meghazudtolták, mert még alig is pirongatták meg.
A törvényszék Dancsót szándékos emberölés kisér-
letében mondta ki bünösnek és két évi fegyházra
itélte.

= Gyilkos apa. Jászberényben történt a mult
nyáron, hogy Várkonyi Gábor gazdaember késsel
megölte a tulajdon fiát A szerencsétlen fiut siket-
némasággal verte meg a természet s ez elforditotta
töle az apai szeretetet is. Egy reggelen az öreg Vár-
konyi elövette a fiut összekötötte zsineggel a két
kezét, azután éles késsel elvágta a torkát. A gyil-
kos apa azzal védekezett, hogy a gyermek rend-
kivül vásott volt s folyvást lopni járt, amit aztán
mindig neki kellett pénzzel jóvátenni. Nem tudta
tovább békén nézni a tetteit, hát inkább elemész-
tette. A szolnoki törvényszék Várkonyi Gábort t i z

é v i f e g y h á z z a l sujtotta s ezt az itéletet,
Zubovics Román biró elöadása alapján, ma a ki-
rályi tábla is jóváhagyta.

= A Sarkadi nazarénus sajtópöre. A nagy-
váradi kerületi sajtóbiróság elött ma ismét esküdt-
széki tárgyalás volt. Perjéssy Mihály közvádló osz-
tály és hitfelekezetek ellen való izgatással vádolta
Kis Imre Sarkadi csizmadiát és nazarénus apos-
tolt, aki "Az elveszett kincsnek megtalálása" czimü
röpiratban megtámadta a papságot, a hitfelekeze-
teket általában és az uri osztályt, azt állitva, hogy
azok mindannyian hamis próféták. A röpiratot a
nép között is terjesztette. A tárgyaláson maga vé-
delmezte magát, kijelentvén, hogy öt az Isten in-
spirálta, kérte a törvényszéket, hogy a papságot
esküdtszék elé állitsák. Az esküdtszék kilencz
szóval három ellenében n e m v é t k e s n e k
nyilvánitotta a vádlottat, mire a törvényszék föl-
mentö itéletet hozott.

Egy kalandornö.
Elegáns hintóban, divatos ruhákban járt-kelt

mindenfelé Domány Gizella asszony, egy szegény
zsidó-szücsmester leánya. Tanitónönek nevelte az
apja, hogy keserves harczban, napról-napra küzdve
keresse meg a mindennapi kenyeret, de tisztessé-
gesen keresse meg; a fiatal lányból azonban
festönö lett, nagyuri hölgy, aki hamis nevekkel,
furfangosan kigondolt mesékkel csalta össze a költ-
séges életmódjára szükséges összegeket. Életének
e két ellentétes mozzanatát mintha kiegyenlitené
az a harmadik, amelylyel a biróság itélete sujtotta
ma : a kilencz havi börtön.

Goszthonyi Béláné született Vidrasku Made-
leine. Ezt a hangzatos nevet vette fel a fiatal
"festönö" és ez alatt az álnév alatt becsapott min-
denkit, akivel csak a sors összehozta. Különösen
Bécset tisztelte meg hosszabb látogatásaival, de a
paritás kedvéért elnézett Budapestre is. Diszes
rokonságát is körülbelül a kvóta arányában, a
monarchia mindkét feléböl válogatta össze. Szegény
boldogult férje, Goszthonyi Béla huszárezredes volt,
édesanyjának Vidrasku herczegnönek terjedelmes
birtokai voltak Oroszországban, a nagyatyját pedig
Platen grófnak hivták. Weber táborszernagy a nagy-
bátyja, Eulenburg, a bécsi német nagykövet, az
unokabátyja; söt jegyese is volt: Csáky Aladár gróf.

Csak pénze nem volt sohasem. Azaz roppant
vagyona lett volna, csakhogy gondnokság alatt
állott és e gondnokság alól mindig néhány hét
mulva kellett volna felszabadulnia.

Ezen a többé nem szokatlan uton szerzett
szép pénzt magának — kölcsön. A bécsi "Elisa-
beth"-fogadó föpinczérétöl hatszáz forintot csalt
ki, Tschappel föhadnagytól ezer forintot, Cassagni
Krisztinától nyolczszáz forintot, Mahler Ottó bécsi
ügyvédtöl ezer forintot, egy pinczértöl kétszáz fo-
rintot. Ezekért a csalásokért ma vontak felelös-
ségre a furfangos kalandornöt.

A tárgyaláson Eördögh András elnökölt; az
ügyészséget Mészáros Tivadar dr. képviselte, a
vádlottat Vaisz Sándor dr. védte. Az általános kér-
dések során az elnök azt kérdi a vádlottól, hogy
hajadon-e ?

— Az nem igaz. Goszthonyi Béláné vagyok.
— De hisz semmi nyoma sincs annak, hogy

ön ezzel az emberrel megesküdött. Ki volt külön-
ben az a Goszthonyi Béla ?

— Honvédörnagy volt.
— Hol ismerkedett meg vele?
— Tatán, a keresztapám, Eszterházy Miklós

gróf révén.
— És hol esküdött meg vele ?
— Tatán a kastélyban.
Az e l n ö k : A biróság megkereste a közös

hadsereget és a honvédséget, hogy kutatná ki, vaj-
jon szolgált-e náluk egy Gosztonyi Béla nevü ör-
nagy de mind a két helyröl az az értesités érke-
zeti, hogy ilyen nevü örnagyot nem ismertek. A
tatai szolgabiró pedig azt jelentette, hogy az oda-
való kastélyban Goszthonyi Béla és Domány Gi-
zella sohasem esküdött meg. (A vádlotthoz); És
hol van az ön állitólagos férje ?

— Ugy tudom, hogy meghalt.
— Igaz az, hogy Prohászka Károly bérko-

csist megcsalta?
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— Soha. Nem csaltam meg, csak tartozom
neki s adósságomat meg is fogom fizetni.

— Hát van pénze ?
— Van. Bármely perczben 20—30 ezer forint

áll rendelkezésemre. Különben, ha nincs is most
pénzen, én olyan nö vagyok, aki a tudásából is
meg tud élni.

— Mi tud maga?
— Én, kérem, nagyon szépen tudok festeni.
— Kinek adta el a festményeit?
— Dániel bárónénak, Thurenne gróf franczia

fökonzulnak s másoknak.
—Mahler Otto ügyvédtöl Bécsben szintén kicsalt

875 forintot, Cassagni Krisztinától pedig 353 forin-
tot. Az utóbbinak Csáky Aladárné grófnénak adta
ki magát.

— Az örültség.
— Aztán azt hazudta, hogy a testvérének,

egy elökelö állásu katonatisztnek, becsületbeli adós-
sága van s ha azt esti hat óráig le nem fizeti,
föbe lövi magát. Mit szól ehhez ?

— Én Cassagni asszonyt 1894. óta ismerem
s soha egy krajczárral nem tartoztam neki.

Az e l n ö k fölolvassa Cassagni asszonynak
a vallomását. Ennek az asszonynak is sokat dicse-
kedett a vádlottnö elökelö rokonságával s egyebek
közt az is hazudta neki, hogy Csáky Aladár gróf
huszárezredesnek a felesége s hogy egy bécsi köz-
jegyzönél 40.000 forintja van. A szegény asszonyt,
aki könyvvezetö az Éder-féle szanatóriumban, ezek-
kel a mesékkel alaposan preparálta s könnyen ki-
csalta megtakaritott pénzét.

Majd Tschappel föhadnagy vallomását olvas-
ták föl. A föhadnagy, amint mondja, Györben meg-
ismerkedett a vádlottnövel, aki Dessewffy grófnönek
adta ki magát. Mindjárt az ismeretség elején pil-
lanatnyi pénzzavarával hozakodott elö s a gavallér
tiszt pár száz forinttal segitett is rajta. Késöbb
Bécsben találkozott a kalandornövel s ott arról
értesült egy tisztbarátjától, hogy Domány Gizella
fünek-fának azt beszéli, hogy Tschappel az ö
testvére.

Az e l n ö k : No, mit szól ehhez ?
A v á d l o t t : Kérem, az ö pazarlása terem-

tette az egész szorult helyzetet. Állandóan pá-
holyba járt, kocsit tartott, pedig egy krajczárja
sem volt. Én fizettem ki a számláit is. Csak szi-
varért 145 forintot fizettem. Ilyen ostoba vol-
tam én.

Az e l n ö k fölolvassa a vádlottnö levelét,
melyet Schuszter Antalnak, az Elisabeth föpinczéré-
nek irt. Schuszter bünvádi följelentéssel fenyegette
a vádlottnöt, ha nem fizeti meg a követelését. Erre
Domány Gizella azt felelte neki, hogy nem fél a
feljelentéstöl, mert a magyar büntetökodex szerint
a csalás három hónap alatt elévül.

— Honnan tudja ezt ? kérdezi az elnök.
— A vádhatározatból, feleli nagy derültség

közt a vádlott.
A törvényszék többszörös csalásért k i l e n c z

h a v i b ö r t ö n r e itélte a vádlottat, de a nyolcz
hónapi vizsgálati fogságot beszámitotta neki.

Az itéletben az ügyész és a vádlott egyaránt
megnyugodott.

SPORT.
+ Davis, a Schindler-istálló trainerje, aki

Pardubitzban Margoszával oly szerencsétlenül el-
bukott, a halállal vivódik.

+ Bécsi októberi lóversenyek. A holnapi nap
föfutama az Államdij lesz, melyben Rose of Kil-
dare-nek nem kell valami nagyon erölködni, hogy
ellenfeleit legyözhesse. Annál érdekesebb lesz azon-
ban a Gunnersbury-verseny, amelyben Barnato I I ,
Cid, Szeszély, Gwen, Galifard és Bonvivant fognak
indulni. Gyöztes valószinüleg Barnato II. lesz. Ma
Bécsben egész délután esett az esö, ami a hol-
napi eredményre bizonyára befolyással lesz.

Jelöltjeink a holnapi versenyre:
I. Illusion—Wahrmann istálló.

II. Félénk—Dalfi.
III. Barnato II..—Cid.
IV. Rose of Kildare.
V. Cseko—Hableány.

VI. Galifard—Belle-Helene.
VII. Duka—Brabantine.

ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
Cleopatra. Pozsony. Igen téved, ha azt hiszi,

hogy ellenséges indulat sugallta az ujságiróknak
azokat a többé-kevésbbé kemény sorokat, amelye-
ket a népszinházi bucsu-komédiáról és idönkint
némely más szinésznönek vagy szinésznek affair-
jéröl irtak. Minden kultur-államnak nagyobb szi-
nészete van mint Magyarországnak s a szinész-
kultusz mégsem olyan betegesen, sehol mint ná-
lunk. Szinte elszomoritó, hogy a közönség meny-
nyire félreteszi jóizlését, kritikáját és méltóságát,
mikor egy-egy szinházi istennöcskéröl van szó.
Pedig ha tudnák, hogy ezek az imádott hölgyek
— mert föképpen a hölgyekröl van szó - milyen
szeszélyesek, milyen képzelödök és milyen kapzsik,
akkor bizonyára lejebb szállna a lelkesedésük.
S akkor nem vádolnák gyülölködéssel az ujság-
irókat, ha néha-néha kifogynak a türelemböl és
egy kicsit szétütnek közöttük. Hát még ha
direktorok lehetnének, akár csak egy napig is!

