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Zöld füzeteink.
A közös kormány zöld füzetei min-

den esztendöben egyszer kellemes han-
gulatba ringatják a politikust. E zöld
füzetek, a közös költségvetésnek és mel-
lékleteinek, a hadügyminiszter válaszainak
és egyéb komoly dokumentumoknak ez
ósdi nyomásu másolatai, régi vaskos
betüikkel fényes álmokat rajzolnak a
parlamenti embernek. A bécsi császári
királyi udvari és államnyomda e zöld
füzetekben ágyukat szólaltat meg és ret-
tentö koshajókat pingál; egész lapokat
telifüstöl puskaporral, más lapokon meg
rövid, szigoru mondatokat rakosgat össze,
mik a nagyvilág háboruiról szólnak. Is-
mét aztán egész füzetek beszélnek egy
létezö diplomácziáról s annak szükséges
uj palotájáról Cetinjében, továbbá hat-
százezer forintos rendelkezési alapokról,
melyek Goluchowskinak ,,politikai tudó-
sitások"-ra kellenek. Ágyuropogás, szóval,
és füst, hadihajók, balkáni sikerek és ha-
talmas nagykövetek... a zöld füzet, a bécsi
államnyomda mint egy kedves öreg filiszter
dicsöségröl, nagyhatalmi állásról, esetle-
ges háborukról beszél, fényes álmokat
rajzol a politikusnak. Az gyönnyörüséggel
lapozza át a füzeteket, nagy kedvvel in-
dul delegácziózni, minden esztendöben
egyszer örömest ragadja meg azt az
alkalmat, hogy a két hétre kibövült par-
lamenti kereten belül ime most egy
n a g y h a t a l o m sorsát intézheti. Való-
ban öröm jár e zöld füzetekkel, az
osztrák-magyar monarchia nagyhatalmi
állásának ez okmányszerü bizonyitékai-

val, mivel azt is jelentik, hogy amit más
országokban mindennap meg lehet cse-
lekedni, ime nálunk is megérkezett a
ritka gyönyörüség: akinek tetszik, az
most kedve szerint sarokba szorithatja
Krieghammert, meg a közös külügymi-
nisztert.

A delegáczionális ülésszak elöesté-
jén megérkezvén e zöld füzetek, ma
igazi megnyugvással pillanthat beléjük a
delegátus : nincs bennük olyas valami,
ami az ö ártatlan örömét megzavar-
hatná. Mindenekelött tapasztalható az,
hogy a közjogi alapnak egy régi intéz-
ményes biztositéka még mindig változat-
lanul megvan: a közös kormány ezuttal
is az idén adja meg a válaszait a
tavalyi rezolucziókra. A dualizmusnak
pedig bizonyos kitéphetetlen históriai
gyökere látszik ebben; 1898-ban pél-
dául felelnek 1897-nek, 1897-ben felel-
tek 1896-nak, 1896-ban 1895-nek és igy
terjed ez a számtani haladvány vissza,
egészen 1869-ig. Bizonyos tehát, hogy
1898-nak is 1899-ben fognak felelni és
mivel igy az állami élet mindig elöre
lefoglal magának egy esztendöt, kétség-
telen, hogy a dualizmusnak sohasem le-
het vége. Fölösleges, hogy azt báró Di-
pauli oly hosszasan bizonyitsa.

A válaszok (melyek szorosan össze-
füzvén a jelent a multtal, kronológiai
igazság szerint itt legelöbb tárgyalandók)
ez idén szintén nem arra valók, hogy
fölkeverjék a kedélyeket. A hadügymi-
niszter, a nagy válaszoló, ezuttal nem
kapott fogasabb kérdéseket, mint például

az ö törzstisztjelöltjei a vizsgán. A ta-
valyi rezolucziók ugyanis mind ugy
szólnak, hogy ezt vagy azt a jelentést a
miniszter jövöre is terjeszsze be. Krieg-
hammer tehát megteszi a tavalyit az
idén is és ha kiemelni valót keresünk a
válaszaiban, akkor azt az egyet minden-
esetre örömmel kiemeljük, hogy 1414
magyarországi egyéves önkéntes közül
az idén már csak 126-ot köteleztek a
második tényleges esztendö leszolgálá-
sára. Az önkéntesek száma folyton emel-
kedik, ez az ominózus perczentszám pe-
dig egyre fogy, tehát az eredmény vi-
szonylag mindenesetre örvendetes.

Ha már most a mult delegácziókhoz
füzö kötelékektöl eltekintünk, nem talá-
lunk kinos szenzácziókat a többi zöld
füzetekben sem. Csak az elsö számu
határozati javaslatban akadunk a régi
formáktól való eltérésre. A provizóriumra
való tekintettel ugyanis a közös költség-
vetésröl szóló ez a határozat a költség-
elöirányzatból nem vonja le a szokásos
vámnumerust, hanem arra utal, hogy a
levonás akkor történik csak meg, ,,ha a
vámjövedelmek közössége megmarad".
Különben ismételt utalás van a „még
megállapitandó kvótára" is és ezek a
dolgok azt bizonyitják, hogy a provizó-
riummal ime számtani nehézségek ve-
szedelme nélkül akármeddig el lehet
kormányozni, ha ugyan egyéb nehézsé-
gekkel is meg tudnak birkózni azok,
akiknek olyan könnyü a számtan.

A budget, a zöld füzetekböl látha-
tólag, természetesen az idén is meggya-

Az utolsó hazugság.
— René Maizeroy-tól. —

— Levelet kaptam Andrétól, nagymama;
örömtöl áradó sorokban irja, hogy hazajön és
én ide siettem, hogy tudassam a jö hirt, mert
talán nagyon is erösen megrendül, ha várat-
lanul meghallja azt a vastag férfihangot.

A világtalan öreg asszony összerezzen,
mosolyogni erölködik. Az aggodalom redöi ba-
rázdálják homlokát. Fájdalmas arczának meg-
sárgult aszott böre alá oda özönlenek halvány
vérének gyér csöppjei. Remegö ujjai tapoga-
tózva keresik Guita hosszu finom fehér kezét s
miután megragadták, fölsóhajt:

— Miért hangzanak ugy a szavaid, mintha
csak nehezen törnének elö a torkodon? Miért
olyan forró a kezed ? Mondd meg, kicsikém, a
teljes igazságot; tudod, hogy én még abból a
korból való vagyok, amikor nem hazudtak
csak szerelmi léhaságokat, mikor az emberek-
nek még volt bátorságuk . . . Az orvosok figyel-
meztettek, hogy nemsokára mindennek vége
lesz, hogy a halál türelmetlenkedik ajtóm elött
s te siettél visszahivni a férjedet, hogy segit-
sen neked lezárni az én szegény világtalan
szemeimet.

Rhonelné eröt vesz magán, megszilárdul-
tabb hangon feleli:

— Ne gondoljon kérem, ilyesmikre. Sor-
lin orvos tegnap azt mondta, hogy sokkal job-
ban van, mint remélte. Három hét se telik el,
a karomon fog sétálni. Pierreluce teraszán s

már elöre is kérem, hogy szót fogadjon és ne
legyen többé vigyázatlan.

— Drága szivem ! Jó vagy, mint a lágy
kenyér . . . De fájdalom, az én illuzióim már
messze vannak, azokat nem hozhatod vissza...
Andié nem szakitja félbe hosszu utját komoly
ok nélkül.

— Hát már elfelejtette, hogy vissza kel-
lett térnie a chantilly-i elsö versenyekre . . .

— Nagyon meggyöngült az emléke-
zetem . . .

És pár pillanatnyi hallgatás után, mialatt
mintha homályos dolgokon tünödött volna, a
végét járó beteg folytatta:

— Bizonyos vagy róla, hogy elutazott?
A magamforma öregekkel mindent könnyü el-
hitetni . . .

Guita elpirult, tettetett méltatlankodással
vágott a nagyanyja szavába :

— Igazán, ezt nem vártam volna. És
miért, ha szabad tudnom, ültettem volna föl
magát, akit szeretek, tisztelek, akihez minde-
nekfölött ragaszkodom ?

— Ne haragudj, lelkecském. Rossz nyel-
vek azt állitották a miaap elöttem, hogy a
férjed nem olyan veled szemben, amilyennek
lennie kellene, hogy másokkal van viszonya és
te szenvedsz a könnyelmüsége, léha viselke-
dése, a hidegsége miatt.

— Hát azt nem állitották-e, hogy André
durván bánik velem, hogy megvert, hogy el-
hagyott? . . . Igazán szeretném tudni, kik azok

a jóságos lelkek, akik olyan élénken érdeklöd-
nek irántam?

— Igy hát komolyan, öszintén mondod,
hogy mindez csak üres szóbeszéd, irigy embe-
rek kieszelt meséje; még mindig egyék vagy-
tok, szeretitek egymást, csak ugy, mint amikor
én megáldottam eljegyzésteket, drága kis Guitám.

Rhonelné a kivégzésre szánt áldozat
kétségbeesett tekintetével néz föl a haldokló
ágya fölé akasztott Krisztus véres sebeire,
bátorsága fogytán támogatásért könyörög a
a láthatatlan hatalmakhoz.

— Boldogságunkat teremtette meg nagy-
mama, ama napon. Jobban, forróbban szeret-
jük egymást, mint amikor két kezével meg-
áldott minket, Andrét és engem.

— Csak hinni kivánok neked, gyerme-
kem és sulyos tehertöl könnyited; meg a
szivemet, szinte megfullasztott. Azonban — bo-
csáss meg, hogy mégis zaklatlak, hogy vissza-
térek a tárgyhoz — ha olyan élénk a szeretet
köztetek, ha semmi sem homályositotta el
életetek napját, miért nem hordod már fél-
esztendö óta a jegygyürüdet ?

Rhonelné habozik, zavarba hozta a várat-
lan kérdés s a megszakadásig feszült idegekkel
kiált föl:

— Teljesen divatját multa, nagymama!
Csak egy kissé chices asszony is nem merné
lehuzni a keztyüjét, ha ujján ott volna a jegy-
gyürüje. Beledobtuk egy fiókba, mézesheteink
összes egyéb emlékeivel együtt.

A világtalan öreg összevonta a szemöl-
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rapodott. Pénzügyi jelentöségével ma más
helyen foglalkozunk, egyes katonai és
tengerészeti kiadásokra pedig a tárgyalá-
sok folyamán fogunk rátérni, itt legfö-
lebb csak a félmilliós krétai póthitelt em-
litjük, amit bizonyára csak komoly fej-
csóválások közepette szavaz meg a dele-
gátus. Boszniának, Herczegovinának vé-
gül az idén is plusza volt, egészben véve
a zöld füzet csakugyan kellemes ven-
dége az idén is a politikusnak, akinek
kedélyesen mesél és kellemes parlamen-
táris terjeszkedést jelent.

Kétségkivül nem törvényhozók köré-
ben is jól esik tudomásul venni azt, hogy a
tengerészet sokmilliós szükségletéröl egye-
löre nincs szó. A kvótaemelés reményében
az osztrák publiczisztika egy része ugy
látszik hiába verte a dobot, hogy épit-
sünk csatahajókat, egyet, kettöt, tizen-
ötöt — mert ezt most már ugyis a ma-
gyar sinyli . . . Hiába verte a dobot.

Zöld füzeteink azt beszélik, hogy
Monarchia asszonyság még mindig az ö
szerény anyagi viszonyaihoz méri a
háztartását. Elökelöségének és tekinté-
lyének minden ártalma nélkül bölcsen
otthon marad, ámbár a barátnöi: Ger-
mania, Russia és Britannia drága toilet-
tekben és teli erszénynyel már utra kel-
tek — Kiao-Tschauba vagy Port-Arthurba
nyaralni.

POLITIKAI HIREK.
A képviselöháznak délelött tiz órakor

ülése van.

A hitelszövetkezetek ellen. A kereske-
dök a gazdasági és ipari hitelszövetkezetekröl
szóló törvényjavaslat 23. szakaszát a hazai
közgazdasági életre, a kereskedelmi forgalom
és hitel biztonságára nézve felette veszélyes-
nek tartják. A füszerkereskedök egyesülete, a
magyar kereskedelmi csarnok, az országos ke-
reskedelmi és iparcsarnok, a fövárosi kereske-
dök társulata, az I. budapesti kis- és közép-
kereskedök társulata és a budapesti kereske-
delmi társulat a kereskedök aggályait kérvény-
ben foglalták össze, amelyet a képviselöházhoz

intéztek s amelyben a 23. szakasz elejtését
kérik. A kérvényt ma száztagu küldöttség élén
M a u t n e r Adolf nyujtotta át a képviselö-
házban báró B á n f f y Dezsö miniszterelnök-
nek. A kormányelnök, akinek Mezei Mór kép-
viselö mutatta be a küldöttség tagjait, azt vá-
laszolta, hogy a törvényjavaslatot m o s t
a l i g h a lehet m ó d o s i t a n i , de arra
az esetre, ha a gyakorlat alatt az egyes intéz-
kedések a kereskedelemre nézve sérelmeseknek
bizonyulnak. kilátásba helyezte, hogy módosit-
ják a sérelmes szakaszt.

A bács-almási kerületben minden jel oda-
mutat, hogy Szederkényi Nándor és Mocsáry Lajos
fognak szembenállani. A legutóbbi napokban egyéb-
iránt a Kossuth-párt is mozog.

Mi lesz Fiuméban ? Gróf S z a p á r y
László fiumei kormányzó most Budapesten
idözik, ahol a miniszterelnökivel tanácskozik a
fiumei dolgok ügyében. Mint fiumei tudósi-
tónk táviratozza, ott nagy érdeklödéssel vár-
ják, hogy milyen eredménynyel tér vissza a
kormányzó Fiuméba. Ma vagy holnap eldöl,
hogy teljhatalmu királyi biztost vagy pedig
körvonalozott hatáskörrel miniszteri biztost
neveznek-e ki, avagy ameddig rapprezentanzát
nem választ Fiume, a kormányzó lesz-e po-
desta. rapprezentanza és városi delegáczió egy
személyben ?

Bizalom a kormánynak. A hajduböszörményi
szabadelvü párt a következö táviratot intézte báró
B á n f f y Dezsö miniszterelnökhöz :

Vonatkozással a Kossuth Ferencz és pártja
által városunkban rendezendö népgyülésre, a
hajduböszörményi szabadelvü pártkör kifejezést
kivánt adni Nagyméltóságod s a hazafias magyar
kormány iránt való rendületlen bizalmának. Fo-
gadja. Nagyméltóságod hazafias érzületünknek lel-
kes megnyilatkozását. S z a b ó Gábor pártelnök.

Pártértekazlat. Az országgyülési szabadelvü
párt báró P o d m a n i c z k y Frigyes elnöklése
alatt ma este értekezletet tartott, amelyen a gaz-
dasági és ipari hitelszövetkezetekröl szóló törvény-
javaslatot tárgyalták. A javaslatot némi módositással
elfogadták. Felszólaltak: báró Bánffy Dezsö minisz-
terelnök, Erdély Sándor, Lukács László és Darányi
Ignácz miniszterek, Neumann Ármin, gróf Tisza
István, Kammerer Ernö, Gyurkovics György, Papp
Géza, Mandel Pál, Bedö Albert és Hieronymi
Károly.

A közös költségvetés.
Ma kapták meg a delegátusok a közös

költségvetést, azokat a zöld füzeteket, ame-
lyekböl látni, hogy a jövö évben mibe kerül-
nek a közös ügyek, mibe kerül kivált a had-
sereg és a legujabban érdekessé vált fegyver:
a haditengerészet.

Ime igy fest az 1899-iki közös költség-
vetés, összehasonlitva azt az 1898-iki közös
budgettel:

Nyers szükséglet
1898-hoz képest

+ több, — kevesebb

Külügyminisztérium :
rendes szükséglet 4,194.100 + 126.600
rendkivüli ,, 80,100 2.700
összes ,, 4,274.200 129.300

Hadügyminisztérium:
H a d s e r e g

rendes szükséglet 132,468.237 + 4,273.444
rendkivüli „ 11,217.014 — 763.393
összes „ 143,685.251 +3,510.051

Hadi tengerészet:
rendes szükséglet 11,195.260 + 532.200
rendkivüli ,, 5,746.000 + 1,827.800
összes „ 16,941.260 + 2,360.000

a hadügyminisztérium
egész szükséglete 160,626.511 + 5,870.051

Közös pénzügyminisztérium :
7.903rendes szükséglet 2,126.404 —

rendkivüli ,, 10.780 — 1.120
összes „

Közös föszámszék
2,137.184 —

138.045 +
9.023

587

A nyers szükséglet ösz-
szege 167,175.940 + 5,990.915

Ebböl levonandó :
az egyes miniszte-
riumok bevétele 2,797.558 — 1.719

a vámjövedék fe-
leslege 57,139.530 4- 3,540.640

a kvótával fedezendö
szükséglet 107,238.852 + 2,451.994

Ebböl a mai arány szerint
Magyarországra jut 33,652.999 + 769.926

De ezzel a közös ügyek szükséglete még
nincs kimeritve.

Ide járul még a boszniai csapatok szük-
séglete : 3.479,000 forint, ami 10,000 forinttal
kevesebb az ideinél. Ebböl 1.092,406 forint
jut ránk.

És ide járulnak mindenekfelett a pót-
hitelek.

A külügyminiszter 4000 forintot kér a
Keleti Akadémia reorganizácziójára. Az intézet

dökét, meg van ijedve, izgatottá, szinte inge-
rültté válik, fájdalmasan sóhajt:

— Oh, j a j ! Hajdanta szent zálognak te-
kintették a jegygyürüt, mindenféle szerencsét-
lenségtöl rettegtek, ha véletlenül elvesztették...
Bemélyedt a husba, eltörülhetetlen nyomot ha-
gyott az ujjon s. ez volt az egyetlen ékszer,
amelyet magukkal akartak vinni az örök éj-
szakába. . . Ami érzelgösségünk többet ért,
kicsikém, mint a ti könnyelmü kaczérkodástok.

Guita nem lázad föl a kemény szemre-
hányásoktól, amelyeket oly kevéssé érdemel
meg igazán gyöngéd lelke. Beczézö, anyai
mozdulatokkal, az irgalmas növér lágy kezével
helyezi vissza a vánkosra a beteget, csillapit-
gatja, a fülébe sugja:

— Legyen nyugodt, mindjárt me este
megfogadom a tanácsát . . . De most ne be-
széljünk többet, pihenjen André megérkezé-
seig . . . Sorlin orvos különösen figyelmezte-
tett, hogy ne engedjem elfáradni . . . Aludjék
keveset, én itt maradok mellette . . .

A nagyanya elszenderedett. A csendes,
zárt szobába csak gyéren szürödik be a vilá-
gosság az összevont, nehéz függönyökön ke-
resztül, halkan hangzik be az utcza moraja s
fölélénkül a legyek unalmas zümmögése, me-
lyek szüntelenül ott keringenek a fehér pad-
maly alatt.

Guita belesüppedt egy zsöllyébe, izgatot-
tan rezzen össze valahányszor kocsit hall el-
robogni a palota kapuja elött. Több izben fel-
áll, lábujjhegyen kimegy az elöszobába, hogy
megnézze a lábas órát, ismételje a cselédek-
nek ugyanazokat az utasitásokat.

Rhonel vajjon nem tartja meg az igére-
tet, melyet kicsikart töle ? Elfelejtette már,
hogy Flejas grófné el van itélve, hogy egyik
perczröl a másikra kialudhat benne az élet,
mint az olaja fogyott mécses világa?

És a boldogtalan Guita látja, magát,
amint az orvosok tanácskozása után, mely
megfosztotta minden reménységtöl és közvetlen
közeire jósolta a katasztrófát, gyorsan kocsiba
ül, lázas testtel és lélekkel, zokogástól fuldokló
kebellel, sietve hajtat a Courcelle-utczába, a
bün, a hazugság házába, ahonnan a jó barátnö,
aki ellopta töle André szivét, talán majd gu-
nyos, csufondáros szavakkal utasitja ki. Azután,
mikor kieröszakolta, hogy elfogadják, látja ma-
gát a napfényes kis szalonban a csábitó szirén
igézö arczképeitöl körülvéve, amint egész
testében remegve, összeszorult torkán egyetlen
szót sem tudva kiejteni, ott áll szemtöl szemben
Rhonel Andréval, a férjével, aki mintha azon
tünödnék, hogy nem örült-e ö meg egészen s
nem valamely véres tragédiát jött-e eljátszani.
Végre összeszedi magát s ekkor könyörög
Andrénak, felejtse el, ha csak egy órára is,
hogy gyülölik egymást, hogy ma-holnap törvé-
nyesen is el lesznek választva, hogy áthágha-
tatlan, sárral telt árok képzödött közöttük,
és igy szól hozzá : „Burkolt szavakban elbeszél-
ték a mi szomoru történetünket a nagymamá-
nak, de én folytonosan ujabb és ujabb
ürügyet találtam ki az ön távolléte meg-
magyarázására, a páratlanul jó és szent öreg
megnyugtatására. . . Segitsen nekem, esdve
kérem, meggyözni öt, hogy nem hagy egészen
egyedül az életben, hogy boldog vagyok, szere-

tett; adja meg neki azt a legutolsó örömöt,
hogy nyugodtan halhasson meg." Amire André
gunyosan feleli, de a guny mellett keserüség
is megcsendül a hangjában: „Még mindig
érzelgös, kedvesem . . . De legyen, számithat
reám erre a kis családi jelenetre, bárha meg-
lehetös kellemetlen nevetségesnek lennem s
elmaradnom Auteuilböl az „Elnöki dij"-ról;
viszonzásul azonban engedje remélnem, meg
fogja kérni ügyvédjét, hogy keztyüs kézzel jár-
jon el a válóperünkben" . . .

A világtalan öreg asszony fölébredt, so-
vány ujjaival tapogatózik maga körül.

•— Adj hamar egy kanállal az orvossá-
gomból — mondja — megfulladok, eláll a
szivverésem . . . És André, André . . .Látod,
hogy mégis csak igazam volt, szegény kis
Guitám . . .

Az ápolónö kinyitja az ajtót, odamegy
Guitahoz :

— Rhonel ur kérdi, hogy bejöhet-e —
szól halkan.

— André megérkezett, nagymama; meg-
engeded, ugyebár, hogy elébe menjek ! —
kiált föl az öröm hangján Guita.

Kiküldi az ápolónöt, elébe szalad André-
nak, zavartól égö arczczal vonszolja be a
szobába és, hösies szülésznöhöz illöen, hangos
csókokat czupogtat a saját kezére, közbe-közbe
pedig egy uj menyecske elragadtatásával gyer-
mekei mondatokat csicsereg:

— Oh, nem hagyjuk el többé egymást,
drágám f nagyon is fájdalmas, hónapokon át
egymás nélkül élni . . .
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ezentul Konzuli Akadémia lesz. A 4000 forint-
ból Magyarország 1256 forintot fizet

A hadügyminiszter három póthitelt kér.
80.000 forintot a Pólában tett és teendö egész-
ségügyi intézkedésekre, 9000 forintot pedig
zsoldok és ruhaátalányok czimén. E két ösz-
szegböl ránk 27.946 forint jut.

Legfontosabb azonban a hadügyminisz-
ternek 30,100.000 forintos póthitele, mely a
tavalyi két és fél milliós krétai póthitelhez csat-
lakozik és ekként oszlik meg: fegyverekre és
vartüzér-anyagokra 22,675.000 forint, egyéb
hadianyagokra 3,875.000 forint, eröditési intéz-
ményekre 3,550.000 forint. Ebböl mi 9,451.400
forintot fogunk fizetni.

Végül a haditengerészet a krétai bonyo-
dalmak következtében beállott szükségletre
453,030 forint póthitelt kér. Ebben a mi részünk
142,151 frt.

A póthitelekkel együtt a hadügyminiszter
összesen 194.747,541 forintot kér (nyers szük-
séglet), amiböl Magyarországnak a mai arány
szerint — a vámjövedelmet nem tekintve —
60.450,636 forintot kell fizetnie.

Magyarország nagyobb megterheltetése —
mindent összefoglalva — 10.389.345 forint,
ami azonban leszáll 5,679.345 forintra, mivel
a 30 millió póthitel felét a közös aktivákból
akarják fedezni.

Meg kell még emliteni, hogy a hadügy-
miniszter és külügyminiszter több, már enge-
délyezett hitel felhasználhatási idejének meg-
hosszabbitását kéri.

Zárszámadások.

A közös kormány elöterjesztette az
1896-iki zárszámadást és az 1897-iki kezelési
számadást.

1896-ban a tiszta szükséglet 102,562.785
forint volt, vagyis a költségvetéshez és póthi-
telekhez képest 7,465.540 forinttal kedvezöbb.

1897-ben a kezelés 8,770-846 forinttal
volt kedvezöbb, mert a tiszta szükséglet
105,928.156 forint volt.

Bosznia költségvetése
ekként fog alakulni:

k i a d á s b e v é t e l
Központ 1,687.447 13.400
Belügy 8,123.897 1,091.910
Pénzügy 6,000.211 15,931.640
Igazságügy 850.58O 59.300
Épitészet 2.834.645 2.453.000

Összesen 19,496.780 19.549.250
Fölösleg 52.470

Ha még csak egy kicsit tart, vissza men-
tem volna a zárdába, mennyire fog örülni a
nagymama, hogy megölelhet téged . . .

André közeledik az ágyhoz, melyben
Fléjas grófné már hörögni kezd, gépszerüen
térdre ereszkedik, ezt rebegi:

— Nagymama, itt vagyok, nagymama!
Ekkor a haldokló megszólal, különös,

már a tulvilágról jövönek tetszö hangon sut-
togja:

— Szeressétek egymást, szeressétek na-
gyon, szeressétek mindig, drága jó gyerme-
keim . . . És te, kis Guitám, ne felejtsd el
ujjadra huzni a jegygyürüdet . . . Szerencsét-
lenséget hozna a szerelmetekre, ha meg-
vetnéd . . .

Tiz percz telt el. A világtalan öreg el-
hallgatott. Kilehelte utolsó lélegzetét egy nyu-
godt mosolyban. Á házaspár föláll, köszönnek
egymásnak.

— Nincs rám szüksége többé ? — kérdezi
Rhonel.

— Köszönöm, uram, hogy megtartotta
igéretét, nem fogom elfelejteni — feleié Guita.

— Ki vezeti a gyászkiséretet holnap-
után?

— Stany nagybátyám.
André meghajol és lassan távozik, mintha

sajnálkozna. Guita nem tartóztatja. Nem hivja
vissza, bárha két nehéz könyü csordult ki a
szeméböl s a szive kész megbocsátani. Az
ajtó bezárul. És a lépcsön a hütlen férj a
foga közt mormogja:

— Kár!

Indokolások.
A nagyobb költségek indokolására a kül-

ügyminiszter és a hadügyminiszter a követke-
zöket adják elö:

A Keleti Akadémiának Konzoli Akadémiává
való átalakitása a póthitelen kivül 30,000
forintot kiván, amelyet két évre osztanak fel.

A diplomácziai kiadások 20.300 forinttal
nagyobbodnak, amit kivált az idéz elö, hogy
Buenos-Ayresben a diplomácziai szolgálatot
külön választják a konzuli hivataltól.

A konzulátusi költségek 94.800 forinttal
szaporodnak; Capetown-ban konzulátust léte-
sitünk és Nowosielitzára fizetett konzult ne-
veznek ki és a keleti képviseleteket szaporitják.

A hadügyminiszterium nagyobb igényei
közül ezek a fontosabbak:

Az 1899-ben az egész évre vonatkozóan
végrehajtott létszámemelés 360.384 forintot ki-
ván. A póttartalékosok és ujonczok kiképzé-
sére és a fegyvergyakorlatokra 511.602 forint-
tal kell többi katonaiskolákra 161.802 forint.
A legénységnek vacsorával való ellátása
853.909 forintba kerül. Az árak emelkedése
262.645 forintot emészt meg, a ruházat 78.308
forinttal kerül többe és az altiszti szolgálati
jutalomdijakra a hadügyminiszter a jövö évben
260.000 forinttal akar többet forditani, mint
az idén. Eröditések villamos világitására egy-
elöre 50.000 forintot, egy uj tábori ágyu kita-
lálásának kisérleteire 40.000 forintot, konzervek
pótlására 930.000 forintot, Gyula-Fehérvárott
tiszti lakóház épitésére 125.000 forintot, Cat-
taro eröditésére 250.000 forintot, hadi löszer-
raktárak ujból épitésére 80.000 forintot, Dal-
máczia határának biztositására 90.000 forintot
kér most elsö izben a hadügyminiszter. A már
elöbb megkezdett hitelek részletei persze most
is benne vannak költségvetésben.

A hadi tengerészet uj szükségletei ezek:
1,500.000 forint egy partvédö hajóra, az

I. csatahajó egész szükséglete 5 millió lesz.
Egy 8000 tonnás, 5 millió forintba kerülö II.
csatahajóra 400.000 forint, torpedóágyukra
100.000 forint, a D. czirkáló hajó löszereire
160.000 forint, a B. torpedó löszereire 70.000
forint, a torpedó-fegyver tökéletesitésére 114.000
forint.

Válaszok.
A közös kormány a tavalyi magyar de-

legáczió határozataira a következö válaszo-
kat adja :

A k a t o n a i a k a d é m i á k b a v a l ó föl-
v é t e l . A miniszter válaszában kimutatja, hogy a
Terézia katonai akadémiába 39 osztrák, 17 magyar,
a müszaki katonai akadémiába 33 osztrák és 11
magyar pályázót vetlek föl.

