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III. év.

Az elveszett alkotmány.
(1.) Hiába szépitgetné a dolgokat
akárki. Elveszett az alkotmány. Volt,
nincs. Az nem mentség, hogy tegnap
reggel és ma reggel nem vettünk észre
semmi változást a hazán. Hogy öt forintból négy forint nyolczvankét krajczárt
adtak vissza, amikor tizennyolcz krajczárt költöttünk; az még nem alkotmány,
csak matematika. Az se alkotmány, hogy
reggelre kelve ugyanugy tajtékzott az ellenzéki ujság, mint tegnapelött. Ez sem
alkotmány, csak sajtószabadság. A börze
csak ugy dolgozott, mint máskor; eltemették
a halottakat és megkeresztelték az ujszülötteket. A boltban nem emelkedett az
áruczikkek ára, ami veszedelem lett volna,
se nem sülyedt, ami szintén veszedelem
lett volna. A villamosok is vártak az utczákon, a régi ártarifa mellett, s hála Istennek, ma is elgázoltak egy embert, ami
megint csak azt bizonyitja, hogy az exlex nem jár valami külsö veszedelemmel.
Szóval, külsöleg semmi változással
nem járt a törvényen kivüli állapot. Olyan
volt az ország képe tegnap is, ma is,
mintha mise történt volna. Azazhogy némi
változás mégis történt. Az emberekre rájuk
jött az adófizetési mánia. Valósággal
ostromolták az adóhivatalt, hogy ök fizetni akarnak. Az adóhivatal, mint azt
minden ember tudja, mindenkor nyitva
van. Ott mindig szivesen látják az embert. Oda nem lehet sohase tulságosan
korán jönni. Az egyetlen hely ez a hivatalok sorában, ahol sohase fogadják a
fizetöt olyképen, hogy "jöjjön holnap".
Holnap is beeresztik, de ma el nem

A nagybányaiak kiállitása.
Azon derék fiatal festöket, akik Nagybánya vidékének bájos völgyeiben töltik nyarukat szorgos és komoly tanulmánynyal, ugy
tekintik nálunk, mint a müvészet fenegyerekeit,
akik a müvészetben ugy viselkednek, mint
ama hetyke gavallérok, akik óriási, gégeszoritó
nyakkendökkel, még nagyobb kézelökkel, tul-"
hosszu, hegyes fénymázos czipökben és érthetetlen kanyarulata hatokkal sétálnak Tágig a
váczi-utczán.
A nagybányaiak a müvészet gigerli-jei.
Igy vélekednek sokan.
De azoknak, akik igy gondolkoznak, nincs
igazuk. A kissé feltünö külsöség után itélik
meg a sokkal komolyabb lényeget És ezért
itéletük hibás, vagy legalább is hiányos. Mert
ha az ember a nagybányaiak müveinek ujszerü
és némileg önös modorán keresztül tud tekinteni, csakhamar megtalálja bennük a rendkivül erös tehetség, a nagy avatottság és különösen a bátor, elöretörekvö szellemi tevékenység meglepö kifejezését.
— Igen ám, de bolond!
Nem bolond. Vagy ha igen, csak annyira
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eresztik. S ime ma történt meg elöször
az adóhivatalok szervezése óta, hogy
nem volt elég ember, aki elvegye a
pénzeket. Féltuczat segédet kellett hamarosan alkalmazni, hogy legyen, aki a
tömegesen befolyó adópénzeket elvegye.
Azokat a pénzeket, azokat az adókat,
amiket nem szavazott meg az országgyülés.
A pénzügyminiszter, meg Tabódy királyi kamarás, az adópénzek föatyamestere ezekután azt mondja, hogy Magyarországon csak egy mód van az adók
kényelmes behajtására : az ex-lex állapot. Ha kimondják törvényesen, hogy
nem kell adót fizetni, akkor az emberek gázolják egymást, hogy adót fizethessenek. Csak Budapesten egy féltuczat segédtisztviselöt kellett beállitani,
hogy legyen, aki a pénzeket átveszi.
S ezek se gyözték. Kénytelenek voltak
a tolongókat erélyesen visszautasitani,
hogy "jöjjön Uraságod holnap." És elöadásokat tartottak az emberiségnek, hogy
milyen csunya és méltatlan dolog a tolakodás és stréberség . . . Mert hát az
állampolgárok igen furfangosak és kiszámithatatlanok : fizetni csak akkor terhes a
magyarnak, ha muszáj." Most nem muszáj, hát élvezet fizetni.
Ime ilyen volt a külsö nyilvánulása
az ex-lex-állapotnak. Semmi egyéb megrovásra méltó dolgot nem tapasztaltunk;
két nap során. Minden botrányosan rendben ment.
De hiába, belül mégis fáj valami. A
helyzet, az állapot mégis törvénytelen.
Reggeliztünk, ebédeltünk és vacsoráztunk,
de mindennek olyan törvénytelen ize

volt. Az adót se szivesen fizettük, a
napfény helyett is ködöt kivántunk és az
ujságok marakodása helyett is inkább
azt olvastuk volna, hogy "konfiskáltatot". Mindenképen jól esett volna valami
külsö jelét látni az alkotmány pusztulásának, ha már csakugyan elpusztult az
alkotmány.
Hát csakugyan elpusztult az alkotmány ? Akárhogy bolygassuk a dolgokat : igen. Csorba esett rajta, s a sevresi vázán elég egy törés, hogy értéktelen legyen egészen. Csak két dolog maradt épen belöle : a parlament és a
sajtó. A parlamentet nem zavarták szét,
a sajtót nem korlátozták. S ez talán
mégis elég alap arra, hogy mindent
visszaszerezzünk. Elvégre is Archimedes
(aki szintén okos ember volt) csak egy
sarkot kivánt, hogy a világot kiemelje a
tengelyéböl. Nekünk kettö adatott s ha
valamivel kevésbbé okos emberek vagyunk is Archimedes kollégánál, kiegyenliti a dolgot az a körülmény, hogy neki
egy sarka se volt, nekünk meg kettö
is van.
Ha elveszett az alkotmány, itt a
parlament, itt a sajtó. Szerezze vissza.
01yan könnyen visszaszerezheti, különösen az elsöt. Volt már idö, szomoru idö
Magyarországon, amikor nem volt alkotmány, de nem maradt parlament és sajtó
se. S akkor is visszaszereztük az alkotmányt. Pedig akkor elözönlötte az országot egész Ausztria és Bohémia, az ö százezer beamterjével, akinek a szeme azon volt,
hogy valamiképen vissza ne kapjuk elvesztett alkotmányunkat. Mégis visszakaptuk.
Hiszen ha jól meggondoljuk, amint

az, amennyire a történet tanusága szerint
minden ujitás a müvészet terén bolond volt
azok szemében, akik a régit és megszokottat
észszerünek tartották. Bolond volt Watteau
könnyedsége a fönségesnek kanonjai szerint
dolgozó Le Brun iskola korában. Bolond volt
Louis Dávid rideg klassziczizmusa a rokkokoidök ledérségével szemben. Bolond volt Turner
és Constable szinessége; bolond Géricault
romanticzizmusa, Courbet realizmusa és Manet
impresszionizmusa, midön föltámadának az
elözö izlések ellen. Minden exczentrikus, ami
uj. És ami exczentrikus, arra a látszat némi
jogosultságával rá lehet mondani, hogy bolond.
De ez még nem bizonyitja, hogy azoknak, akik
igy vélekednek, igazuk van. Söt a következö
emberöltö rendszerint az ujitóknak ad igazat.
Hiszen ha ujitók nincsenek, akkor még most
is a XII-ik század bizanczi mozaik-munkások
modorában festenének az emberek.
Az ujitás mindig az önérdek nagy koczkázatával és többnyire tetemes sérülésével is
jár együtt. Az ujitók iránt tehát kegyelettel
kell viseltelnünk; engedékenységgel kell hozzájok közelednünk; igyekeznünk kell öket megérteni; és csak ha teljesen fölfogtuk, hogy mit

akarnak, szabad fölöttük itélnünk annak mértéke szerint, hogy mit ér az, amire törekednek és mennyit voltak képesek abból elérni,
amire törekedtek.
Ha igy teszünk, akkor nincs kizárva annak lehetösége, hogy igazságosak leszünk. Ha
azonban, praejudicziális eljárással utasitjuk
vissza az ujitót, senki sem mondhatja meg,
hogy érdemben kinek van igaza, neki-e vagy
nekünk?
Különben a szóbeszéd könnyü. Nagyobb
meggyözö ereje van a ténynek. Nézzük meg
tehát a kiállitást.
A régi mücsarnok nagytermében, a belépötöl balra van Grünwald Bélának egy csomó
tájképe; és ezek között egy nagyobb festménye, melynek czime: "Müteremben." Ne törödjenek a czimmel! Az semmit sem mond:
a müteremböl vajmi keveset látunk e képen;
és ez a kevés is csak jelezve van. De nézzék
meg azt a fiatal embert, háttal az ablaknak,
fáradtan, kimerülten, arczán a fájdalmas kételynek komor kifejezésével, mintegy belesüpped a festö-állvány mellett levö nagy bársony karosszékbe. Ez a festö, ki az egész nap
feszült lélekkel, ideges mohósággal a teremtö
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tegnap egy nagy iró is mondta, voltaképen nem is valami nagyon szomoru
a jövö. Igaz ugyan, hogy az alkotmány
nincs meg a maga e g é s z é b e n , de
hol van az elveszett része ? Hát hol lehetne másutt, mint Rakovszkynál, Horánszkynál, Polónyinál. Mert amelyik
perczben ök akarják, akkor adhatják
vissza. Ha ök megszünnek obstruálni,
rögtön megvan az indemnity és megvan
utána minden. Világos tehát, hogy ö
tölük függ. Az ö kezükben van. Derék magyar emberek kezében, akik ellen
nem lehet semmi kifogást tenni. Hányszor volt már rosszabb helyen is.
Azért hát ne méltóztass busulni, tekintetes magyar olvasó. Ha minket szabadelvüeket szeretsz, akkor tudod, hogy
nem mi vagyunk az okai és nem haragszol, ha pedig öket szereted, akkor bizonyára megnyugtató lehet rád nézve,
hogy ilyen jö, bizalmas embereid kezében
van a haza sorsa.