P. T., Temesvár. Örömmel veszszük tudo-
másul, hogy önnek is tetszik a Családi Krónika.
Hát még ezután hogy fog tetszeni ! Ugyszólván
lapról-lapra szebbé és érdekesebbé válik. A har-
madik fejezetben, mely néhány nap mulva kerül
sorra, II. Katalin czárnö hires dnyepri utazása
van megirva, amelyet Potemkin herczeg rendezett
s amely azóta szállóigévé vált, anélkül azonban,
hogy bövebben ismernék a történetét.

13369. számu elöfizetö. Balkány. Elkerülte a
figyelmét, hogy már 11-én feleltünk kérdéseire. Meg-
ismételjük tehát a multkor mondottakat. Ad 1. Tarta-
lékos tisztiorvos-helyettes a legénység szemléjén tarto-
zik megjelenni. Ad 2. A törvényhatóság rendes köz-
gyülése hagyja jóvá a képviselötestület határozatát.

Árvarózsa. Szent-Endre. Az nem akadályoz-
hatja még önöket semmiféle zenés társas-összejövetel-
ben. Törvény, rendelet nem tiltja, ha kedvük van —
mulassanak!

16565. számu elöfizetö. Nagy-Becskerek. Ad
1. A "Nemzeti" baleset ellen biztositó társaság teljesen
független az "Elsö magyar általános "-tól. Ad 2. Czége-
ket, intézeteket nem ajánlhatunk. Sajnáljuk, hogy nem
teljesithetjük kérését.

5530. számu elöfizetö. Budapest. Arról az in-
tézetröl nem hallottunk semmit

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s -

ü g y i m i n i s z t e r Szebeni János és Benczédi
István okleveles tanitókat az árapataki állami elemi
népiskolához rendes tanitókká, Váncsa István, Szinte
Vilmos és Kocsisné Pollák Auguszta okleveles tanitókat,
illetve tanitónöt a márkosfalvi állami elemi népisko-
lához rendes tanitókká, illetve tanitónövé, a b u d a -
p e s t i i t é l ö t á b l a e l n ö k e Ujlaki Gyula vég-
zett joghallgatót, Bibó Ármin jogszigorlót, Szedlár Ödön,
Finger Oszkár és Polczer Dezsö végzett joghallgatókat
a budapesti itélötábla kerületére dijas joggyakornokká
nevezte ki.

Magyar név. Róth László és Károly, valamint
kiskoru Róth Vilmos, József és Sándor kerülösi illetö-
ségü ugyanottani lakosok Révészre, Izrael Sándor,
Lipót Sámuel és Izidor aranyvági illetöségü ugyanot-
tani lakosok Irsaira, Kohn Zsigmond dévaványai illetö-
ségü ugyanottani lakos, valamint kiskora Aranka,
Ödön, Erzsébet és Magdolna gyermekei Kovácsra, kis-
koru Mandel Ernö, Lipót és Dezsö nagyváradi illetö-
ségü ugyanottani lakosok Molnárra, Karaszek József
szentesi lakos Kovácsra, Gerendorf János magyar
államvasuti váltóör ujszászi lakos valamint kis-
koru gyermekei Imre és Ilona Gerendaira, Koll-
mann Mihály máv állomásfelvigyázó zeykefalvi lakos,
valamint kiskoru gyermekei Kázmér és Mihály Kö-
szegire, Khun Ferencz máv állomás-málházó soborsini
lakos Kubinyira változtatták nevüket belügyminiszteri
engedélylyel.

Pályázatok. (A "Budapesti Közlöny" 241. sz.)
Számtiszti állásra a marosujvári magyar királyi bánya-
hivatalnál, pénzügyi fogalmazói állásra a székesfövárosi
királyi adófelügyelöségnél van pályázat kihirdetve.

NYILT-TÉR.
legnagyobb gavallérok

is viselhetnek feltünö ölcsó árért
készen kapható uri ruhákat, ha szükség-
leteiket nálunk szerzik be. A m e s t e r i
s z a b á s t czégünk elökelö hirneve biz-
tositja, a munka kivitelét pedig az üzlet
képe elárulja. Méret utáni megren-
delésekre külön szövetraktá-
r u n k v a n , k izárólag t i s z t a gyapju- s
valóban gyönyörü mintáju kelmékböl

Karácsonyi és Társa
férfi-szabók

i¥m

MIKSZÁTH KÁLMÁN

atánghy-Jiaptár-s
1899-re,

melyet az ORSZÁGOS HIRLAP elö
fizetöi ingyen fognak megkapni

hirdetések közlésére a legalkalmasabb.
Hirdetéseket elfogad:

az Országos Hirlap kiadóhivatala
• VIII. ker., József-körut 65. szám.

KÖZGAZDA SÁG.
Közgazdasági távirat.

New-York, október 19.
okt. 19.

cents

Buza szeptemberre
, májusra
" deczemberre

Tengeri deczemberre

Chicago, október 19.
tözsde zárva van.

74Vs
725/s
388/s

okt 18.
cents.

727/s
7l2/s
374/s

Ünnep miatt a

Mezögazdaság.
Elsö mezögazdasági országos kiállitás Sze-

geden. Az országos magyar gazdasági egyesület a
földmivelésügyi miniszter támogatása mellett 1899,
évi szeptember hó 3-ától bezárólag 10-éig Szegeden
országos mezögazdasági kiállitást rendez. A kiálli-
tás országos jellegéböl folyólag a mezögazda-
ság minden ágát felölelné és ennek megfelelöleg a
következö 6 csoportra oszlik: I. Élö állatok és
állati termények kiállitása. II. Földmivelési és
növényi termények kiállitása. III. Szölömivelés,
borászat, gyümölcs- és kertészeti kiállitás. IV.
Mezögazdasági gépek és eszközök kiállitása.
V. Házi és mezögazdasági iparok kiállitása. VI.
Erdészeti és vadászati kiállitás. Az egyes fö-
csoportok már a munkálatokat meg is kezdet-
ték, ugy, hogy a kiállitás általános programmja
már a jövö hónap végén közkézen forog.
Különösen érdekesnek igérkezik az állatkiállitás,
amely elsö sorban az Alföld állattenyésztéséi; volna
hivatva a nagyközönségnek bemutatni. Az állatki-
állitással kapcsolatban egy országos lóverseny is
rendeztetnék. A szegedi gazdasági egyesület már
meg is tette a kellö lépéseket a versenypályának
bejegyeztetése iránt. Általában a rendezö-bizottság
fösulyt helyez arra, hogy a kiállitás tanulságos
legyen és hogy a kiállitókra nézve közvetett
anyagi haszonnal is járjon és igy nem annyira
a mennyiségre, mint inkább a minöségre fogja
a sulyt helyezni a kiállitandó tárgyak megválasz-
tásában. A kiállitás iránti érdeklödést nagyban fo-
kozza az, hogy annak védnökéül József föherczeg
ö fensége fog felkéretni, aki mint az ország elsö
birtokosa is a magyar gazdaközönségben nagy ro-
konszenvnek örvend. A kiállitásnak külön háziipari
csoportja is lesz, amely különösen az Alföld szo-
cziális viszonyaira nagy fontossággal bir. Ennek a
csoportnak a rendezésére a szegedi kereskedelmi
és iparkamara vállalkozott. Az országos magyar
gazdasági egyesület alelnöke vezetése alatt általá-
ban mindent elkövet arra nézve, hogy az érdeklö-
dést a kiállitás iránt a legszélesebb körökben is
felkeltse, hogy minden szakeröt a rendezés körül
foglalkoztasson és hogy általában a "Gazdasági
Egyesületek Országos Szövetségének" ezen elsö
nagyobbszabásu szereplését siker koronázza.

Ipar- és kereskedelem.
A magyar kisipar és a közszállitások. A kö-

zös hadügyminiszterium arról értesitette az orszá-
gos iparegyesületet, hogy a közös hadsereg 1899.
évi börnemü felszereléséböl a magyar iparnak fen-
tartott kvóta egy negyedrészét a k i s i p a r utján
szerzi be. Szállitandó 22.000 pár bakancs, 3900
pár csizma és nagyobbmennyiségü szijgyártómunka.
A pályázatban Magyarországon lakó, iparhatósági-
lag igazolt m e s t e r e k vehetnek részt, még pe-
dig önállóan vagy szövetkezve. A szállitandó áruknak
a vállalkozók mühelyében kell készülniök. Minta
és óvadék benyujtása nem szükséges. A szabály-
szerüen felszerelt ajánlatokat folyó évi szeptember
hó nyolczadikáig kell benyujtani annál az intenda-
turánál, melynek területén az ajánlattevö kisiparos
lakik. A részletes feltételek az országos iparegye-
sület irodájában megtekinthetök.
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Köbányai sertéspiacz, okt. 19. Slagfar elsö-
rendü : Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) — krajczárig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) — krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 49—50 krig. Közép (páronkint 251
—320 klgrig terjedö sulyban) 50—51 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 51—52
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
49—50 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 48.5—49 krajczárig Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 48—49.
krajczárig. Sertéslétszám: 1893. okt. 17. napján
volt készlet 42614 darab, okt. 18-án felhajtatott
424 db, október 18-án elszállittatott 326 darab,
október 19-ére maradt készletben 42712 darab.
A bizott sertés üzlet irányzata csendes.

Budapesti konzum-sertésvásár, okt. 19. A
ferenczvárosipetroleum raktárnál levö székesfövárosi
konzum-sertésvásárra 1898. okt. 18-án érkezett
225 drb. Készlet 740 darab, összes felhajtás 995
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 422 drb,
elszállittatlan maradt 573 drb. Napi árak: 120—180
kilós 48—50 kr, 220—280 kilós 48—50.5 kraj-
czár, 320—380 kilós 46—50 kr, öreg nehéz 44—46
krajczár, malacz 44—46 krajczár. A vásár han-
gulata lanyha volt.

Pénzügy.
A központi hitelszövetkezet A földmivelés-

ügyi miniszter által a gazdasági és ipari hitel-
szövetkezetekröl szóló 1898. XXIII. törvényczikk
értelmében létesitendö országos központi hitelszö-
vetkezet alapitványi üzletrészeinek jegyzéséröl a
napokban közzétett közleményünk óta, mint érte-
sülünk, a földmivelésügyi miniszter ivén ujabban
József Ágost föherczeg is 5 darab ezer koronás
üzletrészt jegyzett. Üzletrészeket irtak még alá a
következök: Deutsch Ignácz fiai 7000 korona,
N.-Surányi czukorgyár és finomitó részvénytársaság
5000 korona, Gróf Eszterházy Ernö 2000 korona,
Welder Alajos 2000 korona, Apponyi Sándor gróf,
Degenfeld József gróf, Erdödy Sándor gróf,
Föegyházmegyei káptalan (Zágráb), Glück Ven-
czel, Hajós József, Harsányi István, Kep-
pich Emil, Lederer és Kálmán-féle szeszgyár
és finomitó részvénytársaság, Ludvig János, Majláth
József gróf, Neusidler Károly, Nyáry Jenö báró,
Ordódy Lajos, Pozsonyi I. takarékpénztár, Puttsány
Géza báró, Rötzer Ferencz, Salgótarján nagyközség,
Stummer Sándor báró, Suhayda István dr., Surányi
János gróf, Széchenyi Gyula gróf, Tóth István
1000—1000 koronát, összesen 44.000 korona. E
szerint a földmivelésügyi miniszter ivén a már né-
hány nappal ezelött kimutatott 71.000 koronával
együtt összesen 215.000 korona értékü alapitványi
üzletrész jegyeztetett.