A m a g y a r n y e l v o k t a t á s á r ó l . A
miniszter kijelenti, hogy a kismartoni, köszegi és
kassai katonai alreáltanodának mind a négy osztá-
lyának növendékei kötelesek a magyar nyelv tanu-
lására. és kimutatja, hogy a fischaui nevelö-inté-
zetben 74-en, a kassai, köszegi és kismartoni reál-
iskolákban a növendékek legnagyobb része tud és
tanult magyarul. Magyarajka pályázó jelentkezett a
szt.-pölteni reáliskolában is.

A k a t o n a i n e v e l ö - i n t é z e t e k fi-
z e t é s e s h e l y e . Katonai reáltanodákba és
katonai akadémiákba való fizetéses helyért folyamo-
dott Magvarországban 23 (Ausztriában 98), kik
közül felvétetett 18 (Ausztriában 79).

A h a d s e r e g e l h e l y e z é s é r ö l .
A miniszter a felvilágositásokat élö szóval fogja
megadni.

A p ó t - l o v a k b e s z e r z é s e . 1897-ben
9881 pót-ló vásároltatott. 1896-ban közvetitök mel-
lözésével 4385 pót-ló vásároltatott A pót-lovaknak
1897-ben történt közvetlen bevásárlása az 1896. év
eredményéhez képest 167 darab lóval csökkent. Ezt
a csökkenést a pót-lóvásároknak csekélyebb ered-
ménye okozta. Az 1897. évben közvetlenül a tenyész-
töktöl és pót-lóvásárokon beszerzett 4218 pót-ló
között a csapatok jetentése szerint: 1199 darab,
azaz 28-4 százalék igen jó, 2257 darab, azaz 53-5
százalék jó, 708 darab, azaz 16-7 százalék közép-
szerü és 54 darab, azaz 1-4 százalék kifogá-
solt volt.

A k a t o n a i o r v o s j e l ö l t e k ö s z -
t ö n d i j a i . A katonai orvosjelöltek számára szánt
ösztöndijak közül 1897. évi május 1-vel 23 ma-
gyar illetöségü orvosjelölt, 1898. évi márczius vé-
géig uj ösztöndijban 18 magyar orvosjelölt, 1898.
április elsejével ösztöndij élvezetében 26 magyar
illetöségü orvosjelölt részesült.

A m a g y a r i p a r r é s z e l t e t é s e .
Erre a miniszter kijelenti: az a hányad, mely a
császári és királyi hadsereg ruházati és szereleti

tárgyainak szállitásánál a magyar ipar részére fen-
tartatott, jövöre is annak fog juttatni. Hogyha pedig
a magyar kisipar a neki szánt részt valamikor
igénybe nem venné, akkor ez a rész, a különbözö
gyárak lehetö tekintetbevételével, szintén a magyar
iparnak fog átengedtetni.

Az e g y é v e s ö n k é n t e s e k . Az 1896—
1897-iki idöszákban 3298 osztrák, 2143 magyar
honosságunak engedélyeztetett az egyévi tényleges
szolgálat kedvezménye, ezek közül tényleges szol-
gálatba lépett 1968 osztrák, 1202 magyar. Vizsgára
bocsáttatott 1968 osztrák, 1202 magyar, a vizsgán
megjelent 1957 osztrák, 1183 magyar. Megfelelt
1551 osztrák, 891 magyar, megbukott 344 osztrák,
253 magyar, önként visszalépett 62 osztrák, 39
magyar, második év szolgálata alól felmentetett 51
osztrák, 27 magyar, tartósan szabadságoltatott 242
osztrák, 166 magyar, a második év szolgálatára
köteleztetett 113 osztrák, 99 magyar, de az egyéves
önkéntes-tanfolyamon a második évben is részt
vehetett 56 osztrák, 57 magyar. A katonai élelme-
zési karnál 56 magyar, a katonai épitészeti szám-
vivöségi karnál 2 magyar tett tényleges szolgálatot.
Utólagosan, a rendes határidön kivül tett le tiszti
vizsgát 28, második évi tényleges szolgálat után
megfelelt a tiszti vizsgán 13, megbukott 12.

A mai ülés.
(Az országgyülésböl.)

Rendjén volt, hogy Szilágyi Dezsö ma
utólag rendreutasitotta Kubinyi Gézát, aki az
utolsó ülésben kissé hangoson fejezte ki az ö
inrparlamentáris gondolatát a néppárt visel-
kedéséröl. Valami nagy nézeteltérés aligha ural-
kodik a képviselöházban erröl a viselkedésröl,
de azért a parlamenti hang tisztességének ér-
dekében mégis kivánatos, hogy a törvényhozás
maga türelmesebb legyen, mint a néppárt és
ne akarja ennek viselkedését utánozni. Ez a
mai rendreutasitás tehát, ismételjük, nagyon
is rendjén volt.

A néppárt azt mondta rá, hogy ez neki
elégtétel. Helyes. Ezt a kis elégtételt nem ille-
nék töle sajnálni. De azonkivül a néppárt ma
zárt ülést is kért, hogy (amint Rakovszky ké-
söbb mondotta) c s a l á d i k ö r b e n egyet-
mást rendbe hozzon. A családi kör emlitése
élénk tiltakozásra talált, de azt már senki
sem akarta megakadályozni, hogy a néppárt
egyetmást rendbe hozzon. Persze, csak igy ál-
talánosságban. Mert máskülönben a néppárt a
zárt ülésben sem hozott rendbe semmit, söt
ellenkezöleg. Azzal fenyegetözött, hogy minden
eszközzel meggátolja a törvényhozás munká-
ját, ha az ellene indult hajszának vége nem
szakad. Rakovszky, aki a fenyegetést oda-
vágta, óvatosabb szavakat használt, de az
értelme az volt, hogy a néppárt meg
fogja boszulni, ha békében nem hagy-
ják. Már most igaz, hogy Pulszky Ágoston
nagyon okosan mutatta ki az egész fenyege-
tés értelmetlen voltát, mert hiszen a ház-
szabályok keretében ugyis minden szabad, a
házszabályok ellen pedig semmi sem sza-
bad, — de azért mégis mélyen sajnálatosak:
az ilyen fenyegetések. Mert elöbb-utóbb kivá-
natossá tehetnének olyan intézkedést, amitöl
minden szabadelvü ember fázik. S amikor
kétségtelenül vannak, akik a szabályok szigori-
tását nagyon is szeretnék, micsoda könnyelmü
dolog, ha egy párt efajta fenyegetéssel szitja
még a szigoritáshoz való kedvot?

Hogy a néppárt ebben a zárt ülésben
mosakodni is próbált, még pedig természete-
sen mások meggyanusitásával, az már nem
érdemel sok szót. Mert ami a gyanusitásból a
szélsöbalnak szólt, arra megfelelt Thaly Kál-
mán, a szabadelvü párt pedig nagyon edzett
már a néppárti gyanusitásokra. S a zárt ülés,
amelynek czélzata talán az volt, hogy a szélsö-
balt a többség ellen ingerelje, azzal végzödött,
hogy a szélsöbal ismét csak a néppartot bori-
totta el a haragjával. Mért vesztegetett volna
tehát erre a dologra a szabadelvü párt is az
idöböl?

Igy is kevés maradt a hitelszövetkezetek-
röl szóló törvényjavaslat tárgyalására, ami or-
szágos szempontból talán mégis csak fonto-
sabb. Az elöadón kivül mindössze ketten be-
szélhettek ma a hitelszövetkezetekröl. Ez a
három beszéd azonban érdekes és tanulságos
volt — Ugy a Neumann Árminé, mint
nemkülönben a Barta Ödön és a Kristóffy
József beszédei, melyek ellentétes alapon
ugyan, de a szövetkezeti ügy teljes ismeretére
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birálták a kormány javaslatát. Mindahárom be-
szédnek s különösen a Kristóffy szépen elö-
adott fejtegetéseinek megvolt a maga figyel-
mes hallgatósága, ahogy — ugy látszik —
meglesz a figyelem továbbra is. Mert a tör-
vényhozás ezuttal csodálatosképen jobban ér-
deklödik a szövetkezetek szárazabb témája,
mint a zárt ülések pikantériája iránt . . .

A képviselöház ülése.
Szilágyi Dezsö az ülés elején meleg szavak-

kal parentálja el Siskovits Tamás bácsalmási kép-
viselöt, akinek családjához az elnökség részvétiratot
is küldött.

A Ház felhatalmazza az elnököt az uj vá-
lasztások elrendelésére.

Lukács László pénzügyminiszter benyujtja a
magyar és osztrák pénzügyminiszterek közt a bé-
lyeg és illeték dolgában létrejött egyezményröl szóló
törvényjavaslatot.

A pénzügyi bizottsághoz utasitják.

Szilagyi Dezsö: Mielött a Ház áttérne a napi-
rendre, neki kötelessége visszatérni arra a kevéssé
Örvendetes inczidensre, amely a mult ülésen történt.

A gyorsirói jegyzetek szerint Kubinyi Géza a
Molnár János beszéde alatt azt kiáltotta közbe:
„Ki k e l l d o b n i a g a z e m b e r e k e t ! "
Ilyen megjegyzést abszolute lehetetlen tenni, ha
csak a teljes lehanyatlását az itteni hangnak nem
akarják, ami minden parlamentnek gyógyithatatlan
betegsége. (Zajos tetszés a néppárton.) Ö nem hal-
lotta azt a megjegyzést, de fölteszi, hogy más sem,
mert különben fölhivták volna rája a figyelmét.
Sajnálja, hogy az illetö képviselö nincs i t t . A sza-
bályok értelmében kötelessége öt u t ó l a g
r e n d r e u t a s i t a n i . (Zajos helyeslés a nép-
párton.)

Ezután bejelenti az elnök, hogy Rakovszky
István képviselö és tiz társa zárt ülést kérnek. Ezt
a- szabályok értelmében elrendeli s ehhez képest a
karzatokat is kiüritteti.

A zárt ülés.

Az elnök, miután a karzatok kiürültek, fel-
hivja Rakovszky Istvánt, aki a zárt ülést tizen-
két képviselö nevében kérte, adja okát e kérel-
mének.

Rakovszky István kijelenti, hogy Szilágyi
rendreutasitásával a néppárt megkapta az elégté-
telt. De mégis azért kérték a zárt ülést, hogy szóvá
tegyék azt a jelenséget, mely mintha azt matatná,
hogy a néppártot meg akarják akadályozni kép-
viselöi és politikai kötelességeinek teljesitésében. Ez
folytatása a választási eröszakosságnak, amelyben
Bánffy a vezér. Az ellenzéket kicsinylik, semmibe sem
veszik, még az interpellácziókra sem felebiek,
ami a kötelességek megszegése. Pedig a kor-
mánynak a kicsinylésre nincs oka, mert tervtelenül
áll a parlament elött. A május negyediki inczidens-
nek a néppárt terrorizálása volt a czélja s ebbe
a függetlenségieket is belevonták. Valóságos kivég-
zési proczesszus folyt. Molnárt alig engedték szóhoz
jutni, pedig a néppárt elvi álláspontját jelezte. A
függetlenségi párt akárhányszor s évtizedek óta tá-
madja a 67-es kiegyezést Kérdi: elállnak-e a nép-
pártnak és a papoknak terroizálásától ? Ha nem :
hát a néppárt tudni fogja a módját, hogy jogát
megvédje.

Pulszky Ágost: Rakovszkynak kiindulási
pontja helyes, mert Kubinyi közbeszólása a ház-
szabályokba ütközik. Az elnök és a házszabályok
i ut tartozó tisztelet megköveteli, hogy erös, inpar-
lamentáris kifejezések ne használtassanak. De nem
igazolt a Kubinyi-ügy esetéböl rendszert következ-
tetni. Minden párton fordulnak elö többé-kevésbé
sértö, szabályokba ütközö kifejezések. Rakovszky
fenyegetését visszautasitja, de különben is üres fe-
nyegetések azok. Mert ha a házszabályokon belül
maradnak: akkor nem ijednek meg töle a kormány-
párton. Álltak szemben már különb legényekkel is,
mint a néppárt. Ha ellenben a házszabályokba
ütköznek fenyegetésükkel: akkor az elnökkel gyülik
meg a bajuk. A néppárton olyanok sértegetnek,
akiknek nincs módjukban elégtételt adni Molnár
Tamás kifejezései sértök voltak, s megbotránkozott

rajtuk az egész parlament. A zárt ülés tartását nem
helyesli, nincs annak czélja.

Thaly Kálmán : Rakovszky rossz analógiára
hivatkozik, mikor a függetlenségi pártnak a kiegye-
zéssel szemben elfoglalt álláspontját a néppárt
egyházpolitikai nézeteihez hasonlitja. Az 1867. évi
XII. törvényczikket a függetlenségi párt rossznak
tartja, de elismeri törvénynek és sohasem negálta.
Molnár apát kijelentése pedig a polgári házasságról
az volt, hogy azt házasságnak sohsem ismeri el. A
függetlenségi párt és a néppárt együttes ellenzéki
akcziót sohasem folytatott. Amikor egy néze-
ten voltak is : akkor sem szivesen vették a néppárt
barátságát. (Zaj.)

Major Ferencz: A néppárt eddigi parlamenti
müködése alatt mindig együtt volt a függetlenségi
párttal. Egyetlen egy eset volt, amikor a kormány-
párttal szavaztak. Különben ellenzéki magatartásuk
megbirálására küldöik vannak hivatva. Pulszky
visszautasitja Rakovszky fenyegetéseit Hiszen Ra-
kovszky nem fenyegetett, hanem a képviselöi szó-
lásszabadságot védte meg. Fenyegetéssel Pulszky
élt: az egyenlö volt a klotürrel.

Komjáthy Béla: Az erös kifejezések rendsze-
rint provokáczióra történnek. A következményekért
mindig az felelös, aki okot szolgáltat reá. A mult
héten a néppárt volt a provokáló, hát magára ves-
sen a történtekért

Az elnök: Kiván még valaki szólani ? Ha
nem, akkor a vitát bezárom. Még Rakovszky kép-
viselö urat illeti a zárószó joga.

Rakovszky István : Most nem a sértegetések-
röl van szó, hanem, hogy nem akarták Molnárt
meghallgatni. A néppártnak szemére hányják Zele-
nyák-Zimándy ügyét. A néppárt ez ügyben határo-
zott kijelentést tett, amikor azt mondta, hogy
Zimándyék a pártnak nem tagjai s támadásukkal
közösséget nem vállalnak. E kijelentés elégtétel és
megnyugvás lehet mindenkinek. A függetlenségi
párt nagyon érzékeny e dologban s nem egyenlö
mértékkel mér. Elfelejtik, hogy a kormánypárt a
maga sülyedö pozicziójának megtartása szempont-
jából kizsarolta Kossuth Lajosnak még az utolsó
sóhajtását is a polgári házasság vitájánál. Kossuth
ez utolsó sóhaja mentette meg a kormánypártot,
amely hálátlanságában Kossuth Lajosnak még a
végtisztességén sem volt jelen, a néppárt ott volt.
Inditványát visszavonja.

Thaly Kálmán személyes kérdésben erre is
megfelel s aztán a zárt ülés véget ért.

A hitelszövetkezetek.

Az ujból megnyitott ülésben következik a
napirend: az ipari és gazdasági hitelszövetkezetek-
röl szóló törvényjavaslat általános tárgyalása.

Neumann Ármin elöadó a javaslatot a pénz-
ügyi és a gazdasági bizottság nevében elfogadásra
ajánlja. Az eddigi hitelszövetkezetek a népen nem
segitettek, mert a kölcsön után óriási kamatot szed-
tek. Az uzsoratörvény óta, igaz, huszonnégy száza-
lékot nem szednek, de most is van akárhány szö-
vetkezet, mely 10—12—14 százalék kamatot szá-
mit Dicséretes kivétel szintén van és ezek közt
elsö sorban a középponti hitelszövetkezet emlitendö,
mélynek elnöke gróf Károly Sándor és mely har-
madfélszáz vidéki szövetkezetével áldásosán mükö-
dik. (Éljenzés a baloldalon.)

Blaskovich Ferencz: Hát miért nem fejlesz-
tették ezt tovább ?

Neumann Armin: A törvényjavaslatra nagy
szükség volt Ez általánosságban olcsó és szolid
kölcsönhöz juttatja a gazdákat. A javaslat az ön-
segitség eszméjét nem téveszti szem elöl; az alap
az, hogy az állam segitséget ad a szövetkezet-
nek mindaddig, amig az a maga lábán meg nem
áll s aztán visszavonul és átengedi a teret a társa-
dalomnak. A szövetkezeti ügy államositásáról tehát
nincs szó s a törvényjavaslat a régi szövetkezete-
ket nem érinti. Majd kiemeli, hogy a kereskedelmi
törvény reviziója föltéllenül szükséges. Ismerteti
azután az uj szövetkezetek szervezetét, a kormány
ellenörzési jogát és alaptalannak jelenti ki azt a
gyanusitást, hogy a kormány ezzel is uj befolyást
akar szerezni a választókra. A javaslatot végül uj-
ból elfogadásra ajánlja.

Berta Ödön aggódik, hogy ez a javaslat az
öntevékenységet, a tagok tevékenységét megbénitja,
továbbá, hogy a középponti szövetkezetekben az
államnak tulságos hatalmat ad. A kormány azt
mondja, hogy hisz ö csak a középpontra szerzett
befolyást; igen, de a legveszedelmesebb a közvetett
uton való hatalmaskodás, mert a kormány még a

felelösséget is lerázza. (Ugy van! a szélsöbalon.)
A kormány parancsol a középpontnak, a középpont
parancsol a vidéki szövetkezeteknek. Az állami se-
gélyt a szóló szükmarkunak mondja. A kormány csak
erkölcsi garancziát vállal a szövetkezetekért, de anyagi
garancziát nem vállal. De ha ilyen szükmarku, akkor
miért markol két kézzel a jogokba ? A kisembe-
reken akarnak segiteni s azt követelik, hogy annak,
aki száz forintos kötvényt vásárol, annak legyen
ötszáz forintnyi vagyona, mert ötszörös garancziá-
val tartozik. Ki fogja viselni a kötvények árfolya-
mában a börzén mutatkozó különbségeket ? Az adós,
akin a javaslat segiteni akar. Ez annál terhesebb,
mert a kölcsön rövid lejáratu. Az elve ennek az,
hogy a kormány kötvényekkel operál, ahelyett, hogy
egyenesen adná a kölcsönt

Kubik Béla : Ez igy van.
Erdély Sándor miniszter: Nincs ugy.
Barta Ödön : Mi történik majd akkor, ha a

kötvények kibocsátása nem sikerül ? Vagy ha olyan
kezekbe kerülnek a kötvények, amelyek majd föl-
használják az elsö alkalmat, hogy a kötvényeket
visszadobva, tönkre tegyék a kisembereket. Miért
nem gondol a kormány arra, hogy a nép filléreiböl
összegyült tizenhét milliónyi forintot, amely a
postatakarékpénztárban van elhelyezve, a nép ja-
vára forditsa ? Erre nézve ajánlja, hogy a jegybank
a rendes kamatláb szerint számitolja le a váltókat
s vegye üzleti ágai közé a mezögazdasági hitel
istápolását. (Élénk helyeslés a szélsöbalon.)

Kristóffy József: A magyar kisbirtokos-osztály
ma sulyos helyzetben van, de ennek magyarázatát
ö a viszonyok alakulásában találja. Az anyagi esz-
közök elégtelensége az, hogy ez a kisbirtokos-
osztály ma földjét tökéletlenül miveli s a mezö-
gazdasági mellékfoglalkozásokat teljességgel elha-
nyagolja. Amig igy a segélyforrások elmaradnak,
az igények, a kiadások egyre növekednek.

Igy azután tág tere nyilt az uzsora minden
fajának, különösen azonban a gabona-uzsorának.
El kell ismerni mindenkinek, hogy e grasszáló baj
szanálására az utóbbi idöben sok történt s a föld-
mivelési minisztert intézkedéseiért köszönet illeti,
mert a földmives-osztály helyzete az ország többi
polgárának nagy és fontos érdekeire igen nagy be-
folyást gyakorol. Örömmel üdvözli a tárgyalás alatt
álló javaslatot, amely a kisember anyagi és er-
kölcsi helyzetének megjavitásában uj, nagyfontos-
ságu lépést jelent.

Ö sem tartaná helyesnek, ha az állam a szö-
vetkezetek prosperálására szükséges önállóságot
megzsibbasztaná és agyongyámkodás által meg-
bénitaná, meggyözödése azonban az, hogy a javas-
lat ilyesmit nem kontemplál. A javaslat a tagok
korlátolt felelösségét állapitja ugyan meg, az ö vé-
leménye azonban az, hogy a tiszta szövetkezeti
szellem követelményéhez képest, utoljára is kény-
telenek leszünk a korlátlan felelösséget kimondani.
A javaslat többi intézkedéseiröl a legnagyobb el-
ismeréssel emlékszik meg. Az állam megtesz min-
dent, arait tehet; most már azokon lesz a sor,
akik odakünn a községben a nép szellemét irányit-
ják. Beméli, hogy kötelességét mindenki teljesiteni
fogja s ekkor a közös együttmüködés folytán sike-
rülni fog a kisbirtokos sorsának megjavitása. Ahol
a parasztnak pénze van, ott nincs szegénység ;
hogy ezt elérjük, a munkát, a faradságot nem sza-
bad sajnálnunk. A javaslatot elfogadja. (Élénk tet-
szés a jobboldalon.)

Elnök: A vita folytatását holnapra halasztja.
Holnap fog felelni a belügyminiszter is Visontai
Somának a villamos vasuti balesetekröl, Molnár
Jánosnak pedig a választói névjegyzékek kiegészi-
téséröl szóló interpelláczióira.

A delegácziók.
(Alakuló ülések.)

Ma délután ugy az osztrák, mint a ma-
gyar delegáczió megtartotta alakuló élését
Mind a két delegáczió elnöke megemlékezett
az ország gazdasági helyzetéröl, amelynek te-
kintetbevételével kérték a közös költség-
vetés megállapitását. Széll Kálmán szólott
a hármasszövetségröl is, mint amely biztosi-
téka az európai békének. Jaworsky, az osztrák
elnök, a császári jubileumhoz füzött lelkes
szavakat

Különben pedig csendes volt a két ala-
kuló ülés, melyekröl a következö tudósitások
adnak számot: .

. . A magyar delegáczió alakuló ülése.
A k ö z ö s k o r m á n y részéröl jelen van-

nak : gróf Goluchowski Agenor, Kállai Béni, Krieg-
hammer Ödön, báró Spaun Annin, Szécsen Miklós,
Zsoldot Ferencz, Dóczi Lajos, dr. Settal Emil,
Mérey Kajetán, Gagern Miksa, Röckenzaun Richard,
gróf Szapáry Tibor.
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A magyar kormány részéröl jelen
vannak: báró Bánffy Dezsö, Lukács László.

Gróf Nákó Kálmán korelnök üdvözli az or-
szágos bizottságot, az alakuló ülést a szabályok
értelmében határozatképesnek jelenti ki.

Következtek a választások.
Elnökké egyhangulag S z é l l Kálmánt, al-

elnöknek egyhangulag gróf S z a p á r y Gyulát vá-
lasztották meg.

Jegyzöknek megválasztották Hegedüs Sándort,
Münnich Aurélt, báró Rudnyánszky Józsefet, ház-
nagynak ifj. báró Wodianer Albertet.

Korelnök felkéri az elnököt, begy az elnöki
izéket foglalja el.

Széll Kálmán elnök: Tisztelt országos bi-
zottság ! Mélyen érzem a kitüntetést, amely engem
ér, midön az önök szives bizalma a tisztelt orszá-
gos bizottság élére szólit és tanácskozásainak ve-
zetését gyenge kezeimre ruházza. Fogadják mélyen
érzett hálám kifejezését. Igyekezni fogok tölem tel-
hetöleg megfelelni kötelességeimnek és kitüntetö
bizalmuknak. Ehhez csatolom megválasztott tiszt-
társaim köszönetét is.

Törvényszabta kötelességünk teljesitését meg-
könnyiti azon körülmény, hogy csak pár hónappal
ezelött zárta be az utolsó közösügyi bizottság ülé-
seit és a tisztelt bizottság tagjainak nagy része
elött, akik immár évek hosszu során keresztül ezen
bizottságnak tanácskozásaiban részt vettek, azon
anyag, mely tanácskozásaink alapját fogja képezni,
nem idegen.

Ugyanazon buzgalommal fogunk mi is mun-
kánkhoz, mint elödjeink, akik utat törtek elöttünk
és megalapitották a bizottságok eljárásainak ha-
gyományait.

E helyre, ahol az országos bizottság össz-
akaratát kell kifejezésre hoznom és visszaadnom,
érdemleges fejtegetések nem tartoznak.

Az országos bizottságok hagyományos fel-
fogásának adok csak visszhangot, ha tanácskozá-
saink megindulásakor mégis annyit emelek ki, hogy
a mi politikánk, mint 30 év óta állandóan, ma
is a béke politikája lehet csak. Ezen politika,
mely barátságos és jó viszonyban kiván maradni
minden hatalommal, a hármas szövetségre van
felépitve.

Ezen szövetséghez, amelynek szerencsés léte-
sülése egy felejthetetlen nagy magyar államférfiui
nevéhez füzödik és azt örökiti meg. öszintén és
bensöséggel ragaszkodunk, mert benne mindenkor
a kölcsönös védelmi érdekek biztositását láttok és
az európai béke legelsörendü tényezöjét ismer-
tük fel.

Legközelebbi keleti szomszédainknak, a Bal-
kán-államoknak a fennálló nemzetközi szerzödések
és a status-quo alapján való szabad fejlödését ki-
vánjuk, kizárásával minden, bárhonnan jövö beavat-
kozásnak és tulsulynak.

Ugyanaz az államférfi vezeti avatott kézzel
és éber szemmel a külügyeket, aki alig öt hóval
ezelött eredményekkel számolt de és akinek czéltu-
datos, világosan körvonalozott, érdekeinknek min-
den irányban megfelelö helyes politikája az akkori
országos bizottságok osztatlan elismerésével, he-
lyeslésével és teljes bizalmával találkozott.

Reméljük, hogy ugyanez e politika ugyanazon
tapintattal, öntudattal és erélylyel vezetve érde-
keink teljes megóvása mellett a béke áldásait,
melyekre oly nagy szükségünk van, hosszu idöre
meg fogja örizni, hogy a munkára és állami ösz-
szes érdekeink ápolására olyannyira szükséges nyu-
galmat biztositsák számunkra.

A messze távolból, tengerentuli földrészböl a
háboru zaja hatol át hozzánk. Érdekeinket e hábo-
rus események nem érintik. Csakis az emberiség
érzéséböl fájlaljuk a kitört viszályt.

Az osztrák-magyar monarchia és az ország
biztonságáról gondoskodni elsörendü és föfeladata
a tisztelt országos bizottságnak.

Európa folytonos hadi készülödése, a védelmi
és támadó eszközök szünni nem akaró tökéletesbi-
tése, a haderö folytonos fejlödése és szaporitása,
az európai államok és népek állandó, békés bár,
de fegyverben állása és fegyveres készenléte min-
dig nagyobb és sulyosabb terheket ró Európa min-
den országának pénzügyi és közgazdasági erejére.

Mi se vonhatjuk ki magunkat ezen sajnos
helyzet következményei alól. Viselni kell tehát
mindazon terheket, bármily sulyosak legyenek,
mélyek védképességünk biztositására és állandó
fentartására — és amennyire elkerülhetetlennek
mutatkozik, fejlesztésére mulhatatlanul szükségesek-
nek bizonyulnak; de azon határokon, amelyeket
az ország gazdasági ereje szab, tulmenni nem lehet,
mert a közgazdasági erö forrásait, gyökereit és élet-
ereit érinteni és megtámadni boszulatlanul nem
szabad.

A két döntö szempont között, amelyek mind-
egyike állami vitális érdeket képez, az igaz mér-
tékkel ejteni meg az osztályt: a tisztelt országos bi-

zottság komoly és kötelességszerü feladatát képez.
Bármily téren munkálkodjunk az ország ügyei-
ben, (Mind felállnak) ösztönszerüleg felemelkedik
tekintetünk arra, aki nagy fejedelmi hivatásának
magasztos átérzésében eszményképe annak, miké-
pen lehet nagy lélekkel és nagy fejedelmi erények-
kel csak egy nagy czélnak: népei boldogitásának
élni A magyar ember bensejét a lelkesedés tüze
melegiti át, ha csak Ö reá gondol. Akit a ma-
gyar nemzet mint Magyarország nagy királyát zárt
szivébe, hogy hódolatteljes tisztelettel és odaadó
ragaszkodással vegye körül. Ezen érzésekkel kér-
jük : az isten örizze és áldja Ferencz József ö fel-
ségét, a mi dicsö királyunkat erövel és boldogság-
gal, hogy minél tovább uralkodjék hü magyar nem-
zete felett ! (Hosszantartó lelkesült éljenzés.)

Ezzel, tisztelt országos bizottság, az ö csá-
szári és apostoli királyi felsége által folyó május
hónap kilenczedikére a közös ügyek tárgyalására
összehivott országos bizottságot megalakultnak és
az ülést megnyitottnak jelentein ki.