Kedd, január 3.

(A kibontakozás.)
— Minden évben Bécsbe megy ilyentájban a miniszterelnök; harmincz év óta nem
Bécsi tudósitónk jelentése szerint Bánffy
volt még olyan január másodika, amikor a bécsi utja a politikai helyzeten mit sem válminiszterelnök itthon lett volna. Igy szóltak toztat. A disszidensek és a szabadelvü párt
egyes tagjai közt megkezdett kompromisszunémelyek.
mokra nézve a miniszterelnöknek teljesen
— Igaz, hogy fel kell mennie ilyentáj- szabad kezet engedtek legfelsöbb helyen.
ban, de a nap, amelyen okvetlen föl kell utaz(A fentebbi bécsi hirnek némi valószinia, nincs meghatározva. Hát mégis csak kell nüséget csak az a másik hir kölcsönöz, mely
lenni valami egyéb okának is. Ezt beszélték a budapesti politikai körökben czirkulált
mások.
ma, hogy ugyanis sikerült a békéltetöknek
olyan
kibontakozási módot találni, amely
Fölmerült az a kalandos hir is, mintha
mellett
se személyeket, se princzipiumokat
Bánffy utazása a Horánszky-párbajjal lenne
nem
kellene
áldozatul hozni. Hogy ilyen mokapcsolatban. Azt is beszélték, hogy Bécsben
dust
csakugyan
találhattak in thesi — azt ela diplomácziai körökben nagy reszenzust kelhisszük
—
de
hogy
ehhez megtalálják-e egytett, hogy a magyar miniszterek egy hete folyszersmind
a
szereplö
személyek kibékülési
ton vivópózban vannak. Ezért most a korona
készségét,
az
a
nagy
kérdés.)
meg akarja tiltani a Bánffy-Horánszky-párbajt.
(Tervezgetés.)

Miért ment Bánffy Bécsbe ? Ez a kérdés
dominálta ma este a szabadelvü párt hangulatát.

Söt akadtak olyan nagyfantáziáju férfiak
is, akik azt latolgatták, milyen politikai konzekvencziái lennének annak, ha Bánffy a korona tilalma daczára is ragaszkodnék ahhoz,
hogy ö meg akar verekedni Horánszkyval.
Persze, mindez csak mesebeszéd. Olyan
mese, mint egy estilapnak az a hire, mintha
Bánffyt azért czitálták volna Bécsbe, mert II.
Vilmos német császár kijelentette, hogy az
ex-lex Magyarországgal nem tartja fenn a
hármasszövetséget.
Beavatott helyen azt beszélik, hogy a
miniszterelnök utja már egy hete el volt határozva s az a czélja, hogy a rendes ujévi
látogatásokon kivül a felségnek a politikai
helyzetröl jelentést tegyen. A pártkörben nagyon várták Bánffyt, de nem jött fel.
Hivatalosan a következöket jelentik a
miniszterelnök bécsi utjáról.
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnök ma
kihallgatáson volt a királynál és valószinüleg
még ma visszautazik Budapestre.
Báró" Bánffy Dezsö miniszterelnök holnap
reggel visszaérkezik Bécsböl, ahol ma szokás
szerint átadta ö felségének a magyar kormány üdvözletét Az a hir, mintha a miniszterelnök külön rendeltetett volna Bécsbe, teljesen alaptalan. A miniszterelnök már ujév
elött rendelkezett ezen szokott bécsi utja
iránt. T e r m é s z e t e s , h o g y a m i n i s z t e r e l n ö k e z e n a l k a l o m m a l a kir á l y n a k a h e l y z e t r ö l is t e t t jelentést.

A politikai fantázia a mai napon a Bánffykabinet egyik tagját le is mondatta. A "Magyarország" azt irja, hogy Wlassics le akar
mondani, mert indemnity nélkül nem tartja
meg a tárczáját, söt ezt már el is mondta
kollégáinak és csak Lukács László unszolására késik még néhány napig a formális demisszióval.
Ebböl a hirböl pedig egy szó sem igaz.
Wlassicsnak esze-ágában sincs lemondani, söt
épen az ö tárczáját érinti legkevésbbé az exlex-állapot. Az a hir is csak mese, mintha a
kabinetben nézeteltérések lennének és Fejérváry és Darányi valamilyen nézeteltérésbe jutottak volna a miniszterelnökkel.
Ugyanerre vonatkozólag jelenti a "B. T." :
Vonatkozással egy esti lap azon hireire, melyek az ex-lex állapot indokából a miniszterek közti
nézetkülönbségröl szólanak, legilletékesebb helyröl
fel vagyunk hatalmazva kijelentem, hogy a kabinet tagjai közt ilyen nézeteltérés nincs.

szenvedély sulyos ostora alatt dolgozott, keresett,
próbálgatott, kinlódott és—nem talált semmit;
nem sikerült semmije. A müvészi alkotás lélekemésztö örületével kergette, üldözte eszméjét, mondhatjuk eszményét; és nem érte utól;
közel sem férközhetett hozzája. Ez az anyag
oly szivós az ö ellenállásában, hogy az ember
kétségbeesik rajta; ugymint a saját tehetetlenségén. Ime a rettentö, lesujtó tudat, melynek terhe alatt a szenvedélytöl izgatott fiatal
ember lehanyatlik, leroskad a karosszékre.
Bágyadtan, szomoruan tekint maga elé, boldogtalan révedezésben, mely betakarja, de nem
melegiti a lelket.
A lélek e hangulatának felel meg a borongós homály is, mely a müterem sarkát betölti. A fauteuil körött a levegö, finom átlátszó, de tele homálylyal Csak a szék támlájának felsö élén fut végig a leáldozó nap egy
téveteg sugara, megaranyozva a fényfogó pontokat, mintha a festö mindig élö erélyét jelképezné, mely e perczben ugyan elbágyadt,
de azért nem csügged. E sugár a müeszme,
melyet az ifju festö tovább forgat, gyur és
formál lelkében . . . Holnap ez a leáldozó
nap vissza fog jönni és holnap a müvész ujra
harczra kél lelke szülöttjével, azzal a rátartás

eszmével, mely nem akar meghódolni; és azzal az ellenálló anyaggal, mely az eszme inkarnácziójához nem akar kinálkozni.
Ime Grünwald Béla képe. Tagadhatja-e
valaki, hogy az, aki e képet megfestette jeles
munkát végzett, és hogy nagy eröfeszitéséért
igényt tarthat elismerésünkre? E kép festöje a
legnehezebb föladatok egyikét választotta: egy
imponderábilét festett meg, a tehetségnek
saját erejében való kételkedését. És megérteti
magát a szemlélövel. Nagy dolog.
Ez nem bolond munka. Ezért a müért
hálásnak kell lennünk, még ha kifejezési eszközeiben kissé ujszerü is.
De ki akarnak-e önök menekülni a tapinthatatlan lelki hangulatok országából a szabad
természetbe, a való anyag honába, hol minden a külsö érzék uralma alá esik; ki a letarolt földekre, hol a gulya delel, hol a kolomp hangja és az itató kut ágasának nyikorgása a fülbe hat, hol a veröfény széles
árja a dombok tetején hentereg végig és a
lejtök lágy pázsitja az embert csöndes pihenöre hivja? Akkor forduljanak meg a teremben és nézzék
Glatz Oszkár remek tájképét, melynek
czime: "A csordakutnál" Ennél szebb és

sikerültebb táj tanulmány ritkán volt a magyar
tárlatokon látható. A föld anatómiáját, fölületének hüséges ábrázatát, a lég és fény távhatását Mészöly Géza óta magyar festö még
nem találta ugy el, mint Glatz Oszkár ezen a
képen. A csodával határos, amit ez a fiu e
képben elért. Ez a tiszta, igaz valóság. Majdnem azt mondanók, hogy a szent valóság;
oly megható a természetnek ez öszinte, szerény képe. Ebben aztán nincs tettetés. Ebben nincs elöreszámitó akaratosság; semmi
pose, sem exczentrikus, sem konczentrikus.
A tiszta, a meztelen érzéki látvány, amint
a természet kinálja; a természet, mely
nem kendözi magát a müvész számára és
melyet a müvész nem szentségtelenit meg
egyéni számitásának cziczomáival.
Szintén látjuk a festöt, amint kiül egy
domb tetejére és minden javitó, rendezö, válogató fontolgatás nélkül átveszi vásznára,
amit l á t ; mindent, amit lát; és semmi mást,
mint amit lát. Nem szenveleg; nem érzékenykedik; nem kritizál; nem akar okosabb
lenni az uristennél. A természet gyönyörü. Ez
neki elég. Nincs is más gondolata, mint az,
hogy a természet képét visszaadja. Ugy, ahogy
van; ahogy látja.