Közlekedés.
Vasutmegnyitás. A Nagybecskerek-zsombolyai

68 kilométer hosszu keskenyvágányu vasutat ma
átadták a forgalomnak.

Villamos vasut Bécsben. B é c s i tudósi-
tónk beszéli nekünk telefonon: Ma tették
közzé a Siemens és Halske czég és Bécs közt
létrejött szerzödést a tramwayk ügyében. Bécs az
engedményese valamennyi közuti vasutnak. A
tramway-társaság likvidál és a firmája ezentul
ez lesz: "Bécsi közuti vasutakat épitö- és
üzembe helyezö társaság". Ez a társaság a
jelenlegi lóvasutakat villamos üzemre köteles
átalakitani, uj villamos vonalakat köteles
épiteni, és az üzemet saját költségén tartja fenn.
A vezeték felsö lesz a Siemens-Bügel rendszer sze-
rint, mely szabadalom egyedül Bécsben használ-
ható. Alsó vezeték csak néhány vonalon lesz.

A villamoson a viteldijak a következök
lesznek:

1. és 2. vonalszakaszon 10 fillér
3. vonalszakaszon 20 ,
4. vonalszakaszon 30 ,

Átszálló jegy legkisebb ára husz fillér.
Bécs városa jogositva van arra, hogy 1914. január
elsején, vagy 1920. január elsején átvegye az üze-
met, ha két évvel elöbb felmondott. Más közuti
vasutak peage-jogot kapnak.

A társaság 1898-ban 600.000, 1900-ban
800.000, 1901-ben 1,100.000, 1902-ben 1,400.00,
1903-ban 1,650 000 koronát fizet Bécs városának.
Ezenkivül Bécs városa kapja annak a nyereségnek
a felét, amely a részvények után fizetendö 7 szá-
zalékos osztalék után fenmaradna. Ha a város idö
elött veszi át a vasutakat, az évi tiszta hasznot
járadék alakjában köteles biztositani a társaságnak.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, október 19.

Jelentettük, hogy a néhány hét elött meg-
nyilt uj csatorna a Vaskapunál kitünöen szuperál
olyannyira, hogy itt-ott könnyitettek a forgalomra
nézve életbeléptetett különféle preventiv rendsza-
bályokon. Egyebek között lényegesen redukálták
az egyes hajók közölt betartandó távolságot, ugy,
hogy most már sürübben jöhetnek a gabonával
megrakott uszályok.

Csak az a baj, hogy nem csupán technikai
akadály nehezitette meg eddig is a román buza
beözönlését, hanem föleg az a körülmény, hogy a
Balkánon, ép ugy mint egyebütt, kevés az eladó
gabona, vagyis helyesebben mondva, < a mostani
árak mellett nem igen bocsátják áruba termésü-
ket még a rumunyok sem. A Duna különben is
csak nagyon méltóságteljes tempóban árad, söt a
felsö Dunáról már a vizállás apadásáról kapunk hirt.

Nálunk ma megint igen élénk kereslet volt
az effektiv piaczon. Az összes gabonanemüek öt
krajczárnyi árjavulást tapasztaltak. Buzából elkelt
mintegy 25.000 métermázsa, közte vagy 7000 mé-
termázsa idegen áru.

Októberre egészben ezer métermázsa buzának
a szállitását jelentették be és e határidöben most
már csak elvétve fordul elö üzletkötés. Mindig
mintegy tiz krajczár a differenczia a pénz és áru-
árfolyam között. Ma az utolsó üzlet 9 forint 30
krajczáron köttetett, a mi tiz krajczáros napi ár-
emelkedésnek felelne meg.

Ugyanannyival javult a márcziusi buza kur-
zusa is, 9 forint 38 krajczárral zárulva. E határ-
idöre nézve már a tözsdén is kezdik hinni, hogy
magasabb árniveau felé indulunk, tekintettel azon-
ban a tényleg óriási mérvet öltött engagementra,
pusztán technikai szempontból is, ugy véle-
kednék, hogy reakczió elébb utóbb be fog állani.
Csakhogy ezt a futólagos gyengülést már annyian
lesik, annyi a nevetö örökös a mostani hausseis-
ták hagyatékára, hogy a jelenlegi vevöknek nincs
is alkalmuk ahhoz, hogy valahogyan kiszenvedje-
nek, mert a legcsekélyebb, 3—4 krajczáros ár-
csökkenésnél már az uj vevök legiója jelentkezik.
Kérdik, hogy ugyan ki ad el egyáltalában mostan
buzát ?

Szó sincs róla, ma uj contremine-üzletekbe
alig bocsátkozik valaki. Csak ama vevök, akik
megelégelték a hasznot, azok realizálnak, illetve
azok adnak. Jó, de hát végre mégis ugyananyi kell
hogy legyen mindig az eladó, mint a vevö. A
baisse gerinczét talán — igy vélekednek — az ar-
bitrage képezi, azaz amaz üzérkedés, amely a vi-
déken vette a készárut és annak alapján adogatta
a kötéseket. Csakhogy az idén ki volt zárva min-
den arbitrage-müvelet, a vidéki piaczok mindig
disparitásban voltak, ott mindig drágábban kelt a
gabona, mint Budapesten, akár a készáru, akár a
határidöpiaczon. Arbitrage tehát nincs és e körül-
ményben rejlik a helyzet feszültsége.

Nagyon szilárd továbbá a rozs, amely a ha-
táridö piaczon még rohamosabban haussieroz mint
a buza. Szeptember végén, amikor a márcziusi
buza 8 forint 80 krajczárt jegyzett, a márcziusi
rozsnak 7 forint volt az ára, ma közel járt a 8
forinthoz. E czikkre nézve már nem is azt hall-
juk a vidéken, hogy a termelök nem hajlandók el-
adni, hanem egyszerüen azt, hogy "nincs rozs."

A zab és tengeri kurzusok szintén néhány
krajczárral emelkedtek.

Külföldön szilárd a hangulat, bár ma csak
Liverpool jelentett 1/8 pennyvel magasabb kurzu-
sokat.

Amerikában tegnap 3/8—5/8 centtel emelked-
tek az árak, föleg mivel Argentiniából fagykárokat
jelentettek. Na még csak az kellene, hogy baj érje
a "korántermelö országok" vetését. Ezekröl a télen
arató földrészekröl különben az idén még mit sem
hallottunk. Tavaly ilyenkor már sürün szerepel-
tették a nemzetközi piaczokon mumusként rossz
hausseista-gyerekek ijesztgetésére.

A B r a d s t r e e t s szerint különben sok-
kal jelentékenyebb az Unio látható készletének
gyarapodása. Kitelt ugyanis e forrás szerint a vi-
sible supply millió bushelben:

e héten a mult héten gyarapodás
buzából 29.463 19.526 9.937
tengeriböl 33.859 31.520 2.339

Elöfordult készáru-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 100 mm. 80 k. 10.20

frton, 200 mm. 805 k. sárga 10.— frton, 100 mm.
79.5 k. sárga 10.05 frtonr 100 mm. 79 k. 10.—
frton, 1000 mm. 79 k. átlag 10.— frton, 500 mm.
77.8 k. átlag 10.— frton, 500 mm. 785 k. átlag
10.— frton, 100 mm. 77.8 k. kevert 9.80 frton,
200 mm. 76 k. 9.90 frton, 200 mm. 73.4 k. 9.20
forinton.

Pestvidéki: 100 mm. 80 k. átlag 9.95 frton,
100 mm. 78 k. 9.95 frton, 1000 mm. 785 k. 9.95
frton, 100 mm. 78 k. 9.85 frton, 200 mm. 76 k.
9.60 frton.

Fehérmegyei: 600 mm. 77.5 k. 9.95 frton,
100 mm. 76.8 k. 9.90 frton.

Hartai: 1370 mm. 76 k. 9.85 frton.
Szentesi: 2000 mm. 78 k. 10.01,25 frton.
Bánsági : 2200 mm. 77,8 k. 9.65 frton.
Bicskei: 150 mm. 75 k. 9.70 frton.
Felsötiszai: 150 mm. 785 k. 9.95 frton.
Raktárára: 1400 mm. 765 k. 9.60 frton.
Szerbiai: 2000 mm. 77 k. transito 7.97,5

forinton.
Romániai : 5000 mm, 78,5 k. transito 8.07,5

frton, 100 mm. 78 k. transito 8.— frton. Mind
három hónapra.

Rozs. 100 mm. pestvidéki Budapest par.
7.70 forinton készpénzben.

Zab. 100 mm. elsörendü Budapest 6.— frton,
100 mm. elsörendü Budapest 5.97,5 frton, 200 mm.
elsörendü Budapest 5.80 forinton készpénzben.

Tengeri. 100 mm. oláh Budapest 5.45 frton
készpénzben.

Árpa. 100 mm. takarmány Köbánya 6.40
forinton készpénzben.

Raktárállomány:
Közraktár: Buza 118800 mm. Rozs 7900

mm. Árpa 46600 mm. Zab 29700 mm. Tengeri
11100 mm. Liszt 11900 mm.

Raktárház : Buza 28448 mm. Rozs 1726 mm.
Árpa 519 mm. Zab 883 mm. Tengeri 56 mm.
Liszt— mm.

Silos: Buza 12000, Tengeri 500.
Hivatalos készárujegyzések.

| " 100 klgr,
"£? | I készpénz-

I f i

Buza
*o . Uf
uj tiszavid.

ára

.frtól irtig

- . •— 75
9.55 9.65 77
9.80 9.90 79

100 klgr.
készpénz*

áru

frtól irtig

9.35 9.5)
9.70 9.75
9.95 10.—

pestvidéki 74
76

10.05 10.10 81 —. .—

rozs

árpa

uj

—. .— 75
9.50 9.60 77

78 9.75 9.85 79
80 10.— 10.05 81

fehérm. 74 —.— —,— 75
76 9.55 9.65 77
78 9.80 9.90 79
80 10.05 10.10 81

román 78 7.90 7.95
szerb 77 7.80 7.85

elsörendü 70—72 7.75 7.85
másodr. 7.65 7.75
takarm. 60—62 6.— 6.30
szeszföz. 62—64 6.70 7.20

sörfözésre 64—66 7.50 8.50

' - . . 39r-41 5.75 6.05

9I30 9.45
9.65 9.70
9.90 9.95

9^35 9^50
9.70 9.75
9.95 10.—

9.15

7.80

tengeri ó bánsági — 5.55 5.65
. m á s n e m ü — 6.50 5.55
ó

repcze , káposzta — 12.25 12.75
m á s n e m ü —• —.— "•".«••

Hivatalos hatéi idöjegyzések,
DéU tSzsda zárlata

Am ' flatáridA október 18-án október 19-én
pénz. ára péns ára

buza . . oktober 9.15 9.20 9.25 9.30
november —.— —.— —.— —.—
márczius' 9.25 9.28 9.35 9.36

rozs . .oktober 7.80. 7.90 8.— 8.10
. november —.— '—.— —.— —.—
. márczius 7.78 7.80 7.89 7.91

tengeri . október 5.50 5.60 5.50 5.60
. november—.— —.— —.— . —.—
.május « 4.66 * 4.67 4.69 4.70

zab . .oktober 5.65 5.70 5.65 5.70
.november—.— —.— —.— —.—
.márczius 5.89 5.91 5.91 5.93

repcze . augusztus 12.60 12.70 12.60 12.70

Elöfordult határidökötések.
Délelött. Buza márczius 9.30—31—27—38—

9.35, október 9.20—9.30; Rozs márczius 7.79—7.90
október 8—8.10. Tengeri május 4.66—4.70, októ-
ber 5.50—5.60. Zab márczius 4.92—90—93—5.92
október 5.65—5.70.