Az elnök inditványára a korelnöknek köszö-
netet szavaztak.

Az elnöki bejelentések után
Kállay Béni közös pénzügyminiszter beter-

jesztette a közös kormány költségvetési javaslatait.
Gróf Festetich Andor helyébe Kristóffy József

póttagot hivják be a delegáczióba.
Végül az elnök felszólitására az albizottsá-

gokat választották meg.
Az ülés délután hat órakor véget ért.

Az osztrák delegáczió megalakulása.
Az osztrák delegáczió ma délután négy óra-

kor tartotta alakuló ülését, amelyen a közös kor-
mány részéröl gróf Goluchowszki Agenor külügy-
miniszter, Krieghammer hadügyminiszter, Kállay
Béni közös pénzügyminiszter és báró Spaun ten-
gernagy jelentek meg.

Gróf Goluchowski külügyminiszter röviden
felkérte az egybegyülteket a megalakulásra és kor-
elnökül báró H e I f e r t Józsefet ajánlja.

A korelnök megköszönte a bizalmat és be-
jelentette, hogy Kienman Imre, Pergelt Antal és
Axman Gyula nyilatkozni akarnak.

Kienman a következö nyilatkozatot ol-
vasta fel:

„Mivel Ausztria külügyi helyzete és a mon-
archia két államának egymáshoz való viszonya
annyira ingatag és bizonytalan, hogy alig lehet
elörelátni azon pontot, mikor fognak a közös ta-
nácskozások számára is ujból biztos alapot meg-
teremteni. a német néppárt nevében bejelenti,
hogy ök csak azon föntartással vesznek részt e ta-
nácskozásokban, ha ebböl nem vonnak le konze-
kvencziát jövendö magatartásukra nézve s a kö-
zös kiadások számarányára nézve a két államban.

Dr. Pergelt a német haladópárt nevében és
Axman a keresztény-szocziálista-párt nevében
csatlakozik Kienman kijelentéséhez.

Erre az elnökválasztás következett. 53 sza-
vazat érkezett be. 43 esett J a w o r s k i r a , 10
szavazólap üres volt.

J a w o r s k i elfoglalva az elnöki széket,
megköszönte megválasztatását és igéri, hogy pár-
tatlanul, objektive, a szólásszabadság tiszteletben
tartásával fogja a tanácskozásokat vezetni. Azután
igy folytatja : A delegáczió külügyi bizottságában
elvárjuk a külügyminiszter fontos expozéját is, meg
vagyunk arról gyözödve, hogy az ö czéltudatos ve-
zetése mellett monarchiánk külügyi helyzete nem
szenved csorbát. Biztosan hiszi, hogy a delegáczió ele-
get tesz mindama igényeknek, melyeket a külügyi kor-
mány, támaszt s amelyeket nagyhatalmi állásuk megkö-
vetel, a monarchia két államának gazdasági hely-
zete megenged. Szól végezetül arról, hogy a kor-
mány követeléseinek megszavazásánál legyenek te-
kintettel a delegátusok arra, hogy az elmult esz-
tendöben igen sulyos elemi csapások érték ugy
Ausztria, mint Magyarország gazdaközönségét.

Beszéde végével emelkedett hangon emléke-
zett meg az uralkodó 50 éves császári jubileumá-
ról és kifejezte ama reményét, hogy a delegátusok
megbizzák azzal, hogy a holnaputáni tisztelgés al-
kalmával az ö nevükben is kifejezhesse azt a leg-
mélyebb hódolatot, melylyel mindannyian viseltet-
nek az uralkodó személye iránt.

A császári jubileumról mondott szavait a
delegátusok állva hallgatták meg, végezetül pedig
báromszoros hoch-ot kiáltottak.

Alelnöknek egyhangulag gróf V e t t e r t vá-
lasztották meg, aki a kitüntetést megköszönte.

Ezután az egyes bizottságok megválasztása
utána külügyminiszter bejelentette, hogy ö felsége
az osztrák delegácziót szerdán délelött 11 árakor a
magyar delegácziót délután egy órakor fogadja.

Két beteg delegátus helyébe két póttagot
hivnak be.

Több bejelentés után gróf G o l u c h o w s k i
külügyminiszter beterjesztette a közös miniszteriu-
mok költségvetésére vonatkozó javaslatokat. A kö-
zös pénzügyminiszter Bosznia és Herczegovina költ-
ségvetését terjesztette elö.

Ezután az elnök kijelentette, hogy a legköze-
lebbi ülés határidejét irásban tudatja a tagokkal.
Ezzel az ülés öt órakor véget ért.

A delegáczió ülése után a bizottságok is
megalakultak. A költségvetési bizottság elnökül
C h l u m e t z k y t választotta meg. Külügyi elöadó
lett D u m b a , hadügyi elöadók W a l t e r s -
k i r c h e n és M a d e y s k y és tengerészeti
elöadó gróf Z e d t w i t z .

A költségvetési bizottság csütörtökön délután
két órakor a külügyminisztérium költségvetését
tárgyalja.

KÜLFÖLD.
Az osztrák urakházának ülése. Az urakházá-

nak legközelebbi ülése, mint Bécsböl táviratozzák,
május 16-án lesz. Napirenden van többek közt a
császári rendelet, amely arra vonatkozik, hogy az
elemi csapások által sujtottakat államsegélyben ré-
szesitsék.

Szerbia a választások elött. B e l g r á d i
levelezönk irja : A királyi ukáz szerint Szerbiában
a szkupstinába való választások julius harmadikán
lesznek. Fölötte érdekes e választásokra nézve az
a körülmény, hogy a kormány álláspontja és párt-
állása mindeddig ismeretlen. Gyorgyevics kabinetjét
leginkább a haladó párthoz számitották, de mióta
Garasanin, a haladók pártvezére meghalt, e párt
teljesen meggyöngült és igen kevés hive van. Maga
a kormány e miatt nem is vall szint. A radiká-
lisok ma is tulnyomó többségben vannak.
E párthoz tartozik a nép nagy zöme. Tekinté-
lyes párt a liberálisok pártja, kiknek elnöke és
vezére az öreg R i s z t i c s és alelnöke R i b a -
r a c z . E párthoz tartoznak az ország legintelli-
gensebb elemei. Sajnos, hogy utóbbi idöben a
pártban belsö viszály uralkodik. Maga a két elnök
is meghasonlott egymással. Risztics a jelenlegi
kormány támogatását tartja helyesnek, mig a párt
másodelnöke és a választmány nagy többsége a
kabinettel szemben az oppoziczió terén akar ma-
radni. Riszticsnek szemére vetik, hogy a belügy-
miniszterrel, Andonovics Jevremmel közeli vonat-
kozásai vannak és különféle kompromisszumok
létesitésén törekszik. Csak a radikálisok fejtenek
ki élénkebb mozgalmat, de csak ugy, hogy ujság-
jaikban különféle hireket terjesztenek. A napokban
például ráfogták Milán exkirályra, hogy maga szött
maga ellen merényletet, melyet egy felbérelt ember
által akart véghez vitetni és melyböl a radikálisok
ellen fegyvert akar kovácsolni. Mintha Milánnak
ilyesmire szüksége volna?! Ez az ember mintha
valami magnetikus erövel volna felruházva. Mig ö
Belgrádban lesz, addig nagyobb exczesszus és nagy
választási agitáczió el sem képzelhetö és alig is
lesz. Mintegy megzsibbasztja azt a heves tempe-
ramentumu balkán népet. Ö minden és igy he-
lyettese is fiának, mert Sándor király, különösen
azóta, hogy a tengerbe esett és szolgája által ki-
mentetett, olyannyira gyöngélkedö és ideges, hogy
tartós nyugalomra van nagy szüksége.

A franczia választások.
Páris, május 9.

A franczia köztársaság fennállása óta még
nem volt ily nyugodt választás, mint a tegnapi.
Sem Párisban, sem a vidéken nem volt zavargás,
söt jóformán tüntetés sem. Az utczák Párisban
természetesen élénkebbek voltak, de nagyobb sür-
gés-forgás csupán a polgármesteri hivatalok elött
volt, ahol a kortesek kétségbeesett erölködést fej-
tettek ki jelöltjeik mellett. F i n n köztársasági
elnök délelött kilencz órakor szavazott. A szavazást
este hat órakor rekesztették be. Nagy derültséget
keltett délelött egy nyitott kocsi, amelynek mind a
két oldalán nagy plakátokon ez volt olvasható: ,,A
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j e l ö l t . " A kocsiban pedig egy szamár ült. Csu-
pán a párisi XX. kerületben volt kisebb tüntetés.
Mig ugyanis a választók nagy tömege a köztársa-
ságot éltette, egy kisebb csoport azt kiáltotta:

— Éljen a commune !
Négy embert letartóztattak.
A hajnali órákig a köztársasági párt 19 he-

lyet h ó d i t o t t , tizet a radikálisoktól, hármat a
szocziálistáktól és hatot a reakczionáriusoktól, el-
lenben 11 kerületet v e s z t e t t . A megválasztot-
tak között van Meline miniszterelnök, Barthou,
Turrel és Boucher miniszterek. Jaures, a szocziális-
ták rezére megbukott, amit annál jellegzöbbnek tar-
tanak a párisi köztársasági lapok, mert gyenge el-
lenjelöltje Tolt Drummond antiszemitát Algirban
választották meg. Megválasztatása hirére a „Libre
Parole" szerkesztösége elött az antiszemiták tüntet-
tek, késöbb azonban az esö miatt eloszlottak.

A ,,Radical" a választások eddigi eredmé-
nyéböl a kormány politikájának a bukását látja és
a radikálisok gyözelmét hirdeti. A többi köztársa-
sági lap ezzel szemben teljes megelégedéssel ir a
választásokról. Annyi azonban már most is bizo-
nyos, hogy á l t a l á b a n n a g y o n k e v é s s é
v á l t o z i k a p á r t o k á l l á s a .

Francziaországban és a gyarmatokban 581
képviselöt választottak. Ma a délelötti órákig 566
választás eredményét ismerték. Megválasztottak:
193 köztársasági pártit, 10 radikálist, 41 szocziális-
tát és 47 monarchistát. 181 pótválasztás lesz. A
köztársasági párt 23 helyet hóditott és 16-ot vesz-
tett, a radikálisok 8-at hóditottak és 11-et vesztet-
tek, a szocziálisták 6-ot hóditottak és 4-et vesztet-
tek, a monarchisták 4-et hóditottak és 3-at vesztettek.

A czárné bolgár koronája.
Szofia, május 7.

Megirtuk már, hogy a bolgár kormány és
fejedelem l,400.000 frank értékü ajándékot
akar adni a czárnénak és a szultán leányának.
A czárnénak szánt ajándékok között a legszebb
e g y 600.000 f r a n k o t é r ö k o r o n a lesz.
Az ajándékok köré most egyre érdekesebb
események csoportosulnak, melyek valószinüleg
nagyban fogják csökkenteni a czári pár elött
értéküket, söt talán arra is kényszeritik majd
öket, hogy v i s s z a u t a s i t s á k .

Az egyik ez : Sztojlov egyik barátja is
megsokalta már az ajándékokra pazarolt pénzt,
ami három év alatt kerek 2,100.000 frankot
tesz ki. Fogta tehát magát és öszintén meg-
irta, az ajándékosztogatás valódi okát, melyet
Sztojlov következö szavai fejeznek ki a leg-
helyesebben :

— Ha milliókat szórunk ki oroszországi
utakra és a czári párnak szánt ajándékokra,
ezzel legjobban meg fogjuk gyülöltetni Bulgá-
riával az oroszokat. Ez komprommittálni fogja
öket s ettöl a gyülöletig a nemzeteket csak
egy lépés választja el.

A másik körülmény nem kevésbbé érde-
kes az elsönél. Mikor ugyanis Bulgária lakos-
sága megtudta, hogy Ferdinand egy 600.000
frank értékü, koronát szándékozik a czárnénak
ajándékozni, általános mozgalmat inditott meg
egy, a czári párhoz intézett kérvény aláirása
végett. E kérvény szövege a következö:

„Mi alulirott meztelenek, éhesek, hajlék-
talanok, akik minden második napon jutunk
csak betevö falathoz, a saját nevünkben és azok-
nak a nevében, akik füvet és gyökeret esznek
csak, azért esdeklünk czári felségedhez, hogy ne
fogadja el a megondolatlan, esztelen ajándékot.
Ha ezt megteszi felséged, bizonyára szebb koro-
nát fog a fejére tenni, mintha az ajándékozott
drága koronát tenné a fejére."

Kérdés, hogy ez a kérvény a czár kezébe
kerül-e? Mert mihelyt a kormány a nép szán-
dékáról értesült, az összes csendörséget moz-
gósitotta s ezek most nem tesznek egyebet,
mint faluról-falura járva, a gyüjtött aláirá-
sokat keresik, szedik össze és semmisitik meg.

Ezzel az ajándékozási kedvvel kapcsolat-
ban egymásután leplezik le a bolgár kormány
visszaéléseit. Kimutatták, hogy a mezögazda-
sági pénztárak tartaléktökéit már elfogyasztotta
s most azt kezdik kimutatni, hogy a tisztvise-
löknek 20,000.000 frankot kitevö nyugdijalapját
is elköltötte az utolsó fillérig.

Az amerikai háboru.
(Távirati tudósitások.)

A háboru máris sokkal hosszabb ideig
tart, mintsem azt az európai hatalmak gondol-
ták. A capverdii hajóraj és Sampson admirális
flottája nagy ügyességgel kerülgetik egy-
mást Devey admirális birtokában tartja
a manillai kikötö bejáratát s egyelöre
még azért nem löveti Manillát, mert
kimélni óhajtja az idegen alattvalókat és
a konzulátusokat. Spanyolországnak nagyon az
érdekében fekszik, hogy ezt a dusgazdag szi-
getcsoportot megtartsa magának s ezért töle
telhetöleg nagy erösitéseket küld Manillába.
Ugyanezt teszik az amerikaiak is, akik hatal-
mas szállitó hajókon 10000 emberböl álló se-
reget akarnak D e v e y rendelkezésére bo-
csájtani. Minthogy San-Francisco közelebb
van Manillahoz, mint Cadix, Valószinü, hogy
az amerikai csapaterösitések hamarább ér-
keznek meg Manilla elé, mint a spanyol
csapatok.

A mai nap érkezett távirataink a kö-
vetkezök :

A cavitei tengeri ütközet.
London, május 9.

Egy amerikai tengerésztiszt, aki a cavitei
tengeri ütközetben részt vett, a következö eddig
ismeretlen részleteket mondotta el a tengeri
csata lefolyásáról:

Május 1-én, vasárnap, hajnalban álltunk
csatarendbe és a harczvonalat teljes csendben
fejlesztettük ki. Nesztelenül haladtunk a Cor-
regidor-sziget felé, amely szinte kihaltnak
látszott. Hirtelen azonban dél felöl villám
czikkázott fel: az ellenséges hajóraj észrevett
bennünket és támadni kezdett. Ekkor Devey
tengernagy parancsot adott a tüzelésre. Kürtszó
hangzott fel és nyomban rá oly szabályos
gyorsasággal dördültek meg ágyuink, mint az
óra ketyegése, mig a spanyolok összesen há-
romszor löttek ránk. A hajóhad, élén az „Olym-
piá"-val, tovább haladt.

Két órán át tartott a csata, mely alatt
oly sürü füst boritotta a tengert, hogy a jel-
adás is meg volt nehezitve. A spanyol „Chris-
tina" nagy vitézen vitorlázott felénk,- de
csakhamar égni kezdett és láttuk, hogy
parancsnoka csónakon a ,Castella" ha-
jóra menekült. Ez azonban szintén le-
égett és igy a spanyolok, daczára hösies el-
lenállásuknak, teljes vereséget szenvedtek. Azo-
kat a hajókat, amelyek nem égtek el, mind sike-
rült elsüllyesztenünk. A tüzelés beszüntetése
után konstatáltuk, hogy a mi hajóinkon nem
esett kár, halottunk pedig nincs. Egy spanyol
hajót, mely déltájban bevonta a lobogóját és
azután ránk lött, azonnal elsülyesztettünk.

Partraszállásunk alkalmával asszonyokból
és férfiakból álló küldöttség arra kért, hogy
kiméljük meg a kórházban fekvö betegeket. A
spanyolok veszteségüket 1000 halottra és se-
besültre teszik. Mi magunk a csata után a
legnagyobb kimélettel voltunk irántuk és 200
spanyolt mentettünk ki a vizböl.

Hol van a spanyol flotta ?

Key-West, május 9.
P o r t a u P r i n c e b ö 1 a következö

távirat érkezett: A Haitisifokról érkezett jelen-
tések szerint Sampson tengernagy hajóraját
észzki irányban látták. Portorico látóhatáron
pedig 17 spanyol hajó tünt fel, köztük hadi-
hajók is. Tegnap érkezett német tengerészek
azt beszélik, hogy délután erös ágyuzást halot-
tak észak felöl.

A hadihajók mozdulatai.
Liszabon, május 9.

A lapok azt irják, hogy tegnap délután az
Epichel-fok mellett, Liszabontól délre 9 hajóból
álló spanyol hajóhad déli irányban haladt el.

St.-Thomas, május 9.
Az „Isabella 2." spanyol czirkálóhajó ma reg-

gel ideérkezett és az itteni spanyol konzullal vál-
tott üzenetek után ismeretlen rendeltetéssel ujra
eltávozott.

New-York, május 9.
A „New-York Herald" washingtoni táv-

irata szerint M a c K i n l e y elnök elhatá-
rozta, hogy a csapatok partraszállitását Kuba
szigetén egy héttel elhalasztja.

Az Unio és a felkelök.
New-York, május 9.

A „World" közli G o m e z felkelövezérnek
mult hó 30-án kelt levelét, amelyben köszönetet
mond az Egyesült-Államoknak a felkelöknek fel-
ajánlott védelemért. Ez két nép szolidaritásának és
örök barátságának kötelékét képezi. G o m e z to-
vábbá azt mondja, hogy tudja, hogy a felkelök
kormánya kész a felajánlott szövetséget elfogadni

Az Unio tervei.
London, május 9.

A spanyol-amerikai háboruról ellentétes
jelentések érkeznek. Némelyek szerint az ame-
rikaiak az esös idöszak beállta folytán a há-
boru folytatását Kuba szigetén egyelöre a
felkelökre bizzák, mások szerint pedig Amerika
a manillai gyözelmen felbuzdulva, elhatározta,
hogy a küzdelmet minden spanyol szigetbirtok
ellen erélyesen folytatja és ujabb 10.000 em-
bert küld Kubába.

Chickamanga, május 9.
Félhivatalosan jelentik, hogy 40.000 ön-

kéntest mindjárt bevonulásuk után mozgósita-
nak, ugy, hogy a már készenlétben levö tiz
rendes ezreddel együtt 50.000 ember fog kér.
szen állani, hogy Kuba szigetére induljon.

Don Carlos.
Brüsszel, májas 9.

Don C a r l o s ujabb manifesztumot bo-
csátott ki, melyben hiveit felkéri, hogy a
szocziálistákat zárják ki körükböl. A mostani
dinasztia bukását biztosra veszi, de a háboru
alatt ujból nyugalomra inti a karlistákat.

Forrongás Spanyolországban.
Köln, május 9.

A „Kölnische Zeitung" madridi jelentése
szerint több vidéki városban véres összeütkö-
zések történtek a nép és a csendörség között,
A fosztogató nép vak dühében megtámadta a
csendöröket, kik fegyvereiket voltak kénytele-
nek használni és többet közülök lelöttek.

Fáris, május 9.
A Havas-ügynökségnek jelentik M a d -

r i d b ó l : Linaresben tegnap zendülés tört
ki. A zendülök az ablakokon keresztül a vá-
rosházába hatoltak és kifosztották azt. A csend-
örség benyomult a városházára és rálött a
zendülökre, akik erre revolverlövésekkel vála-
szoltak. A csendörség kénytelen volt a szom-
szédos utczába visszavonulni. A zendülök lö-
szert keritettek és elkeseredett harczot vivtak
a csendörséggel. Tizenkét ember meghalt és
tizenöt megsebesült. C a d i x b ó l és más he-
lyekröl is zavargásokat jelentenek.

Békehirek.
Madrid, május 9.

Az „Imparcial" ismét békehirekkel áll elö.
Szerinte a hatalmak már tárgyalásokat folytatnak
egymás között az intervenczió kérdésében, melyek
befejezése után akcziójukat megkezdik. S a g a s t a
minisztereklök bir szerint kabinetjét rekonstruálni
fogja és abba egy-két kiváló tekintélynek örvendö
államférfit fog felvenni.

Ütközet hire.
Madrid, május 9.

Hir szerint az Antilláknál heves harcz
volt a spanyol és az amerikai hajóraj között
Bövebb hir még nem érkezett. A porto-ricoi
kormányzó jelentése szerint egy spanyol ke-
reskedelmi gözhajót, amely St.-Thomasbol in-
dult el, egy hadi czélokra fölszerelt amerikai
transatlanti gözhajó üldözöbe vett. A spanyol
hajónak sikerült egy hadihajó védelme alatt
elmenekülnie.
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TÁVIRATOK.
Ferencz Ferdinand föherczeg Pólában.

Póla, május 9. F e r e n c z F e r d i n a n d
föherczeg Hinke kikötö-tengernagy, B e s c h i
tüzérezredes és B o c k müszaki ezredes kiséreté-
ben ma délelött megtekintette a verrudellai erödit-
ményeket, a Giavanni üteget, a brioni-minorli erödöt
és a fiséllai torpedo- és tengeriakna-iskolát. Egy
órakor a föherczeg a tengerészeti kaszinóban ebé-
delt és azután R o s e t t i kerületi fönököt és a
pólai polgármestert fogadta. Késöbb megtekintette
a ,,Mária Terézia" torpedózuzó hajót és délután
fél öt órakor gözbárkán körutat tett a kikötöben.

Ferdinand utja.
Pétervár, május 9. A bolgár fejedelmi pár

pétervári látogatásának, mely julius végén lesz. csak
az a czélja, hogy B o r i s herczeget császári ke-
resztapjának bemutassa. Az a hir, hogy a fejedelem
az orthodox vallásra szándékoznék átlépni, teljesen
alaptalan.

Zavargások Olaszországban.

Róma, május 9. Itt és Róma környékén
állandóan nyugalom van. Csak Gonzanoban volt
tegnap este a kenyér árának emelkedése miatt tün-
tetés. A tüntetök köveket dobáltak a rendörökre és
megkiséreltek néhány sütödébe betörni. A csapatok
a tüntetökre löttek, akik közül kettöt megöltek,
néhányat pedig megsebesitettek.

P i s á b ó l érkezett hirek szerint tegnap este
P o n t e d e r a b a n tüntetések voltak. A tünte-
tök a polgármesteri hivatal elé vonultak, ahol ke-
nyeret és munkát követeltek. A hatóságok ismételt
szólitása daczára a zavargások tovább tartottak. A
csapatokat és a rendörséget kövel dobáltak meg.
Minthogy a törvény szerinti felszólitás sikertelen
maradt és a közápor sem szünt meg, a katonaság
a tüntetök közé lött; három embert megölt, hár-
mat pedig megsebesitett.

Róma, május 9. B a v a tábornok Rudini
miniszterelnökhöz ma reggel a következö táviratot
küldötte : Ma reggel elrendeltem, hogy a belváros-
ban levö ipari telepeket megnyissák és néhány
külvárosi telep megnyitására is megadtam az en-
gedélyt. Az éjjel teljesen nyugodtan folyt le.

A „Stefani-ügynökség milanoi távirata sze-
rint a belváros minden telepén dolgoznak és teljes
nyugalom van.

Nápoly, május 9. Ma tüntetések voltak, amelyek
arra irányultak, hogy a lucai müszer-gyár munkásait
strike-ra birják. A r e n a z z i á b a n szétoszlatták a
tüntetöket, mire azok más helyeken igyekeztek gyüle-
kezni. Monte-Calavariában összeütközés volt a rend
fentartására kirendelt karhatalommal. Egy ember
életét vesztette, két katona megsebesült.

Róma, május 9. B a v a tábornok ma délután
Milanoból a következö táviratot küldte R u d i n i
miniszterelnöknek: A zavargások hire sem a város
belsejéböl, sem a külvárosokból nem érkezik. Az
üzleteket lassankint kinyitják.

A krétai kérdés.
Köln, május 9. A „Köln. Ztg."-nak jelen-

tik Pétervárról : Krétai hivatalos jelentés sze-
rint a parancsnokló tisztek és a kandiai kon-
zulok fáradozásainak sikerült kivinni, hogy a
keresztények és muzulmánok az elöörsi vona-
lon összejöveteleket és vásárokat tartsanak. A
hatalmak között a csapatok szaporitása ügyé-
ben folyt tárgyalásokat még nem fejezték be.

Athén, május 9. A Thesszália kiüritésére ki-
küldött nemzetközi bizottság görög tagjai elutaztak
Voloba.

Földcsuszamlás.
Laun, május 9. Unter-Rocowban földcsuszam-

lások voltak. A lecsuszamlott terület mintegy négy
hold nagyságu. A csuszamlás közeiében levö hat
házikó közül kettö veszélyeztetve

A görög merénylök kivégzése.
Athén, május 9. K a r d i t z i t és Gi-

o r g i s t ma reggel Palamidi-erödben, Naup-
ában kivégezték.

HIREK.
A belgák királynéja.

A napokban megirtuk, hogy Mária Henriette,
a belgák királynéja, valósággal isteni gondviselés-
szerü szerencsével menekült meg a biztos haláltól.

Ezt a hirt mindenütt örömmel olvasták, mert
hiszen a királyné a mi hazánk szülötte, aki, mint
az ö r e g p a l a t i n u s leánya, igazi magyar
gyermek volt.

A budai várkertben, az alcsuthi park szálas
jegenyéi alatt testvéreivel játszadozva, magyar nép-
mesékkel mulatott, magyar dalokat énekelt és tudta
a „Kis Tükör" minden versét.

Miután Mária Henriette a belgák kis orszá-
gába került, akkor sem felejtette el se hazája
nyelvét, se hazája dalait és mig majdnem minden
uj, magyar könyvet meghozatott, hárfáján, melyen
mesterileg játszik, nem ritkán hangzott föl egy-egy
pusztai ábránd.

A hetvenes években sürün járt Magyar-
országra a királyné és ilyenkor rendesen fivére.
József föherczeg vendége volt.

Fényes, örökre feledhetetlen napjai voltak
ezek az alcsuthi kastélynak; a királyné a szülöi
ház fedele alatt ismét vidám gyermeknek érezte
magát és mindenféle mulatságokat kigondolt.

Sokat irták azokban az idökben a lapok
ezekröl a magyaros izü mulatságokról és az egyik
fehérvári fotográfus csinált is egy elragadón ked-
ves képet, mely a belga királynét, József föhercze-
get, nejét és néhány, az udvartartáshoz tartozó
személyt örökitett meg magyar népviseletben.

A Csap1ár-erdöben, közel az alcsuthi
kastélyhoz, viselték ezt a ruhát, mikor nagy majá-
list rendeztek a magas uraságok és a királyné
maga gyurta az igazi fejérmegyei m o l n á r csu-
s z á t , József föherczeg pedig zsiványpecsenyét
sütött.

Alcsuthi idözése alkalmából gyakran berán-
dult a fövárosba is a királyné és elment a Nem-
zeti szinházba, ahol az eredeti magyar dalmüvek
elöadását szerette leginkább.

Egy alkalommal, épen k a p u z á r á s elött
volt, azt az óhaját fejezte ki, hogy H u n y a d y
L á s z l ó t szeretné hallani. Orczy Félix, az akkori
intendáns kétségbeesett, mert az Opera elsörendü
tagjai már jórészt mind elutaztak. Futtatott az
öreg Erkel után és kezeit tördelve interpellálta a
magyar operisták és karmesterek h o n i nyelvén :

— Um Golt's willen was wer mer machen ?
Erkel is rázta gyérfürtös ösz fejét, de végre

is igy szólt a báróhoz :
— Befehl ist Befehl . . . Én már hozzászok-

tam ehhez. Voltam a Bach-világban is karmester,
akkor ugy kellett dirigálni, hogy i n S t e h g r e i f
hagytam ki hazafias jeleneteket, söt egész felvoná-
sokat is.

Valahogy összedoboltak néhány személyesitöt,
jobb kardalnokokat is b e u g r a t t a k és mire
estére a magas vendég megjelent, Erkel már ott
ült az emelvényen és fölhangzott a H u n y a d i
L á s z l ó örökszép nyitánya.

Miután a királyné magyar tánczot is akart
látni, beleszötték az operába a D ó z s a György-
böl való fegyvertánczot.

Az elöadásnak ez a része könnyen ment. Az
elsö tánczosnö Rotter Irma volt akkor, aki majd
mindén operai elöadáson tánczolt, migraine-je és
szeszélyei sohasem voltak, sem fizetésfölemelést
nem kért.

A fejedelmi vendég nagyon meg volt elégedve
az elöadással.

— Nagyon szép nagyon kedves estét töltöt-
tem, fejezzék ki önök elismerésemet az elöadó
személyzetnek is, mondá Orczynak és Erkelnek a
távozó királyné.

Az öreg Erkel ennél a dicséretnél ugy érezte,
mintha gözfürdöt vett volna. Mint kitünö karmester
és ritka zenetalentum nagyon is jól tudta, mennyi
s n i t z e r r e boritott fátyolt a királyné ke-
gyessége.