A politikai helyzet
A miniszterelnök bécsi utja kötötte le az
ellenzéki politikai körök figyelmét. Abban a
magában véve oly egyszerü tényben, hogy a
miniszterelnök az ujévi üdvözlet átadása czéljából kihallgatásra ment ö felségéhez, az ellenzéki körök a helyzetre következtettek meszszemenö feltevéseket, melyek azonban mind,
legalább is — tulzottak.
Nagy várakozással néznek a képviselöház
holnapi ülése elé, amely azonban minden valószinüség szerint sima lefolyásu lesz. Az ellenzéki pártok c s a k h o l n a p akarnak megállapodni a teendökre nézve, mert ma még
igen sokan hiányoztak a fövárosból.
Érdekes momentuma a politikai helyzetnek
a mai nap, mint adófizetö nap. Az adófizetök
nem igen élnek az ex-lex-állapot áldásával,
hanem tüntetöleg fizetnek.
A nap egyéb eseményeit a következökben foglaljuk össze.
(Bánffy utja.)

Abszurd helyzetben persze a fantázia
is abszurd virágokat hajt.
Vannak, akik ugy beszélnek már "paktum"-ról, mintha legalább is napok óta tárgyalnák az illetékes tényezök a béke pontozatait. Ezzel szemben mások igen pesszimisztikusan itélik meg a kibontakozás esélyeit.
Az ujévi beszédek tartalmáról ma is
sokat beszéltek a szabadelvü pártkörben s
azt is sókat emlegették, hogy S z é l l Kálmán
hatása alatt lettek azok olyan simák, a milyenek voltak. Az ellenzék részéröl terjesztett
kegyetlen klotür-hirek után általában nagy
megnyugvással fogadták e beszédeket.
(Wlassics "lemondása".)

Kedd, január 3.
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(V. b. t. t.)
Nem olyan irányban, mintha bizalmi
tüntetésnek vennék, de kellemes érzéssel fogadták a pártban azt a tényt, hogy a két legutóbb kinevezett miniszter azonnal megkapta
a titkos tanácsosságot. Ausztriában ez mindig igy volt, de a magyar minisztereknek eddig 2—3 évig kellett várakozniok, amig titkos
tanácsosok lettek. Most Bánffy itt is megszerezte a paritást.
(A párbaj.)

A ma este elterjedt hirek szerint a
Bánffy-Horánszky-párbaj holnap délelött tiz
órakor lesz a honvéd-lovassági laktanyában.
Föltételek: kétszeri golyóváltás, husz lépés
távolság, avance nélkül. Hogy vontcsövü
pisztolyt fognak használni, nem felel meg a
valóságnak.
Arról a hirröl, mely a Bánffy utja és a
párbaj között nexust keres, megemlékeztünk
már. Érdekes, hogy másik — ellenzéki forrásból eredö — hir szerint a király követelte a
párbajt. Tehát követeli is, meg el is tiltja.
(Ex-lex-adók.)

nem kevesebb, mint 19,318 koronátfizettekbe.
Három fél egész évi adóját fizette ki, ifju
Kohn Ármin 2200 forintot, Schlesinger Sándor
5810 forintot és egy ügyvéd 124 forintot.
Mind a hárman kijelentették, hogy a kormány
iránt való bizodalmuk jeléül fizetik ki az
adót. — A IV. kerületben, ahol a pénzintézetek zöme van. a kereskedök és iparosok
banktársasága 1750 forintot fizetett. A példa
remélhetöleg ragadóssá fog válni.
A vidékröl is hasonló jelentések érkeznek. A vidék nagyobb városaiban mindenütt
rendesen folyt az ügykezelés és mindenütt
normálisan folytak be az adók.
Györböl a következöket jelenti tudósitónk:
Az ex-lex állapot mai elsö hétköznapján a
város összes hivatalaiban rendes ügymenet van. A
városi házipénztárnál, valamint a királyi adóhivatalnál a lakosság minden felhivás nélkül fizette
adóját, ugy, hogy a mult év ezen napján történt
fizetésekkel szemben semmi különbözet nincsen.
A városi jövedéki hivatalnál is normális a közvetett adók lerovása.
Esztergomból jelentik: Az adófizetés az exlex daczára ugy a városi adópénztárnál, mint az
állami adóhivatalnál az egész nap folyamán szép
eredménynyel folyt. A városi pénzturnál fizetök
száma s a befizetett összeg is nagyobb volt, mint
a mult évi. január 2.-án. A királyi adópénztárnál
a bevétel ezrekkel meghaladja a mult évi január
2-diki bevételt. Mind a két pénztárnál igen sokan
teljesitettek fizetést, akiknek a tartozása még esedékes sem volt, hanem csak hetek mulva következett volna be a fizetés határideje. —
Igy tüntetnek Esztergomban az obstrukczió
ellen, abban a városban, amelynek a képviselöje
az áldatlan helyzet megteremtésében szintén részes, amennyiben azt cselekvöleg elösegitette.

A föváros terén ma valóságos demonstráczió folyt az adófizetéssel. Tolongtak az
emberek az adópénztárhoz, ugy, hogy ma
tizszer annyi adót fizettek Budapesten, mint
más évben január 2-án. A vidékröl is érkeznek ilyen hirek. Ami nagyon jellemzö a
közvélemény alakulására. Mert fizetéssel eddig nem igen szoktak demonstrálni.
Az egyes kerületekböl a következö jelentések érkeztek be :
A föváros VI. kerületi adóhivatalánál, hol
Jókai Mór fizette be adóját, ma ember ember
hátán tolongott, hogy tüntessen a z — a d ó (Jókai Mór példája.)
fizetéssel. Az adóhivatal kénytelen volt a hiJókai
Mór
a
"Nemzet"
mai számának
vatalnokok számát hattal megszaporitani, hogy
élén
a
következö
.felszólitással
fordul a magyar
megfelelhessen a nagy megrohanásnák. S
nemzethez:
ugyanennél az adóhivatalnál deczember utolsó
-Felszólitás a magyar nemzethez !
napjaiban, tehát akkor, mikor az ex-lex már
Amint a magyar pénzügyminiszter renszinte bizonyos volt, oly tömeges volt az adódeletét
elolvastam az adóhátralékok behajfizetés, oly nagy volt a közönség tolongása,
tásának
felfüggesztéséröl, azonnal erkölcsi
hogy e hónapban százharminczkilenczezer fokötelességemnek
tartottam az ujév legelsö
rinttal többet vettek be, mint az elözö év
hétköznapján az adóhivatalba felsietni s ott
deczember havában. Az adózó polgárok igy
mind az elmult évi hátralékomat, mind a
dezavuálják azokat a nagyhangu hazafiakat,
jelen 1899-ik évi elsö évnegyedi adóilletékékik jogtalanul s kéretlenül hivatkoztak rájuk.
met befizetni.
Az V. kerületben a délelött folyamán
Ne higyjék, hogy emóczió nélkül dolgozik.
Nagyon tévednének e föltevésben. Rettentöen
föl van indulva. Lelke háborog, vajudik, viharzik. Mert a természet képe kaczér ellenállással ki akarja magát vonni az ember hóditó
halalma alól. A természet, mint mondók, nem
festi magát; de nem is engedi magát könnyen
festeni. Ember kell ahhoz, hogy hatalmat
nyerjenek rajta. De ebben a kis emberkében
nagyobb az erö, mint a természetben a daezos ellenállás. Az értelem viaskodik itt az
anyaggal; és gyözedelmeskedik rajta. Az a
nagy munka, melybe amott Grünwald festöje
belebágyadt, azt Glatz Oszkár diadalmasan
véghezviszi. Mert Glatz Oszkár a legnagyobb
festö-tehetségek egyike, melyeket a magyarnemzet szült. Csodálatos az adomány, melylyel az ég megáldotta, és bámulatos a müvészi tudás, melyre máris szert tett Munkácsy
Mihály nem keltett hasonló korban annyi jogos reményt, amennyit ez ifju jövöjéhez füzhetünk.
Mindent tud. Már most is. És mindenre
vállalkozhatik. Már pályája kezdetén is. Távol
van tehetsége a teljes kifejléstöl; de megmérhetetlennek látszik már megjelenése elsö perczében.