5.50

5.65
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Délután. Buza márczius 9.37—36—39—9.33
október 9.30—28—9.30. Rozs márczius 7.88—7.94,
október 8.10. Tengeri május 4.71—73—4.72, ok-
tóber 5.50—5.55. Zab márczius 5.90—5.92, októ-
ber 5.65—5.70.

Gabonaforgalom :
1898. október 18.

buzából
rozsból • •
árpából• •
zabból . «
tengeriböl.

érkezett elszállittatott
métermázsa

11496
1062
3630
1912

101

5630
.
823

99
7148

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, október 19.

A mai tözsdén a hangulat kedvezöbb volt és
a forgalom is élénkebb volt. Nemzetközi papirok-
ban az árváltozás jelentéktelen volt. A helyiértékek
piaczán csakis közuti vasutrészvények iránt volt
nagyobb érdeklödés, amelyeket magasabb áron ke-
restek. Villamos vasut gyenge irányzatot kö-
vetett.

Az elötözsdén : Magyar hitekészvény 378.—
378.50, Osztrák hitelrészvény 352.30—352.70, Osz-
trák magyar államvasut 350.60—351.25, Közuti
vaspálya 355.-356, Rimamurányi 264.50—266.50,
Salgótarjáni 618—619, Jelzálogbank 238.75.

A déli tözsdén elöfordult kötések:
Salgótarjáni 615—617, Közuti vasut 355.50—359,
Villamos vasut 224.50—225, Magyar hitelrészvény
379.25—378.50, Magyar ipar és kereskedelmi bank
95.—, Magyar jelzálogbank 239.-239.25, Magyar
leszámitoló bank 253.—253.25, Rimamurányi 265.25
264.25, Osztrák hitelrészvény 353.—352.70, Osz-
trák magyar államvasut 351..90—351.40.

Dijbiztositások: Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 1.50—2.— forint, 8 napra 4—5.— frt,
október utóljára 9.—10.— forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
okt 19. okt. 18.

Magyar aranyjáradék 119.70 119.70
Magyar koronajaradék 98.— ^'~~
Magyar hitelrészvény j 378.75 379.—-
Magyar ipar és keresk, bank 95.— 95.—
Magyar jelzálogbank 239.— 239.—
Biagyar leszámitoló bank 253.— 253.—
Rimamurányi vasmü 26455 266.5X)
Osztrák hitekészvény 352.75 353.60
Délivasut 72.50 72.50
Osztr.-magyar államvasal S51.25 352.30
Közuti vaspálya 358.25 355.50
Villamos vasut 225.— 22450

Délután 4 órakor zárainak:
ékL 19. ofct IS.

Osztrák hilehészvény
Magyar hitekészvény
Osztr.-magyar államvasut
Leszámitoló bank
Rimamuránvi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

352.90 352.60
379.60 378.30
3G1.50 351.—
253.— 253.—
265.— 266.—
360.50 355.50
225.— 224.50

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, október 19. Terményekben nem

volt forgalom. Z s i r a d é k irányzata lanyha.
S z i l v a és s z i l v a i z irányzata szilárd.

Hivatalos jegyzések.
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Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, október 19. A vásári forgalom: Hus-

nál a forgalom élénk, árak szilárdak. Baromfi-
nál lanyha, árak szilárdak. Halban lanyha
árak emelkedtek. Tej- és tejtermékeknél lanyha
árak szilárdak. Tojásnál lanyha, árak szilárdak
Zöldségnél csendes. Gyümölcsnél élénk, árak
szilárdak. Füszereknél csendes. Idöjárás: borult
enyhe. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö: Hus.
Marhahus hátulja I. 54—56 frt. II.. 52—54 frt
Birkahus hátulja I. 36—38 frt, II. 36—36
frt. Borjuhus hátulja I. 64—70 frt, II. 60—64 frt.
Sertéshus elsörendü 50—50 frt, vidéki 40—45 frt.
(Minden 100 kil nkint) Kolbász füstölt 60—80 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval 60.0—60.0 frt (100
kilonkint). —Baromfi (élöi Tyuk Ipar 1.10—1.40
frt Csirke 1 pár 0.60—1.20 frt. Lud hizott kilon-
kint 45—52 kr.— Különtélék.To)&a 1 láda (1440
drb) 39-0—400 frt. Sárgarépa 100 kötés 1.60—5.00
frt. Petrezselyem 100 kötés 1.60—5.00 frt. Lencse m.
1Ö0 küé 7—9 frt Bab nagy 100 kiló 8—10 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—60 frt, IL 20—28 frt. Vaj
I. rendü kilonkint0.75—O.SO frt. Téa-vaj kilonkint 0.95
1-10 frt Burgonya, rózsa, 100 kiló 1.70—2.20 frt.
Halak. Harcsa (élö) 0.80—0.90 frt 1 kiló. Csuka (élö)
0.70-0.90 frt 1 kiló. Ponty dunai 0.40—0.00 frt.

Szesz.

Budapest, október 19. Az irányzat válto-
zatlan. Kontingens nyersszesz Budapesten 17.75
—18.—. Finomitott szesz nagyban 54.25—55. Vs.
Finomitott szesz kicsinyben 55.25.—55.50, Élesztö-
szesz nagyban 55.75—56.—, Élesztöszesz kicsiny-
ben 56.25—56.50, Nyersszesz adózva nagyban
54.-—-54^/s. Nyersszesz adózva kicsinyben 54.25—
54.50, Nyersszesz adózatlan (exknt.) 15. 15.25,
Denaturált szesz nagyban 21.75—22.— Denaturált
szesz kicsinyben 22.25—22.50. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés melleit értendök.

Bécs, október 19. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 18.70. Zárlatjegyzés 18.50—
18.70 forinton kelt el.

Prága, október 19. Adózott trippló-szesz
nagyban azonnali szállitásra 55.— frton kelt.
Adózatlan szesz 18—18.1/8 forinton kelt el nagy-
bani szállitásra.

Trieszt, október 19. Kiviteli szesz román és
cseh áru 12.— frt, magyar áru 12.50 forinV tartá-
lyokban szállitva 9O% hektoliterenkint nagyban.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, október 19. A mai gabonatözsdén

szilárd volt az irányzat. Buza öszre 9.60—9.58—
9.60 forinton, buza tavaszra 9.16—9.30—9,29
forinton, zab öszre 6.03 forinton/ zab tavaszra
6.17 forinton köttetett. ,

Hivatalosan jegyeztetett:

Buza tavaszra 9.30—9.31, buza öszre 9.59—
9.60, rozs tavaszra 7.97—7.98, rozs öszre 8.50—

L5D, tengeri szeptember-októberre 5.90—5.92,
tengeri május-juniusra 4.96—4.98, zab öszre 6.03
6.05, zab tavaszra. 6.17—6.19 forinton köttetett.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, október 19. Az elötözsde lanyhán in-

dult arra a hirre, hogy Brisson franczia miniszter-
elnök lemond. Bányaértékekben és Tramway rész-
vényekben realizácziók voltak. Utóbb a hangulat
javult.

Az elötözsdén : Osztr, hilelrészvény 352,50
—353.—, Anglo-bank 154.25, Union-bank 292.—,
Osztrák-magyar államvasut 351. 351.50, Déli
vasut 72.25—72.—, Fegyvergyár .—, Alpesi
bánya 176.90—176.—, Tramway 520. 517.—,
Prágai vasipar 814—810, osztrák koronajaradék
101.35, Dunagözhajózás 448—449, Töröksorsjegy
58.25—58.50, Német márka 58.93 forinton.

A déli tözsdén : Osztrák hitelrészvény 352.75,
Anglo-bank 154.—, Bankverein 260.—, Union-bank
291:50, Lánderbank 221.50, Osztrák-magyar állam-
vasut 351.37, Déli vasut 71.75, Elbevölgyi vasut
261.—, Észak-nyugoti vasut 244.—, Türök dohány-
részvény 128.—, Alpesi hánya 178.—, Májusi jára-
dék 101.20 Türök sorsjegy 58.40, Német márka
58.92 forinton.

Délátán 2óra 30 perczkor jegyeztek:
4-2%-os papirjáradék 101.15, 42%-os ezüstjára-
dék 100.90, 4°/o-os osztrák aranyjáradék 120.05,
Osztr, koronajaradék 101.30,1860. sorsjegy 140.50,
1864. sorsjegy 195.50, Osztrák hitelsorsjegy 198.40,
Osztrák hilelinlézeü részvény 352.75, Angol-osztrák
bank 154.25, Union-bankrészvény 290.—, Bécsi
Bankverein 260.—, Osztrák Lánderbank 220.75,
Osztrak-magyar bank 904.—, Osztrák-magyar ál-

lamvasut 351.—, Déli vasut részvény 71.75, Elbe*
völgyi vasut 260.35, Dunagözhajozási részvény
449.—. Alpesi bányarészvény 178.30, Dohányrész
vény 128.—, 20 frankos 9.535, Császári kir. vert
arany 5.71, Londoni váltóár 120.4Q. Német bank-
váltó 58.90. Tramway 518. Az irányzat kedvtelen.

Bécs, október 19. A déli tözsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 352.75,
Anglo-bank 154.—, Bankver. 260.—, Union-bank
290.50, Lánderbank 221.—, Osztr.-magyar állam-
vasut 351.75, Déli vasut 71.75, Elbevölgyi vasut
280.75, Északnyugoti vasut 244.—, Török dohány,
részvény 128.25, Alpesi bánya 179.—, Alájus«
járadék 101.20, Töröksorsjegy 58.40, Német márka
58.92 forint.

Frankfurt, október 19. (Zárlat.) 4;2°/o-os
papir-járadék 85.60, 4ö/o-os osztrák aranyjáradék
102.— 4% magyar aranyjáradék 101.70, magyai
koronajaradék 98.25, osztrák hitelintézeti részvény
298.25, osztrák-magyar bank 763.—, osztrák-
magyar államvasut 297.—, déli vasut 64.25, becs*
váltóár 169.62, londoni váltóár 104.27, Párisi vál-
tóár 206.75, bécsi Bankverein 220.87, Union-banlt
részvény 249.—, villamos részvény 134.30. alpesi
bányarészvény 151.—, 3% magyar arany-kölcsön
87.60, 4-2o/o ezüst-járadék 85.30. Északnyugoti
vasut —.--, elbevölgyi vasut 227.—. Az irányzat
nyugodt.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. országos meleotologiai intézet távirati
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visszament az Adria felé, ami a hömérsékleti viszonyok sajátszerü
alakulására volt befolyással.

Az európai idöjárás felhös é3 csapadékos. A hömérsékle'
eloszlása nagyjában változatlan, de nevezetes, hogy a hömérö Orosz
oi sz áj tól a Kárpátok felé hirtelenül növekedik.