Egy izben a Balaton vidékét is beutazta Hen-
riette királyné, még pedig többnyire kocsin, hogy
kedve szerint tarthasson pihenöt.

Bejárta a Kisfaludy Sándor állal megénekelt
várakat és Szigligeten jártában történt vele a kö-
vetkezö érdekes kis epizód.

A hintóról leszállva, udvarhölgyével egy kissé
elöbb ért be Tördemiczére, mint a kiséret.

A királyné egyenesen bement a pap udvarára,
ahol a kálvinista tiszteletesasszony szivélyes ven-
déglátással fogadta az uri hölgyeket, megkérdezve,
hogy m i v e l l e h e t s z o l g á l a t á r a a
k e d v e s t é n s a s s z o n y k á k n a k . A királyné
aztán elöadta, hogy utasok, elöre siettek, mert még
több társuk is jön.

— Talán k o m é d i á s o k , drágáim, oh!
csak olyan szépen játszanának mint a tavalyiak,
akik a „Csikóst", meg a „Szökött katonát" adták
a jegyzö pajtájában — lelkendezett a jó tiszteletei
asszony, mialatt nagy, mázos tálban frissen sült
lángost tett a két szép sugár nö elé.

A királyné már nem felelhetett. Az udvart
kocsik épen megálltak a paplak elött és az egyik
kocsiból kiszállt József föherczeg, akit hüledezve is-
mert föl a papné.

Mária-Henriette azonban nem engedte a jó
hangulatot elmulni. Az egész társaság ott maradt
ebédre a papéknál, akik ezt az ebédet soha világ-
életükben nem felejtették el. A balatoni ut emlékéra
aztán a királyné megvétette Kisfaludy Sándor
összes munkáit és magával vitte Brüsszelbe.

Lapunk mai száma 22 oldal.

— A király megérkezése, Ö felsége a király
holnap, kedden délben Bécsböl Budapestre indul és
esti 7 óra 20 perczkor érkezik meg Budapestre a
nyugoti pályaudvaron. Ö felsége itt tartózkodása
alatt szemlét tart az egész helyörség felett. Lesz
egy diszszemle is a vérmezön, melyet az eddigi
megállapodások szerint szerdán reggel tartanak meg.

— Fenyvessy Ferencz föispán. A hiva-
talos lap holnapi száma közli, hogy ö felsége
gróf E s t e r h á z y Móriczot, Veszprémmegye
föispánját ettöl az állásától fölmentette és
helyébe dr. F e n y v e s s y Ferencz ország-
gyülési képviselöt nevezte ki. A Fenyvessy eddigi
pályafutására nem szükséges visszatekintenünk;
az ö szereplése annyira össze van forrva köz-
életünkkel, hogy apróra ismeri mindenki. A
parlamentben, a publiczisztikában és a társa-
dalmi életben évek hosszu során át egyformán
exczellált széles müveltségével, igazi európai
látkörével és frappans szellemességével. Minden
kérdésben meglepö tájékozottságot tanusitott és
amellett gondolkozásának elökelö nivója, tiszta,
férfiui karaktere, egyéniségének megvesztegetö
kelleme egész pályája alatt tiszteletet és mély
szimpátiákat biztositott neki. És mikor a hivatalos
lap most közli kinevezését a veszprémi föispán-
ságra, mindenki érzi, hogy a magyar föitpáni
kar benne egy elsörendü eröt nyer s hogy
Fenyvessy még nevezetes szolgálatokat fog
tenni a magyar közügynek.

— Személyi hirek. K i s s i n g e n b ö 1 táv-
iratozzák: E r z s é b e t császárné és királyné
látogatására, aki Brückenauba való elutazását e
hónap 18-ára halasztotta, Ferencz Salvator föher-
czeg és neje ma este ideérkeztek. — Dr. Z á v o r i
Sándor, a magyarok kedvelt orvosa, Gleichenberg-
be nyári állomására utazott.

— Nansen Budapesten. Holnap, kedden, a
magyar fövárosba érkezik Nansen, a hires észak-
sarki utazó. A magyar földrajzi társaság elnöksége
tegnap dr. H a v a s s Rezsö elnöklése alatt érte-
kezletet tartott, melyen behatóan megbeszélték
Nansen fogadtatásának részleteit. B e r e c z Antal
fötitkár már Bécsben üdvözölni fogja a földrajzi
társaság nevében Nansent,aki nejével és P e t e r -
sen, krisztiániai osztrák-magyar fökonzul és ennek
neje és leánya kiséretében kedden délután 1 óra
50 perczkor érkezik meg a nyugoti pályaudvaron
Budapestre. Itt a földrajzi társaság nevében dr.
H a v a s s Rezsö alelnök, a föváros közönsége
nevében pedig H a l m o s János polgármester fogja
üdvözölni. A fogatok a Teréz-köruton, Andrássy-
uton, Fürdö-utczán és a Dorottya-utczán át haj-
tanak a Hungária szállodába, ahol Nansen megszáll.
A felolvasás este 7 órakor lesz a Vigadó nagy-
termében, hol V á m b é r y Ármin, a földrajzi tár-
saság tiszteletbeli elnöke fog elnökölni. A parkklub
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helyiségeiben — mint megirtuk — Nansen tiszte-
letére estélyt rendeznek. Az estéken báró R a d -
v á n s z k y Géza rendez kis hangversenyt, melyre
meghivta : A r n o l d s o n Sigried, az Operaház-
ban most vendégszereplö svéd müvésznöt, T a k á c s
Mihályt, az Opera baritonistáját, Kun László
czimbalommüvészt és N o z é d a Károlyt, az
Operaház tagját.

— Ebéd a képviselöház elnökénél. S z i -
l á g y i Dezsö, a képviselöház elnöke ma ebédet
adott, amelyre hivatalosak voltak: Berzeviczy Al-
bert és Láng Lajos képviselöházi alelnökök, gróf
Eszterházy Kálmán, Hock János, Lakatos Miklós,
Molnár Antal, Nyegre László, Perczel Béni, Ra-
kovszky István és Dedovics György képviselöházi
jegyzök, Csávossy Béla háznagy, továbbá Biró La-
jos, Bornemisza Ádám, Buzáth Ferencz, Dániel
Márton. Jónás Ödön, Kobek István, báró Nopcsa
Elek, Oláh József, Vargics Imre és gróf Wass
Béla gazdasági bizottsági és Blaskovics Ferencz,
Ferlitska Kálmán, Goldis József, Herczeg Ferencz,
Illyés Bálint, Kammerer Ernö Kálmán Karoly, Le-
hotzky Antal, Szaplonczay Miklós és gróf Széchenyi
Tivadar, könyvtári bizottsági tagok. Az ebéd legvi-
dámabb hangulatban ért véget. Toastok mondása
meg volt tiltva s ezt az elnöki tilalmat — nem
csekély eröfeszitéssel — meg is tartották a Ház
elnökének vendégei.

— Ki a nagyobb rabló ? Az osztrák delegá-
tusok már itt járnak-kelnek a magyar fövárosban
s ki örömmel, ki boszusággal nézegeti mi minden
épült, szépült Budapesten két esztendö óta. Itt
van Budapesten a hires-neves szájhös Bieloh-
lavek is, a dühöngö antiszemita , aki a minap
is elkövetett egy örökbecsü mondást ,,so was
hab ich schon gefressen !" Nos a nagy faló ma
Janda csehképviselövel és még egy dele-
gátussal bejárta a várost s a többek között
megnézte az épülö uj parlamentet is. Egy
szolga vezette öket körül a hatalmas palotá-
ban. Egy délczeg legény, aki azonban nagy
ügyességgel magyarázta német nyelven a német
uraknak, hogy miket látnak. S a német urak
egyik ámulatból a másikba estek, mindinkább
bámultak a tündérpalota csodáin. A magyarfaló
Bielohlavek pedig mindegyre sárgább és zöldebb
lett, egyre türelmetlenebbül, dühösebben, járt-
kelt a fényes márványtermekben, s mikor a
disztermet meglátta, annyira eröt vett rajta a
düh és sárga irigység, hogy odaszólt a tár-
sainak.

— Ja, die Ungarn können sich sowas
erlauben. Sie haben uns seit 67 ausgeraubt.
(A magyarok megengedhetnek magoknak ilye-
neket, mert 67 óta kiraboltak bennünket)

A kalauzoló szolgának kifeszült a melle
e szavak hallatára. De nem dobta ki a ven-
déget, csak büszkén odaszólt neki, persze szin-
tén németül:

— Hisz az urak meg 300 esztendön
keresztül raboltak bennünkek azelött.

Bielohlavek szótalanul távozott. Nekünk
meg öröm látni, hogy a képviselöház magyar
szolgája legalább is olyan intelligens politikus,
mint a hangosszavu német delegátus.

— Templomszentelés Böszörményben. Nagy
ünnepe volt tegnap a hajdu-böszörményi görög-
katholikus egyháznak. Az uj román stilben épül-
kéttornyu templomot tegnap szentelték fel. A folt
szentelésre maga F i r c z á k Gyula munkácsi püs-
pök vállalkozott, aki Jankovics János kanonok és
a környék görög-katholikus papságával együtt már
szombaton érkezett Böszörménybe. A templomszen-
telésre az egész vidékröl közel 3000 fönyi közön-
ség jött el. A szertartást Firczák püspök 18 pap
segédlete mellett végezte. A czeremónia után a
püspök a tisztelgö küldöttségeket fogadta, melyek
mindegyikéhez hosszabb beszédet intézett. Délben
150 teritékü banket volt, melyen Firczák püspök
mondta az elsö felköszöntöt a királyi párra.

—A maczedóniai izgatás. S z ó f i á b ó l
jelentik, hogy a bolgár határörök több egyént,
kik a török határon át akartak szökni. letartóz-
tattak. A letartóztatottak fegyverrel és löszerrel
is el voltak látva. Bolgár politikai körökben
azt tartják, hogy legnagyobb valószinüség sze-
rint ezek a maczedóniai bizottság tagjai vol-
tak, kik Maczedóniába akartak jutni, hogy ott
a nyugalmat megzavarják.

— A László-gyermekotthon felavatása. A
József föherczeg által C i r k v e n i c á n alapitott
László-gyermekotthont ma avatták fel. Mint levele-
zönk jelenti, a régi kastélyra alig lehet ráismerni.

Pompás, hatalmas épület lett belöle, amely viruló
zöld park közepén áll. A hatalmas kapu homlok-
zatán József föherczeg czimere diszlik, mig ettöl
baka fekete márványtáblán aranyozott betükkel az
épület régi rendeltetése, jobbra pedig ugyanilyen
márványtáblán az uj rendeltetése és a nagylelkü
alapitó neve van bevésve. A gyönge, be-
teges gyermekeket felekezetre való különbség nél-
kül felveszik ebbe az otthonba, ahol a kitünö
tengeri levegö, az orvosi kezelés egészséges embe-
reket nevelhet belölük. Délelött 9 órakor a fiumeiek
lelkes „Éljen !" és „Evviva!"-kiáltásai mellett hagyta
el a kikötöt a kormányzóság „Elöre" nevü gözöse,
árbocza tetején a Habsburgok lobogójával. A hajó
fedélzetén J ó z s e f föherczeg és neje K l o t i l d
föherczegnö, leányaik E r z s é b e t és K l o t i l d ,
valamint az egész kiséret és sok meghivott, vendég
foglalt helyet. Délelött 11 órakor kötött ki az „Elöre"
gözös az összegyült sokaság folytonos zsivió-kiál-
tása közt Cirkvenica partján. A móló végén fel-
állitott gyönyörü diadaliv elött C a r polgármester
üdvözölte ö fenségeiket. József föherczeg horvátul
megköszönte az üdvözlést, mire az egész menet
folytonos taraczklövések és zsivió-kiáltások köze-
pette haladt a kies helység tisztán horvát lobogók-
kal feldiszitett föutczáján az ösi kastélyba, amely
ezelött a Szent-Pál szerzet otthona volt. Az iskolás
gyermekek hossza sorfala között az ódon szent-
egyház felé haladt a menet, ahol megkezdödött a
mise, melyen a cirkvenicai plébános czele-
brált, miután M a u r o v i c zenggi püs-
pök akadályozva volt a megjelenésben. En-
nek végeztével a plébános felavatta a László-
menhelyet; a felavatás alatt a föherczegi pár a
lépcsön állott A szertartás kezdetén és végén az
iskolásgyermekek a néphymnuszt énekelték. Ez-
után a menhelyet tekintette meg a fenséges pár és
kisérete. A kastély az Adria töszomszédságában
épült, ablakaiból gyönyörü kilátás nyilik a távoli
partokra. A kastély töszomszédságában ódon templom
áll, délre pedig gyönyörü délszaki növényzettel bo-
ritott kert terül el. A László-otthonban eddig is
kilencz beteg gyermek nyer ápolást, de már a na-
pokban megszaporodik a számuk. A gyermek-
otthonban egy árvaházi fönöknö vezetése alatt
négy magyarországi és három fiumei irgalmasnövér
müködik. A kastély megtekintése után nagy banket
volt. Az asztalfön J ó z s e f föherczeg foglalt he-
lyet, balján N i k o l i c s Ogulin föispán ült. Ma
volt J ó z s e f föherczeg idösebb leánykájának,
Klotild föherczegnönek 14-ik születésnapja és igy a
herczegkisasszonyt is minden oldalról elhalmozták
jókivánságokkal. Banket után a fenséges család a
meghivott vendégekkel együtt egynegyed 4 órakor
az „Elöre" gözössel visszautazott Fiuméba, ahonnan
a föherczeg még ma elutazott.

— A titkolózó miniszter. Darányi mi-
niszterre leginkább aprehendálnak az ujság-
irók, mert soha se mond nekik semmit. A
nagy Metternich óta ö a legtitkolózóbb minisz-
ter. Ma is körülfogták a folyosón, pedig ha-
rapófogóval sem lehet töle kivenni semmit:
Mi baj van ? — kérdék ugy déltájban, akik
az olcsóbb kenyér dolgában szerettek volna
informácziókat s látták levert, rendkivül szomoru
arczát. Darányi összeszoritotta ajkait és rohant
el a folyosón ki a korridoron és a kapun. Valami
nagy baj lehet — suttogták a háta mögött.
Egy félóra mulva visszatért mosolygó édes
ábrázattal s a kérdezösködök csoportja elött
elhaladva (kik még mindig együtt trécseltek
azóta), titokzatosan sugta egyiknek a fülébe:

— Most utólagosan már bevallhatom, mi
volt a baj, fájt a fogam, hát elmentem ki-
huzatni.

Az illetö ujságiró keserüen jegyzé meg:
— Az az átkozott fog-doktor az egyetlen

lény, aki exczellencziádból kihuzott valamit
— Jégverés. M i s k ó l c z i tudósitónk táv-

iratozza : A Forróencs melletti Gibarton és környé-
kén vasárnap borzasztó jégesö pusztitott, mely a
vetésekben és a gyümölcsösökben roppant károkat
okozott.

— Wlassics a Theresiánumban. B é c s b ö l
táviratozzák: Dr. Wlassics Gyula vallás- és közok-
tatásügyi miniszter ma meglátogatta a Theresiánu-
mot, hogy az ott tanuló magyar ifjak felett szem-
lét tartson. Br. P i d o 1 1 igazgató a tanári kar élén
fogadta a misztert, aki az összes magyar növendéket
bemulattatta magának. A miniszter számos kérdést
intézett a növendékekhez és szorgalomra buzditotta
öket, hogy majdan hazájuknak hasznára váljanak.
Az igazgató mintegy 13 osztrák növendéket, akik
a magyar nyelv tanulására jelentkeztkeztek, is be-
mutatott a miniszternek.

— Ez is párbaj ! E g r i levelezönk irja:
Véres párbaj volt tegnap Egerben az érsekkertben.
A dolog története röviden ez. K l e i n Lajos reál-
iskolai I. osztályu tanulót mélyen megsértette Se1-
m e c z y Gábor reáliskolai I. osztályu tanuló. Ter-
mészetes, hogy ilyen dolgot két I. osztályu tanuló
csakis párbajjal intézhet el. Meg is választották a
tanukat — akik sokat tárgyaltak és végre abban
állapodtak meg, hogy három ködobás döntse el az
igazságot. Selmeczy fejébe, Klein pedig arczába
kapott ütést egy-egy kövel. A vér láttára a „segé-
dek" beszüntették a további dobálást. A felek ki-
békülve távoztak a véres párbaj szinhelyéröl.

— Kiesett a vonatból. B a t i s z t a József,
19 éves hajós Orsováról a fövárosba utazott. Kö-
bányánál kinyitotta a vaggon ajtaját, hogy friss
levegöt szivjon, de eközben oly szerencsétlenül esett
ki a sinekre, hogy fejét összezuzta. Eszméletlen
állapotban került a Rókus-kórházba.

— Föirobbant gyógyszertár. Borzasztó rob-
banás történt Francziaországban, az Orne departe-
ment-beli F 1 e r s gyógyszertárában tegnapelött este
9 órakor. Az asztalok, a padló, az ajtó és az abla-
kok teljesen szétrombolódtak. A szétrombolódott fa-
darabok az utczára röpültek és sok embert meg-
sebesitettek. Sok kárt tett a robbanás a szomszédos
üzletekben és lakásokban is. A gyógyszertárban
levök mind sulyosan megsebesültek, közülük kettö
életveszélyesen. A szolgák és a lakók közül is. töb-
ben megsebesültek. Hogy mi okozhatta a robbanást,
azt még nem deritették ki és aligha fogják is meg-
tudni, mivel a robbanás pillanatában az egész gyógy-
szertár lángba borult. A tüz még inkább fokozta a
veszedelmet, mert senkinek sem volt bátorsága a
gyógyszertárba bemenni. A tüzoltók is nagyfélve
oltogatták a tüzet és csak késö éjfélkor tudták tel-
jesen elfojtani. A kárösszeget még nem állapitották
meg, azt azonban tudják, hogy sok ezer forintot
tesz ki. A vizsgálatot meginditották.

— Járványos betegségek. K o l o z s -
v á r i tudósitónk jelenti, hogy több kolozsvári
megyei községben sulyos kimenetelü pellagra-
betegedések fordultak elé. A járvány terjedé-
sének megakadályozására a föorvos az illetö
községekbe leutazott és a szükséges intézkedé-
seket megtette. — S z i k s z ó n — mint le-
velezönk jelenti — a difteritisz-járvány any-
nyira terjed, hogy valamennyi iskolát bizony-
talan idöre bezártak.

— Katona tisztek verekedése. Z á g r á b i
tudósitónk jelenti, hogy B e l o v á r o n nagy
botrány tartja izgalomban a lakosságot. A mult
héten történt, hogy abba a vendéglöbe, amelyben
M. U. gyalogoshadnagy ült, belépett N. honvéd-
föhadnagy, kivel a hadnagy haragban van. A föhad-
nagy, állitólag, M. hadnagyot meglökte, mire ez
k a r d o t r á n t o t t é s a f ö h a d n a g y o t
f e j é n s u l y o s a n m e g s e b e s i t e t t e .
A vizsgalatot meginditották.

— A kártyavetés eredménye. Pénteken Tisza-
Polgárra egy fiatal oláh czigányasszony vetödött
be, ki minden háznál kinálgatta kártyavetö müvé-
szetét Enczi János földmives házát is megláto-
gatta, kinél csak egy idösebb asszony és két leány
volt otthon. Ezek eleinte vonakodtak kártyát vet-
tetni, de az oláh czigányasszony ékes beszéde
felébresztette bennök a kiváncsiságot. Ekkor az
oláh czigányasszony elöadta, hogy a kártyavetés
csak akkor lesz érvényes, ha az idösebb asszony
elmegy a huszadik házba és a leányok minden se-
lyemkendöt, ruhát összeszednek és összekötnek egy
csomóba. Az oláh czigányasszony szava parancs
volt, teljesitették szavát, az idösebb asszony elment
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a huszadik szomszédba, amikor is a czigányasz-
szony — hogy minél foganatosabb legyen a kártya-
vetése — egy üvegcsét vett elö, melyet a két
leánynak meg kellett szagolni . . . Ezután a két
leány elaludt s a már akkor csomagba kötött se-
lyemkendöket a más értékes holmikat a czigány-
asszony magához vette és eltünt vek a községböl.
A csendörök a nyomozást azonnal meginditottak
ellene s rövid idö alatt Nánáson sikerült elfogni a
kártyavetö czigányaszszonyt, akit visszakisértek
Polgárra.

— A lakatosok bajai. A napokban megtörtént,
hogy a lakatos-ipartestületnek a dohány-utczában
levö munkásközvetitöje elött egy lakatossegéd meg-
vert egy rendört. A rendör emiatt a lakatossegédet
följelentette a rendörségnél, mely nagy szigoruság-
gal jár el a többi lakatossegéd ellen is. Tegnap
egy csapat rendör körülfogta a munkaközvetitöt és
az utczán meg a helyiségben ácsorgó segédeket
bekisérte. Vagy hetven lakatossegéd került a VII-ik
kerületi kapitányság elé, ahol T ó t h Lajos rendör-
kapitány valamennyit elitélte 3 forinttól 30 forintig
terjedö pénzbüntetéssel, esetleg 1—2—3 napi el-
zárásra. Az elitéltek felebbezni akartak, de a kapi-
tány kijelentette, hogy ehhez nincs joguk. Azután
valamennyit kiszállitották a tolonczházba, ahonnan
büntetésük kitöltése után a legtöbbjét valószinüleg
eltolonczolják.

— Vasuti balesetek. A Brassóból Budapestre
induló személyvonat tegnap este Apácza állomás
közelében, a hova este 9 órakor szokott érkezni, a
267. számu örház mellett levö átjárónál elgázolt
két lovat. Az ör ugyanis elszunnyadt és elmulasz-
totta a sorompókat leereszteni, minek következtében
M á r t o n Miklós apáczai lakos a sineken át akart
hajtani. Az épen oda érkezö vonat felforditotta a
kocsit és a két lovat elgázolta. A kocsiban ülö öt
utas jelentéktelenül megsebesült. Az ör ellen meg-
inditották a vizsgálatot. — P á r i s b ó l táviratoz-
zák : A Baselböl jövö gyorsvonat ma délután két
órakor a f o u l a i n i állomásnál összeütközött egy
posta-vonattal. Több ember megsebesült.

— Öngyilkossági kisérlet a börtönben. O r t e 1
Gyula 23 éves pinczért valami apróbb lopásért a
VII. kerületi kapitányságra kisérték, majd letartóz-
tatták. Alig volt pár perczig a börtönben, zseb-
kendöjét a nyakára csavarta oly erövel, hogy ful-
doklott, amikor Halász János rendör észrevette s
megszabaditotta a köteléktöl. Az illetön e közben
oly heves szivgörcs vett eröt, hogy eszméletlen álla-
potban szállitották a Rókus-kórházba.

= Legjobb minöségü és szintartó harisnyák
és sportruházatok a legnagyobb választékban Heyek
Adolfnál IV., Szervitartér 8, „Vadásznöböz"

= Linhart Vilmos festö müintézetét ajánljuk
szinházi diszletek, czimerek, kávéházi és egyéb festések
elkészitésére. Budapest, VII, Hunyady-utcza 27. Telefon.

A spanyol haditengerészet.
A spanyol tengeri hadierö kerek számban

13500 képzett tengerészszel rendelkezik, nem szá-
mitva a tengeri gyalogság és tüzérség 8500 embe-
rét. Aki egy spanyol hadihajó fedélzetén hosszabb
ideig élhetett, meg lesz gyözödve e tengeri erö ki-
tünö voltáról. Fárasztó, folytonos szolgálat és szi-
goru fegyelem képezik a spanyol tengerész életének
legjelentösebb vonásait Szolgálata nem közönséges
akarateröt, a tengerészélet igaz szeretetét és jó
adag nélkülözést követel meg.

Energikus, becsületes jellem, majdnem gyer-
mekies nyiltszivüség és jó sziv jellemzik a spanyol
matrózt kiváltképen. Szolgálati szabályai sokkal
szigorubbak, mint a szárazföldi hadseregben, köte-
lességei sulyosabbak, szolgálati ideje hosszabb. Hu-
zamos tartózkodást a kikötöben nem igen szeret,
csak a veszélyekben, áldozatokban gazdag tenge-
részéletért rajong. A tisztességes, energikus, lojá-
lis jellemek többségben vannak közöttük, de hideg-
vér és bátorság valamennyinek tulajdona. Az idö-
sebb tengerész szereti gunyolni a rekrutának gyer-
mekes, fejletlen alakját és gyakran ülteti fel a
Barco fantazmáról, a Real Pantufloról vagy a ko-
mikus Tio Corandoról szóló mesékkel.

A spanyol tengerésznek a kikötöben való
viselkedéséröl bátran lehet következtetni szükebb
hazájára. Az andaluziai egyenesen a csapszékbe
siet, a gallegoi ügyes-bajos dolgait intézi el, a
cataloniai pedig hamarabb tér vissza a fedélzetre

mint ahogy szabadságideje letelt. Mindannyi csak
a tengerért él.

A napkelte a munka kezdetét jelenti a
fedélzeten.

Alig harsan fel az ébresztö, alig hangzik el
az imára hivó kürtjel, már megszólal a kormányos
hangja:

— Santos y buenos dias. Fuera pareza, arriba
muchachos (Félre a lustasággal. Elöre fiuk!) A
legénység fele azonnal a munkához lát, mig a
másik fele reggelijét— kávét, kétszersültet, egy ke-
vés füstölt hnst — fogyasztja el.

Megkezdödik a fedélzet tisztitása. Négy vagy
öt sor, mindegyikben nyolcz-tiz ember, seprükkel
felfegyverkezve halad visszafelé, vizzel és homokkal
dolgozva, mialatt a kormányos hangja megszólal:

— Largo escobas (fel a seprükkel!)
A tengerész mezitláb, feltürt nadrággal végzi

a tisztitást, majd a hajó orrán mosakodik és ezt
is oly pedánsan végzi, mint a fedélzet tisztitását.
Uj kürtszó uj munkára hi. A napnak többi részét
a fémek, lövegek, fegyverek tisztitása ét gyakorla-
tok töltik be, a munkát csak az ebéd és vacsora
ideje szakitja meg.

Ebédkor a battériának tágas terét a lövegek
között mindkét oldalon kis asztalok foglalják el,
amelyeknél már mindenki ismeri helyét. A legidö-
sebb osztja szét a kenyeret, az ételeket és bort, ö
hoz a konyhából ujabb készletet. Fedetlen fövel
eszik a legénység, fedetlen fövel megy keresztül a
termen az örtiszt. Mikor pedig ujabb kürtszó az
ebéd végét jelzi, villámgyorsan tünnek el az aszta-
lok, edények. Ily étkezés a fedélzeten határozottab-
ban ünnepélyesebb, mint a szárazföldön. A munká-
ban gazdag napot ima rekeszti be,

A tisztnek mindennél a foglalatosságnál
jelen kell lennie. Ehez járulnak a gyakori örszol-
gálatok, melyek a tengeren 4, a kikötöben 24 óráig
tartanak. A tisztnek ez idö alatt nem szabad pi-
hennie és nehéz szolgálata még nehezebbé lesz a
viharos napokon és éjeken.

A spanyol tengeri hadapród teoretikus kikép-
zését három éven át a ferroli „uszó tengeri isko-
lán", az „Asturias" fregattán nyeri, gyakorlati
kiképzésének helye a „Nantilus" corvette fedél-
zete, majd a cartegenai torpedóiskola. A tiszttöl
nagy képzettséget követelnek és minden rangemel-
kedéshez hosszu gyakorlati szolgálat és egy vizsga
letétele kivántatik meg.

A tisztek sorában különben karakterisztikus
tipusokkal találkozunk; a spanyol tengerésztiszt
minden komolysága mellett is szeretetreméltó és
elözékeny.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Az orvos. Az orvos, The Medicin-Man, ez a

legujabb londoni szinházi szenzáczió czime. A czim,
ugyebár, eléggé egyszerü? De amilyen egyszerü
emez, épen oly rettenetes a darab tartalma, Trail
és Hichens ölfelvonásos darabjának meséje a kö-
vetkezö: Tregenna doktor, akinek szerepét a nagy
I r v i n g játszotta, csodálatos ember. Magnetikus,
ellenállhatatlan tekintetü, vas energiáju és nagy
tudományu ember. Különben elmeorvos és betegeit,
vagy mint ö szokta mondani, mediumait, csupán
a tekintetével gyógyitja. Pácziensei közül kettövel
foglalkozik különösen sokat: egy deliriumos kikötöi
munkással, akit akkor fékezett meg, mikor a tem-
plom elött a pap jelenlétében verte a feleségét, a
másik London legszebb és legbájosabb leányainak
egyike, Belhurthst lord leánya, lady Sylvia. (Ezt
a szerepet Irving hirneves partnere, Ellen Terry
játszotta.) Az orvos nem volt mindig olyan hideg-
szivü. Valamikor szerelem is hevitette most már
csak a tudományért lángoló szivét, de — vesztes
fél maradt. Abban a pillanatban, mikor elöször
látja meg Sylviát, észre lehet rajta venni, hogy
nem volt szerencséje a szerelemben. Belhurthst
lord elárulja Tregennának, hogy a felesége meg
örült és a tébolydában is halt meg. Attól tart te-
hát, hogy talán a leányának is van hajlama az
örültségre. A fiatal teremtésnek sok kéröje van
köztük nem egy olyan, akihez szivesen adná. Addig
azonban, mig meg nem gyözödött elméje teljes ép-

ségéröl, nem akarja férjhez adni Tregennára bizza

tehát, hogy figyelje meg s ha szükséges, vigye el
az intézetbe.