Örömmel tekintünk rá és meleg rokonszenvvel kisérjük szépnek, nagynak igérkezö
pályáján.
Meglássuk mi lesz belöle. Nem leszünk
elnézök irányában. Mert a tehetség, mely ennyit
igér, nagyon kihivja maga ellen a szigoru
birálatot. Noblesse oblige.
Pompásak többi tájképei is; a "Fahordók", a "Falurészlet"; és impozáns hatásuak
arczképei; a szakállas öreg ur és nénjének
arczképe, mely egy nagyszerü rembrandesquekisérlet, tele élettel és hóditó erövel.
Mert az a különös ezeknél a nagybányaiaknál, hogy mindent festenek: tájképet,
genre-t, arczképet, csendéletet, söt a korunkban oly nagyon elhanyagolt történeti képet is.
ök nem ismernek müfajt; nem válogatnak a
tárgyban. Nekik szakmájukat nem a tárgy adja
meg. Szakmájuk a festés. És mindent, ami
megfesthetö, uralmukba vesznek, mihelyt öket
müvészi alkotásra lelkesiti. Universalisták, mint
maga a természet, mely mesterük, tanácsadójuk, vezérük.
No, ugy-e, hogy nem bolondok?
Történeti, illetöleg bibliai képet mutat
be a jeles Ferenczy Karoly, ki a "Három királyokat festette meg. amint sürü erdön ha-
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És ezennel felszólitok mindenkit, aki
a hazát igazán szereti, akinek a nemzet
becsülete, az ország hitele drága, hogy kövesse a példámat s adóját, melylyel nem a
kormánynak, de a hazának tartozik, fizesse
be hivatalos figyelmeztetés, kényszerités
nélkül.
Hiszem — söt bizonyosan tudom,
hogy felszólitásom nem lesz kiáltó szó a
pusztában.
Budapesten, 1899. január 2-ikán.
Dr. Jókai Mór
adózó polgár.
Jókai Mór egyébként elmondta ujságiróismeröseinek, hogy egyszerüen meghatotta a
fövárosi közönség erös kötelességérzéke. Már
amikor ö járt a maga adójával az adóhivatalban, egész, sokadalom tolongott körülötte. Mind
sietett az adóját lefizetni s délig ugy felszaporodott a hivatalnokok munkája, hogy szinte
kidöltek a fáradságtól. Hat segédhivatalnokot
kellett a szomszédos teremben elhelyezni, hogy
az adóbefizetéseket gyorsabban lehessen lebonyolitani.
Az öreg Jókai nevetve jegyezte meg:
— Ha a föváros példája a vidékre is átragad, nemsokára a pénzügyminiszter, fogja
leimádkozni az évenkinti ex-lexet. Mert rendes
idöben nem is szokták ugy megostromolni az
adóhivatalokat, mint most, az ex-lex-világban.
(Nincs változás.)

Lukács László pénzügyminiszter még a
mult év utolsó napjaiban, körrendeletet adott
ki, amelyben az adók és illetékek beszedését
és behajtását szabályozza. A rendelet, melynek
kiegészitöje az az utólagos rendelkezés, mely
szerint adóvégrehajást elrendelni nem szabad,
igy hangzik:
Minthogy az 1899. év négy elsö hónapjában
viselendö közterhekröl és fedezendö állami kiadásokról szóló és általam az 1897. XX. törvényczikk
19. szakaszának rendelkezése szerint idejében benyujtott törvényjavaslat a folyó évben elöreláthatólag már törvényeröre emelkedni nem fog; minthogy másrészröl az állami kiadások teljesitését —
amely kiadások részben közjogi, részben pedig
magánjogi czimén alapulnak s igy ez utóbbiak birói uton is az államkincstárral szemben bármikor
érvényesithetök, —és ezzel kapcsolatosan az állam jövedelmeinek beszedését a közhitel-, a köz-,
állam- és magángazdaság megrázkódtatása nélkül
fölfüggeszteni nem lehet; az e tekintetben netalán
fölmerülö kételyek eloszlatása végeit kijelentem,
hogy az összes állami kiadások ugy amint azokat
ladnak keresztül, lóháton. A fölfogás érdekes;
a kivitel is figyelemre méltó. A kép, fájdalom,
oly rosszul függ, hogy sehonnan sem látható
egészében. És igy nem is igen itélhetjük meg.
A kisebb terjedelmü tanulmányok, melyeket a
müvész e képhez készitett, igen szépek..
Klaber Gyula arczképei is sikerültek.
Az egyik Csatai Zsófi érdekes arczát adja
vissza, és ebben a kiváló müvésznö szeszélyes vidámságának kifejezése is megvan.
A Hollósy-iskola tanitványainak kiállitásában, mely külön termet tölt meg, Szeremley Gyula sikerült tanulmányfejei, valamint Károlyi Lajos, Goldstein Lajos és Honti
Nándor tanulmányai keltenek figyelmet. Erösebb képesség nyilvánul bennük.
Emlitéssel tartozunk még Csók István
"Bünbánó Magdolná"-jának is, mely tekintélyes
mü és kedvezö fogalmat ad e nagyratermett
festö komoly törekvéséröl és ernyedetlen szorgalmáról. Templomok, melyek Csók nagyon
világias Magdolnáját megvegyék, nem igen
fognak találkozni; de müértö ember nem fog
elötte elmenni anélkül, hogy elismeréssel ne
adózzék lelkes festöjének.
Keszler József.
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az 1898. évi állami költségvetésröl szóló 1898 : VI. sikert kivánt, báró Bánffy Dezsö miniszterelnök
törvényczikk és az azóta alkotott külön törvények nek és a kormánynak bizalmat szavazott, Szabó
és törvényes intézkedések megállapitották, további Imre képviselönek pedig politikai magatartásáért
intézkedésig, mindenkor külön utasitás bevárása helyeslését nyilvánitotta.
A nagykomlósi
választókerülethez
nélkül teljesitendök.
Szintugy megteendök további intézkedésig a tartozó kikindai járásbeli községeknek mintegy
fennálló törvényekben és szabályokban gyökerezö 600 választója ma Mokrinban összegyülvén, a parmindazok az intézkedések, amelyek az idézett tör- lamenti kisebbség magatartása fölött felháborodávényczikkben és az azóta alkotott külön törvények- sának éles szavakban adott kifejezést, egyben
ben és törvényes intézkedésekben megállapitott pedig a kormánynak és Belitska Béni országgyülési képviselönek hösies kitartásáért köszönetét és
Összes bevételek biztositására szükségesek.
Hogy ez alól az általános szabály alól a feltétlen bizalmat szavazott és erröl a kormány
közadók terén mennyibea lesz eltérésnek helye, elnököt és Belitska Béni országgyülési képviselöt
táviratilag értesitette.
külön utasitás fogja szabályozni.
Az utalványozás (elöirás) az utalványozó
hatóságok részéröl és a számvevöségek hivatásszerü szolgálata a fennálló törvények és szabályok
szerint és akkép teljesitendö, hogy a jelen utasiLipót király betegsége.
tásom foganatositása folyamán eszközölt minden
Brüssel, január 2. Iipót király az ujév
utalványozás (elöirás) a bevezetésben emlitett töralkalmából
nem fogadta a képviselöket és nem
vényjavaslatban kért felhatalmazás elnyerése eseis hivta még öket ebédre. Mindennek azonban
tén az állami költségvetésbe akadálytalanul beilleszt- nincs politikai oka. A király lábán daganat
hetö legyen.
támadt, mely miatt alig bir járni. A király
Eszerint az állami számvitel alaki berende- Klementina herczegnö kiséretében január kölése semmiféle változást nem szenved.
zepe felé hosszabb tartózkodásra Dél-FrancziaA jelen utasitás alapján kibocsátott összes országba utazik. (N. Fr. Pr.)
kiadási utalványok ellenjegyzendök.
Schönborn biboros visszavonulása.
Minthogy a jelen utasitás, a dolog terméPrága, január 2. A lapoknak az a hireszteszete szerint, a pótkezelési negyedre nem terjed
lésé,
hogy
Schönborn biboros prágai herczegérsek
ki, az utalványozási jog ezen idöszak alatt az 1897.
XX. törvényczikk 25. szakaszában foglaltak szerint valamennyi méltóságáról lemondani és egy olasz
kolostorba lépni szándékozik, illetékes helyen szergyakorlandó.
A jelen utasitás az 1899. év négy elsö hó- zett értesülés szerint teljesén légböl kapott.
napjában viselendö közterhekröl és fedezendö
Az ifju-törökök mozgalma.
állami kiadásokról szóló és alkotmányos tárgyalás
Konstantinápoly, január 2: Az ifju-töröalatt álló törvényjavaslat törvényeröreemelkedése-kor
azonnal
kök röpiratot adtak
ki ahatályát
szultánveszti.
ellen, melyben nemcsak a szultánt, de á nagyköveteket is
Budapest, 1898. deczember 28.
a legsulyosabb vádakkal és a legdurvább ráLakács, s. k.
galmakkal illetik. A röpirat nagy izgalmat okozott
és bár a legszigorubb vizsgálatot inditot(A holnapi ülés.)
ták meg, a szerzöket nem sikerült kinyomozni.
Az ellenzéki pártok ama egyöntetü határo- Már az egész országot elárasztották a röpiratzata értelmében, hogy a kormány ténykedéseit a tal és mindenütt mohón olvassák.
házszabályok által engedte minden törvényes eszAmerika és a Filippi-szigetek.
közzel meg fogják akadályozni: a képviselöház
holnapi ülésében a napirendet megelözöleg az
London, január 2. A "Times"-nak jelentik
ellenzéki pártok vezérei sorra szét emelnek, hogy Filadelfiából: A Filippi-szigeték katonai igazgatóbejelentsék a legmesszebbmenö obstrukcziót és ságának megkönnyitése czéljából a kormány kéthogy maguktartásuk indokait kifejtsék. Egyben a száz angol mértföld hosszu tengeralatti kábelt
vitarendezö-bizottság ujból megkezdi müködését: szándékozik lerakatni, amely Luzont, Masbatét,
ennek tagjai a függetlenségi párt részéröl: Justh Cebut és Leytét összekötné Amerikával.
Gyula, Kubik Béla és Tóth János, a nemzeti párt
New-York, január 2. Manilail táviratok szerint
részéröl: Hock János. Ivánka Oszkár és Makfalvay Poilo városa tele van fegyveres benszülöttekkel. A
Géza. Egyelöre az elnökválasztásra vonatkozólag felkelök ellenállásra készülnek Miller tábornok
kifejtett vitát fogják folytatni
ellen, ha ez eröszakkal akarná öket a város átadására kényszeriteni. Miller tábornok uj instruk(Az ellenzék mozgalma.)
cziókért küldött Manillába, idöközben pedig elökéA függetlenségi párt több tagja mozgalmat születeket tesz a kikötésre.
kezdeményezett a fövárosban legközelebb nagy- Madrid, január 2. Rios tábornok távirati uton
szabásu országos tüntetö népgyülés megtartására. jelenti, hogy Manillába érkezett. A Viscaya-szigeA mozgalomba bevonnák az egyetemi ifjuságot is, teket teljesen kiürittette és 14 erödöt levegöbe rövalamint a fövárosi szocziál-demokratákat és a vi- pitett. A csapatok Zámboangában vannak összedéki függetlenségi polgári köröket. A népgyülés vonva.
czélja: Tiltakozni az alkotmány felfüggesztése elNew-York, január 2. Washingtoni távirat
len. A részletek megállapitása végett szerdán este
szerint Otis tábornok jelentette, hogy Aguinaldo
a Saskörben értekezlet lesz, holnap pedig a fügnyomtalanul eltünt.
getlenségi 48-as polgárikörben lesz erre vonatkozóNew-York, január 2. A "New-York Herald"lag értekezlet.
nak azt jelenük Washingtonból, hogy a kormány
Horánszky Nándorhoz a szepesi választék tegnap a Fehér Házban összeült, mert Otis táborüdvözlö iratot intéztek, ö maga pedig egy nyilat- noktól nagyon fontos hirek jöttek. A kormány
kozatot tesz közzé a "Politikai Értesitö" utján, fontos utasitásokat küldött Otis tábornoknak. Más
melyben a hozzá érkezett rokonszenves és bizalmi oldalról azt jelentik, hogy Luzon szigetén a fölsürgönyökért hálás köszönetet mond.
kelök magatartása nagyon fenyegetö. Aguinaldo
eltünése azt az aggodalmat kelti, hogy az ameri(A kormánypárt üdvözlése.)
Temesvár város törvényhatósági bizottságá- kaiak ellen lázadást készitenek elö.