Hazánkbau az idö feltünöen enyhe és jobbára esös. A b.5
mérséklet több fokkal magasabb a normálisnál. Az esö a tenger-
parton és Horvátországban volt legjelentékenyebb. Az ország déli
föiéböl sok zivatart jelentenek.

Borus és egyelöre még enyhe idö várható, országos esövel.
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A Duna, Dráva. Száva és Tisza áradóban vannak s bit

még a Duna, Tisza os Dráva vizállásai alacsonyak, mégis a hajóz*
utnak rövid idin valo svegjavulása várható.
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CSALÁDI KRÓNIKA.
Orosz regény. (12)

Irta: DANILEVSZKI GERGELY.

— Az önök Karkovja igazi nagyváros,
ha ilyen szépen dolgozó nöi szabói vannak.
Mit fizetett a munkáért?

— Nyolcz rubelt.
— Pompásan van megcsinálva és reme-

kül áll. Különösen a mellen levö plissé és a
széles vállak igen jól illenek az arcza szi-
néhez.

— Köszönöm kegyességét, mondta Ja-
kab Eustachovics és megkinálta vendégét li-
körrel.

A beszélgetés aztán gazdasági dolgokra
terelödött. Uvakin többek közt biztositotta Ja-
kab Eustachovicsot arról is, hogy az egész
környéken napról-napra rosszabbak lesznek a
viszonyok. Majd suttogó hangon és óvatosan
körültekintve, elbeszélte, hogy a jobbágyokat
néprontók föllázitják a földesurak ellen s hogy
töle is a mult héten hét igen jóravaló ember
szökött meg. Hármat közülük elfogott a bach-
muti vásáron, ezeket vasraverve visszahozta
és a pinczébe csukta. A többi azonban nyom-
talanul eltünt.

— Kár, hogy engedetlenek voltak, tette
hozzá, igen jó munkások voltak. Most már
csak hüséges Vaszilijemben bizakodom ! Min-
denem, valamim csak van, az ö kezeibe tet-
tem le.

Most, hogy idejöttem önökhöz, tudom
bizonyosan, hogy szabadjára eresztette az
egész kutyafalkát és fegyverrel a vállán körül-
járja a majort, mig haza nem megyek. Mit
tegyen az ember ? Özvegy vagyok és ujból
megnösülni, ugy hiszem, késö volna már, noha
a magányos élet rettentöen unalmas s az
ember sajnálja is nehezen szerzett javait ide-
gen kezekre bizni.

— Tulajdonképen mitöl is fél ön; Kalina
Szávics ? kérdezte Anna Petrovna, aki olvasta
az encziklopédistákat, Holbachot és Dumarsaist
és gyülölte az öregeknek az uj kor ellen pat-
togó kifakadásait. Ön, ugyszólván, megmen-
tette a hazát és mégis folyton nyugtalankodik
és kesereg.

— Oh nem, anyuska, épenséggel nem
szoktam keseregni. De hát talán kevés rossz
ember van a világon? A szabadkömivesek

egyre szaporodnak. Itt van mindjárt a szom-
szédom, Rindin . , . . No, hanem vele le is
számolok még.

— Ah, önök, férfiak, ugy látom, mind
összeférhetetlenek ! szólt feddö hangon Anna
Petrovna. Folytonos veszekedés és agyarko-
dás ! Ez nem szép dolog. Higyje el, Kalina
Szávics, sokkal szebb a békesség. És hol van-
nak itt a falun szabadkömivesek?

— Én tökéletesen igazat adok Anna
Petrovnának, mondta Jakab Eustachovics.
Hagyjuk békében Rindint. Beszéljünk egyéb
dolgokról, inkább valami ujságról.

— Mikor legutóbb szökevényeimet üldöz-
tem, szólott a testörgránátos, az iszprávniknál
a "Pétervári Hiradónak" egy hirét olvastam,
amelyben az állott, hogy a Nevszky-proszpek-
ten egy elökelö huszártiszt, bizonyos Volo-
kitin ur paripája elütött és sulyosan megsebe-
sitett egy asszonyt, meg hogy aligha háboru
nem készül nálunk . . .

— Elég volt már a fölfordulásból, elég
volt már a háboruból, akár a Pugacsev leve-
résére, akár a dunai gyözelmes hadjáratokra
gondolunk, felelt Jakab Eustachovics mély
meggyözödéssel. Elég sok pénzünkbe kerül-
tek, ideje már, hogy szabadon vegyünk léleg-
zetet . . .

— Azt is olvastam az ujságban, folytatta
Uvakin, hogy a franczia király udvarában va-
lami olasz komédiát, ugynevezett pastoralet
adtak elö s hogy maga a király is álarczosan
és jelmezesen méltóztatott mulatni.

— Mit beszél ön franczia királyokról és
a bolondságaikról! — kiáltott Jakab Eustacho-
vics dühösen, heves köhögési rohamát el-
nyomva. Az ön jóakarója, Szuvorov hozta di-
vatba ezeket az ostobaságokat? Eleget olva-
sok ezekröl a bolondságokról a Trubeczkoi
herczegnö leveleiben, akivel állandóan korres-
pondálok. Hozd ki csak Ivánka a Szergej
utolsó levelét, amelyet magunkkal hoztunk.

— Mit ir Szergiusz herczeg ? — kérdezte
a megtámadott Uvakin igen szerényen.

— Hallja csak: "Ö fenségénél, Razu-
movszky volt hetmánnál egy igen finom szin-
játékot adtak elö: "La foire de Hizim" a
czime. Ezenkivül operákat is énekeltek, persze
olaszok . . ." Nesztek! A volt ukrainai het-
mán ! Olaszokkal énekeltet! Pfuj ! Bizonyos
pápák nyomdokain halad. Már mi csak egészen
másképen élünk itt a mi Ukrainánkban, sze-

rényen és nyugodtan . . . Nincs igazam, Ka-
lina Szávics ?

Uvakin gondolatokba mélyedt és sóhajtott.
— Ismétlem, a mi vidékünk szép, igen

szép! szólt aztán. Ez ellen semmi kifogás
sem lehet tenni! De ismét és ismét ki kell
jelentenem, kegyes jóakaróm, hogy ilyen nép-
ség között, mint ez a Rindin, nem kellemes
az ember élete. Még mielött megismernénk
és tudnánk, hogy óvakodni kell töle, már is
megkeseriti az életünket.

— Szeretném látni, hogy az övét ki
tudná megkeseriteni ? gondolta Jakab Eusta-
chovics.

Ebéd után lepihent a két öreg s mikor
fölébredtek, a likörök és sütemények már ott
állottak az asztalon. Estefelé betereltette a
házigazda a ménest az udvarra, hogy vendé-
gének megmutassa.

— Vigyázzatok, kiáltott Uvakin a csikót
sokra, azt hallom, hogy némelyitek igen gyak-
ran az én legelömre hajtja a lovakat. Még
egyszer mondom, hogy vigyázzatok, mert én,
Kalina, ugy örzöm a jószágomat, mint egy
vadállat. Egyszer-kétszer megfenyegetlek ben-
neteket, aztán lelövök, vagy korbácscsal agyon-
verek mindenkit, aki idegen az én földemre
merészkedik!

— Ne fenyegetözzék olyan nagyon ö
testörgránátosi nagysága! gondolta Jakab
Eustachovics dühtöl kipirult arczczal. Valósá-
gos farkas ez az ember, s az ilyenek rend-
szerint ugy - is halnak meg, mint a farkas.
Megállj csak! Majd a kezeim közé kerülsz te
még! Jöjjenek csak a te juhaid az én rétemre,
az én usztatómba ! Majd nem lövök én rájuk,
hanem összeköttetem öket és följelentelek a
biróságnál, ha még ugy hetvenkedsz is, hogy
megmentetted az országot!

Vacsora után még éjfélig elmulattak az
uraságok. Jakab Eustachovicsnak másnap reg-
gel a nemrégiben alapitott Ekaterinoszlavba
kellett utaznia és Anna Petrovna különféle
megbizásokat adott neki, például, hogy teát,
czukrot és bort vásároljon.

Alig mondott jóéjszakát a háziur vendé-
gének és alig tértek pihenöre, mikor Vaszilij
az ijedtségtöl félholtan, izzadástól gyöngyözö pa-
ripán bevágtatott Jakab Eustachovics udvarára.

(Folytatása következik.)

A szerkesztésért felelös : Kálnoky I. h. szerkesztö.

A budapesti értéktözsde hivatalos árjegyzései 1898. október 19-én.

Állampapirok.
Aranyjáradék . . . . . . . . .
Koronaértékü jár. adóinent. 4°'a
Koronáért, jár. adómentes 3Wo
1S89. évi áUamv. ar.-kölcsön 4l/s
I5S8. évi . czQst-kölcsün
V&skapu-kök-s. ar. adóment.
18T0. evinyeremény-kölcsön.
Magyar regále-kárt. kötv. . .
Horv.-SrLven " . . .
Magyar fölriteherment. kötv..
Horv.-Szlavon . . . . . . . .
Tiszai és szegedi nyer.-kölcs.
Aranyjáradék, adóm. osztr. .
Koronát i ték r járadék osztr..
Áilamsontjegyek ls*54. évböl •

" 1S60. egész .
1SBÜ. ötöd .
1SÖ4.

6e/a Bolgár államv, zálogkölcs. .
3*0 Szerbiai nyer.-kölcs. 100 fk
3°IIJ " . (felttlb.l
4»i'A'» Budapesti lov. köles .
4% . . . . . .
4®/s Tcm&s-bégavöigy vizszab, t

Záloglevelek.

4»rsP.a Belvárosi takarékpénztár
4I,i.o Egyes, buriap. föv. tak. .
5P,a Kisbirtokosok orsz. füidnit .
4 l I°IO ugyanaz 5O'/2 évre . . .
4f a Agrárbank szöidköivény. .
4*;tf, .J ugyanaz járadékjegy . . .
41 s?,sM;»gy. fOIdiiit.-im. papirban
4 t̂ö ugvan&z . . . . . . . . .
•ic,3 ugyanaz; szab. és talajjav..
4t,i?.o Magy. helyi érd. vas. kötv.
4C. a ugyacáz koronaérték . . .
5'ro Magyar jelzáiogoitelbahk .
4>.V.'a ugyanaz
43.a ugy. küzs. k. 110 frt visszaf.
4S,3 ugyanaz nyer.-kötvény . . .
4S> ugyanaz osztrák felüuiély..
S1 e ugyanaz
•t̂ iPiO Magy. orsz. közp. Ikptar.
41,;i!-a Magy. tkptárak közp. "jelz.
4ijse,a ugyanaz KÖZS. kötv. . . .

pénz ara

119 80
S7 9J
8J -

UO; —
100 —
88! 5I»

ISI [50
100,30
100 £0
9 i j -
971-

138 50
120 50
10V25
163 —
140! 50
158;5C
135I-
10950

100 -
97;75

ICO 25
tea 25
l tó—I
102:50

is!