Az orvos néhány napi megfigyelés titán —
amelyröl azonban a leány semmit sem tudott —
kijelentette az apa elött, hogy lady Sylviát magával
kell vinnie, mert állapota rövid idö mulva aggasz-
tóvá válik. Tregenna megtudta a leánytól, hogy ki
volt az anya és kiderült, hogy az ö ideálja volt,
aki kökeménynyé tette a szivét azzal, hogy nem
viszonozta a szerelmét. Azt már aztán tudta mi
orvos, hogy miért örült meg az asszony. Bontan
vágyott a rettenetes erejü orvos és elméjében ret-
tenetes eszme fogamzott meg.

— Ha gyógyitani tudom az elmebetegséget,
— mondta sötét indulattal — miért ne tudnám be-
oltani is? Azt tudja, hogy Sylviának semmi baji
sincs. Az apának mondott diagnozis hazugság volt,
amelyet akkor eszelt ki, amikor még nem volt meg
fejében a boszu gondolata, csak valami sejtelmes
érzés parancsolta neki, hogy keritse hatalmába a
leányt. Az ördögi lelkü orvos nagy örömmel látta
néhány nap mulva, hogy rettentö munkája sikerül,
a leányon már jelenkeznek az örültség szimptomái.
Már-már örülni kezd gyözelmének. Ekkor azonban
megtudja, hogy a lord nem töle hóditotta el az
asszonyt, hogy ö semmit sem tudott jegyesének
vele, az orvossal való barátiágáról; megtudta to-
vábbá azt is, hogy a leány nem saját hajlamát kö-
vette, hanem a szülöi parancsnak engedelmeskedett;
mikor kezét a lordnak nyujtotta. Az orvos most nagyon
megbánja, hogy a leány ellen ezt a merényletet
elkövette. Meggyógyitja hát Sylviát és gyógyultan
viszi haza az apához.

Sylviát gyakran látta az intézetben a deliriu-
mos kikötöi munkás. Tregenna tervéröl semmit
sem tudott ugyan, de azért nagyon érdeklödött
Sylvia iránt, akihez nagy szerelmet érzett. Mikor
az orvos hazavitte apjához a leányt, a deliriumos
ember örjöngeni kezdett, hogy megfosztják ideális
szerelme tárgyának látásától. Már most minden
dühével az orvos ellen fordult, aki az ö akaratát
eddig teljesen lenyügözte. Aranyosba játszó májusi
hajnali szürkületkor megöli a deliriumos munkái i
hatalmas, földöntuli erejü embert, á nagy orvost
Ezzel végzödik az elejétöl végeig rémséges dráma,

* Delli Emma kisasszony — mint értesülünk —
kilépni készül a Vigszinház kötelékéböl. Nem igen
adunk hitelt e hirnek, mert tudjuk, hogy Delli a
szinház egyik legtehetségesebb és legkedveltebb,
tagja. Nem hisszük, hogy a Vigszinház, mely már
annyi jeles müvészt veszitett rövid fennállása óta,
elengedi menni e jeles müvésznöt, kit a közönség
kedvel és ki oly jó szolgálatot tehet az intézetnek,
mint a szerzödött tagok közül csak kevesen,

* Ifjukori bálemlékek. Ezen a czimen Da-
s c h á n Achill, a temesmegyei volt alispán, négy
keringöt irt zongorára. A füzet ára 3 korona és
minden zenemükereskedésben kapható.

* Jótékony elöadás. A Vigszinházban kedden,
május 17-én, jótékony elöadás lesz a „Budapesti
Ujságirók Egyesülete segitö-alapja javára. Az elö-
adás programmját, mely a legérdekesebb szinpadi
specialitásoknak lesz a foglalatja, most állitják össze
s e napokban adják közre. Jegyek már most elö-
jegyezhetök, a budapesti ujságirók egyesületében
(Károly-körut 4.) és a Vigszinház pénztáránál.

* Kisfaludy-szinház. A Kisfaludy-szinházban
holnap „Rip van Winkle" kerül szinre. Ez alkalom-
mai lép fel elöször C s á k y Ferencz, a szinház
ujonan szerzödtetett baritonistája, aki azelött Nyit-
rán énekelt. Fellép továbbá P a j o r Emilia, akit
régóta ismer a fövárosi közönség.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
: A Schenk könyve magyarul. A bécsi

professzor könyve, amely a nemi viszonyra
gyakorolt befolyást tárgyazza s amelyet már
ismertettünk, ma már magyarul is megjelent.
Lampel Róbert adta ki s a csinos kötet ám
2 forint A magyar kiadáshoz dr. Schenk Lipót
a következö elöszót irta:

Örömteljes érzés vonul át a lelkemen, midön
azzal dicsekedhetem, hogy szülöföldem lakosainak
müveim egyikét magyar nyelven adhatom át

Távol azon helytöl, hol kiképzésem elsö

Kedd, május 10.
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alapja vettetett meg, a tudományos tevékenységnek
szenteltem magam és második hazámban oly fel-
tételben részesültem, melynek következtében a
a természettudományok elömozditásában közre is mü-
ködtem.

Életemet csak Magyarországnak a müvészet
és tudomány minden terén tett örvendetes elöhala-
dása viditotta fel, ugy, hogy öreg napjaimban is
büszkeséggel mondhatom, hogy szülöföldem, mely-
ben életem elsö éveit töltöttem, Magyarország, oly
ország, mely a kulturában minden tekintetben ki-
magaslik.

Elvárom tehát, hogy honfitársaim — tekin-
tettel a feldolgozott tárgy nehézségére — oly igaz-
ságosak lesznek, hogy velem szemben a teljes
szigort alkalmazzák; a hivatottak a megvetett ala-
pon tovább kutassanak és munkálkodjanak,

1898. május havában.
Schenk.

(Örményröl, Magyarország.)

FÖVÁROS.
(10 állás és 166 pályázó.) Az ujonan szerve-

zett községi óvónöi állásokra hirdetett pályázat he-
tedikén, délben 12 órakor lejárt. Az eredmény fé-
nyes — avagy inkább megdöbbentö és szomoru,
mert a tiz állasra nem kevesebb m i n t 166 pá-
l y á z ó j e l e n t k e z e t t . Annál szomorubb ez
a körülmény, mert a tiz állás tulajdonkép m á r
b e v a n t ö l t v e ideiglenesen (a fövárosnál min-
dig elöbb töltik be az állásokat s csak azután ir-
lik ki a pályázatot), söt ezen fölül is van még három
olyan, aki már egy éve ideiglenesen müködik. Ma-
gától értetödik, hogy az ideiglenes személyzetet
fogják elsö sorban elönyben részesiteni s igy azok,
akik jelenleg szolgálatban nincsenek, a b s z o l u t e
n e m i s s z á m i t h a t n a k a m e g v á l a s z -
t á s r a . A százötvenhárom idegen pályázó
közül mindössze tizenhetet fognak jelölni,
a többi 136 szóba se jön s még az a reménye
sem fog megmaradni, hogy rövid 1—2 év alatt be-
jusson a városhoz, mert ha ujabb állásokat szer-
veznek, elsö sorban megint azokat fogják alkal-
mazni, akik jelölve voltak (szóval, akiknek: protek-
toruk van), de megválasztva nem lettek. — De
szomoru ez a nagy konkurrenczia azért is, mert a
pályázók legnagyobbrésze k e n y é r n é l k ü l
van s nem tudja öket elhelyezni a kultuszmi-
niszter se. Az óvóképezdék sokkal több óvónöt ké-
peznek, mint amennyire szükség van. Ha a kisded-
óvásról szóló törvényt mindenütt teljes egészében
végrehajtanák, nem volna semmi baj, de sajnos,
ez a törvény egyelöre még csak programmnak te-
kinthetö, melynek végleges keresztülvitele, épen
ugy mint a népoktatási törvényé, évtizedeket fog
igénybe venni. Maga a föváros is, mely egyike a
leggazdagabb törvényhatóságoknak s mely aránylag
óriási összegeket fordit kulturális czélokra, nem
képes vagy legalább nem siet egyszerre végrehaj-
tani a törvényt. A lakosság számát véve alapul,
szükség volna l e g a l á b b 60—70 ó v ó d á r a
é s n i n c s t ö b b 25-nél. S ha a föváros nem
tesz elegét törvényben elöirt kötelezettségének, mit
tegyenek a szegényebb városok és még szegényebb
községek?

A mult hónap számokban.
A föváros közigazgatási bizottsága ina tar-

totta rendes havi tanácskozását a közbiztonság, köz-
egészség, adó, közoktatás ügyének mult havi álla-
potáról. Két nevezetesebb momentuma volt az érte-
kezletnek. Az egyik a s e b e s k o c s i h a j t á s
miatt való interpelláczió, amelyre a rendörség kép-
viselöje megnyugtatásképen azt felelte, hogy van
erre szabályrendelet is, a másik pedig az adófel-
ügyelöség jelentése, amely szerint szaporitani kell
az adószámviteli hivatal személyzetét, mert igy az
a d ó b e h a j t á s n e m k i e l é g i t ö .

A rendörség jelentése szerint a föváros sze-
mély- és vagyonbiztonsága, április hónapban ked-
v e z ö volt. A rendörség tudomására 1166 bün-
tetendö cselekedet jutott. Ezek közöl az ember élete
és testi épsége ellen irányult 186. A vagyon elleni
büncselekedetek száma 837 volt. A bünügyi osz-
tálynál 337 egyén volt elözetes letartóztatásban : a
fogház- és tolonczügyi osztálynál pedig 2369.

G e 1 1 é r i S z a b ó János személyes tapasz-
talatból tudja, hogy a rendörség épületének kör-
nyékén, a lánczhid tájékán, a sebes hajtás miatt
folytonosan veszélyeztetve van a közönség szemé-
lyes biztonsága. Legutóbb S á r k á n y Józsefet, a
királyi tábla elnökét is elgázolta egy bérkocsi s
csak a véletlennek köszönhetö, hogy Sárkány su-
lyosabb sérüléseket nem szenvedett.

P e k á r y József fökapitányi helyettes azt
feleli, hogy a rendörség megteszi a kellö intézkedé-
seket és alkalmazza a büntetéseket. A bizottság ezt
a jelentéssel együtt tudomásul vette, s áttértek az
iskolák ügyére.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter azt
akarja, hogy a t a n k ö t e l e s gyermekek össze-
irása az eddigi módon történjék. Halmos János
polgármester megjegyzi, hogy a tanács a legköze-
lebbi közgyülésen tesz ebben az irányban elöter-
jesztést, még pedig a statisztikai hivatal fönökéllek
javaslata értelmében, aki, mivel a külön összeirás
10.000 forintba kerülne, helyesebbnek tartaná, ha
az összeirás az 1900-ban tartandó általános nép-
számlálás alkalmával történnék. Helyeselték.

Az adófelügyelö jelentése szerint áprilisban
e g y e n e s adóban az á l l a m p é n z t á r n á l
778,598 forint 76 krajczárt fizetlek be. Tavaly
áprilisban 740,565 forint 88 krajczárnyi volt a be-
fizetés. A f ö v á r o s i adópénztárnál befizettek
263,617, a mult év április havában pedig 301,374
forintot. E szerint az összes eredmény április hóban
a tavalyinál 275 forint 88 krajczárral k e d v e -
z ö b b . Megjegyzi az adófelügyelö, hogy ez a cseké-
lyebb eredményü befizetés részben a rossz gazda-
sági viszonyoknak, föleg azonban annak tulajdonit-
ható, hogy az adószámviteli hivatalok a szükséges
személyzettel nem rendelkeznek s igy a behajtás
közül nem képesek a kellö intézkedések megtételére.
Bélyeg- és jogilleték czimén befolyt április hóban
749*538 forint 36 krajczár, 154,217 forint 12
krajczárral több, mint tavaly ilyenkor.

A közegészségi állapot márczius havához ké-
pest nem igen változott. Meghalt áprilisban, 1208.
A heveny-ragályos betegségek száma 114 esettel
a p a d t . Vörheny 19, difteritisz 53 esettel tolt
kevesebb. Élve született április hónapban 1828
gyermek, meghalt 1208 ember. Tudomásul vették
s ezzel az ülés be is végzödött.

VIDÉK.
* (Hivatalvesztes tanácsos.) Hevesmegye fe-

gyelmi választmánya — mint levelezönk táviratozza
_ K e m é n y János gyöngyösi városi tanácsost
hivatalos teendöinek mulasztása miatt hivatalos
állásának elvesztésére itélte.

* (Uj fögondnok.) A mezöturi evangélikus re-
formátus egyházkerület a napokban tartotta fögond-
nok- és presbyter választó gyülését, mely alkalom-
mal négy jelölt közül dr. N y i r y Kálmán ügy-
védet választották meg egyházi fögondnokká.

* (A szatmári népgyülés.) A szatmár-németi
függetlenségi polgárság tegnap délelött tartotta meg
az önálló vámterület érdekében összehivott közgyü-
lését, amelyre a fövárosból. Kossuth Ferencz, Hen-
taller Lajos, Papp Elek, Boda Vilmos és Kende
Béla országgyülési képviselök is Szatmárra utaztak.
A budapesti vendégeket a vonatnál nagy számu
közönség fogadta és Urai Géza szatmári független-
ségi pártelnök üdvözölte. A közgyülést a piacz-té-
ren délelött 11 órakor tartották meg, több ezernyi
nép érdeklödése mellett. Uray Géza elnök nyitotta
meg a közgyülést és bemutatta a fövárosi vendé-
geket. Ezután Kossuth Ferencz hosszabb beszéd-
ben fejtegette a vámközösség hátrányait, az ország
veszteségeit, amik szerinte évi hatvanmillió forintra
rugnak. Csupán az osztrákoknak van szükségük a
vámközösségre, mert ha ez nem volna, ugy ipari
czikkeik a nyakukon maradna, holott mi a buzán-
kat, gabonánkat el tudnók fogyasztani. A buzaárak
csökkenésének is a vámközösség az oka. Ha
jó termés van, a buza ára folyvást esik,
ha pedig rossz a termés, akkor nincs mit el-
adni jó árakon. Iparunk csak akkor fejlödhetik, ha
önálló vámterületünk lesz, erre tehát okvetetlenül
szükség van. Elkerülhetetlenül szükséges, hogy az
önálló vámterület utján nyert vámjövedelem egy
részéböl a földadót csökkentsük, más részéböl az
olcsó hitelt elömozditaná. Végül arra buzditotta a
népet, hogy a gazdasági függetlenség kivivására tö-
rekedjék és foglaljon állást az önálló vámterület
mellett. A tetszéssel fogadott beszéd után Boda
Vilmos, Hentaller Lajos, Papp Elek és Kende Béla

szólaltak fel. Mindannyian az önálló vámterület
mellett beszéltek. Végül Urai Géza elnök határoza-
tilag kimondta, hogy a népgyülés a képviselöházhoz
feliratot intéz, amelyben az önálló vámterület és
nemzeti bank fölállitását követelik. Ezzel a népgyü-
lés véget ért. Délután 200 teritékü banket volt a
képviselök tiszteletére.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Eltolonczolt jogász. Mikor a rendörség

kiutasitotta a budapesti szocziáldemokraták vezetöit,
többek közt eltolonczolták S z a b a d o s Sándor
joghallgatót is, aki a munkások pártjának egyik
legfanatikusabb agitátora volt. Szabados Sándor
tanult, világlátott fiatal ember. Látogatta a párisi
és a lipcsei egyetemet is, és csak két évvel ezelött
került Budapestre, ahol minden idejét a munkás-
pártnak szentelte. Legutóbb izgatás miatt sajtó-
perbe fogta a királyi föügyészség „A h a z a
m e g m e n t ö i " czimü czikke miatt, amelyet a
„Népszavá"-ban tett közzé. A paraszt-szocziáliz-
mussal foglalkozik és azt irja, hogy nem hallgatják
meg a szegény munkások panaszát, hanem ahelyett
katonákat küldenek a nyakukra, gyalázatos erö-
szakkal a fegyverek elé kergetik öket. „És mi lett
az eredmény? Egy sereg nyomorult proletár a
fübe harapott, a tekintetes al- és föszolgabirák, a
nagyságos és méltóságos al- és föispánok pedig
várják a rendjelet, mert hiszen ök megmentették a
hazát." Mára tüzték ki ügyében az esküdtszéki
tárgyalást. Szabados nem jelent meg, hanem
Komáromból a következö levelet küldte Zsitvay
Leónak:

Elnök ur!
Minthogy a vádlevelet április hó 28-án, tehát

k é s ö n kaptam, nem jelenek meg. Kérek uj
határnapot, de azon is csak ugy leszek ott, ha
a b i r ó s á g m e g e m b e r e l i m a g á t
s l e t ö r i a r e n d ö r s é g s z a r v a i t
azzal, hogy salvus conductust ad részemre. Nem
akarom ugyanis, hogy Budapestre érkezve a
t o l o n c z h á z b a z á r j a n a k a k ö z -
v e s z é l y e s c s a v a r g ó k k ö z é ; mint
C s i z m a d i a Sándor barátommal tették.

Tisztelettel
F. Szabados Sándor,

Minthogy Szabados a vádlevelet csakugyan
késö kapta meg, az esküdtszéki tárgyalást e l h a -
l a s z t o t t á k .

— Tarnóczy Gusztáv ügye. A budapesti VI.
kerületi járásbiróság ma foglalkozott azzal az 52.000
forintos végrehajtással, amely alapját képezi a
Fehér-örökösök által T a r n ó c z y Gusztáv ellen
emelt büntetö feljelentésnek. Tarnóczy egy régi
közjegyzöi okirat alapján foglaltatott az örökösök tu-
lajdonát képezö gépüzletben. A végrehajtást szenve-
dettek kérésére a biróság ideiglenesen felfüggesz-
tette a további lépéseket és M a s s a n e k Rezsö
királyi járásbiró ma döntött ebben a kérdésben.
Miután a biró letárgyalta az ügyet, akként határo-
zott, hogy a v é g r e h a j t á s t k o r l á t o z t a
40.000 forintra, mert ily összeg erejéig Tarnóczy kö-
vetelése valódinak látszik. Fehérek az egész köve-
telést igaztalannak hiszik s felebbeznek, ami any-
nyit jelent, hogy a végrehajtás tovább is függöben
marad.

= Letartóztatott gavallér. 0 l t e á n u Sán-
dort, akit okirathamisitás miatt letartóztattak, ma
már kihallgatta Z e l e n k a vizsgálóbiró és kihir-
dette elötte a letartóztatást elrendelö végzést. Olte-
ánu Sándor valamikor nagy szerepet vitt Budapes-
ten az orfeumokban. Azt mondják, hogy 200,000
forintnyi örökségének e g y esztendö alatt hágott a
nyakára, ami elég szép rekord. Olteánut a buka-
resti törvényszék országosan körözteti.

= Az elcsapott rendörirnok. Megirtuk, hogy
Fets Emil rendörirnokot többrendbeli csalás miatt
letartóztatták. Ma kisérték át az ügyészséghez s
ennek inditványára a törvényszék elrendelte a vizs-
gálatot. Fets Emil egyelöre vizsgálati fogságban
marad.

— Gyilkos testvér. A királyi kuria ma é l e t -
f o g y t i g t a r t ó f e g y h á z r a itélte S z i e t -
1 i k András trencséni napszámost, aki testvérét,
Szietlik Bálintot és annak feleségét meggyilkolta.
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Csöndélet Brassóban.
— Nemzetiségi sajtóper. —

A zöld-szászok lapja, a „Kronstadter Zeitung"
czimü Brassóban megjelenö napilap ellen a maros-
vásárhelyi királyi törvényszék, mint sajtóbiróság,
az ottani királyi ügyész följelentésére meginditotta
a sajtópert.

A sajtóperre a ,,Kronstadter Zeitung"-nak egy
márczius 16-án „Eine Feier des 15. Marz in Kron-
stadt" czimen megjelent vezérczikke adott okot.

A brassói rendörség tudvalevöleg a legbrutá-
lisabb módon lépett fel az 1848. évi márczius
15-dikét ünneplö közönség ellen. M e g t i l t o t t a
a S z ó z a t n a k é n e k l é s é t , söt katonai
karhatalmat vett igénybe az ünnepélyröl tömegesen,
hazafias dalok éneklésével hazatérö közönség szét-
oszlatására.

Ebböl az alkalomból irta a „Kronstadter
Zeitung" az inkriminált vezérczikket és abban a
legaljasabb kifejezésekkel illette ugy a magyarsá-
got, mint a föispánt, aki a botrányoknak személyei
közbelépésével véget vetett.

Az ünneplö magyarokat f o r r a d a l m á -
r o k n a k , c s a v a r g ó k n a k , c s ö c s e l é k -
n e k , a márczius 15-dikének ünneplését büntetendö
cselekménynek, a föispánt pedig a tömeg felbujtó-
jának nevezte, a k i t l e k e l l e t t v o l n a
a z o n n a l t a r t ó z t a t n i .

E miatt a czikk miatt inditották meg rágal-
mazás és becsületsértés miatt a sajtópert és nem-
csak a magyarok, hanem sokan a szászok közül is
nagy érdeklödéssel várják annak kimenetelét

A „Kronstadter Zeitung" ugyanis még ezelött
hat évvel, amidön a brassói szászok és magyarok
egyértelmü határozattal megalakitották a brassó-
vármegyei szabadelvü pártot, egyik leghivebb szó-
szólója volt a magyarok és szászok békés együtt-
élésének. Midön azonban két évvel utóbb szerkesztö-
változás állott be és K o r o d i Lajos, egy hétfalusi
csángónak a németországi egyetemekröl akkor haza-
tért elszászosodott unokája lett a lap szerkesztöje,
a „Kronstadter Zeitung" irányt változtatott és a
legdühösebben kezdett támadni mindent, ami ma-
gyar. A lap körül lassankint egy kis gárda képzö-
dött olyan tanárokból és papokból, akik akkor tér-
tek haza a németországi egyetemekröl és akik a
külföldön magukba sziva a pángermán szellemet,
Tiszafelé akarták terelni a régi szász privilégiumos
idök felé a szászok fejlödésének óramutatóját.

Hogy ezen törekvéseiknek eredményt biztosit-
hassanak, ugy a társadalomban, mint a politikában
minden tért a maguk hatalmába igyekeztek keri-
teni, aminek következtében összeütközésbe jöttek
az idösebb szászokkal, akik ez uj gárda tagjait,
éretlen fiatalságukra való czélzással ,,zöld"-eknek,
„die Grünen" nevezték el. Igy ütött ki a harcz a
,,zöldek" és az idösebb szászok között, akik ma-
gukat „mérsékelt"-eknek nevezték és kényszeritve
látták társadalmi és politikai pozicziójuk megvédése
czéljából külön lapot, a ,,Kronstadter Tageblatt"-ot
alapitani.

A két szász lap és annak hivei hovatovább
ádázabb küzdelmet folytattak egymással. A magya-
rok a kormánypárti mérsékelt szászok mellett fog-
laltak állást, aminek következtében a ,,zöld" lap
sokszor emlékezett meg róluk a legdurvább szit-
kokkal. A ,,Kronstadter Zeitung" izgatásaival hiveit
annyira fanatizálta, hogy nem egyszer véres vere-
kedésre került a dolog ,,zöld" szászok és ,,mér-
sékelt" szászok között, söt — ami a szászok közt
szokatlan — még a szabadelvü párthoz tartozott
szász papokat is insultálták a saját hiveik. Ezen
idöben sok dolguk Tolt a szászoknak politikai jel-
legü verekedések miatt a királyi járásbiróságnál és
a bünfenyitö törvényszéknél és nem egy fizette meg
pénzbüntetéssel és fogházzal politizálási szenvedé-
lyét. Sajnálni lehet, hogy mindezen alkalmakkor a
félrevezetett tévelygök bünhödtek és s o h a s e m
az, a k i a z e g é s z kárhozatos i r á n y -
n a k a f ö a p o s t o 1 a . Végre azonban megun-
ták a ,,zöld"-ek is a vezérük miatt való folytonos
vértanuskodást és ezért ök sem igen bánják, ha a
féktelen gyülölködésben kalandozó lapot a kellö
határok közé szoritják.

A sajtóper végtárgyalásának ideje még nincs
kitüzve és még csak a kihallgatások folynak. Elsö
sorban a föispán adta jegyzökönyvre vallomását és
azután a szerkesztöt és kiadótulajdonost hallgatták
k i A felelösséget a czikkért D ö r r s c h l a g Re-
zsöt szerkesztö fogja elvállalni, aki a közelben
levö földvári földmivelési iskolánál tanitó volt, azon-
ban onnét a száz consistorium megférhetetlen ter-
mészete miatt elmozditotta. A czikk szerzöje azon-
ban nem ö, hanem dr. L u r t z Károly, és Dörr-
schlag Rezsö csak „strohman" lesz, ellenben dr.
Lurtz Károly mint védö fog szerepelni. A vizsgála-
tot A r z t Mihály, a brassói bünfenyitö törvény-
szék vizsgálóbirája vezeti.

SPORT.
+ Megnyitó lövészet. A budapesti polgári

lövészegyesület vasárnap, e hónap 8-ikán tartotta
ez idei m e g n y i t ó n a g y l ö v é s z e t é t .
D e l M e d i c o Ágoston fölövészmester reggeli 8
órakor a szokásos három diszlövéssel megnyitotta
a versenyt, amely aztán a gyakorló lövészek élénk
részvétele mellett egész alkonyig folyt, amikor a
lövések osztályozása után a fölövészmester kiosz-
totta a dijakat.

Az ü n n e p i v e r s e n y c z é l t á b l á n
dijat nyertek: Jelleneck Antal, Pártos Gyula, Pro-
hászka Henrik, Matheides Dániel, Zintl János, Ván-
dory József, Habicht Károly, Lakner János, Wirth
Károly; a r e n d e s m e s t e r c z é l t á b l á n :
Wirth Károly, Jelleneck Antal, Vándory József,
Prohászka Henrik, Zintl János, Pártos Gyula,
Makovszky Ferencz, Mautner Károly, Mathei-
dos Dániel, Habicht Károly t a l á l ó l ö v é -
s e k k e l : Arnold József, Zink János, Habicht
Károly, Matheides Dániel, Prohászka Henrik,
Jelleneck Antal, Jámbor. Makovszky Ferencz,
Wirth Károly, Vándory József m é l y l ö v é s e k -
k e l ; a p i s z t o l y - v e r s e n y c z é l t á b l á n :
Vándory József, Molnár Béla, Makovszky Ferencz,
dr. Axaméthy Lajos, Jaritz András, Wirth Károly,
Gajári Ödön, Jelleneck Antal; a pisztoly-
mesterczéltáblán: Molnár Béla, dr.
Axaméthy Lajos, Jelleneck Antal, Gajári Ödön, Ja-
ritz András, dr. Hanzély László, Vándory József,
Wirth Károly t a l á l ó l ö v é s e k k e l ; dr.
Axaméthy Lajos, Makovszky Ferencz, Molnár
Béla, Vándory József, Gajári Ödön, Jaritz
András, Jelleneck Antal m é l y l ö v é s e k k e l ;
a y a d á s z c z é l t á b l á n : Sigmond Sándor,
Ridl Ferencz, Barta Oszkár, Hanzély László, Ma-
kovszky Ferencz, Jelleneck Antal, Habicht Károly,
Pártos Gyula, Zintl János; a h ö l g y e k c z é l -
t á b l á j á n : Pártos Gyuláné, Prohászka Hen-
rikné, Auszim Auguszta, Buday Józsefné, Jelleneck
Antalné.

A dijak kiosztását kedélyes vacsora követte.
A pohárköszöntök sorát D e l M e d i c o Ágoston
fölövészmester nyitotta meg, a király által aján-
dékozott serleggel a kezében ö felségére mondott
toastot. S z a b ó M. Ferencz a lövészegyesület
védnökét, József föherczeget, H a m p e 1 Sándor a
vendégeket, D u m a György a hölgyeket éltette.

+ Athletikai verseny. A „Magyar Uszó-Egye-
sület" athletikai osztálya e hónap 19-én, délutánán
órakor a csömöri-uti (millennáris) versenypály 3
athletikai házi mérközést rendez, melynek pro-
grammja a következö : I. 1000 méteres kerékpár-
verseny : II. 100 yard futás; III. 1609 méteres futás-
bajnokság; IV. Diskos-vetés (nyilt); V. 1000 méte-
res nyeretlenek kerékpár-versenye (nyilt); VI. 402 1/4
méteres gátverseny (nyilt); VII. Távolugrás-bajnok-
ság; VIII. 2000 méteres kerékpár-verseny (nyilt);
IX. 150 méteres futás.

+ A Batthyany-Hunyady-dij. A Batthyány-
Hunyady-dijban holnap nagyon kis mezöny fog in-
dulni.