TÁVIRATOK.

nak tagjai — mielött tegnap Molnár föispán üdvözlésére testületileg a megyeházra vonultak —
tömegesen aláirt távirattal üdvözölték báró Fejérváry honvédelmi minisztert, mint a város népszerü
képviselöjét Biró Fejérváry o n táviratilag fejezte
ki köszönetét temesvári választóinak.
A veszprémvármegyei szabadelvü párt ma
Hagy értekezletet tartott, mely a sulyos politikai
helyzetben kitartással küzdö szabadelvü partnak
elismerését nyilvánitotta és müködéséhez mielöbbi

Á pápa az antiszemiták ellen.
Páris, január 2. Ultramontán körökböl
kiszivárgott az a hir, hogy á pápa Langenieux
rheimsi érsek és Ceirvouans bourges-i érsek
tanácsára elhatározta, hogy egy encziklikát
bocsát ki, amelyben a z a l g i r i a n t i s z e m i t a l á z o n g á s t e l i t é l i és amelyben á D r e y f u s - ü g y r ö l i s m e g f o g
e m 1 é k e z n i . (N. Fr. Pr.)
'

Kedd, január 3.
Kuba átadása.
Havanna, január 2. A spanyol zászló helyett tegnap tüzték ki az amerikai zászlót. A
szuverenitás formális átadása csupán abban
állott, hogy a kormányzói palota termében
Spanyolország és az Egyesült-Államok képviselöi beszédeket mondtak. Az ünnepies aktus eiött és után a kikötö erödjében és a
hadihajókon üdvlövéseket tettek. A háztetökön
összegyült tömeg lelkes örömrivalgással üdvözölte az amerikai zászló kitüzését.
Angol-franczia viszálykodás,
London, január 2. A "Times" a sanghail
franczia telepnek adott konczesszióról irva, ezt
mondja egyebek között:
Jó volna idejekorán megértetni, hogy nem
vagyunk hajlandók efféle bánásmódot eltürni. Németország, az Egyesült-Államok és Japán ép ugy
érdekelve vannak abban, mint mi, hogy Francziaország irigy politikája ilyen irányt vett. Akármilyen
nyomást gyakorolnak is a francziák a pekingi kormányra, sokkal közvetlenebbül és élesebben éreztethetjük erönket.
Dingley.
Washington, január 2. Dingley szenátor, a
róla elnevezett vámtarifa megalkotója, tüdögyuladásban sulyosan megbetegedett.
Á Dreyfus-pör reviziója.
London, január 2. Szilveszter éjszakáján Zolát meglátogatta itt egy barátja. Zola
nem akarta, hogy a Dreyfus-ügyröl interviewt
csikarjanak ki töle, azért csak rövid pár szóval beszélt ez ügyröl: A "Times"-ban megjelent hir — ugymond — amely róla azt állitja, hogy a Dreyfus-ügyböl kifolyó pöre után
megszökött Párisból, nem való. Midön ugyanis
Zolát elitélték, Labori azt mondta neki, hogy
majd e1 f o g j á k ; erre Zola nem szólt semmit, hazament, otthon megebédelt és ebéd
közben határozták el, hogy Angliába utazzék.
Ö elöbb nem is gondolt erre.
Ezenkivül elmondta Zola, hogy okiratok
vannak kezében, amelyek bizonyitják, hogy
Zurlinden a Bonapartistákkal egy követ fuj.
E miatt visszatér Párisba, ahova neje és
Labori fogják majd visszakisérni.
India uj alkirálya.
Bombay, január 2. Lord Curzon, az India
számára kinevezett uj alkirály, megérkezett ide.
Üdvözlöfeliratot nyujtottak át neki, amelyben a lakosság minden rétegének megelégedését fejezik ki
a kinevezés fölött. A felirat megemlékezik arról
a nagy szerencsétlenségröl, amely az országut és
különösen Bombay tartományt érte és az indiai
kormány segitségét kéri.
Lord Curzon válaszában kiemelte, hogy nagy
örömmel látja, mily hü ragaszkodással viseltetik
az egész birodalom a császárné és királyné iránt;
ez a hü ragaszkodás a legerösebb kapocs, amely
az ország különbözö fajait és felekezeteit összetartja. Jelszava mindig az lesz :
"Mindenkinek egyforma mértékkel."
Az uj alkirály aztán a benszülöttek város*
részén át a kormányzósági palotába vonult.
Forrongás Délamerikában.
London, január 2. A "Times"-nak jelentik Limából tegnapi kelettel: Boliviában komoly forrongás ütött ki, aminek következtében
az átviteli forgalom Mollendonál megszakadt.
Ecuádorban is nagy a nyugtalanság, ellenben
Peruban teljes nyugalom van. Á személyes
szabadság törvényes biztositékát ismét helyreállitották. A legtekintélyesebb pártok Eduardo
Romano polgári mérnököt, aki Angliában nevelkedett, jelölték a legközelebbi elnökválasztásra.
Strike a Thonet-gyárban.
Korlcsau, január 2. A Thonet-féle butorgyárban ma kitört a strike. A csiszolók, a kiknek ma
adták tudtukra, hogy béreiket leszállitják, a többi
munkásokat,is kényszeritették a strikera. Berontottak a gépházba, ott leszedték a hajtószijakat,
a mire az üzem megállt. A gyárbejáratnál apróbb
verekedések is elöfordultak. A gyártulajdonos jelenleg nincs itt; valószinü, hogy megérkeztére elcsendesül a harczi zaj a gyárban és a gyár körül.
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HIREK.
Az étherion.
Az ujvilágból, ahonnan Tesla Miklós honfitársunk szenzácziós, de kétségbe vont találmánya,
a drót nélkül való telegrafálás óta, ujabb fölfedezésröl nem jött hir, most a kutató emberi szellemnek megint egy ujabb diadaláról jön szenzácziós. B r u s h F. amerikai természettudós fölfödözte a v i l á g a e t h e r t , azt a hipothetikus
anyagot, mely a világegyetem légüres téreit betölti
és molekuláinak rezgése által a fényt szüli meg
s az égi testeknek egymásra ható vonzóerejét közvetiti. Az aethert tudvalevöleg eddig is létezö
anyagnak hirdették a természettudósok és magyarul 1eb-nek nevezték el. Igy készült el azután a
fénynek régi elmélete, mely szerint a napvilágot az
aether rezgése hozza el hozzánk. Brush most az
aethert, mely eddig csak
szükséges
föltétel
volt
a
tudományban,
valóságos
anyagnak
mutatta be. Valamely — a jelentésekben le
nem irt módon — elöállitotta, megfagyasztotta,
majd meg felmelegitette s elnevezte "é t h e r i o n"nak. (A találmány, ugy látszik, szerény tndóstól
származik, mert a feltaláló nem a maga nevéröl
nevezte el.) Megállapitotta Brush az uj anyag
(gáz ?) tulajdonságait: benne van természetesen a
levegöben és mivel a levegönél 1.444,000-szer
könnyebb, tehát egy köbczentiméter levegöben a
köbczentiméternek csak másfélmilliomodrészét teszi
ki. Még nem valószinütlen az sem, hogy az é t h e r i o n több elemnek a vegyüléke.
Ha ez a fölfedezés egészen igaznak bizonyul,
akkor méltán nevezhetö az é v s z á z a d l e g nagyobb
természettudományi
d i a d a l á n a k . Az étherion ugyanis a természettani hipotézisek bebizonyitásán kivül át fog
alakitani és ki fog egésziteni egész sor természetfilozófiai és spiritisztikus tételt. Brush tanár laboratóriumából bizonyos világnézetek átalakulása is
szárnyra kel, hasonlóan ahhoz a korhoz, mikor
Galilei tanitása kényszeritette az emberiséget a
biblia bizonyos tételeinek uj és másforma magyarázására.
Az anyag végtelenségének e l p u s z t i t h a t a t l a n s á g á n a k hirdetöi, a régi Büchneriánusok élednek föl ettöl a fölfedezéstöl legelöször. Amit ök tanitanak, hogy tudniillik az anyag
is végtelen és sem teremteni, sem elpusztitani nem
lehet, annak ime van már egy támogató bizonysága. Az ö oktatásuk eddig nem tudott ellenállani
annak az ellenvetésnek, hogy üres tér is van, az
anyag tehát nem végtelen, hanem korlátolt rög,
amely megszünik létezni ott, ahol az erö még
mindig megvan. Ime hát most az a bizonyság,
hogy az erö mindenütt együtt van az anyaggal,
tehát az anyag az erövel egyforma osztályosa a
végtelenségnek és az oszthatatlanságnak.
A m e t a f i z i k á b a n , a tér-nek, mint
az idövel egy kategóriába esö, korrelativákban
koldus fogalomnak, a szemlélet formájának
képe szintén megváltozik. Brush felfedezésén a
königsbergi sirban megmozdul egy százados csontváz és azt sirja : A tér, oh az az anyag, mert
ameddig tér van, addig étherion is van. Oh, Brush
rámczáfolt szörnyen. A tér nem forma többé, hanem az étherion végtelen sokasága; mit szóljak
ez ellen, mikor az amerikánus oly világosan bemutatta, hogy már meg is fagyasztotta ? ! . . .
A s p i r i t i s z t á k ujjonghatnak. Azok bizonyosan megtalálják már most, hogy micsoda is
az a titokzatos f l u i d u m , a léleknek elsö takarója, (mert a test az a második) a világitó lélektakaró, melyben a szellemek járnak! Mi más volna
a "fiuidum", mint a láthatóvá lett étherion, az
anyag, amely
egymilliónégyszáznegyvenezerszer
könnyebb a levegönél s amely ennélfogva a földöntuli közlekedésnek is, az egén okkultisztikus
világnak legjobb makadámja! Hát a t e l e p á t h i á t , a l á t n o k s á g o t milyen könnyü már
most megmagyarázni, azzal, hogy az idegenergia
meglöki az etheriont és az erö azután igy száll
szempillantások alatt száz meg száz mértföldön
keresztül, egyik embertöl el a másikhoz ! ...