1201 30
asi 40
69 Ül

121 i -
j

90 50
162j SÖ
101i05
101 j 50

97 —

139 50
12IJ.—
101 75
166 -
ui! se
159; 50
110 50
3 3 ; -
3* -

101 -
SBJ75
98 50

101 25
101 25
104
10i —
99

100 75
jGO-!, I O J : _
97,25 rt 90125
S67S —S&I7S
99-!
94! 50

1 0 3 - •
100 - I
ICO —'
12150

4? e Osztr.-magy, bank 40»/:évre
41 •fi.'e Pesti hazat e. tkpt közs.
4*> ugy. zaioglev. kor. ért. . .
4I.SJ/Ü Pesti iá. keresk, bank .
4%! njyanaz
4?i4^« ugy. közs. közT. vf. l löfrt

97175
108 —
95; 5C
102 —
100 50
100 50
1i2 5)
123 tO

10025;! 10. 25
i ca iá IOI 75
10a — |! 101 —
9*—li i á 58

10020 lOü 20
SÖ 10 | 57 -
982á ' 93 23

:i 103—ff 101' -
' S825!f. 99 25

185—U 10S: -
1 I

» Bgfooaz TisszaT. 210 kor..
®i* Aradi p®Ig- tkptar. 40 évta
i« Erfélyr. m. jelzáloghilelb..

pénz

gy
£*^ Harr.-szlar- orsz. jelz.-b.

S% NagTszebemi á l t takarékp. .
Ko Nagyszebeni földhitelintéz..
S% Osztrák MdbitelinL ny. k-

îffi Temesrád elsö tkpénrtár.
4W®

Elsöbbségek.
4;*i/s Adiia m.Mr. tengerhaj.-r.
4a/*Baáapesük5zati vasp. r.-t
4^> Bpest YIHamos városi vasat
4%a Badapest-pécsi vasut. . .
4ajo Kassa-od. vasat 13S9. ezfist
4?I9 ugyanaz 1839. arany . . .
4?v'ai ugyamaz 1S91. ezflst . . . •
4a;a ugyanaz 1S9I. arany . . . .
52,'u Magy.-gácsorsz. vas. IL kib.
4*'ffi usyanaz ez3st . • . . . -
gi/a Bbsyar n j . 'vasut 1S7-L kib.
4'i#i« Magr- v*3- elsöbbs. köles.

Részvények.
< Bankdc

Budapesti bankegyesfilet. . . .
Elsö ntagfar iparhanlr. . • . .
Fiaméi hitelbank . . . . . . .
Fövárosi bank-részv.-társaság .
Hszai bank rásxvénytársaság.
Henaesmasf-ált. váUöözl. r.-t.
Horrát-szlar«at Orsz. jelzáloga. .
Magyar általános hitelbank » .
aiasfar mar- és keresk, bank .
Magyar jefzáiogfeitelb
Jtiagy. leszam-. és pénzv.-bank
Osztrák hitelintézet
Magf ar keres^e-iclnii r.-L . . .
Magyar takarékp, közp. jelzl-bja
Osrlzák-tnagyar bank
Pesti magyar keseáedelmi bank

9 9 -
100 —
l o a l -
M50

100*50
102]-
101150
120 60
100 —
9925

100
36.40
98 50
9S:S0
99; -

120 - 1
9 9 I - r

1 2 0 f -
IOJ;-
98 50

103-
11859

100 50
1011 —
IÖ 50

101

IÖS .-=
121 60
101
100

101
99
99
97! £0

100 —

ioo ; -
121 i -
im!
99150

120 50

102 - j 103 —
174J—f 175; —
95 5 0 ; 9f -
82i— SI a » —

103f-H 1J9I 50
115|— [| IM} —

37*75 3 379/ —
9 5 : _ | 96 50

239. _ | 239 5C

352 70 I! ?52 90
200;- 200I - -

5 0 5 1 -
9 0 8 ! -

I1418" —
292 -jjWU

Eelvámsi takarékpénztár . . . j, ino^
Budapest IIL ker. takarékpéozt. |! ^
BsiiaBest-ErEiébetvár. takarékp, ff 94=
Bpesti t&kpzE. cs ORZ. záf oskolás.}: 90«.
Egiesait badapesü ióv. tkptar. f i i s j !

104
123
89

22S
1173,

Magyar általános tkpénztár.. .
Magy. orsz. központi tkpénztár.
Pesti Iiazai elsö takarékplár. .

e) Biztositó táraaaások.
Bécsi biztositó társaság.". . .
Bécsi élet- és jár.-bizt. intézet
Elsö inagyar ált. bizt. társaság.
Fonciére pesti biztositó intézet
Lloyd magyar viszontbiztositó t.
Magyar jég és viszontbiztositó r.-t
Nemz. baleset- munkásbizt. r.-U
Pannonia viszontbizt. intézet

d) Kalmok.
Concordia gözmalom r.-t. . . .
Elsö budapesti gözmalom r.-t.'
Erzsébet gözmalom társaság . .-
Luiza gözmalom részv.-társáság
Pesti hengermalom-társaság . .
Pesti molnár és sütök gözra. r.-t.
Pesti Victoria-gozinalom. . . .

e) Bányák ea téfflagyárok.
Budapest-szt. -Iörinczi téglagyár
Egyesült tégla-ésczementgy. r.-t.
Északin, egyes, köszénb, es ipv.
Felsömagy, bánya és kohó r.-t.
István téglagyár részv.-társaság
Kassa-somodi köszb. r.-t. id. eUs.
Köbányai göztóglagyár-társulat.
Köszénbánya-és téglagyár r.-t..
Magyar asphalt részv.-társaság
Magyar ált. köszénbánya r.-t. .
Magyar kerámiái gyár részv.-társ.
Salgótarjáni köszénbánya r.-t..
Ujlaki téglagyár és mészégetö r-t
f)yaamüvek é s gépgyárak.
Elsö magy. gazdasági gépgyár.
.Danubius" in. bajó-és gápgy.r.-t
Ganz és t. vasönL és gépgyár.
.Nicholson" gépgyár
Kimamurány-salgót. vasnifl r.-t.
Schlick-féle vasönL és gépgy. r.-t.
WeiUerJ. gép-ésvaggongy. r.-t

g) KfilSaf éle vállalatok
^Athonaeum' irod. és nyomd, r.-t
Franklin-táráulat
Kosmos-inüintézet
.Pallas" irod. és nyomdai r.-t
Pesti köny vnyomdarészr .-társ.
Általános yaggonkölcs. társulat
Budapesti ált. villamossági társ.
Elsö magyar bet&öatöde r . - t .

pénz ' áiu

3151-
800'-

210
270
.75

11$
83
73

140
875

300 —
6;5 —
289 —
16J —
600K
2 4 0 -
135

170
83

13i
103
78
20

7(0
J 2 5
218

153
61 i
243

Hé
2165

10?
254 25
20i
238 —

3fO
2E8
90

ISO
1500
63C
110
145

320
803

£201

220
280

3623
120
85
75

143
900

310
,6:0!
232!
170i
610!
242
137

175
87i

137
110
79
20

741
330
211
7ó

154
617
245

165
97

219J
110 -
264 75
212
240

390
270
95

195
1550
610
111
147

£0

Elsö magy. gyapjum, és Mzt. r.-t.
Elsö magyar rószvénysorfözöde
Elsö magyar sertéshjzlaló r.-t. .
Elsö magy. szállitási váll.. . .
Elsö magyar szálloda r . - t . . . .
Elsö pesti spodium és csonti, gy.
Fiumei rizsli. cs rizskem. gyár.
Gschwindt-félo szeszgyár . . .
Köbányai király serfözo . . . »
Köbányai polgári sarfözö r.-t- .
Magy. czukonparr.-t. B. elfijogos
Magyar fém- és lámpaáru-gyár
Magyar villamossági r.-t. . . .
Nemzetközi villamossági társ.. -
Nemzetközi waggonkölc3-. r.-t.- •
h) Közlekedés i vál lalatok.

Adria m kir. teng. haj. r.-t.. .
Budapesti alagut-társulat. . .
Budapesti közuti vaspálya . . .
Ugyanaz élv. jegy
Budapesti villamos városi, vasut
Bpcst-ujpest-r.-palotai villam, v.
Elsö cs. k. szab. dunagözh. társ.
Kassa-oderbergi vasut
Magyar-gácsországi vasut. . .
Magyar nyugoti vasut
Máramarosi sóvasut els. részv.
Déli vasut
Osztrak-magyar államvasut. .

Sorsjegyek.
Bazilika-sorsj. osztr, felülbély..
Bócsvárosi nyer.-kölcs. 1874. évi
Budavárosi' sorsj. osztr, folülb.
Jó-sziv egy. sorsj. osztr, felillb.
Magy. vör.-ker. SQrsj. 0. fellilb.
Olaszvör.-ker. sorsj. osztr, fltllp.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy.
Osztrák hitelintézeti sorsjegy.
Pálff^-sorsjegy'. . . . . _ . - . .

Pénznemek.
Arany •

" . 20 frankos vagy1 8 Mos .
. 20 márkás

Ném. bir. v. egyénért, barilcj. 100 ra.
Franczia bankjegy (100 frank) .
Váltók árfolyama (látra)

2'/*°/o London 10 font sterl.. .
4»/t, Német bankpiaczok 100 ra..
50/ö Olasz bankpiaczok 100 lira.
2°/0 Páris 100 frank
4°/bSvájczil>ankpiaczokl00 frank
5»/IO/O Szentpétervár 100 rab. .

"pénz áru

26.

23
13

150G

465
48
85

153
133
131
315
535

219 50

358 25
245
225

70
UI
188
213
212

95
72 50

351 25

6 60
175
62 75
3 90

10I&0
11 90
19 50

199 £0
64 —

5 69
953

77
68 87
47 5C

120 40
58 90
44 10
47 59
47 35

127

430
1350
270
150
240
'40

1E50
475
50
88

155
135
132 50
318
605

221 50!

358 7 o

25C —
225*0
75

452
189
214
213
97

35175

7
177
63
4

11
12
20

201
65

120 ?2

47 In47 50
128
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SZINHÁZAK.
Budapest, csütörtök, 1898. október 20-án.

NEMZETI SZINHÁZ NÉPSZINHÁZ.

Évi bérlet 169. Havi bérlet 17.

Essex gróf.
Szomorujáték 5 felvonásban. —
Ina: L&u&e Henrii. ftxiitoita :

Szigligeti.

Személyek :
Erzsebet Jiszay M.
E^es gr«if Pálfi
Lord Burieigh Gyenes
Lord Xotünghara Egressy
Pir Walter Raleigh Somió
SjalhaiE^ioa gróf Ivánfi
Lady \(>t:i-•.jhr.m Maróthy M.
ÜuUiatd groinó p- Markus
>.r Janiéi Zialph Sziceti I.Sru i
Lerbv gróf
Cuft. titkár
Jonathan
Rabsay, szo

Magas
Dezsö
Gabányi
Körösmezei

Kezdete 7 órakor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

£vi bérlet 105. Havi bedet 9.

Aida

Személyek:
k király
&.maeris
Aida
Radames
Ramphis
Amona&ro
Küldött
Föpapnö

Kornai
Hilgermann

Vasquez M.
Larizza
Szendröi
Beck
JNey B.
Berts M.

Kezdete 7 órakor.

VÁRSZINHÁZ.

Siagy bérlet S. Havi bedet 8.