+ Országuti kerékpárverseny. A ,,Hungária"
soproni kerékpárosok egyesülete vasárnap rendezte
nagy közönség jelenlétében országuti versenyeit. A
részletes eredmény a következö: I. T á v v e r -
s e n y : Pozsony és Sopron között, 75 kilométer.
1. G i 1 1 e m o t Ferencz, 3 óra 2 perez (országot
rekord), 2. Zöberl, 3. Kühmeyer. II. V e n d é g e k
v e r s e n y e : 20 kilométer. 1. G i l l e m o t
Ferencz, 2. Zrust, 3. Peske. III. R e k o r d - v e r -
s e n y : 10 kilométer. 1. G i l l e m o t Ferencz, 2.
Zöberl, 3. Baumgartner. Gillemot mind a három
versenyt nagy fölénynyel nyerte meg. Ebböl azt kö-
vetkeztethetjük, hogy a Budapesti-Siófok közti táv-
verseny, mult évi gyöztese nem csak hogy mult
évi formáját elérte, hanem oly jó kondiczióban van,
hogy a külföld hirnevesebb országuti versenyzöivel is
bátran összemérheti erejét.

+ Doria. Péchy Andor Doriá-ja, mely a Trial
Stakes-ben nagy csalódásba ejtette a hiveit, holnap
ujra futni fog. Gazdája az Államdijban fogja in-
dittatni.

+ Mindig. Gróf Batthyány Elemér derby-
favoritja Mindig, holnap kétes induló.

+ Jason. Gróf Andrássy Tivadar Jason-ja,
mely a Ritter-dijban kudarczot vallott, a holnapi
Eszterházy-dijban fog indulni.

+ Vivóakadémia Belgrádban. Nemzetközi
vivóakadémiát rendezett Belgrádban e hónap 8-án
a szerb királyi katonai akadémia, melyre meghivást
kaptak Budapeströl I v á n y i Gyula és dr. P o r -
t e 1 e k y László amateurök, a Magyar Athletikai
Club tagjai, továbbá S a n t e l 1 i Italo és San-
t e 1 1 i Horácz vivómesterek. Az akadémián meg-
jelent a szerb királyi udvar, a belgrádi diplomácziai
kar és az összes szerb miniszterek és elökelöségek,
A magyar vivók szereplése az akadémia fénypontja
volt. S a n t e 1 1 i Italo ujra a gyözhetetlen mes-
ter volt.

Budapesti tavaszi meeting.
(Harmadik nap.)

Rendkivül érdekesnek igérkezik a holnapi
versenynap, melynek programmján az Asszonyságok
dija, az Állvány-dij és a Batthyány-Hunyady-Dij van
kitüzve. Szép verseny lesz az Asszonyságok dija,
melynek mértföldes távján jobb klasszisa három-
évesek fognak megküzdeni. E verseny érdekességét
fokozza az a körülmény, hogy urlovasok fognak
nyeregbe szállani. A valószinü indulók és lovasaik
a következök :

Buda lovagolja Báró Eltz
Rache „ Herczeg Tatig
Mérges ,, Brook
Pressburg ,, Gróf Chorinsky
Veloce ,, Horthy Szabolcs

Lehet, hogy ezekhez még, a Wahrmann-
istálló kiküldöttje fog csatlakozni,

Nickerl, melyröl a lapok azt irták, hogy biz-
tos induló, távol marad a küzdelemböl. Gróf
Pejacsevich Albert tehát Nickerl távolmaradá-
sával szabad. A kitünö lovast talán a Hesp-istálló
kiküldöttjének lovaglására fogják engageálni.

Az adott formák szerint az emlitettek közfii
Mérges indulhat legtöbb kilátással, veszedelmes
ellenfele lesz Pressburg, mely az idén csak egyszer
futott a Trial-Stakesben. Az emlitett futamban jobb
lovakkal kellett megküzdenie, azért hisszük, hogy
ma az elsök között lesz. Ha Zászlós mégis indulna,
meglepetést okozhat.

A többi futamokra nézve tipjeinkre hivat-
kozunk.

I. Kelet—Szemere istálló.
II. Seraskier—Áldomás—Árviz.
III. Mérges—Pressburg,
IV. Czlgánylegény—Doria—Zászlós.
V. Makó—Stewarton—Hebe.
VI. Ladra—Round the corner.

VII. Drift—Hortobágy—Illusion.

EGYESÜLETEK.
A tisztviselö-egyesületböl. Dr. D a r á n y i

Ignácz földmivelésügyi miniszter belépett a magvát
tisztviselök országos egyesületének alapitó tagja
közé. R a k o v s z k y István egyesületi elnökhöz
intézett levelében a többi között ezeket irja:

„Midön a bölcs elnökleted alatt álló egyesü-
let alapitó tagjai közé belépek, ezáltal egy régi
tervemet valósitom meg és kiváló örömömnek adok
kifejezést afölött, hogy belépésem által is tanusit-
hatom a magyar tisztviselöi kar iránt érzett becsü-
lésemet és rokonszenvemet."

Ugyancsak alapitó tagul belépett az egyesü-
letbe dr. V é g h Arthur országgyülési képviselö is.

: A nöképzö egyesület közgyülése. Az or-
szágos nöképzö-egyesület tegnap délelött tartotta
rendes évi közgyülését. Ott voltak a többek között:
Rudnay Józsefné és Csiky Kálmánné alelnökök,
Kemény Kálmánné báróné, Adler Bancalari Hedvig,
Granzenstein Gusztávné, Fábián Jánosné, Fábián
Ilona, Eöry-Farkas Kálmánné, özvegy Tomcsányi
Mórné, Szadovszky Józsefné, Szalay Anna, Helles-
bronth Jánosné, Zipernovszky Károlyné, Pethö
Richárd, Földváry Miklósé stb. Az évi jelentésböl
kitünt, hogy a mult tanévben 417 volt a növendé-
kek száma; ezek közül 156 növendék járt a leány-
gimnázium megnyitott 4 osztályába. Az egyesület
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vagyona az elmult tanév végén 365,654 forint 9
krajczár volt. A fölmentvény megadása után Csiky
Kálmánné alelnök állott fel és szép szavakban
mondott köszönetet Teleki grófné elnöknek, aki
buzgóságában és áldozatkészségében mindenkor
nagynevü elödje, a felejthetetlen emlékü Veres Pálné
Nyomdokait követi. Ezután a választások következ-
tek. Elnök lett özvegy Teleki Sándorné grófné szü-
letett Teleki Josefin. Alelnökök: Rudnay Józsefné,
Csiky Kálmánné és Emich Gusztávné; tiszteletbeli
alelnökök: özvegy Majthényi Alajosné: jegyzö :
Szigethy Gyuláné ; ellenör: Granzenstein Gusztávné;
pénztáros: Gönczy Béla.

. . Ingyenszanatórium a tüdöbajosoknak. A
szegénysorsu tüdöbetegek ingyenes gyógyittatására
a fövárosi társadalom elökelöségei egyesületet alaki-
tottak. A társaság ma tartotta elsö gyülését.
Ormódy Vilmos inditványára egyhangulag meg-
választották elnöknek gróf B a t t h y á n y Lajost,
alelnököknek báró H a r k á n y i Frigyest és dr.
K o r á n y i Frigyest, jegyzönek dr. K u t h y
Dezsöt, másodjegyzönek dr. Tausek Ferenczet,
pénztárosnak hatvani D e u t s c h Sándort, ellen-
örnek dr. S c h i l l e r Zsigmondot.

. . A Szent-Egylet közgyülése. A pesti
chevra-kadisa tegnap tartotta rendes évi közgyü-
lését E h r l i c h Mózes elnöklése alatt. A mult év
végén megtartott tagbekebelezések alkalmával 1439
uj tagot vettek fel. A városligeti aggok-háza, melynek
vezérlö-bizottsága élén báró S c h o s b e r g e r Zsig-
mond áll 14.812 forint 38 krajczárba került. Az
izraelita kórház és a B r ó d y Adolf gyermek-
kórház fenntartásához a mult esztendöben 22.000
forinttal járult és azonfelül sok beteg saját lakásán
ápoltatott az egylet által, mely a lábadozókat külön
hathatósan segélyezte. Pénzbeli segélyek czimén
szegények között 28.161 forint 11 krajczárt osztottak
ki. Az egyesület közegei a mult évben 2294 ha-
lottat temettek el. 25.440 forintba került az egye-
sületnek azok eltakaritása, kik után szegénységüknél
fogva temetkezési dijakat nem fizettek. Az 1893.
évi költségvetésben 213.112 forint 65 krajczár
szükséglettel szemben 205.480 forint bevétel van
elöirányozva. — A rendes szükségleten kivül 75.000
forinttal van elöirányozva az uj izraelita központi
temetö körül épitendö falrész. Az egész fal, mire
elkészül, 300.000 forintba fog kerülni.

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 Szabados Bélát, az országos ma-
gyar királyi zeneakadémia rendkivüli tanárát a zon-
gora-melléktanszak rendes tanárává, Horváth Mariska
tanitónöt a gattajai elemi népiskolához rendes tanitó-
növé ; a p é n z ü g y m i n i s z t e r Stuller József, ud-
vardi Kossuth Árpád, Bieber Gyula és Várady József
pénzügyi segédtitkárokat miniszteri segédtitkárokká,
Reinholz Károly adóhivatali gyakornokot adótisztté, a va-
rasdi királyi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevö-
séghez Mijatovics Lázár királyi pénzügyi számgyakorno-
kot számtisztté Jósa György dijaokot a magyar királyi
dohányjövedéki központi igazgatóság mellé rendelt
számvevöséghez dijtalan pénzügyi számgyakornokkká,
a magyar királyi dohányjövedéki* központi igazgatóság
mellé rendelt számvevöséghez Beitzer Lajos budapesti
lakost dijtalan számgyakornokká; a f ö l d m i v e l é s -
ü g y i m i n i s z t e r az erdöszámvevöségek létszámá-
ban Szeniczky Gyula magyar királyi országos kataszteri
felmérési növendéket ideiglenes minöségben erdö-szám-
tisztté: a b u d a p e s t i k i r á l y i i t é l ö t á b l a el-
n ö k e Kovács Alajos végzett joghallgatót dijas jog-
gyakornokká ; a budapest-vidéki pénzügyigazgatóság
Bauer Antal dijnokot a ráczkevei magyar királyi adó-
hivatalhoz segélydijas gyakornokká; a s z é k e l y -
u d v a r h e l y i m a g y a r k i r á l y i pénzügy-
i g a z g a t ó s á g Tóth Vilmos adóhivatali gyakornok-
jelöltet a csik-szeredai királyi adóhivatalhoz" dijtalan
adóhivatali" gyakornokká; a k a l o c s a i k irá ly i
t ö r v é n y s z é k e lnöke a felügyelete alatt álló kun-
halasi királyi járásbirósághoz III. osztályu hivatalszol-
gává Márton István kalocsai királyi törvényszéki napi-
dijas szolgát nevezte ki.

Magyar név. A következö kolozsvári lakosok :
Olteán Péter, János, Konstantin, György, István,László
és Miklós Miklósra, Tose Simon Kabosra,Wodák Adolf
valamint kiskoru fia Adolf Barcsaira, Böhm Dániel va-
lamint kiskoru gyermekei Dániel és Anna Butusra,
Binder Mihály valamint kiskoru gyermekei Vilmos, Mar-
git és Károly Bertalanra, Gurbadán György, valamint
kiskoru gyermekei György, Julianna, Valéria és Gyula
Görgényire, Friedl Mátyás Fehérvárira, Veverka Ferencz
Urányira, Marcu József valamint kiskoru gyermekei
Péter, Mária, János és György Mátéra, Stampf Karoly
valamint kiskoru fia József Köszegire, Fleuscher János
Benjamin Földesire, Hermann Vilmos valamint kiskoru
leánya Erzsébet Halászra, Hajik Alajos kolozsvári lakos
valamint kiskoru fiai Alajos és Gyözö Hajósra, Bach
Undor Bányaira, Czigler György Gyulaira, Mokán
Simon Bányaira, Neamtin János valamint kiskoru fia
János Németire, a következö nagyszebeni lakosok r
Koch István Kárpátira, Csermák József valamint
kiskoru gyermekei Rezsö, Alojzia és Hedvig Kárpá-
tira, kiskoru Herbert János Herendire, Hauk Ede
Halmira, Hirsch Rafael valamint kiskoru fia Ármin
Szarvasira, Binder Dezsö valamint kiskoru fia Dezsö
Berényire, Zellnik Lajos Czelnaira, a következö brassói
lakos : Hummel János Hunyadira magyarositották ve-
zetéknevüket belügyminiszteri engedélylyel.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.

Hamburg, május 9. (Esti tözsde.) Osztrák
hitelrészv. 304.40. Az irányzat névleg.

New-York, május 9. (C. T. B.)
május 9. május 7.

cents cents
Buza májusra 185 1/2 160

juliusra 128 1/2 113
szeptemberre 102 93 1/4

Tengeri juliusra 42 1/4 39 7/8
Chicago, május 9. (C. T. B.)

május. 9. május 7.
cents cents

Buza. szeptemberre 94 1/4 87 1/4
Tengeri szeptemberre 37 3/8 35 3/4

Mezögazdaság.
A gabonavámok felfüggesztése. A

„Wiener Abendpost" mai száma a következö
közleményt hozza: A gabonaárak magas állása
alkalmából nyilvános megvitatás tárgyává téte-
tett az osztrák-magyar gabonabehozatali vámok
esetleges felfüggesztésének kérdése. A császári
királyi kereskedelemügyi miniszterium már ezt
megelözöleg érintkezésbe lépett ebben a kér-
désben a magyar királyi kormánynyal. Az a
vita, amely az imént a képviselöházban egy
interpelláczióra adott válaszhoz füzödött, azt
mutatta, hogy ez intézkedés czélszérüsége te-
kintetében megoszlanak a vélemények és ne-
vezetesen több oldalról ellentmondással talál-
kozott az a nézet, mintha ettöl a gabonaárak
tetemesebb leszállása volna várható. Az ily
intézkedésnél figyelembe veendö összes érdekek
megfontolása immár arra az eredményre veze-
tett, hogy a gabonavámok ideiglenes megszün-
tetése nincs kilátásban.

Erdélyi Gazdasági Egylet. Az erdélyi gazdá-
sági egylet május 8-án tartotta közgyülését S z a b ó
József elnök megnyitója után T o k a j i László
titkár terjesztette elö az egylet mult évi müködésé-
röl szóló jelentést. Az elmult télen 78 népszerü
gazdasági elöadást tartott az egylet a vidéken és
ezen alkalmakkor, meg máskor összesen 2000 da-
rab ingyen szakkönyvet és füzetet osztott ki az
eddigi gazdák között. Nagy munkásságot fejtett ki
az egylet még a következö kérdésekben: Mütrágya-
kisérletek, czukorrépatermelés, munkásügy, lóhere-
magtisztitásügy, komlótermelés, szölökultura, gyü-
mölcsértékesités, szarvasmarhatenyésztés terén, kü-
lönösen a hires erdélyi magyar fajta marha fen-
tartása és nemesitése ügyében; állattenyésztési
szakosztálya az elmult évben is kiállitást rendezett.
Szakvélemények, segélyezések, ösztöndijak, közveti-
tések bö ismertetése képezi a jelentés befejezö ré-
szét. Az egylet mult évi zárszámadása és 1898. évi
költségelési irányzata — 14.000 forint összegben —

elfogadtatott. A választások során megválasztattak:
egy üres igazgató-választmányi tagságra: lovag Vin-
czenty Károly; a zárszámadásvizsgáló bizottságba:
báró Mannsberg Sándor, Tóth Zsigmond, Jakab
László, Benkö Mihály és Nagy Dezsö; az állandó
fegyelmi bizottságba: dr. Gidófalvy István, báró
Bánffy Ernö, dr. Haller Károly, Gyárfás Benedek,
Sipos Gábor rendes- és Szabó Samu, Matskásy Pál
póttagok.

Ipar és kereskedelem.
Olasz buzavásárlások Fiuméban. Mint

lapunknak Fiuméból jelentik, az anconai mu-
niczipiumnak két meghatalmazottja, névszerint
Peccetti és Calderoni Fiuméba érkezett, hogy
itt az Összes disponibilis buzakészleteket ösz-
szevásárolja. Ma vettek is tizezer métermázsa
orosz buzát magas árakon. Az árut a legelsö
alkalommal elszállitják Anconába.

Husárak. A vásárigazgatóság hivatalos kimu-
tatása szerint a hust a lefolyt héten átlag a követ-
kezö árakon jegyezték: Vesepecsenye (egészben)
88 krajczár. Vesepecsenye (tisztitott) 1 forint 87
krajczár. Pecsenye hátulja 80 krajczár. Hátulja és
elejének átlaga 67 krajczár. Máj 41 krajczár. Lép
38 krajczár. Vese 55 krajczár. Nyelv 62 krajczár.
Sziv 49 krajczár. Tögy 35 krajczár. Vörös csont
18 krajczár, Velös csont 36 krajczár. Bivalyhus
hátulja 63 krajczár. Bivalyhus eleje 54 krajczár.
Bivalyhus többi része 42 krajczár. Vörös bivaly-
csont 15 krajczár. Velös bivalycsont 25 krajczár.

Salgótarjáni köszénbánya. E társaság ma rend-
kivüli közgyülést tartott, amelynek tárgyát a Drasche-
féle társaság esztergom- és baranyamegyei köszén-
bányáiból alakitandó uj köszénbányatársaságban
való részvételre vonatkozó ajánlat képezte. Az
igazgatóság az ajánlatot elfogadta és az uj társa-
ság alaptökéjéböl 25 százalékot és ezen társaság
müszaki és kereskedelmi vezetését átvenni késznek
nyilatkozott, miért is ennek tudomásulvételét és az
alapszabályoknak megfelelö módositását inditvá-
nyozza. Á megjelent részvényesek az igazgatóság
inditványát elfogadták.

Köbányai sertéspiacz, május 9. Magyar elsö-
rendü: Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 57—58 krajczárig. Közép (páronkint)
300—400 kilogramm sulyban) 56—57 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon fe-
lüli sulyban) 61—62 krajczárig. Közép (páron-
kint 251—320 klgrig terjedö sulyban) 59—59 1/2 kr.
Könnyü (páronk.250 klgrig terjedö sulyban; 59 1/2—60
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
59 1/2—60 krajczárig, közép (páronkint 240—260)
kilogramm sulyban) 59—59 1/2 krajczárig. Könnyü (pá-
ronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban) 58 1/2—59
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. május 7. napján
volt készlet 38.798 drb, május 8-án felhajtatott
1137 drb, május 8-án elszállittatott 101 darab,
május 9-ére maradt készletben "39.834 darab. A
hizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti birkavásár, május 9. A mai birka-
vásárra felhajtottak 776 drb hizlalt ürüt és 100
drb feljavitott juhot. Napi árak: hizlalt ürü páron-
kint 18—23 forint, 22.50—23.50 forint 100 kilón-
kint, feljavitott juh páronkint 15—17.50 forint, 21—
22 forint 100 kilónkint, kiverö juh 12—14 forint
párja, 18—20 forint 100 kilonkint.

Bécsi vágómarhavásár, május 9. Felhajta-
tott 3350 darab magyar, 897 darab galicziai, 156
darab bukovinai, 768 darab német, összesen 5171
darab vágómarha, e között 924 darab sovány
marba. A nagyobb felhajtás daczára a mult heti
árak fentartották magukat, de az üzlet vontatott
volt. Jegyzések 100 kilonkint: Magyar hizóökör
I. minöségü 33—37 frt, II. minöségü 28—32 frt,
III. minöségü 24—27 frt; galicziai hizóökör I. mi-
nöségü 34—36 frt, II. minöségü 29—33 frt, III.
minöségü 25—28 frt ; német hizóökör I. minöségü
36—40 frt, II. minöségü 32—35 frt, III. minöségü
28—31 frt. Urasági Ökör 21—26 frt. Bika és tehén
19—32 frt.

Pénzügy.
A hitelszövetkezek és a hitelszövetkezeti

javaslat. Az önállóan müködö hitelszövetkezetek
országos értekezletének végrehajtó-bizottsága a kép-
viselöházhoz beterjesztett „mezögazdasági és ipari
hitelszövetkezetekröl" szóló törvényjavaslat meg-
beszélése czéljából tegnap értekezletet tartott. Be-
ható eszmecsere után a bizottság kimondta, hogy
a kérdésben levö törvényjavaslatot általánosságban
csak örömmel üdvözölhetik, másrészt azonban az
eddig élvezett kedvezményeik kibövitése érdekében
elhatározták, hogy emlékiratot nyujtanak át ugy a
miniszterelnöknek, mint a pénzügyminiszternek. Az
emlékiratot a bizottság ma délelött nyujtotta át a
képviselöházban a miniszterelnöknek és a pénzügy-
miniszternek.

Dr. Baumgarten Samu
sebészeti és hugy-

szervi betegek

NYILT-TÉR.

répamag

Pályázatok. A magyar királyi országos katasz-
teri felmérésnél több mérnöksegédi, felmérési növen-
déki és dijnoki állásra, a nagyváradi pénzügyigazgató-
ságnál 2 pénzügyöri állásra, a budapesti föügyészség-
nél irnoki állásra, Székely-Udvarhelyen polgármesteri
állásra, a marosvásárhelyi pénzügyigazgatóságnál fel-
ügyelöi állásra. Hunyadvármegyében allevéltárnoki ál-
lásra, a soproni törvényszéknél irnoki állásra, a kézdivá-
sárhelyi ügyészségnél ügyészi állásra, a fiumei pénz-
ügyigazgatóságnál föbiztosi állásra, a bajai járásbiró-
ságnál aljegyzöi állásra van pályázat kihirdetve.

Árverések a fövárosban. Schönmann Mór ing.
Károly-körut 28. szám, május 13., Somossy Károly ing.
Nagymezö-utcza 17. szám, május 27., Buhl Mari ing.
Csengery-utcza 84. szám. május 11., Landauer Fran-
cziska ing. Teréz-körut Pb. szám, május 10.
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BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, május 9.

Tegnap ismét nagy amerikai haussera vir-
radtunk, amely azonban majdnem hatás nélkül ma-
radt nálunk. Vasárnapi számunkban közöltük a
newyorki gabonatözsde zárókurznsait és ezek sze-
rint a májusi buza bushelenkint százhatvan centset
jegyzett, vagyis közel tizenhét centssel emelkedett
Ily nagymérvü napi emelkedésre az amerikai ga-
bonatözsdéken nem volt még példa.

Hogy piaczunkon és az európai börzéken e
rendkivüli hausse nem talált ma még megközelitö-
leg sem megfelelö visszhangra, jóllehet, rövid egy
hét alatt már a harmadik elementáris áremelke-
dést látjuk, tehát nem is valami efemer felbuzdu-
lásról van szó, e némileg feltünö jelenség magya-
rázata talán részben ama körülményben kereshetö,
hogy a tengerentuli tözsdék eseményeit vasárnapon
tudták meg, oly napon, amikor mindenütt szünetel
a forgalom. Nagy különbség pedig az, ha a spe-
kuláczió legott melegében az izgató hirek behatása
alatt megy bele az üzletbe, vagy ha ráérnek az
érdekeltek huszonnégy óráig elmélkedni a történtek
felett, köznapiasan szólva, ha alszanak rá egyet.

Az a vad kapkodás, amely ily eseményeknél,
közvetetlenül azok nyilvánosságra kerülése után az
üzleti forgalmat jellemezni szokta, ilyformán kima-
radt ezuttal. A tegnapi meglepetést ma már higgadt
megfontolás váltotta fel. Józanul megitélve a hely-
zetet, arra a konkluzióra jöhetett a spekuláczió,
hogy ez az ujabb árhajsza esetleg mégis muló
természetü lehet és bevárandó, vajjon a mai nap
ratifikálja-e a szombati áralakulást. Könnyen meg-
lehet tehát, hogy az esetben, ha ma egyenlegként
csekély visszaesés is lesz Amerikában, hogy a
kontinentális piaczok erre majd szilárdulnak. Ezt
már többször láttuk és van is benne némi észszerü-
ség. Az igaz, hogy a mai hétföi amerikai tözsdék
kezdete ujabb meglepetésekre készit elö, amennyiben
New-Yorkban öt, Chicagóban 4 centssel magasabb
árfolyamok mellett indult a forgalom (Zárlatárakat
1. közgazdasági táviratok,) Jelentik egyuttal Ameri-
kából, hogy Michigan államban a téli buza állása
9-1 százalék, szemben a multévi 81 százalékkal.

Nem szólva az angol és a nyugateurópai
piaczokról, amelyeknek még mindig Amerika
a reservoirja, a mi tözsdénknek egyébként ke-
vés köze van ezidöszerint a tengerentuli ármoz-
galomhoz, mert hozzánk onnan buzát már ugy sem
hozhatnak. Nem mondjuk, hogy teljesen izolálva
vagyunk a nemzetközi piaczon, de az a szoros
kapocs, amelyet normális idöben az atlanti kabel
képez, az, a mi viszonyainkat illetve, nagyon meg-
lazult az utolsó idöben.

Eltekintve ettöl, tudják jól Európában, hogy
az Unio üzleti helyzete mostanában nem töri meg
a rendes mértéket. Amikor ugyszólván zár alatt
van egy ember raktáraiban a gabona és amikor e
buzakirály gigászi vállalkozását, elöre nem látott
politikai események következtében, oly szédületes
és párját ritkitó siker koronázza, aminöröl a fin
de siécle e legvakmeröbb faiseurje még legkicsa-
pongóbb fantáziájában sem mert volna álmodni
sem, akkor a véges eszü ember csak azt mond-
hatja, hogy gazdagodjék bár Leiter József óránkint
számlálhatatlan millió dollárokkal, a világ fogyasz-
tásának ö végre még sem diktálhat.

Az sem ismeretlen nálunk, hogy az amerikai
tözsdéken az üzlet már technikai okokból is sok-
szor váratlanul meglepö fejlödést vehet. Ott a
lebonyolitásra nézve az ugynevezett margin-sziszté-
mát követik. Nem akarunk e rendszerre hosszasab-
ban reflektálni és csak a lényegét emeljük ki. Az
amerikai tözsdéken ugyanis nem akként történik
a kompenzáczió mint nálunk, ahol a hétnek naptár-
szerüleg elöre meghatározott két-három napjain
számolják le a kötésekel, hanem a szerzödö felek
bármelyikének jogában van bármikor a felmerült
differencziák azonnali készpénzben való fedezését
követelni. Mellesleg mondva, annak idején a buda-
pesti tözsdetanácsban felmerült az eszme, hogy
e szisztémát nálunk is meghonositsák. A mostani
viszonyok mutatják, hogy ez mily végzetes lehetett

volna tözsdénkre nézve. Tudjuk tehát jól, hogy föleg
amikor a hausse czentralizálva van, a másik párt
e rendszer mellett nehézség nélkül kényszerfedezé-
sekre birható és egyszerüen nem lehet korlátol
szabni az árfelhajtásnak.

Ezek lehettek a föokai annak, hogy az egy
forint hatvan krajczáros amerikai emelkedésre mi
csak a májusi buza árának 30 krajczárral való fel-
emelésével feleltünk, mig az öszi buza, amely ha-
táridö a pompás idö és a kitünö vegetaczionális
állapot behatása alól még sem tud szabadulni
egészben tiz krajczárral javitotta árát.

Az angol piaczok közül London 1—2 shillin-
ges, Liverpool 2 3/8 a pennys áremelkedést jelentett.
Berlin, Bécs szilárd.

Párisban a buza ára ma 80 czentimes-al, a
liszté májusi szállitással 1 1/4 frankkal, julius-augusz-
tusi szállitással 2 3/4 frankkal emelkedett. Nem volna
ezen semmi feltünö, ha azok a hiresztelések a
franczia lisztimportvám lefokozásáról, amelyekkel
vasárnapi számunkban már foglalkoztunk, nem öl-
tenének mindinkább hihetöbb formát. Tény, hogy e
vámleszállitást nálunk mindeddig semmiféle hiva-
talos alakban nem publikálták és hogy a budapesti
franczia fökonzul e tárgyban határozott felvilágosi-
tást mindeddig nem adhatott.

Másrészt azonban a budapesti malmok né-
hánya már tegnap távirati uton megkereste párisi
képviselöségét és állitólag azt a választ kapta, hogy
a 16 frankot kitevö lisztvámot csakugyan leszálli-
tották (a liszt minösége szerint) két, illetve egy
frankra és hogy az illetö rendelet már a buzavám
felfüggesztéséröl szóló dekretummal egyidejüleg kö-
zölve lett volna a Bulletins des Halles május 5-iki
számában.

Annál érthetetlenebb — ha ez igy van —
az ujabb párisi emelkedés. Hacsak azzal nem ma-
gyarázzuk, hogy a párisi tözsdén csupán a kenyér-
lisztet, (tizenkét márkás számot) jegyzik, a fehér
számokat pedig nem. Már azonban a bevitelnél
majdnem kizárólag a nullás liszt szerepel. Eltekintve
ettöl, miránk ez az egész lisztvám história nem
igen tartozik. Fehér lisztben nincsen feleslegünk, a
kenyérlisztnek a métermázsája pedig nálunk majd-
nem annyiba kerül, mint a Párisban jegyzett körül-
belül 150 kilogrammos lisztegység mértéke. Ez ár-
disparitást tehát még a lisztvám teljes felfüggesz-
tése sem egyenlitheti ki.