ORSZÁGOS HIRLAP
Még a természetfilozófok legujabb iskolájának, a hegeli "höhere Einheit"ba átolvadt "molekulisták"-nak is van hasznuk a fölfödözésböl. Amit
ök vallanak, hogy a molekulák rezgése foglalja
kölcsönös egységbe az embert a kozmoszszal, hogy
az akarat, a gondolat mind nem egyéb továbbitott
molekula-rezgésnél: annak most Brush fölfödözése
szintén magától odaállitotta a kézzelfogható bizonyitékot.
Oly reális és nagy következményei volnának
etek a fölfödözésnek, hogy az amerikai ujságirók
fantáziájára nincs is szükség, ha az étherion jeléntöségére gondol az ember. Ök tudniillik egyéb
dolgokat következtetnek a Brush fölfödözéséböl, ök
már a Marsra akarnak evezni az étherionban, étherionból készült csolnakokban.
Lapnak
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— A király rendjele. A japáni császár —
mint egy bécsi lap jelenti — legmagasabb kitüntetését adta királyunk ö felségének. A rendjelet
szerdán adja át a japán követ ö felségének.
— Gróf Hunyady László temetése. Ma szentelték be a pénteken meghalt gróf Hunyady László
holttestét. A végtisztességadásra a politikai és társadalmi élet kiválóságai jelentek meg az uri-utczai
palotában. Ott voltak gróf Hunyady Kálmán föszertartásmester, gróf Apponyi Lajos magyar királyi
udvarnagy, báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter, herczeg Lobkovitz Rudolf hadtestparancsnok, Rohonczy György altábornagy térparancsnok,
báró Máriássy János altábornagy, Gromon Dezsö
államtitkár, dr. Falk Miksa, az elsö kerület országgyülési képviselöje, gróf Csáky Albin, gróf Keglevich István, gróf Zichy Nándor, Szilágyi Dezsö,
Beniczky Ferencz föispán, Daruváry Alajos kuriai
tanácselnök, a szerb fökonzulátus tisztikarának
élén Barlowácz György fökonzul, számos országgyülési képviselö és más elökelöségek. A gyászszertartás fél háromkor kezdödött. Dr. Nemes Antal
budavári plébános végezte nagy segédlettel. Beszentelés után a hatfogatu hintóra tették a nehéz érczkoporsót és kivitték a nyugati pályaudvarra, ahonnan a pozsonymegyei Ivánkára szállitották. Az elhunyt grófot holnap temetik el családi sirboltjában. Ö felsége a király gróf Paar Ede lovassági tábornok
föhadsegéde utján a következö táviratot küldte
az elhunyt gróf özvegyének :

Budapest, 1899. — 5. oldal.
és képviselötársait, hogy ne adják el az országot. Madarász László Amerikából segitségére jön az ellenzéknek és velük együtt azt
hajtogatja, hogy Bánffynak el kell menni és hogy
a király mást nevezzen ki miniszterelnökké, de daczára annak, hogy ö Amerikából nézi a dolgokat,
mégis van egy helyes megjegyzése, és az ez: Igaz,
ez egy kissé elkésettnek látszik, s t á n a z országgyülés megnyitásakor kellett
v o l n a m e g l e n n i e . Lám, és ezt az ellenzéknek Amerikából kell megtudni.
— Jurista-bál. A Jurista-bál január 21-én,
szombaton, lesz a Vigadóban. A rendezöbizottság
elnöke : dr. Ragályi Lajos, alelnökei; dr. Gáll
Endre, Degré Andor, Dobóczky Ignácz, dr. Babes
Titusz és báró Sennyey István. Titkárok : dr. Csukássy Jenö, dr. Jánossy Béla, dr. Wenczel Árpád,
jegyzök : dr. Baransky Gyula, ifjabb Fittler Imre,
dr. Gyarmati Viktor, Petöcz Gyula, dr. Siklóssy
József. Ellenörök: dr. Balogh Sándor és dr. Kecskés Gábor, pénztárosok: dr. Kovács Ernö és dr.
Nagy Emil, háznagyok pedig dr. Baky Imre és dir,
Temple Rezsö.
— Mattasich-Keglevich lefokozása. Zágrábból táviratozza tudósitónk, hogy Szilveszter
estéjén hét órakor Mattasich-Keglevich föhadnagyot l e f o k o z t á k .
Elöbb megjelent a
czellájában egy tiszt, aki felolvasta neki a
haditörvényszék itéletét, amelyet
Mattasich
némán hallgatott meg. Az itélet felolvasása
után, kinyitották az ablakokat és az ajtót és a
katonai porkoláb végrehajtotta a lefokozást.
Ezután az elitéltet két tiszt és három szuronyos közlegény kiséretében a pályaudvarra vezették, ahonnan Möllersdorfba szállitották. Ott
fogja Mattasich-Keglevich büntetését leülni.
Biztos forrásból értesülünk, hogy Mattasich az
egész eljárás során váltig tagadta a váltóhamisitást, amelylyel vádolták.
Sulyositó körülménynek vette a haditörvényszék azt is, hogy
inkorrekt életmódot folytatott.
— Róbert Károly Jászberényben. Igen különös alkalomból idézte föl néhai Róbert Károly király emléket a "Jászberény és Vidéke" utolsó
száma. Ebben a lapban, melynek elsö oldala báró
Bánffy Dezsö jászberényi diszpolgárságának örömére aranynyomással jelent meg, a következö
s z e l i d h a n g u hir jelent meg:

" A Jelenkor Róbert Károlya.