A rejtett arcz.
c 4 felvonásban. Irta

Blumenthal Oszkár. Forditotta
Adorján Sándor.
Személyek :

áengers
iitty, leánya
Mengers Sarolta
Drontheim Oltó
Koberstein
Maitits
Caspari
Szidónia
Alice, leánya

Náday
Csillag T.
Cs. Alszegi
Császár
Vizvári
Zilahi
Szigeti
Boér H,
Keczeri

Kezdete 7 órakor.

A baba.
Látván vos operette 4 szaksszhön.
dita: Ordormeau Majiriee. For-
Irtotta: Reiner Ferencz. Zetéjét

szerzetlie: Audn Edir.aiid.^
Személyek :

Lasznceio F. K^yiA.
Maximitt f̂Hior
Hiiarfua mester KémeEit
Hiiaritisné.
Alésia, leányok
La Chanterélia
Lorémois gróf
Balthas ar
Josse
Egy jegyzö

M. Csata

Sölvnio
Tollagi
H á i

Tallián
UjTári

Kezdete 7 órakor.

VIGSZINHÁZ.

7S7. szám. 7S7. szám.

A végrehajtö.
Bohózat 3 feivuuá-ibaiu Mák
Sylvane és Artos. FanUtoUa üz.

Bélái Izaz.
Személyek:

Siké L.

Moiuár B.

Delli E.
Boross

ChC-radanie
Octavie
Brocatei,
Antoinette
Largiieite
Pimparet
Kapitány
Cyprieniie
Marianne
Zélie, szakácsné
Readörbiztos
Bérszolga
Jus tine

Kezd 7 és fél órakor.

MAGYAR SZINHÁZ,

Aranylakodalom.
1848—1898.

gy
Rónaszéki

1848
Látványos alkalmi játék
képben, dalokkal és tmczsxaL
Irták: Beöthy László és Rákosi
Viktor. Zenéjét össjreáiiüoti*:

Fekete J.
Személyek.

Moloáx L.
Koltay Jen5
Katalin Gnté
Béia, Sok
Nyárády
Ilonka
Vidats JÓCQ3
Emerenczia
Bem tábornok
Petöfi, százados
Mikulák Janó
Krausz bácsi
Táncsics
A kormányzó
Kurucz feltaláló
Pista, völegény
Boriska
Nikolajevics ITIQ
Szergejevics

Kezdete 7 érakor.

Sz. Szilassy
Láposi _

Ra
Sziklai

Kovács
FSreái B.

Szalaj
Girétk K.

palaczkborainak föáradája

-utcza 4. szám,
fiókárada

VIL, Erzsébei-körnt 56. sz.
Yan szerencsénk a n. é. közöns^ szives

iigvelmét kitünö palaczktoraiakra _ feBávm :
fehér és vörös asztali borok 35 fertöi kezá.¥G
paiaczkkal együtt, ugyszinte az ország elö-
kelö és jelentékeny termelöinek fajborai nagy
választékban kaphatók. A Börgicsel Kegyes
TanitóreEá eredeü töltésü palaczkozott bond-
aaS, ugymint Lonszky Adoif tolut|i aszn- és
szamorodni borainak fölerakata.

6 és cársa
Budapest^., Mérleg-utcza 4. sz.

Finom nöi feaérnemueket és

menyasszonyi kelengyéket
Jutányos árban, lefcagTalili T Ü s s » I a a »psl

Kanitz Ferencz »
szepességi

Budapest, !¥., KossmÜi U .

Szinházi müsorok.

Péntek

Szombat

leheti Sziobiz

Spanareile
Az attaché

évszak

Vasárnap

Este

i kir. Gperati.

A bolygó
hollandi

Ninon
A piros czipö

A komédiások A hugonot ták

A hálókocsik
ellenöre

A végrehajtó

népszinház

Nagyapó

Taum-
herczegnö

Szinbiz

A krokodilus

Prony utczai I . , . ,
' i IV kis alamusziur

Örült vagy

szent ' ftagyapö

Corignanék
valópöre

A krokodilus

Corignanék
valópöre

Vár

A
Az uri közönségnek

legjobban ajánlom

rahabérJeti rendszeremet
Deutsch F* Károly, Andrássy-ut 1,

& feltaláló Br. leldi&ier tasár ar által kizárólag hitelesitett
H e i d i n g e r k á l y h a g y á r

Heim H., Budapest és Bécs
cs. és kir. A l udvari szállitó.

Kitünö hirnevü cs. s kir. ldz. szab. kályháink

MEIDIN6ER0FEN

valódiságban osakis fiókunkban
Budapesten^ Thonet-ud«apy kaphatók.

Köbányai Király-Scrfözó-
reszvénytársaság.

Alaptöke: 4 ,800.000 korona. Telefon: 61—50.

"Góliát-Maláta-sör."
Bajor módra készült ezen legjobb sorgyárt-

mányunk arra van hivatva, hogy az enemü kül-
földi árukat kiszoritsa.

Kellemes zamatja miatt kedvelt üriitö ital
és gyégyhatásánál fogva a legelsö orvosi szak-
tekintélyek melegen ajánlják : különösen di** Ko-
rányi Frigyes és dr. Kétli Károly egyetemi
tanár urak tanusitják, hogy ezen sör sikeresen hasz-
nálhatónak bizonyult. Idegbajokban, vérszegénység-
nél, emésztési zavaroknál, gyengeségnél maJáta-sö-
rünk valóságos gyógyszer.

PÖT Árak vidékre : ~3M
Bágy láda s 60 kis palaczk 6 frt,

betét 4 frt, összesen 10 frt. — Kis láda i
80 kis palaczk 3 frt, betét 2 frt, össze-
sen 5 frt budapesti vasuti állomásra szállitva
utánvétellel.

Hónapokig eltartható. A ládákért és pa-
laczkokért adandó 4 frt, illetve 2 frt betétet — azok-
nak bérmentes visszaadásakor — visszaszolgáltatjuk.

megrendeléseket elfogadnak i Gyári
irodánk Köbányán. Városi irodánk : VIL,- Kertész-u.
40. és vidéki raktárosaink. Budapesten kapható
minden nagyobb fflszerkereskedésben
és poharankint a Quisisana buffetben
Váczi-körut 12.

Köbányai Király-Sörfözö-
részvénytársaság.

•••••••••••••••»•••#••••••••••••••
o
<>

Angol cs franczia

•
és kalapok Ü^t

a legujabb modellek után a logclngánsabb kivitelben, mérsé- +
kelt árakon. ^

A. LS6RAND %
X Budapest, IV., Váozi-utcza 25. szám, I. em. X
••••••••»••••••»»••••»•»»••••»••»»

BUTOROK
részletfizetésre

legjutányosabb áron

Ehrentreu ésFuchs
testvéreknél

Budapesfy Teréz-körut 8.

fontos önvédelemre.
Buldog g-Nemesis

6 löveta revolver csak

4 frt
Eörtássa, szijjal és tölténynvcl
6 frt. Vadászfegyverek nagy

választékban.
FÖ L D ES S Y L.

poskamfirea Bndapest,3Eii-
zeum-iöiUt 3. Vidéki szálkáid
és utánvét vagy pénz elözetes-
beküldése mellett. Képes árjegy-

zék ingyen és bérmentve.

Valo-
di franczia különlegoasé-
gek oaakia F. Beruog-
raad fils leghimevesebb pá-
risi gyárostól legelönyösebben

beszerezhetök
Polgár Sándornál

Budapest,
VU., Erzsébet-körut 50.
P T Részletes képes árjegy-
zék ingyen és bérmentve kül-

detik -am

készpénzért
ugyszintén.

részletfizetésre
legjutányosabb árak mellett

kaphatók

GONDA S.
tratorraktárában,

VII. István-tér 7.

papii*
olcsón kapható
Czim a kiadóhivatalban.

Több száz szoba asztalos- és kárpitos

kizárólag szilárd munkr a legujabb stylben a következö árakon adatnak el kezesség mellett.

SS.
98 frt1 kredenez aürványlappal 4ö ftt

l ebédlö-aazua 20 fit
Hálószobák 130, 14O, MO, 170, frttól feljebb 800 trtAg

angol-, borok-, renaiuaiiee stylbea.
Üzletünk kizárólag csak

¥ill.ker.9 Kerepesi-ut 9 a. sz.
Pannónia-szálloda mellett.

1 szalon garnltnr . . . « • 80 frt
1 axalon (rarnitar, bársony 12O frt
1 szalon gjamltnr, selyem 136, 150, 165, 180, 200 frttól

egész 60O fxtg
1 ebédlö-diván 50, 65, 60 frt
Ebédlö berezAazések 160, 185, 2OO, 230,250,3OO trUg.
Angol-, berok-, grótbstylben 500 frttól, 2500 frtiff; M

feljebb.

fd- és székvárosj birtortelep*

IVIisiiabft
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó 2 krajczár. Kiadóhivatal:

VIII. kerület, József-körut 65. szám.
Elöre fizetendök készpénzben, levélbélyegekben vagy

postautalványon.
Vastagabb betükböl szedve 4 krajczár.

Ha a hirdetö czimét is közli a hirdetésben, vagy a választ poste-restante kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bélyegilleték is fizetendö. - Czélszerü
az apróhirdetést, s a szöveget az utalvány szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a levéljegyeket beküldeni. Mindenki

könnyen kiszámithatja az apróhirdetés árát.

APRÓ HIRDETÉSEK ÉS ELÖFIZETÉSEK
az

ORSZÁGOS HIRLAP
részére felvétetnek kiadóhivatalunkon kivül (VIII. ker.

József-körut 65.) a következö üzletekben:

I. ker., Tárnok-utcza 72™- *aJA^sf/.
ST**né

0. " fö-utcza 7. sz. alatt * K K £ 2 B r
IV. " Kecskeméti-utcza 14. zz. "SK^ttS?
17 fUricrh k**i- Dévai Józsefbe,
i l . " ^ansca-oazar doháaytszsda
IV. ,, petöfi-tér 3 . SZÜsl dohálfytizsde'és fjsás-nk-

V. " Kagykorona-utcza20.sz.^?i!^!^i:'
V. " Dorottya-utcza 13. sz. "S&JgSS'
V. " Váczi-körut 6. szára " < S I S ^
V. " Cipót-korut 22. szám W o | & ^ O B *

W. " Teréz-körut 5*. szám " ^ h L X S *
VL " ^nörássy-ut48szám • S S S - - 2 ' *
VII. " Erzsébet-körut 50. szám "SS65SS?-
VIL " Erzsébet-körut 7. szkm JE&i.
VIII. ker., a Jtemzeti szinház bérh. SZESELS
s ugyane helyeken mindennemü felvilágositások kész-

ségesen megadatnak.

LEVELEZÉS.
Mindkettövel végtelen örömet szereztél,

»• utóbbi ma szállott ablakomra, bár te kopog-
"tattái volna személyesen és valósulhatna kivánságod,
miiy kedélyes lenne, esetleg négyesben- Részvétem
nagy, Lojy a tervezett boldogság koszoruja egyetlea
virággá tömörült, ismerem ezen érzést. Áthelyezésem
jövö bét közepén várom. Csókollak. 2115—1
j y « Vége türelmemnek. Semmi tudósitás magátóL
• • • • • Levöiét mielöbb várom. Blumen—Mary. 6957—1

Vau itt egy par ieveied, tudod, olyan. Azt
hiszem, hogy már leveiem megkaptad. Vála-

szolj rá azonnal. Mért nem telefonálsz ? Csókol Barnád.
65S6—1

Örömmel Hallottam, mily nagyszerüen mu-
*• látott és képzelem, mennyire ünnepelték ott.