Megemlitjük e helyütt, hogy a franczia buza-
importvám tekintetében az ugynevezett surtaxe,
amely métermázsánkint 3 frankot tesz, érvényben
maradt Igy Laplatabuza közvetlenül Argentiniából
szabadon jöhet be, Belgiumon át azonban már a
surtaxe terheli a gözöst. A mostani kolosszális ár-
emelkedések idején ily kerülö utak nem tartoznak
a ritkaságok közé. Igy eladtak egy hajórakományt,
amely Francziaországnak volt szánva, 35.000 frank
nyereséggel Antwerpenbe, onnan további 60,000
frank nyereséggel vissza Francziaországba.

Ausztriában még mindig áskálodnak az osz-
trák-magyar beviteli vám felfüggesztése mellett.
Szeretnök szövetségeseink emlékezetébe idézni
Cobden angol nemzetgazda hires mondását, hogy
a legjobb vámpolitikát az aratás elötti meleg, esös
idö képezi: ez eltörli teljesen a vámot.

Nálunk ma további tengeri felmondások nem
voltak, mivel nem veszik át az eddig bejelentett
tételeket sem. A vevök minden áron a felmondás
visszavonására akarják birni a szállitót, amibe ez
azonban bele nem egyezhetik. Szinte csodálatos,
hogy ily körülmények között a report májustól
juliusra 4 krajczárra szállt le, amiböl még jelenté-
keny decouvertre következtetnek.

Az áruleszámoló iroda ma a következö liqui-
daczionális kurzusokat állapitotta meg:

Buza 14.78 frt
Rozs 9.30 frt
Tengeri 6.21 frt
Zab. 7.50 frt

Buza.
Elkelt 35000 métermázsa buza 20 krajczár-

ral magasabb árakon, közte 15.000 métermázsa
oláh buza.

Elöfordult eladások buzában.

Raktárállomány buzában és lisztben

Határidöüzlet buzában

Elöfordult határidökötések buzában.

Hivatalos határidöjegyzések buzában.

Rozs.
Készáruüzlet.

Elöfordult eladások rozsban.

Hivatalos jegyzések rozsban.

Határidöüzlet rozsban

Elöfordult határidökötések rozsban.

Hivatalos határidöjegyzések rozsban.

Hivatalos jegyzések buzában.



Takarmányfélék.
Készáruüzlet takarmányfélékben.

Elöfordult eladások takarmányfélékben.

Hivatalos jegyzések takarmányfélékben.

Raktárállomány takarmányfélékben :

Határidöüzlet.

Elöfordult határidökötések takarmány félékben.

Hivatalos határidöjegyzések takarmány-
félékben.

Gabona- és lisztforgalom.

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, május 9.

Mérsékelt üzlet mellett az értékek ára csök-
kent Ez volna a tözsde mai történetének rövid és
szabatos összefoglalása. Semmi külsö vagy belsö
okok nem izgatták a kedélyeket; semmi vélemény
nem nyilatkozott és nem adott irányt a forgalom-
nak. Az egész árhullámzást az okozta, hogy délben

Berlin némileg gyöngébb árfolyamokat küldött. Be
egy óra mulva Berlinben ismét javait az irányzat
és tözsdénk ismét sietett a vezérlö nagy piaczczal
egy árszinvonalra helyezkedni. Ez volt az egész.
És a végeredmény az, hogy a reggeli induláshoz
mérve az osztrák hitelrészvény estig 6/10-et, a ma-
gyar hitel és osztrák államvasut pedig egy-egy fo-
rintot veszitett árából. A helyi piacz lehangolóan
csöndes volt Ha néhány malmot nem kerestek
volna hangosabban, tételét sem sejtettük volna.
Érczpénz és külföldi váltó kissé keresettebb volt.

Az elötözsdén : Magyar hitelrészvény 386.75
386.—, Jelzálogbank 25475—254,—, Osztrák hitel-
részvény 359.10—358.70, Osztrák-magyar állam-
vasut 366.

Délelötti 11 óra 15 perczkor zárulnak :
Osztr. hitelrészv. 358.80, Magyar hitelrészv. 386.25,
Aranyjáradék 120.85, Koronajáradék 99.25, Leszá-
mitoló bank 255.—, Jelzálogbank 254.—, Rima-
murányi 253.75, Osztrák-magyar államvasut 359.50,
Ipar- és kereskedelmi bank 104.50, Déli vasut
73.—, Közuti vasut 385.50, Villamos vasut 273.50.

A déli tözsdén elöfordult kötések:
Közuti vasut 385—385.50, Villamos vasut 272.75,
Magyar hitelrészvény 386,30—385.90, Magyar ipar-
és kereskedelmi bank 104.75—105, Magyar jelzálog-
bank 254, Magyar leszámitoló bank 254.50, Osz-
trák hitelrészvény 358.90—358.30, Osztrák-magyar
államvasut 359.50—358.50, Országos központi 791,
Erzsébet-malom 291—298, Lujza-malom 180—182,
Elsö magyar szállitási vállalat 180, Czukoripar 159.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrészvényekben
holnapra 2.50—3 forint, 8 napra 5.—.6— forint,
május utoljára 9—10 forint.

Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
május 9. május 7.

Magyar aranyjáradék 120.50 120.50
Magyar koronajáradék 99.— 99.—
Magyar hitelrészvény 385.75 386.75
Magyar ipar és keresk. bank 104.75 104.75
Magyar jelzálogbank 254.— 254.50
Magyar leszámitoló bank 255.— 255.—
Rimamurányi vasmü 253.75 254.-—
Osztrák hiteirészvény 358.50 359.25
Déli vasut 73.50 73;50
Osztr.-magyar államvasut 358.75 358.50
Közuti vaspálya 385.— 385.—
Villamos vasut 272.75 272.50

Az utótözsdén köttetett: Osztrák hitelrész-
vény 358.60—358.30, magyar hitekészvény 358:90
osztrák-magyar államvasut 358.75 forinton köttetett.

Délután 4 órakor zárulnak :
május 9. május 7.

Osztrák hitelrészvény 358.50 3 5 9 -
Magyar hitelrészvény 385.90 387.75
Osztr.-magyar államvasut 358.75 359.10
Leszámitoló bank 254.50 255.—
Jelzálogbank 254.— 254.25
Rimamurányi vasmü 253.50 254.—
Közuti vaspálya 385.25 385 —
Villamos vasut 272.75 273.—
Ipar és keresk. bank 104.75 104.25
Déli vasut 73.— 72.25

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.

Hivatalos jegyzések.

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, május 9. A vásári forgalom : Hus-

nál a forgalom élénk, árak szilárdak. Baromfi-
nál csendes, árak szilárdak. — Halban lanyha,
árak emelkedtek. — Tej- és tejtermékeknél élénk.
— Tojásnál csendes, árak emelkedtek. Zöldség-
nél élénk. — Gyümölcsnél élénk. Füszerek-
nél csendes. Idöjárás: derült, meleg. A központi
vásárcsarnokban nagyban eladott élelmi czikkek
hivatalos árjegyzése a következö: Hus. Mar-
hahus hátulja" I. 50—53 frt, II. 44—50 frt.
Birkahus hátulja I. 36—44 frt, II. 28—36
frt. Borjuhus hátulja I. 56—64 frt, II. 45—50 frt.
Sertéshus elsörendü 64—66 frt, vidéki 53—50 frt.
(Minden 100 kilonkint;) Kolbász füstölt 60—80 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval 66.0—66.5 frt (100
kilonkint). — Baromfi (élö). Tyuk 1 pár 1.10—1.40
frt. Csirke 1 pár 0.55—1.20 frt. Lud hizott kilon-
kint 48—50 kr. — Különfélék. Tojás 1 láda (1440
drb) 29.50—30.25 frt. Sárgarépa 100 kötés 3.00—5.00
frt. Petrezselyem 100 kötés 3.00—5.00 frt. Lencse m.
100 kiló 14—18 frt. Bab nagy 100 kilo 8—12 frt.
Paprika I. 100 kiló 30—50 frt, II. 10—30 frt. Vaj
1. rendü kilonkint 0.90—1.00 frt. Vaj-téa kilonkint 1.10
—1.40 frt. Burgonya-rózsa 100 kiló 3. 00—3.6O frt.
Burgonya sárga 100 kiló 8.-10—3.10 frt — Halak.
Harcsa (élö) O.80—1.— frt 1 kiló. Csuka (élö) 0.60—
1. - frt 1 kiló. Ponty dunai 0.40—0.60 frt.

Szesz.
Budapest, május 9. Irányzat szilárd. A kon-

tingens nyersszesz ára Budapesten 20.25—20.75.
Finomitott szesz nagyban 59.- 59.25, Finomi-
tott szesz kicsinyben 59.50—59.75, Élesztö-
szesz nagyban 58.75—59.25. Élesztö szesz kicsiny-
ben 59.50—59.75, Nyersszesz adózva nagyban
57 7/8—58.—, Nyersszesz adózva kicsinyben 58.25—
58.50, Nyersszesz adózatlan (exknt.) 17. 17.50,
Denaturált szesz nagyban 21.50—22.— Denaturált
szesz kicsinyben 22.25—22 50. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendök.

Bécs, május 9. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 20.60—21.10 forinton kelt el

Prága, május 9. Adózott trippló-szesz
nagyban 57—57.50 frton kelt el, azonnali szállitásra.
Adózatlan szesz 20.50—20.7o forint nagyban. Irány-
zat sziláid.

Trieszt, május 9. Kiviteli szesz tartályokban
szállitva 90% hektoliterenkint nagyban magyar
áru 14.—, román áru 14.— cseh áru 14.—
forinton kelt el.

Berlin, május 9. Szesz helyben 54.20 márka
— 31.87 frt, fogyasztási adó nélkül hektoliterenkint

á 10,000 literszázalék. Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

Stettin, május 9. Szesz 70 márka fogyasztási
adóval 53.90 márka = 31.69 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.

Boroszló, május 9. Szesz (50-es) pr. májusra
73.30 márka = 43.10 frt; szesz (70-es) pr. májusra
53.50 márka = 3 1 . 4 6 frt. Átszámitási árfolyam
100 márka = 58.80 frt.

Hamburg, május 9. Szesz májusra 25.—
márka =14.70 frt; május—jun.-ra 25.— márka =
14.70 frt; junius—juliusra 25.10 márka = 14.76 frt.
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 forint.

Páris, május 9. Szesz folyó hóra 50.— frk
= 26.44 frt; juniusra 49.50 frk = 26.18 frt;
julius—aug.-ra 49.25 frk = 26.05 frt; 4 utolsó
hóra 44.25 frk = 23.41 frt. Az árak 10.000
liter százalékonkint 1/4 % leszámitással értendök.
Átszámitási árfolyam 100 frk = 47.70 frt.

Czukor.
Prága, május 9. Nyers czukor 88% czukor-

tartalom, franco Aussig. Azonnali Szállitásra 12.62
frt, okt.—decz. szállitásra 12.67 forint.

Hamburg, május 9. Nyers czukor f. o. b.
Hamburg. Azonnali szállitásra 9.25, augusztusi szál-
litásra 9.55, okt.-deczemberi szállitásra 9.50 márka.
Irányzat nyugodt.

Páris, május 9. Nyers czukor (88 fok) készáru
30.50—31.— frk, fehér czukor juniusra 32.75 frank,
julius-aug.-ra 33.— frk, okt.-tól 4 hóra 33.25 frk,
4 hóra máj.-tól 31.— frk. Finomitott készáru 104.50
frank.

London, május 9. Jávaczukor 12 1/3 shilling,
nyugodt. Nyers czukor és jegeczedett czukor
nyugodt, de ártartó. Finomitott darabczukor
változatlanul nyugodt. Külföldi tört nyugodt és en-
gedékenyebb. Jegyeztetett: készáru 11 1/2 sh., jun.-ra
11.2 1/2 sh., jul-aug.-ra 11.3 3/4 sh. Répaczukor ár-
tartóan indult és szilárdan zárult. Német (88%):
májusra 9.3 3/4 shilling, juniusra 9.4 1/4 shilling, ju-
liusra 9.6 shilling, augusztusra 9.7 1/4 shilling,
okt-deczemberre 9.7 1/2 shilling. Határidöüzlet :
májusra 9.3//4 sh., juniusra 9.5 sh., juliusra
9.6 1/4 sh., augusztusra 9.7 1/4 shilling, október-de-
czemberre 9.7 1/2 shilling.

Kávé, tea, rizs, juta, shellack.
London, május 9. Kávé. Santos, határidö

gyenge és engedékenyebb, meglehetös üzlet mellett.
Jegyeztetett máj.-ra 29.— sh., jul-ra 29.6 sh.,
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szeptemberre 30.— shilling, deczemberre 30.6 sh.
Tea : Ceylon ártartó. Rizs : igen szilárd, de alig
keresve. Juta : változatlanul igen szilárd. Schel-
lack : nyugodt, 1 shillinggel alacsonyabb.

Fémek.
London, május 9. Réz, G. M. Brande 51 13/19

-52 1/19 st. készáru és 52 4/10—52 9/10 font st. 3 hóra;
best sel. 56 3/4—57 1/4 font sterling. Ón : finom,
külföldi65 3/8— 65 7/8 font sterling, készáru és 66 1/16
—66 9/16 font sterling 3 hóra. Ólom : angol 13 3/4
font sterling; külföldi 13 1/2—13 5/8font sterling. Hor-
gany: külföldi 19 1/4 font st. Higany: 7.76 font
sterling elsö és 7.66 font sterling másodkézböl. —
Vas : A glasgowi nyersvaspiacz szilárdan in-

dult és bágyadtan zárult, csekély üzlet mellett. —
Zárlatárak: 46.3 shilling készára és 46.6 sh.
egy hóra. Cleveland 40.2 1/2 shilling készáru és 40.5 1/2
shilling egy hóra; Hematit 50.4 1/2 sh. készára és
50.7 1/2 sh. egy hóra; Middlesbrough 51.— sh. kész-
áru és 51.3 shilling egy hóra.

Petroleum.
Hamburg, május 9. Petroleum helyben 5.70

márka — 3.35 frt.
Antwerpen, május 9. Petroleum fin. helyben

16.1/5 frank = 7.69 frt

Bréma, május 9. Petroleum fin. helybea 5.75
márka — 3.38 frt

Newyork, május 9. Petroleum fin. 70 Abel Test.
Newyorkban 6.10 cents, fin. petroleum Philadelphiá-
ban 6.05 cents; United Rife Line Certificates má-
jusra 85.—; nyert petroleum májusra 6.50 cents.

London, május 9. Petroleum, amerikai 4 3/4
sh., orosz 4 3/5 sh.

Olajok.
Páris, május 9. Repczeolaj folyó hóra, 56.50

frk (= 26.68 frt); juniusra 56.50 frk ( = 26.68 frt);
julius-aug.-ra 56.75 frk ( = 26.80 frt); 4 utolsó
hóra 57.25 frk. ( = 27.04 frt). Árak 100 kilonkint
értendök. Átszámitási árfolyam 100 frk = 47.70 frt

Hamburg, május 9. Repczeolaj helyben 53.—
márka (— 31.16 frt). Átszámitási árfolyam 100
márka = 58.80 frt.

Köln, május 9. Repczeolaj helyben (hordóval)
57.50 márka (= 33.82 frt). Átszámitási árfolyama 100
márka = 58.80 frt

London, május 9. Terpentin 25.6 shilling.
Repczeolaj 23.6—24. sh. Lenolaj 16.9—16.10 1/2
sh. Gyapotmagolaj 16.3—16.9 sh.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, május 9. A magasabb newyorki jegyzé-

sekre itt is szilárdabb lett az irányzat és effektiv
buza 20 krajczárral emelkedett Elöfordult kötések:
buza tavaszra 16.—15.95—16 forint, buza május-
juniusra 14.85—14.72—14.80 forint buza öszre
10.75—10.71—10.76, rozs tavaszra 10.10 forint,
rozs öszre 8.30—8.40 forint, zab tavaszra 7.78—
7.76—7.78 forint, tengeri május-juniusra 6.50—6.44
6.49 forint, tengeri julius-augusztusra 6.58—6.49—
6.55 forint

Hivatalosan jegyeztetett :
Buza tavaszra 15.90—16.—, május-juniusra

14.79—14.81, öszre 10.75—10.77, rozs tavaszra
10.05—10.15, rozs öszre 8.38—8.40, tengeri május-
juniusra 6.48—6.50, julius—augusztusra 6.54—
6.56, zab tavaszra 7.77—7.79 zab május—juniusra
7.77—7.79, zab öszre 6.30—6.35, repcze augusztus-
szeptemberre 12.90—13 forinton.

Boroszló, május 9. Buza helyben 23.60 márka
(= 14.47 frt) sárga. Buza helyben 23.50 márka
( = 14.41 frt). Rozs helyben 17.50 márka ( = 10.29
frt Zab helyben 17.— márka (= 10.— frt) Tengeri
helyben 14.— márka ( = 8.23 frt). Minden 100 kilón-
kint. Átszámitási árfolyam 100 márka — 58.80 frt

Hamburg, május 9. Buza holsteini 255—265
márka (= 15. 15.59 frt). Rozs meklenburgi
175—186 m. (=10.29—10.94 frt.) Rozs orosz 137—
136 márka ( = 8.—8.11 frt). Minden 100 kilonkint
Átszámitási árfolyam 100 márka = 58.80 frt.

München, május 9. Buza 24.10 márka (=14,17
frt), Rozs 19.20 márka ( = 11.29 frt), Árpa 17.75
márka ( = 10.43 frt), Zab 17.90 márka (== 10.52 frt).
Minden 100 kilonkint. Hozatal 4-501 q. Készlet
3.332 q. Átszámitási árfolyam 100 m. = 58.80 frt

Lindau, május 9. Orosz buza 24.30—25.90 márka
(= 14.19—15.23 frt). Hausse.

Páris, május 9. (Megnyitás.) Buza folyó hóra
31.10 frank (=14.84 frt). Buza juniusra 31.10
frank (=14.84 frt). Buza julius-aug.-ra 30.10 frank
( = 14.36 frt). Buza 4 utolsó kora 29.60 frank
( = 12.21 frt).Rozs folyó hóra 21.50 frank (= 10.25
frt) Rozs juniusra 21.50 frank ( = 10.25 frt).
Rozs julius-aug.-ra 17.75 frank (= 8.46 frt). Rozs
4 utolsó hóra 16.60 frank (=7.92 frt). Minden 100
kilonkint. Átszámitási árfolyam 100 frank = 47.70
forint

Páris, május 9. (Zárlat.) Buza folyó hóra
30.25 frank (= 14.43 frt). Buza juniusra 30.25
frank ( = 14.43 frt). Buza julius-augusztusra 29.50
frank (=14.07 frt.) Buza 4 utolsó hóra 25.—
frank (=11.29 frt).

KÜLFÖLD! ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bécs, május 9. A mai elötözsdén nyilvá-

nult kedvezö irányzatot késöbb az olasz belmoz-
galmak hire gyengitette. A déli tözsdére továbbá
a berlini alacsony jegyzések gyakoroltak befolyást,
anélkül azonban, hogy a szilárd irányzaton lénye-
gesebb változás történt volna.

Az elötözsdén: Osztrák hitelrészvény 358.65
—359.15, Anglo-bank 158.50 Union-bank 297.—
Osztr, földhitel 47050, Magy. hitelrészvény 385.50
—386.50 Osztrák-magyar államvasut 358.75—359.65,
Déli vasut 73. 73.50, Landerbank 230,Elbevölgyi
vasut 264.25—264.50, Alpesi bánya 167.-168.20,
Rimamurányi 254—254.75, Májusi járadék. 102.10,
Osztr, koronajáradék 102.—, Magyar aranyjáradék
120.85—120.90. Magyar koronajáradék 99.25, 20
frankos 9.54, Német márka 58.86, Fegyvergyár
320.50—323.—, Tö-rök sorsjegy 60.20—60.50,
Osztrák-magyar bank 915.—, Észak-nyugoti vasut
250, Buschtiehradi vasut 615. 619.50, Adria
210, Brüxi köszénbánya 306.

Délelött 11 órakor zárulnak: Osztrák
hitelrészvény 358.75, Magyar hitelrészvény 386.—,
Landerbank 230.—, Osztr.-magyar államvasut 359.50,
Alpesi bánya 167.50, Májusi járadék 102.10, Török
sorsjegy 60.20.

A déli tözsdén; Osztrák hitelrészvény 358.50
Magyar hitelrészvény 386.—, Anglo-bank' 158.50
Bankverein 267.75, Union-bank 297.—, Lander-
bank 229.—, Osztrák-magyar államvasut 358.87
Déli vasat 73,—, Elbevölgyi vasut 264.—, Eszak-
nyugoti vasut 249.50. Török dohányrészvény
130.—, Rimamurányi 253.75, Alpesi bánya 168.20,
Májusi járadék 102.05, Magyar koronajáradék 99.25,
Török sorsjegy 60.10, Osztr, földh. 470. Fegyver-
gyár 321. Magyar aranyjáradék 120.90, Osztrák
koronajáradék 101.90, 20 frankos 9.55. Német
márka 53.88.

Bécs, május 9. (Utótözsde.) A déli tözsde
zárlata után jegyeznek: Osztrák hitekészvény 358.62,
Magyar hitelrészvény 386.50, Anglo-bank 158.75,
Bankver. 267.65, Union-bank 297.—,Landerb. 229.50,
Osztrák-magyar államvasut 358.75, Deli vasut 73.25,
Elbevölgyi vasut 264.—, Északnyugoti vasut 249.75,
Török dohányrészvény 130.—, Rimamurányi vasmü
254.25, Alpesi bánya 169.90, Májusi járadék 102.10,
Magyar koronajáradék 99.25, Töröksorsjegy 60.10,
Német márka azonnali szállitásra 58.87, Német
márka ultimóra 58.88.

Délután 2 óra 30perczkor jegyeztek: Ma-
gyar aranyjáradék 120.75. Magyar koronajáradék
99.25. Tiszai kölcsönsorsjegy 139.25. Magyar föld-
tehermentesitési kötv. 97.20. Magyar hitelrészvény
385.25. Magyar nyereménykölcsön sorsjegy 160.50.
Kassa-oderbergi vasut 190.50. Magyar kereskedelmi
bank 1410.—. Magyar vasuti kölcsön ezüstben 100.—
Magyar keleti vasuti állami kötvények 120.25. Ma-
gyar, leszámitoló és pénzvallóbank 254.—. Rima-
murányi vasrészvénytársaság 253.75. 4-2% papir-
járadék 102.10. 4.2°/o ezüstjáradék 101.80. Osz-
trák aranyjáradék 121.15. Osztrák koronajáradék
101.90. 1860. sorsjegyek 143.— . 1864. sorsjegyek
197.50. Osztrák hitelsorsjegyek 200.50. Osztrák hitel-
részvény 358.62. Angol-osztrák bank 158.25. Unio-
bank 297.—; Bécsi Bankverein 267.75. Osztrák
Landerbank 229.—. Osztrák-magyar bank 913.—.
Osztrák-magyar államvasut 358.75.Déli vasut 73.75.
Elbevölgyi vasut 264.—. Dunagözhajózási részvény
470.—. Alpesi bányarészvény 169.75, Dohányrész-
vény 129.75, 20 frankos 9.55, Cászári királyi vert
arany 5.69. Londoni váltóár 120.85. Német bank-
váltó 58.85. Az irányzat szilárd.

Berlin, május 9. Ezüstjáradék 101.70, Osztr
aranyjáradék 102.80. Magyar aranyjáradék 102.60,
Magyar koronajáradék 99.50, Osztrák hitelrészvény
224.40, Osztrák-magyar államvasut 152.60, Déli
vasut 32.—, Bustiehrádi vasut 30.75, Osztrák
bankjegy 169.85, Rövid lejáratu váltó Bécsre
vagy Budapestre 169.70, Rövid lejáratu váltó
Parisra 81.—, Rövid lejáratu váltó Lon-
donra 20.52, Orosz bankjegy 216.75, Olasz jára-
dék 91.25, Laura-kohó 193.75, Harpeni 187.90,
Olasz központi vasut 131.90, Török sorsjegy 114.90.
Északny. vasut 122.75, Elbevölgyi vasut 132.05.

Az utótözsdén : Osztrák hitelrészvény 224.40,
Osztrák-magyar államvasut 152.60, Déli vasut
32.—. Magyar aranyjáradék 102.60. Disconto-társa-
ság 197.60.

Páris, május 9. Uj 3% franczia járadék
101.80, 3 %-os franczia járadék 102.95, 3 1/2 %-os
franczia aranyjáradék 10(5.35. Osztr.-magyar államv.
770.—, Landerbank 487.—, Osztrák aranyjáradék
102.30, Déli vasut elsöbbség 381.—, Alpesi bánya
368.—, Török dohányrészvény 282.—, Török sors-
jegy 109.50, Olasz járad. 91.80, Spanyol kölcsön

31.68, Meridional 670.—. Ouomanbank 545.—,
Rio Tinto 659.50. Debeers 688.—, Eastrand 121.—,
Chartered 67.—, Randfontein 41.50.

Frankfurt, május 9. (Zárlat.) 4.2 % papir-
járadék 86.50 4-2°/o ezüstjáradék 86. 35 4%
osztr. aranyjár. 102.70, 4% magy. aranyjáradék
102.60, magyar koronajár. 99,75, osztr. hitelészvény
304.25, Osztr.-magyar bank 777.—, Osztr.-magyar
államvasut 308.62, déli vasut 64.50, elbevölgyi
vasut 228.—, bécsi váltóár 169.80, londoni váltóár
20.53, párisi váltóár 81.033, bécsi bankverein
228.—, villamos részvény 138.—, alpesi bányarész-
vény 142.50, 3°/o magyar aranykölcsön 90.—.
Az irányzat nyugodt.

Frankfurt, május 9.(Utótözsde.) Osztr. hitel-
részvény 304.12, osztrák-magyar államvasut 308.62,
déli vasut 64.50.

Frankfurt, május 9. (Esti tözsde.) Osztr.
hitelrészvény 304.25, Osztr.-magy.államvasut 308.25
Déli vasut 64 3/8. Az irányzat szilárd.

Hamburg, május 9. (Zárlat) 4.2% ezüst-
járadék 86.55, osztrák hitelrészvény 304.25,
osztrák-magyar államvasut 771.—, déli vasut 152.50,
olasz járadék 91.20, 4% osztr. aranyj. 103.—,
4%-os magyar aranyjáradék 102.85. Az irányzat
tartott.

London, május 9. (Zárlat.) Angol consolok
110. 13/16, déli vasut 7.—, spanyol járadék 29. 7/8,
olasz járadék 90.75, 4% magy. aranyjáradék
101.25, 4°/o rupia 62. 3/8, Canada pacificvasut 85. 3/8
leszámitolási kamatláb 3.75, ezüst 25.5/16. Az
irányzat nyugodt.

New-York, május 9. Ezüst 56.5/8.

VIZÁLLÁS.
— Május 9-én. —

IDÖJÁRÁS.

Kedd, május 10.
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MINDENFÉLE
Napoleon kezei. B a r r a l György franczia

ujságiró néhány év elött rendkivül érdekes fölfede-
zést tett családja oklevéltátában. Megtalált egy
rajzot, mely I. N a p o l e o n k e z e i t ábrázolja
a b a u t z e n i csata napján. A rajz szerzöje az
ujságiró nagyatyja,, aki altisztje volt a császári gár-
dának. A bautzeni csata napján Napoleon közvetet-
len közelében állott. A császár hosszabb haditaná-
csot tartott tisztjeivel, miközben a hátán nyug-
tatta a kezeit. Barral, aki kitünö rajzoló folt,
felhasználta az alkalmat és különösen arra
ügyelt, hogy Napoleon kezének v o n a l a i t
hiven megörökitse. A mostani Barral, az ujságiró,
1884-ben megmutatta a rajzot D e s b a r o l l e s
hires tenyérjósnak, anélkül azonban, hogy a kéz
tulajdonosának nevét elárulta volna. Desbarolles,
aki azt hitte, hogy Barral ösének keze van elötte,
csodálkozott afölött, hogy az az ember semmi rend-
kivülit sem tett. Mikor aztán Barral végre elárulta,
hogy a nagy Napoleon kezeit vizsgálták, Barral
természetesen nagyon megörült a „tudománya" dia-
dalának.

A gazdagság könyve. Hubert Howe B a n -
c r o f t amerikai milliomos könyvirásra adta ma-
gát s könyve ugy tárgyával, mint kiállitásával méltó
feltünést fog kelteni. Bancroft urról azt mondják,
hogy ha már nem volna gazdag ember, irodalmi
müködésével vagyont tudna szerezni. Annál nagyobb
hivatottsággal irhat majd arról a témáról, amelyet
könyve tárgyául választolt : a g a z d a g s á g r ó l .
A könyv czime „Book of Wealth" és a gazdagság
történetét, a milliomosnak a gazdagság terén
szerzett tapasztalatait fogja megörökitem. A könyv
megirására a chicagói kiállitás ösztökélte, amelyre
tudvalevöleg a föld kerekségének töméntelen kin-
cseit hordták össze. Bancroft ur anyaggyüjtés okából
beutazta a világ legszebb és leggazdagabb orszá-
gait. Ahol valami becses régiségre, értékes képre,
ritka könyvre bukkant, iparkodott megvásárolni.
Ez körülbelül 600.000 forintjába került. Aztán
hozzáfogott a könyv megirásához, amelynek két-
ségkivül pompás kiállitása lesz egyik legföbb
érdekessége. A könyv ezer lap terjedelemben
tiz kötetre oszlik aranysárga selyem kötéssel.
Minden kötethez 10 gyönyörü akvarellt és rézmet-
szetet mellékelnek. Ezeken kivül 2500 pompás il-
lusztráczió a föld összes ritkaságait, csodáit, meg-
örökitésre méltó müveit fogja bemutatni. Salamon
templomától a legifjabb amerikai milliomos palotájáig,
Attila arczképétöl Astor portraitjáig minden meg-
lesz benne. Minden kötet czimlapját kiváló ame-
rikai festök akvarelljei fogják diszesiteni. Mindössze
400 példányban kerül piaczra — kétségkivül csu-
pán a gazdagok piaczára. Mert 150 példányt disz-
kiadásban állitanak ki, egy példány árát pedig
h a t e z e r f o r i n t r a szabták. Az „olcsóbb"
kiadás darabonkint 2400 forintba kerül.