A történe-

lembeli Zách Klárának tudvalevöleg Róbert Károly
" Engedje meg, hogy öszinte fájdalmam- kegyetlensége vette el nöi ékét, vagyis vágatta le
nak és mély részvétemnek adjak kifejezést a haját. Nem gondoljuk azt, hogy Suba András
ama nagy veszteség fölött, mely a gróf el- uram, a I. apponyista városi képviselö, olvasgatva
a történelmet, Róbert Károlytól kapott volna kedhunytával exczellencziádat érte.''
vet az efféle kegyetlenségre, hanem bizvást elhiszSándor szerb király Nissböl a következöket szük, hogy Suba András uramba csak a közönsétáviratozta:
ges fene esett belé, mikor az alábbi cselekedet
"Öszinte részt veszek az ön nagy fáj- higvelejében megfogamzott. Mit is tett hát? A
mult napokban tizennégy éves szolgáló leányától
dalmában.
Sándor."
nem kivánt
egyebet, mint hogy a nappali
Milán ex-király Belgrádból ezeket táviratozta erös kézimunka ráadásául tehenész hiányában
az özvegynek: .
éjjeli 2 órakor, 3 órakor keljen fel és lássa el az
"Az ön gyásza mélyen meghatott. Az állatokat takarmánynyal. Szegény kis leány azonelhunyt László gróf mindig nagy barátja ban eltörödve a nappali nehéz munka után, nem
volt az Obrenovics-háznak és Szerbiának. ébredt fel a ráparancsolt idöben. Ezen annyira felböszült a kegyetlen gazda, hogy ollót fogott s az
Egész lelkemmel részt veszek az ön fájdal- alvó leánynak tövében levágta a haját. A kis leány
mában.
Milán."
felébredt és kétségbeesetten gyözödött meg, hogy
József Ágost föherczeg Voloskából és még szép nagy haja hiányzik. Másnap azután hazament
számos elökelöség meleghangu táviratokban fejez- Jákóhalmán lakó szüleihez és zokogva panaszolta
el, hogy gazdája kegyetlensége nöi ékétöl czudar
ték ki részvétüket az özvegynek.
módon megfosztotta. A szülök faktumra vitték a
— Gróf Zichy Jenö fölolvasásai. A Vidéki vadállatot; de ez gyáva meghunyászkodással nagy
hirlapirók országos szövetségének nagyváradi osz- bután ugy akarta elmagyarázni gyalázatos tettét,
hogy a leány sütögetvén a haját, ö maga égette le.
tálya január közepén a szövetség nyugdijintézete Csakhogy azt elfeledte ez a vadmagyar, hogy hájavára estélyt rendez. Á rendezöség küldöttség ut- tul nem d i v a t még a hajat sütni, csak elöl. Az
ján föikén gróf Zichy Jenöt, hogy ázsiai utjáról az azonban nem lenne káros, ha az ilyen czudar tett
estélyen felolvasást tartson. A budapesti független- elkövetöjére elöl hátul bélyeget sütnének, mert az
ségi polgári kör a napokban küldöttségileg fog erkölcsi megbélyegzés az ilyeneknek nem okoz
fájdalmat."
tisztelegni a grófnál és fölkéri, hogy a független-"
ségi körben i s tartson elöadást ázsiai utjáról. Elö— A budapest-gödöllöi telefon. A kereskeadás után a gróf tiszteletére diszvacsorát ren- delmi miniszter rendeletére a Budapest és Gödez a kör.
döllö közt létesitett telefont tegnap átadták a forA korelnök bátya. A képviselöház jelenlegi galomnak. Ez a távbeszélö budapest környékbeli
korelnökének, Madarász Józsefnek, Amerikában él jellegü s ennélfogva a megállapitott feltételek melegy bátyja, ki á hozzá érkezö magyarországi la- lett ugy a budapesti telefon-elöfizetök, mint •
pokból élénk figyelemmel kiséri a hazai esemé- nagyközönség a megnyitás napjától kezdve igénybe
nyeket. Most irt egy levelét az öcscsének, abból veheti. Gödöllön egyelöre két elöfizetö van: a csáaz alkalomból, hogy elolvasta azt a beszé- szári és királyi várkapitányság és a gödöllöi
dét, melyben sirva arra kérte polgártársait magyar királyi koronauradalom igazgatósága.
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6.oldal. — Budapest 1899.
— A kézrekerült Krivány- Aradról jelenti
tudósitónk : D r . Lehrmann Viktor királyi alügyész
ma terjesztette be inditványát a törvényszék elé
Kriványnak az igazságügyminiszter utján kérendö
kiadatása dolgában. Az ügyészi inditvány arra is
kiterjeszkedett, hogy az aradi törvényszék kérje
meg a bécsi tartományi törvényszéket, értesitse öt
Krivány elinditásának idejéröl Ennek a kérésnek
az az oka, hogy Aradon attól tartanak, hogy megérkezésekor inzultálnák Kriványt. Az ügyészség
ezért megkérte az aradi térparancsnokságot, hogy
Krivány megérkezésekor két század katonaságot
rendeljen Id a vasuti állomáshoz. Az elfogatási
parancsot már megküldötték Bécsbe; Valószinü,
hogy Krivány elöbb leüli büntetését Bécsben á
hamis név használatáért, azután hozzak Aradra.
Krivány elfogatásának hire Arad bizonyos köreiben
nagy nyugtalanságot keltett Krivány vallomása a
sikkasztás és hiányos ellenörzés körülményeit valószinüleg másképen fogja megvilágitani, mint ázt
az eddig folytatott fegyelmi és bünügyi vizsgálat
kideritette. Erre lehet következtetni arról is, hogy
egy megyéi tisztviselö, akit a vizsgálat során fölfüggesztettek állásától, t e g n a p ó t a e l t ü n t
Aradról.
— Rejtélyes eset. Montepin regényéibe illö
rejtélyes esetben nyomoz most a fövárosi rendörség. Bayer Antal bérkocsis ma beállitott a fökapitányságra és ott a következöket jelentette: A nyugoti pályaudvar elött egy elegáns öltözetü nö és
egy uri külsejü férfi szállott a kocsijába. A férfi
parancsára az István-uton levö kereskedelmi kórházhoz hajtott, ahol a nö leszállott és bement a kórházba. A férfi ezután az Erzsébet-tér 9. számu házához vitette magát. Itt kiszállt. A kocsisnak azt
mondotta, hogy várjon reá, s vele volt kis
kézi böröndjét a kocsin hagyva, bement a házba.
A kocsis egy óránál tovább várt hiába a ház elött
utasára. Ekkor türelmét vesztve maga is bement a
házba és tudakozódott az ismeretlen után. Itt
azonban a házbeliek mit se tudtak róla. A
koffert a rendörségre vitte, ahol azt felbontották
és egy teljes szalonruhát
és egyéb ruhadarabokat, találtak benne. A rejtélyes dologban
a férfi eltünésénél még különösebb az, hogy
a kereskedelmi kórházban fölvételre senki sem
jelentkezett, és ott mit se tudnak az asszonyról,
aki szintén eltünt — Valószinü, hogy a rejtélyes
pár ilyen módon akart hamis nyomot hagyni maga
után. Talán valami megszökött szerelmesek voltak,
vagy egy furfangos gonosztevö-pár.
— Az asszony és a férfi. Ma délelött egy
fiatal napszámosasszony jelentkezett felvételre a
Rókus-kórházban. A fején hatalmas seb tátongott
s csak támolyogva járt a lábán. Hogy az életveszélyes sebet hol és ki ejtette rajta, arról mit se
akart vallani s csak annyit mondott, hogy Cikora
Zsófiának hivják. A rendörség ennélfogva nyomozást
inditott az
ügyben és
megállapitotta,
hogy az asszony a Kisfuvaros-utcza 8. szám alatt
együtt lakott Kubin Andrással. A vadházasságban
élö pár tegnap valami fölött összeveszett, miközben Kubin olyan dühre gerjedt, hogy felkapott egy
baltát és azzal az asszonyt fejbevágta. Kubin lakásáról nyomtalanul eltünt. Az asszony, aki nem
akarta a szeretett embert a törvény kezébe szolgáltatni, most élet és halál között lebeg.
— A pápa az amerikai háboruról. XIII. Leo
a napokban fogadta Tonellit, a "New-York Journal" római tudósitóját. Ezen az audienczián a
spanyol-amerikai háboru is szóbakerült. Amikor
az ujságiró megemlitette, hogy a kubai nép menynyit szenvedett, a pápa igy szólt:
— De mennyit szenvedtem én e két nemzet
összeütközése miatt, mikor mindeniket egyformán
szeretem, az egyiket évszázados hüségeért, a másikat erötöl duzzadó fiatalságáért, és mert azt hittem, hogy valaha teljesen visszatérithetem a katholikus egyház kebelébe. Ez a háboru életem legnagyobb fájdalma volt. Meghiusult minden kisérletem, amelylyel elejét akartam venni.
Majd a Filippini-szigeiekröl folyt a társalgás
és Tonelli megjegyezte, hogy a szerzetes-rendek is
szitották a forrongást a Filippini-szigeteken.