Természetesen rám most nem is gondol. De azt nem
is csodálom. Meddig marad még ott ? Könyörgöm- hogy
jöjjön már haza, ugy vágyom magácskát látni! Csókolja
kacsóit az Aranyszöke. 6582—1

Kincsünk neve alatt levél van. Ölel szerelmed
• Faust. ' 6968—1

HÁZASSÁG.
"fftAM s zéP ~ é v e s m a g a s termetü izr. vallásu hölgy
JjJQl házasság czéljából óhajt ismeretséget kötni egy
biztos exisztencziával biró uriemberrel. Csakis teljes
névvel ellátott levelekre válaszol melyet "Ilonka" néven
a kiadóhivatalba kér. 656*—2
&fZentai óhajt egy 32 éves iparos, oly 20-T-25 éves
J1U5UIIU leánynyal szeretne e czélból megismerkedni,
kinek 3—4000 irt* hozománya van. Leveleket a kiadó-
hivatalba kér sSzerencse" jelige alatt. 6528—2

6rete
\ f a f t f / ree* ^zi k l szem> hogy ebben a szép idöben M-
f flviVMH* jöhetsz és azért én mindenesetre érted

megyek. Jól vagy már, aranyos ? Ölel és számtalanszor
csókol Papusod. " 6584r—1
Jff>«ll|l««g Tudom, hogy haragszik reám. mert nagron
jPli eüftfU ritkán látogatok el önökhöz, ladja-e " az
okát? Ugy-e nem tudja? Megmondom. Beszéljünk
öszintén, annyi sokféle emberek járnak most oda, hogy
nem kivánhatja tölem, hogy én is oda járjak. Én az
olyan "kever: népséget" látni sem akarom. Ez az egész.
Üdvözlöm önt, ugyszintén kedves anyját és Eizsikéi
"Árniinka.- ' 6590—1

-VP9ttr?I9 v*cv\k 4 I 4 H szenzátiös ratleirás máso-
flUUUM ZISZlO a i a i l dik kiadásban megren-
delhetö miaden könvvkereskedésberu 21T3—1

ÁLLAST KERES.

6az9asági számtartó, S s i f f l & J E
velezö, nagyobb gazdaságban állást keres, hol a gaz-
dasági belsö teendöket is elvégzi. Ajánlatok ,Gazda-
iágl számtartó" jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek.
^ 6578—3

7!l»1jMsrtiAf» Á«IAHA kinek jó gyakorlata van és ki-
ÜK16V6I6S OVOnO^ tünö bizonyitványokkal rendel
kezik, órák adására, esetleg félnapra ajánlkozik gyer-
mekek mellé, elemi osztályokra is elökészit. Czim a
kiadóban. 6118—3
T)ÁM*1«A*<*#MIA vagy ehhez hasonló állást keres egy
/CnZOeSZeOi), 2 l 1 v e S , jó családból valo fiatal
ember. Szükség esetében némi óvadékkal is rendelkezik.
Czim a kiadóhivatalban. 6562—3
T 1 « M | keresek 1000 forinttal oly gépezet, szabada-
l»tf iMI lom kiviteléhez, mely az egész világon egye-
dül álL Ifj. Oravszky Endre Budapest, Vörösmarty*
utcza 52. sz., ajtó 1. 2171—4

100
ÁLLAST KAPHAT.

-? f l0 ^Orm^ naT^ mellékkeresetre tehet szerti
tökebefektetés nélkül, otthoni munkával,

az ország bármely részén lakó, bárminö foglalkozásu
férfi vagy nö, a .Kereskedelmi Vegyészet" czimü mü
utmutatásai nyomán. A könyvet 1 forint 70 krajezárnak
postautalványom beküldése ellenében ajánlva küldi még
a .Kereskedelmi Vegyészet" könyvkiadóvállalata Ujpest,
István-utcza 2. sz. 2083—4

szabó-mühelyben tieztcsséges
házból való tanulóleány azon-

nal felvétetik. Czim a kiadóhivatal. 6455—4
Gökdö fövárosi
M9m/31* 0C tkomat n y^ v e t tökéletesen értö kis-
j l l d ^ J d l Cd UKIUKl asszony, ki mindkét nyelven
stenografál és szép irással bir, egy helybeli részvény-
társaságnál alkalmazást nyerhet. Ki már irodában al-
kalmazva volt elönyben részesül Ajánlatok "R." jelige
alatt a kiadóhivatalba küldendök. 6570—4
*ik há^llAI Ya^° n a tal embe mint gyakornok fizetés
J ü ilO^UUl mellett felvétetik. Benyovits Adolf L.
butor üzletében, Károly-körut 9. 6961—4

OKTATÁS.
£MT0n0fifariialr ajánlkozik gymnásiumi vagy
VUllCjJClUUIIUia kereskedehni iskolai tanulóhoz
egy kereskedehnit is végzett joghallgató. Czim a kiadó-
hivatalban. 6416—5

€leg

HÁZ- ÉS TELEK-ELADÁS.
1fIM0cf0M eSV adómentes ház, mely 17 lakásból es
UJJJudliill 2 üzleti helyiségböl áll, elutazás miatt sür-
gösen eladó. Értekezni d. u. 3 — 6 óra közt. Czim a
kiadóhivatalban. 6454—7

«/i f áttVitiánVACnn v a l a m i n t Angyalföldön Szent
J l if lgjflUanyOSOn, László-uton és Petneházy-
utczában, néhány telek jutányos árban eladó. Czim a
kiadóhivatalban. 5402—7

" ELADÁS,
•Éftoc é« 7^HiaTAC nagybányai gesztenyét 5 küós
Vüiid fid &diHalOd zsákokban bérmentve, 2 fo-
rint utánvét mellett küldök. Ember Elek, Nagybánya.

' ' 2159—8
TI3VÓli37 szép, igen jó .üzlet, a föváros legélénkebb
JUlYtllHfcy helyén haláleset miatt olcsón átadó.
Ajánlatókat a kiadóhivatal közvetit "U. U." jelige alatt.
_ • 6468—8

áMC • menyasszonyi ruha olcsó áron eladó
<m> Czim a kiadóban. 2088—8

Iforoirnáft* angol» teljesen ió karban, megbizásból
JiWHilvpai 5Q frtért eladó. Czim a kiadóban. 21R3-8
JiYfy\tfrtlfi\tf>\ lénykep után életnüen rajzol cs lest
/ l l UAAWjJliAlii a legjutányosabb árban, Kiss Gusz-
táv, arczképfestö, Péczel (Pestmegyé.) Levélbeli megren-
deléseket pontosan teljesit. 2177—8
Ril l i s tá i ' nat-ajtós, helyszüke miatt, mIBd,en elfogad-
nUl ld la l} ható áron eladó. Czim a kiadóhivatalban.

. -." 6959—8

" VÉTEL.
WilMSfir p A m n a e e 1873—1883-iki évfolyamai meg-
fnugjül \»V\l\\lái>d véteké kerestetnek. Ajánlatok
az év megjelölésével a kiadó hivatalba. 6046—9
Af*awn«|& elöszoba- szekrényt keresek megvételre.
j lddAl la l l Czim a kiadóhivatalban. 6298—9

"" KIADÓ SZOBÁK.
ToUöZ ol láfátf ' k a P a a t ké^ fiatal ember ez idei
WCIJCd KIEdludl tanévre egy tisztességes izr. család-
nál, közel az Erzsébet-körut és a Barcsay-utczához.
Czim a kiadóban. 5914—10
&\*5\ emeleti utczai szoba, csinos butorzattal, külön
AalaU bejárattal kiadó. Czim a kiadóban. 5970—10
J! V A M H A ^ I «tl*AM egy kényelmes 2-ablakos utczai
Jfl ACrCpCSl-HIOU gSóba kiadó, teljes ellátással
együtt havi 45 forintért. Czim a kiadóhivatalban.

6144—10

LAKÁS KERESTETIK.
ifolofhoivicáff kerestetik, nem nagy. Lehetöleg a
H£lt»lttf>|Jl<#l>tJ helvárosban, november 1-ére. Árral
ellátott ajánlatok kéretnek .Elegáns* czimen a kiadó-
hivatalba. 6466—11

£r311f*7I3 órákat ad tanárjelölt, ki több évet Páris-
J l m l t A l a ban töltött. Levelek .Franczia" czimen a
kiadóba kéretnek. 6328—5
7fMlffAr9 Árá i r s t szerény dij ázás mellett ad ház-
fcUmjUld~UiaiUll ha n f vagy házon kivül gyakorlott
zongora tanitónö. Czime megtudható a kiadóhivatalban.

6074—5
Pf t r rMl^ t i t nma l f v a?y házitanitónak ajánlkozik
l»Uf I tJllilllUl na*, gymnásiumot végzettjoghallgató.
Czime a kiadóhivatalban megtudható. 6476—5

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
irfiTiimk mühelynek, divatszalonnak,
•I1UU4U4K, egyleti helyiségnek, vivóte-
remnek, magániskolának vagy nagy
lakásnak alkalmas nagy helyiség I-sö emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17
itfaflV liAiihftlviCflff a József-körut legnagyobb for«
Jlttgy OOlISICiyiSeg gahnu helyén kiadó. Czim a
kiadóhivatalban. 4706—17

Köhögésnél,
KÜLÖNFÉLE

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

életbiztositó-társaság
ISiiiburglibaii (Angolhon)-

Atapittatoti 1325-ben.

izági fiók: Budapest, V., Fürdc-iitcza4.
Évi bsvéte! 27,500^000
Kiutalt nyereményrészele 150,000.000
Vagyon 220.0001000
Halálesetek folytán kifizetve 450.0C0.000

A Standard kötvényeinek nevezetesebb elönyei:
Kétségtélen biztonság. Ataesony ciQ'gfc. Szabad világköt-
vények. Kötvények érvényben tartása dijfizetéséi: elmulasz-
tásánál. Tökésités t's elöre megállapitott vissza váltási érték*
Megtámadhatatlansáff. Feltétlen fizetés öngyilkosság eseté-
ben egy évi fennállás után. Szabad háborubiztositás nép-

felkelök részére.
X2ijtiá»i»l£i,za,tolx: lslrvÁx&a^tis*SL k ü l d e t n é k .

H szabadalmazott 774

"FAIRBANKS"-mérlegek
százados rendszerüek, tolósulyos fémmérökarral birnak és a
hid minden pontján ogyonlöen mériogolnmk.

Gazdasági-, szekér-, marha-,
zsák- és raktári mérlegeinket.
itOISnSsan gardák, gazdaségokf kozaégok és
uradalmak részere a legjobb meggyözödéssel ajánlhatjuk.
Gaxdaa&gl 9gyo*ütetl tagok kodvoxmón&bmn

részoBÜlnok.

££ mérleg' és gépgyár-
részvénytársaság.ll

Budapest, Andrássy-ut 14. Gyár: Váczi-ut 156.
Megrendelések közvetlen közp. irodánkhoz Ant r i s sy -u t 14. sz. intézendök.

a József-körut legélénkebb helyén f.

é. november hó 1-ére kiadó.

0SST Czim u kiadónivatalhau.
NVQ öaSiAGOS HIRLAP körforgógój)én Budapoife^&i József-körut 68. sz4m.