Az amerikai kikötök megerösitése. Az ameri-
kai-spanyol tengeri háboru kiütése után a lapok so-
kat irtak az amerikai kikötövárosoknak a spanyol
flotta által leendö bombáztatásáról, ugy tüntetvén fel
a helyzetet, mintha még a legnevezetesebb kikötö-
városok is teljesen védtelenül állnának. Pedig nem
ugy áll a dolog ; az Egyesült-Államok kikötöi a
képzelhetö legerösebben vannak megvédve, oly any-
nyira, hogy szinte teljesen ki van zárva, hogy
azokba ellenséges hadihajók behatolhassanak. A
spanyol flotta által esetleg foganatositandó bombáz-
tatás tehát csakis a laikusok, a beavatatlanok elött
tünhetik fel rémesnek. Leginkább New-York bom-
báztatásától tartottak, pedig épen e kikötö van leg-
nagyszerübben megerösitve és védelmezve. A new-
yorki kikötö bejaratát a New-Jersey szigeten levö
erösités örzi. Itt nagykaliberü ágyuk vannak. A leg-
nagyobb védelmet azonban a new-jerseyi sziget
csucsán levö Sandy Hookban felállitott pneumatikus
dinamitos torpedóvetö ágyuüteg nyujtja. Ez üteg
három aczélágyuból áll, melyek közül az egyik
203. és kettö 381—381 milliméter kaliberü. Ezek
a new-yorki ,,Pneumatic-Torpedo and Construction
Company" gyárban készüllek. Az ágyucsövek villa-
mos erövel 360°-nyira forgathatók. Egy teljes körül-
forgáshoz 52 másodpercz szükségeltetik s ezt egy

gomb megnyomása állal hajtják végre. A czélzási
kisérletek a legpontosabb eredményeket mutatták
fel. Egy lövés 100 méter magas és 30 méter vas-
tagságu viztömeget képes fölemelni. Egy ilyen lövés
ereje olyan nagy volt, hogy egy 2 1/2 kilométer
távolságban levö torony üvegablakait összezuzta. Égy
óraalatt 36 gránátot lehet kilöni, mert az egyes lövé-
sekhez szükségeltetö süritett levegöt a gépezetek
5 percz alatt állitják elö. Ez ágyuk, ha a löveg
152 milliméter kaliberü és 22-7 kilogramm lögela-
tinnal van megtöltve, 5486 méternyi, ha pedig a
löveg ?81 miliméter kaliberü és 227 kilogramm.
(500 ang. font) lögelatinnal van megtöltve, 22 kilo-
méternyi távolságra hordanak. A san-franciscoi
kikötö hasonló ágyuüteggel van megvédve.

A türelem rekordja. Minden idöben voltak,
vannak és lesznek olyan emberek, kik a türelem
csudálatos tanujelét adták. A tizenhatodik század-
ban egy M a r k nevü egyén E r z s é b e t angol
királynönek olyan aranylánczot ajándékozott, mely
ötven karikából volt összeállitva és mely oly pará-
nyi volt, hogy valami fekete tárgyra kellett illesz-
teni, hogy látható legyen. Hogy fogalmunk lehessen
e láncz könnyüségéröl, fölemlitjük, hogy Mark a
tánczot egy légy hálára akasztotta és ez zavarta-
lanul repülhetett vele. Pedig Mark mindennapi ke-
nyerét mint közönséges kovács kereste meg. Egy
F a b a János nevü spanyol kocsit faragott, mely
nem volt nagyobb egy buzaszenmél. Egy F e r -
r a r i s nevü jezsuita elefántcsontból teljes felsze-
relésü ágyut faragott, mely oly parányi volt, hogy
jól elfért egy kettémetszett borsszemen. Ennél még
csudálatosabb munkát végzett N o r i n g e r n s
nevü svéd ember. Ez szintén elefántcsontból 12
olyan tányérkát faragott, melyek ugyancsak elférlek
egy kettémetszett borsszemen. Ezeket a pápának
ajándékozta.

Olasz diákok nyomora. S e r a f i n i Ales-
sandro olasz tanár- czikket irt egy egészségügyi
folyóiratba az olasz diákok megélhetési viszonyai-
ról, mely az olaszországi zavargások révén fokozott
érdeklödésre számithat Serafini azért választotta a
diákokat tanulmánya tárgyául, mert meggyözödése
szerint ezek a létért való küzdelem hasonlóan ne-
héz próbáit állják ki, mint a munkások, söt nagyob-
bakat is, amennyiben társadalmi állásuk sulyos
igények kielégitését várja tölük. Serafini hosszas
megfigyelések révén arra a tapasztalatra jutott, hogy
az olasz diák táplálkozása rendkivül inséges. Legtöbb-
jük nagyon csekély segitséget kap a szüleitöl, ennek
is javarészét mulatozásra és szórakozásokra költik.
Hogy a dolgok állásáról közvetlen meggyözödést
szerezzen, egyik hallgatóján végzett kisérleteket.
Ez a diák nehány napig ugy élt, mint leggazdagabb
kollegái, majd meg a szegényebbekkel tartott, végül
az egészen inségek közé elegyedett. A három diák-
kategoria közül az elsöhöz tartozóknak 80—100
forint, a második osztályuaknak 40—50 forint, a har-
madik osztálybeli diákoknak 20—25 forint volt a
havi apanázsuk. Serafini már most megállapitotta
a napi élelem nagyságát (az alkoholt beleszámitva)
és aztán höegységekben kifejezte. A számitások
eredménye az, hogy a szegény olasz diákok s o k -
k a l i n s é g e s e b b e n t á p l á l k o z n a k ,
m i n t a n á p o l y i l e g a l s ó b b n é p o s z -
t á l y v a g y a s z e g é n y e m i l i a i p a r a s z -
t o k . Életük voltaképen krónikus sorvadás, mely-
böl csak a vakáczió idején otthon töltött két hónap
alatt térnek kissé magukhoz. Legnagyobb szeren-
cséjük pedig az, hogy táplálékuk sok fehérnye-
anyagot tartalmaz. Az olasz diákok példája ráillik
valamennyi ország diákságára.

A praktikus angol festömüvészek. Az angolo-
kat tudvalevöleg inkább gyakorlati észjárásuk, sem-
mint lelkük müvészi szárnyalása jellemzi. Nem
csuda tehát, ha ez a gyakorlati szellem a müvé-
szetbe is befurakodik. A londoni R o y a l A c a -
d e m y legutóbbi kiállitásán néhány müvész neve
sajátságos módon bontakozott ki az ismeretlenség
homályából. Nem mintha valami ujat, eredetit al-
kottak volna, nem is sajátos egyéni felfogásuk kel-
teit feltünést, hanem a k e r e t , amelyben képüket
elhelyezték. Különösen megbámulták az egyik ezüst-
böl való keretet, mely véges-végig pompás csillogó

drágakövekkel volt kirakva. Másik két keret arany-
ból volt s darabonkint 40.000 frank az értékük.
Természetes, hogy ezeket a „képeket" mindenki
megnézte.

Az angol nyelv. Több, mint 115 millió ember
beszél manapság angolul. Háromszáz évvel ezelött,
Erzsébet királyné uralkodása alatt, mindössze öt
millió ember beszélt angolul s ezek is kizárólag az
angol birtokokon laktak. Semmi sem bizonyitja
jobban az angol nemzet fölényét, mint a nyelvük
ekkora elterjedése. És e nyelv még mindig terjed,
olyannyira, hogy már most is szinte többet beszél-
nek angolul, mint francziául, pedig még csak rö-
viddel ezelött is azt mondták, hogy a franczia
nyelvet semmiféle nyelv sem fogja fölülmulni.

A számüzött királyné irodalmi sikerei. A ha-
vaii szigetek egykori uralkodónöje, Lilia Kolani, akit
az 1893-iki forradalom megfosztott trónjától, most
egész idejét az irodalomnak szenteli. A most már
60 esztendös királyné az ottani viszonyokhoz ké-
pest rendkivül intelligens ; tökéletesen beszél és ir
angolul, több hangszeren játszik, söt már kompo-
nált is egy-két rövidebb darabot. Fivérével, Kala-
kaua herczeggel együtt már régebben kiadott New-
Yorkban egy angol nyelven irt munkát, melynek
czime : T h e l e g e n d s a n d m y t h s of
H a v a i . A mü czimlapját a királyné arczképe
disziti. Most Hawais Story by Haways Queen czim-
mel nemzetének legendákban gazdag történetét irja
meg. A kötet vegén meleg felhivást intéz az ame-
rikai nemzethez, mely a következö szavakkal kez-
dödik :

— Ti, derék polgárai az Egyesült-Allamoknak,
hallgassátok meg, mint igaz keresztények, egy el-
tiport nép fájdalmas, könyörgö jajkiáltását. Az én
alattvalóimnak épen olyan drága a királyság for-
mája, mint a tiéteknek a köztársaságé ! Az én né-
pem ép oly forrón szereli a hazáját, mint a tiétek.
Hisz a ti birodalmatok olyan végtelen nagy, minek
áhitoztok a mi kis országunkra. Nem féllek a nagy
Isten boszujától. . . ? !

De a szegény Lilia Kolani, a számüzött ki-
rályné, ugy látszik, süket füleknek prédikál s az
Egyesült-Államok d e r é k p o l g á r a i egy szép
napon, minden kérdezgetés nélkül, az eltiprott Ha-
vait annektálni fogják.

Nevezetes katonái marsok. A katonai kikép-
zés föfeladatául azt tekinti, hogy a legénység me-
netelö képességét és kitartását minél inkább fo-
kozza. A történelem számos tapasztalása igazolja,
hogy a hadsereg gyors mozdulatai nem egyszer
csaták, söt egész hadjáratok sorsára voltak döntö
befolyással. A harminczéves háboruból ismeretesek
a svéd T o r s t a n s o n villámgyors mozdulatai.
Késöbbi idökböl F r i g y e s V i l m o s választó-
fejedelem hires utja a Rajnától a Rhin folyóig, mely a
f e h r b i l l i n i gyözelemre segitette, II. Frigyes
gyors mozdulatai a hétéves háboruból, B l ü c h e r
utja Lignytól Waterloóig, Frigyes Vilmos porosz
trónörökös menetelése Königgratzig, majd pedig a
német-franczia háboruban a német déli hadtest
diverziója B o u r l a k i tábornok, hadállása felé.
Mindezeket gyorsaság dolgában messze fölülmulja
a római ókorból C l a u d i u s N e r o konzul pél-
dája. A p u n i h á b o r u legválságosabb perczeit
akkor élték a rómaiak, amikor H a n n i b á l öcscse,
H a s d r u b a l nagyobb haddal segitségére sietett a
bátyjának. Hasdrubal S e n a G a l l i c a mel-
lett ütött tábort, Hannibal C a n u s i u m - n á l állott
seregével. Claudius Nero, aki Hannibállal állott
szemben, Hasdrubal seregét akarta tönkretenni, mi-
elött bátyja csapataival egyesülhetett volna. Serege
magvával utnak indult tehát, hat napi fárasztó
menetelés után elérte Hasdrubal csapatait s
majdnem teljesen megsemmisitette. Nyomban
a csata után ujra fölkerekedett s hat nap
mulva megint Hannibállal nézett farkasszemet.
Claudius serege tehát 90 mértföldnyi utat tett meg
12 nap alatt, naponkint átlag 7 mértföldet. Még
pedig nem sikföldön, hanem zeg-zugos hegyszaka-
dékokon keresztül, rengeteg akadályok leküzdésével.
Minthogy pedig közbül még csatát is vivtak, el le-
het mondani, hogy a rómaiak a katonai kitártás-
nak eddig fölül nem mult példáját szolgáltatták.
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A MILLIOMOS.
Angol regény.

I r t a : CROKER M. B.
Most még csak néhány rövid megjegyzést

tett a szerencsétlenül járt emberre, az éghajlatra
és a beszéd folytatására irányuló minden ki-
sérletet rövid igen !-nel vagy nem !-mel meg-
szakitott. Végre Okaraba érkeztek és hogy az
igazat mondjuk, egyikük sem sajnálta, hogy a
téte-á-téte véget ért. Azonnal a vendégszobába
mentek, hová vig beszélgetés zaja vezette el
öket.

A kis helyiség tele volt emberekkel, akik
nyilván elhatározták, hogy amennyire lehet
kedélyesen fogják fel a helyzetet. Az asztalt
könnyü. gyapjuabrosz fedte. Az asztalon még
két nagy lámpa, két kis eczet- és- olajtartó és
egy nagy amerikai jégtarto állott és köröskörül
vigan beszélgetö emberek foglaltak helyet, akik
ettek és ittak. Az asztal vegén Waring ült két
szép utitársnöje között, akikhez még három, a
hölgyek és Waring által Umert fiatal, vidám
tiszt csatlakozott. Egy idösebb hölgynek, aki
Bellett asszony mellett ült, amint látszott, nem
nagyon tetszett ez a társaság és a teáskannál
meg a borkártyát félre nem érthetö módon,
mintegy válaszfalul állitotta oda maga közé és
szomszédnöi közé. Waring társasága, amint
azt a kinyitott pezsgös palaczk bizonyitotta,
megvetette a teát, de annál inkább élvezte a
nyelvet, a süteményt és a gyümölcsöt.

Amikor a két elkésett utas oda érkezett,
mindenfelöl kiváncsi pillantások fogadták öket.

— Hollá Mark ! Ugyancsak sokáig késett!
kiáltotta reá Waring. Jöjjön ide, majd kissé
összeszorulunk és helyet csinálunk önnek.

Nehány pillanat mulva Mark és pártfo-
goltja az asztal felsö végén ült és a társaság,
miután rövid ideig kiváncsian megfigyelte öket
és eléjük tolta a még megmaradt ételeket, még
élénkebben folytatta a beszélgetést. Ugy lát-
szott, mintha valamennyien ismerések lettek
volna és olyan helyekröl meg emberekröl be-
szélgettek, amelyeket és akiket az ujonnan ér-
kezettek egyáltalán nem ismertek. Különösen
élénk volt Bellett asszony, aki sokat nevetett
és legjobban azokon, amiket ö maga mondott.

— Hát Paske Lalla elmegy Ida nénjé-
hez ! Azt hittem, hogy Langrishe asszony
tulajdonképen gyülöli a fiatal leányokat. Ki-
váncsi vagyok, hogyan fér majd meg az uno-
kanövérével és milyen lesz a bálanya szere-
pében, mondotta.

— Bizonyára kitünö, felelte egy fiatal
ember, aki feltünö csikos ruhát viselt. Tolva-
jokat okszerüleg tolvajokkal lehet a legköny-
nyebben megfogni.

—. Hiszen Brande anyó, aki most Shira-
niban van. szintén egy unokanövérét várja.
Elöre el lehetünk tehát készülve arra a mu-
latságos versengésre, mely közötte és Ida
között lesz. Ez lesz csak a vadászat kérök
után, ez lesz csak a nagyszerü tervkovácsolás:
bizonyára a képzelhetö legmulatságosabb ko-
média ! Sajnálom, hogy nem nézhetem végig
ezt a históriát! De maga "Waring, néha-néha
irhatna felöle, fejezte be Belett asszony a
szavait és kecsesen intett a kapitánynak.

Mark ebben a pillanatban pártfogolójára
tekintett, aki épen egy pohár vizet akart inni,
de abban a pillanatban hevesen letette a po-
harat az asztalra. Most ugyan senki sem
mondhatta volna halaványnak.

— Kiváncsi vagyok, miféle fiatal leány
az öreg Brande unokanövére, jegyezte meg
vihogva Corte asszony. Vajjon az is cseléd
volt-e, mint a nénje ?

A társaság hangosan felkaczagott, de e
kitörö vidámság közepette tiszta, ha mindjárt
kissé reszketö hang is, szólalt meg:

— Ha kivánja, én felelhetek önnek e
kérdésre, mondotta a fiatal idegen leány.
Nem igaz, hogy a nagynéném cseléd volt és
a magam sorsa felöl is megnyugtathatom. So-
hasem voltam idegen házban alkalmazva és
mindmaig nem ültem még cselédszobában !

Ha az asztalon álló nagy lámpa hirtelen
szétrobbant volna, az sem okozhatott volna
nagyobb ijedtséget. Bellett asszony levegö
után kapkodott, mint a szárazra dobott hal és
Wharing, aki egészen belevörösödött az elfojtott
nevetésbe, hasztalan törte a fejét valami

kiengesztelö mondáson, amikor hirtelen fel-
tárult az ajtó és az állomás szolgája hangosan
beszolt : Kérem, tessék beszállani ! Itt a vonat
Cavnpore fele ! Tessék beszállani !

Vonat bizonyára még sohasem indult
alkalmasabb idöben. A társaság mint egy, em-
ber, fölugrott, hátra tolta a székeket, össze-
szedte a kis kézi podgyászt és az ajtó felé
rohant. Honor hirtelen magára maradt Markkal.

— Ha Indiában ilyen angol hölgyek van-
nak, mondotta haragosan Honor, akkor én a
jövöben inkább a benszülöttek társaságát fogom
keresni. Ehhez a társasághoz képest valóságos
uri hölgy még az a jó öreg asszony is ott a
vasuti örházikóban.

— Az itt levö hölgyekel nem szabad
Bellett asszony és növére után megitélnie ; azt
hiszem, ök nagyon magukra maradnak, én
legalább meg nem láttam hozzájuk hasonlókat.

— Hiszen már mondottam önnek, hogy
nem tudok hallgatni, folytatta nyugodtabb
hangon Honor, aki ismét visszanyerte hig-
gadtságát, és amint látja, erre fel is használtam
a legelsö alkalmat ! Természetesen jobb lett
volna, ha hallgatok, ahelyett, hogy mint bomba
az ellenséges táborba üssek. Most magamnak
is, önnek is ártottam. Önröl azt fogják mon-
dani : rossz példa elrontja a jó erkölcsöket.
Most engedje, hogy magam keressem fel sza-
kaszomat. Ön rendkivül jó volt hozzám ; de ba-
rátai bizonyára várják és ön jobban teszi, ha
nem mutatkozik többé az én társaságomban.
Ezzel bátrait a szemébe nézett és kissé eröl-
tetett mosolylyal kezet nyujtott neki:

— Én tisztességnek veszem, ha önnel
láthatnak és mindenesetre elkisérem a szaka-
száig, felelte Jervis szintén mosolyogva. A vo-
nat csak öt percz mulva indul. Tehát hölgy-
szakasza van és reménylem, nem az, amely-
ben Bellett asszony foglalt helyet.

Lassan végig haladlak a vasuti töltés
hosszában és ama kocsi mellett, amelyben
hangos, de kissé eröltetett vidámság mellett
Bellett asszony és növére helyezték el czók-
mókjaikat és az éj hátralevö részére beren-
dezkedtek. Gordon Honor szerencsére külön
szakaszt kapott és a sahib átnyujtotta neki
kevéske podgyászát, mig a shuprassi fecsegve
és gesztikulálva állott mellettük. Mielött a vo-
nat elindult a leány kihajolt az ablakból és
barátságosan bucsut intett védelmezöjének.

Milyen csinos volt, amikor ott állott fö-
detlen fövel a lámpa alatt ! És milyen jó volt
irányában! Mintha csak a fivére lett volna !
Azután Honor nagyot lélekzett, ami bizony
sóhajtásnak is beillett, behuzódott a sarokba,
miközben magának mondotta:

— Viszontlátni bajosan fogom öt!

XIII.

Brande asszony levele Allahabadból Brande
Pelhamhoz Shiraniba.

Kedves Pelham!
Tegnap megérkezett. Csütörtökön tehát vár-

hatsz bennünket. Kérlek, kedden küld el Nubbut a
Nath-Talban levö postaszállóba, hogy ott ebédet
fözzön nekünk, de ne engedd meg neki, hogy hat
málhaszállitónál és egy ponnynál többet vigyen ma-
gával. Honor, ugy látszik, sokat szenved a höségtöl,
pedig nem kövér, mint én, hanem karcsu és so-
vány. Mikor elöször megpillantottam, öszintén be-
vallom, hatalmasan csalódtam. Inkább sirni, mint
nevetni szerettem volna, amikor a vasuti kocsiból
összegyürött fehér ruhában, fátyol nélkül való bor-
zasztó kalappal és piros arczczal kiszállani láttam
a hosszu leányt. Ö is izgatottnak és meglepettnek lát-
szott. Természetesen nem szóltam arról, hogy a három
leány közül a legcsinosabbat kértem, de mindketten
meglehetösen leverve hajtattunk a szállóba. Nagyon
fáradtnak látszott, mert a vonatot baleset érte, az
utasoknak ki kellett szállniok és éjjel több éráig
gyalogolniok kellett. Kis idö mulva, miután teát
ivott, megfürdött, kipihente magát és átöltözködött,
egészen más szinben volt. Mihelyt a szobámba
lépett, ugy találtain, hogy pompás szinben van, söt
öt percz mulva már szépnek találtam. Mosolya el-
bájoló. fogai pompásak, szemei szépek és ha beszél,
arcza csodálatos módon felélénkül. Barna, sürü,
selyemfinom haja van; ami azonban arczbörét illeti,
azon te sok kifogásolni valót fogsz találni, mer

tudom, hogy te a gyöngéd rózsás arczbört szereted
és neki nincs ilyen arczböre.

Alakja fönséges és valahányszor reája nézek,

uj s/épségeket fedözök fel rajta; a nyaka és a
füle rnüvészeknek szolgálhatna mintául. Természe-
tesen még idegennek érzi magát és félénk lénye
egyszerü, könnyen kielégithetö és hála Istennek
nem játsza az elökelö hölgyet. Azonnal Peter asz-
szonyhoz vittem (itt természetesen Pierre a neve,
hogy nehány ruhát csináltassak neki. melyeket tár-
saságban és vendégségben viselhet és többek között
sárga mintázott atlaszt, meg pompás vörös plüsst
kerestem ki a számára; mert a leány barna ; de a
leány semmit sem akart tudni ezekröl a kiválasz-
tott tárgyakról és minden, amit magára vett, ne-
hány egyszerü világos ruha volt. Azt hiszem,
hogy ö nemcsak a saját ruháit akarja maga
választani, hanem szivesen beleszólna az én toilette-
dolgaimba is. Bizonyos, hogy ért a divatdolgokhoz.
Ma is mondotta nekem, hogy szeret tánczolni és
tennisezni, de nem tud sem lovagolni, sem énekelni,
ami nagy kár. Elhozta hegedüjét, melyen játszani
szokott és ez egy vak koldusra emlékeztet engem,
akinek számára a kutyája szedte össze a pénzt. De
barátaink, a Horsonok azt állitják, hogy odaát
most divatos ez a hangszer és nagyon bámulják
Honort.

Fölteszem, hogy Langrishe asszony unoka-
növére is most érkezett meg. Amint hallom, jólle-
het nagyon kicsiny, rengeteg módon kaczér.

Szeretö
Brande Sarabellád.

U. i. Reménylem, Ben jól érzi magát és Ho-
nor meg ö jól megfér majd egymással.

(Folytatása következik.)

JODFÜRDÖ (SZLAVONIÁBAN)

AGULÁR EDE

czipöárukkal,
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A budapesti értéktözsde hivatalos árjegyzései 1898. május 9-én.

V. Bankok részvényei.

I. Államadósság.

II. Más közkölcsönök.

VI. Takarékp. részvényei.

XIII. Közleked. váll. részv.

VIlI. Gözmalmok részv.

IX. Bányák és téglagy. r.

XIV. Sorsjegyek.

VII. Biztositó-társ részv.

III. Záloglevelek és köl-
csön kötvények.

XV. Pénznemek.

XVI. Váltók árfolyamai (látra).X. Vasmüvek és gépgy. r.

XI. Könyvnyomdák r.

XII. Különféle váll. részv.

XVII. Határidöre kötött értékp.

IV. Elsöbbségi kötvények.
Leszámoló árfolyamok május 6-ról

a) Magyar államadósság.

b) Osztrák államadósság.

Idegen államadósságok.

b) Vidéki és külföldi int. kib.

a) budapesti intézetek kibocsá-
tásai.
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Szinházi müsorok.SZINHÁZAK.
Budapest, kedd, 1888. májas l0-én.

VIGSZINHÁZ.

Mozgó fény-

képek.

Otthon.

MAGYAR SZINHÁZ.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Ninon

VICTORIA kézi himzögép.
Utazás egy apa

körül.

A babatündér

NÉPSZINHÁZ.

A két tacskó.

a párisi dr. Boiton Injektio Oriental

BUDAI SZINKÖR.

A vigéczek.

menyasszonyi kelengyéket

természeti gyógyintézete

Szepességi vászongyárosok

Wein Károly és Társai

Loden-öltönyök
15 frt. Kék cheviot
öltöny 14 frt. Ke-
rékpár-dresz 10

frt.

Tüzmentes

pénzszekrényeket,
kazettákat,

Hesky Testvérek

Osztálysorsjáték

lószerszám-, nyereg-,

kocsigyáramat

„Angol szabó":

NEMZETI SZINHÁZ.

KISFALUDY-SZINHÁZ

Ripp van Winkle.

vill. jelzö-pénzszek-
rényeket, pánczél-

pénzszekrényeket és
másológépeket szállit szo-

lidan és olcsón

Föelárusitója
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V.. Batthyány-Hunyady-dij.

VI. Nyeretlenek dija.

VII. Kétévesek versenyt.

Fogorvos dr. NEUFELD,

Dr. Kajdacsy József
v. os. és kir. ezredorvos

a nemi betegségek elnevezése alatt össze-
foglalható valamennyi bántalmai, makacs nö-
és börbetegségeket, gyengeségi állapotokat
pedig az orvosi világ által legujabban felkarolt

és hatásában páratlan sikert

Elektromassage
által.

Polgár Sándor
egyet. gyakorlott kötszerész

TITKOS BETEGSÉGEKET,

Dr. GARAI ANTAL

H Ö L G Y - Ó V S Z E R .

Kávé

pezsgö-limonádé

HIRDETMÉNY,
a XX-ik magyar királyi államsorsjáték,

Elöfizetések és hirdetések
felvétetnek a lap kiadóhivatalában

VIII. ker., József-körut 65. sz.
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RÉVAI TESTVÉREK

FERENCZY KÁROLY, GRÜNWALD BÉLA
RÉTHY ISTVÁN, HOLLÓSY SIMON és

THORMA JÁNOS.

A sajtó nyilatkozatai a müröl:
„A könyv formájáról, ugy gondolom, szó nélkül elismerjük,

hogy ez a legszebb magyar könyv. A Franklin-Társulat s a
müncheni hires Meisenbach czég remekelt ezzel a munkával,
melyben a szöveg nyomásánál csak a képeké gondosabb s az
eredeti képeknél csak a réprodukcziójuk szebb. Ezek a képek
meg fognak lepni mindenkit, mint ahogy a Révai-ék külön
kiállitásán meg is lepték a meghivottakat, akik elsö nap
idegenül fordultak el e gyönyörü különlegességektöl, másnap
azonban eljöttek rájok liczitálni." Magyar Hirlap.

„Ez a kiadás igazán mü- A köteten nincs rajta az
vészi alkotás és a magyar ára. Megér száz pengöt."
ipar is bátran kiállhat vele." Függetlenség.

Budapesti Hirlap.

„Kiss Józsefnek összes „Jó volna ezt a müvet a
költeményeit adták ki Révai külföldre vinni. Onnan visz-
Testvérek egy olyan kötetben, szakerülne a hire s az ilyen
aminöhöz hasonló fényeset visszhangnak könnyebben
talán még: nem produkált a hisz a közönség, mint az
magyar könyvészet." eredeti szónak."

„OrszágosHirlap." Uj Idök.

,,Diadala és büszkesége a magyar irodalomnak, hogy a
kiadók becsvágyat ily magas fokon láthatjuk. Mintha költöi
ábrándot valósitana meg ez a munka, egy irodalmán lelkesen
csüggö nemzet ábrándját, mely költöit a dicsöség fényében
óhajtja látni. — Ezzel az érzéssel forgattuk a Révai Test-
vérek kiadásában megjelent diszes könyvet, mely eleganczia
és müvészeti érték tekintetében páratlanul áll a magyar
könyvpiaczon s mely a világ legelökelöbb könyvpiaczain is
megkülönböztetett tiszteletre tarthat számot.

Magyarország.

Kiss József költeményei

BUDAPESTI LÓVERSENYEK

1. Eszterházy-dij.

II. Eladó verseny.

IIl. Asszonyságok dija.

IV. Államdij.

MÜSZAKI IRODA
Fa-eladási hirdetmény.