— Én magam is sajnáltam, egynémely viszszaélést, - - mondá XIII. Leo — de tekintetbe kell
venni ama szigetlakók gondolkozási módját és
könnyen izgatható szellemét.
Itt kissé hosszabb szünetet tartott a pápa
A kihallgatásnak vége
volt.
— Halálozás. Dr. Fekete Sándor, a fövárosi
tiszti föorvosi hivatal egyik orvosai tegnap meghalt.
Temetése holnap délután lesz a kerepesi-uti temetö
halottasházából.
— A legujabb somogyi bicska. Eddigelé; Somogy csak a régi bicskájáról volt hires. A legujabb somogyi bicska inkább bonczolókés, ez is
csak átvitt értelemben, amelylyel a magyar géniusznak legszerényebb megnyilatkozását: a hatesztendös magyar gyermek szellemi világat akarják
felbonczolni és kifürkészni. Az eredeti szerszám
feltalálója; a somogyi tanitóság, melynek hivatalos egylete legközelebb mondotta ki egyhangulag,
hogy huszonnyolcz kérdéssel fogja megyeszerte a
somogyi hatesztendös gyerekek eszejárását és tudományát egyöntetüen kifürkészni. Csekély kivétellel az összes somogyi tanitók- kötelezték magukat, hogy a kezük alá kerülö hatesztendös-gyereket a huszonnyolcz kérdéssel alaposan megvallatják. Ime a kérdések-sora :
1. Látott-e már nyulat a mezön, az erdön?
2.Hallotta-e a kakuk-szót ?
3. Látta-e már a pacsirtát olyankor, mikor a
szabadban énekel?
4. Látta-e, már, mikor a béka beleugrott a

lovagias ügyet a büntetö biróság elött fogják elintézni. Addig is azonban Szerdahelyi ujból inzultálta Barabást, aki ezóta revolverrel kénytelen a
szinházba járni. Szerdahelyit alkalmasint elbocsátják a szinház kötelékéböl, hisz régi tapasztalat,
hogy épen a legtehetségtelenebb szinészek szeretnek legjobban izgágáskodni.
A vizaknai csata évfordulója. A kolozsvári
országos történelmi ereklye-muzeum elhatározta,
hogy megünnepli február 4-én a vizaknai csata
ötvenedik évfordulóját. Ez a csata árról nevezetes,
hogy egészen készületlenül találta Bem tábornokot.
A tábornok, aki épen nagyobb katonai segitséget
várt, istentiszteletet akart tartani egy vasárnapon.
A várt segitség helyett azonban Puchner, osztrák
lovassági tábornok érkezett meg nyolczszáz emberével és harmincz ágyuval. Ebben a csatában részt
vett Petöfi is, aki meg is énekelte a szerencsétlen
végü
ütközetet.
Mindent megtettünk, amit
Kivánt a b e c s ü l e t . . .
Tiz annyi volt az ellen
Gyöznünk nem lehetett.
— A gödöllöi vadászterület kibövitése. A földmivelésügyi miniszterium egy, a Gödöllö közelében
fekvö Szent-Antal határát 75,000 forintért megvette
a váczi püspöktöl: A puszta javarészt erdöböl áll,
amelyben sok a vad. Ezzel ö felsége vadászterülete egy gyönyörü részlettel nagyobbodott meg.

— A Damjanich-utczai rablógyilkosság. Pollacsek. Samu. füszerkereskedöt ma bonczolták föl a
vizbe?
törvényszéki orvostani intézetben. Csak most tünt
5. Látott e méhecskét a virágon ?
,'
6. Látott-e jegenyefát az ut mellett?
ki, hogy Andrics Illés, ez az elvetemedett fiatal
7. Látott-e tölgyfát az erdöben ?
gonosztevö milyen kegyetlenül bánt el szerencsét8. Tudja-e, miböl lesz a széna ?
len áldozatával. A holttesten nem kevesebb, mint
9. Volt-e már homokbányában?
10. Látott-e már szivárványt ?
t i z e n k i 1 e n c z fej- és nyaksebet találtak,
11. Látta-e már a nap felkelését, lenyugvását? amelyeket a gyilkos a sulyos czukorvágóval és az
megtudja-e mondani: melyik irányban ?
élesre fent kenyérvágókéssel ejtett. A sebek közül
12. Látta-e a holdat, mikor sarlóalakja van ?
13. Járt-e már a harmatos füben ?
a halál közvetlen oka az az iszonyu szurás volt,
14. Látta-e, hogyan szántanak?
mely az áldozatot balfüle mögött találta. A kés
15.Látta-e az aratást?
16. Látta-e a cséplést, nyomtatást és pedig: elvágta a nyak fö ülöerét, és elvérzés következtécséppel, lovakkal, cséplögéppel ? _
ben állott be a halál. De a többi seb között is
17. Meg tudja-e mondani, mi apjának, anyjának a
van több, amely feltétlenül halált okozott volna.
neve, foglalkozása ?
Pollacseket ma koporsóba tették, délután pedig ki18. Volt-e már a templomban ?.'
19. Tud-e valami imádságot? •
vitték a zsidótemetö halottasházába, ahonnan
20. Mit hallott az Istenröl ?
holnap délután három órakor temetik el. — An21.
Mit a Jézus Krisztusról?
22. Ismeri-e a pénzt?
drics Illés, a gyilkos, még mindig a fökapitányság
23. Meddig tud számlálni?
.
. . .
börtönében ül. A gonosztevö, ugy látszik, teljesen
24. Tud-e valamely mesét? Melyiket?
25. Ki tud-e minderi hangot ejteni ? Ha nem : tudatára ébredt szörnyü tettének. Folyton jajgat,
mely hangokat n e m ? s mit mond az egyes hangok siránkozik, mellette állandóan két rendör örködik.
helyett?
Ma ujból kihallgatták s holnap átkisérik az ügyész26. Utána tud-e a tanitónak egy hangot éneség
börtönébe.
kelni? (Eltalálja-e a hangot?)
27. Mely szineket ismer?
— Iparosifjak estélye. Az iparosiijak orszá28. Nem vesz-e észre a gyermek külsején valami
gos egyesülete Rottenbiller-utczai helyiségében
rendellenességét ?
Az egyöntetüség kedvéért nem tartják ele- estélyt rendezett, amelyen dr. Barthos Andor miniszteri titkár "A protekczió" czimen felolvasást
gendönek, hogy ugyanazokat a kérdéseket tegyék tartott. Azután Aranyossy Janka, a "Magyar Szinfel a gyermekeknek, hanem minden más mellék- ház naivája "A szerelem iskolája" czimü szinmükörülmény preczizirozásával is biztositani akarják böl szavalt el egy részletet. Végül mükedvelök elfeleletek uniformisos voltát. Igy csak ha már játszottak Almási Tihamér egyik dramoletjét.
a gyermek bizalmát megnyerték, szabad a kérdést
— Gazdag szegény. A Józsefvárosban már réfeltenni, de nem az osztály szine elött, hanem gebben élt egy toprongyos öreg koldusasszony,
ötös csoportokban és naponként csak négy-négy aki tegnap, minden elözetes betegség nélkül, hirtekérdésre kivánjanak feleletet.
len meghalt. Azok, akik ismerték a szegény kolSzétküldte már az egyesület a kérdöiveket dusasszonyt sokszor szánakoztak rajta, mivel
is, melynek megfelelö rovataiban a h e l y e s , néha napokon át nem evett egyebet száraz kenyérh e l y t e l e n és s e m m i kifejezések jelzik a nél. Most, hogy meghalt, a rendörség jegyzökönyvet
felelet minöségét vagy azt, hogy melyik, kérdés- vétetett föl az elhunytnak hátrahagyott holmijáról
röl nincs fogalma a gyermeknek. A kérdéseket és eközben egy háromszázhusz forintról szóló
Pethes János csurgói tanár készitette és a felele- takarékpénztári könyvecskét is találtak, amelyet
tekét a "Somogymegyei tanitóegylet" elnöksége majd az ezután kinyomozandó ismeretlen hozzáfogja évröl-évre feldolgozni.
tartozók örökölnek.
— Szinész és kritikus affaire-ja. A kolozsvári "Ellenzék" szini referense, Barabás Ábel
nemrégiben kedvezötlen kritikát irt Szerdahelyi
Ferenczröl, a kolozsvári szinháznak egy kevéssé
hasznavehetö tagjáról. Szerdahelyi a neki nem tetszö kritikára azzal felelt, hogy nyilt utczán inzultálta Barabást. Az ügy természetesen lovagias utra
terelödött, de a Barabás segédei becsületbiróságot
kértek s mikor ezt Szerdahelyi részéröl megtagadták,
lemondtak megbizatásukról. Barabás uj segédei olyan
bizonyitékokat mutatlak fel arra nézve, hogy
Szerdahelyi lovagias elégtételre képtelen, hogy a
szinész megbizottai nem is tárgyaltak, hanem
visszaléptek a segédkezéstöl. Igy hát a komplikált

- Elveszett hirlapbélyegek. Egy kisleány
nagyobb értékü hirlapbélyeget talált csütörtökön
este a gránátos-utczán. Igazolt tulajdonosa átveheti
a bélyegeket a találó anyjának, Mezei Teréznek
divatárukereskedésében, Kristóf-tér 7. szám alatt.
Napirend.

Naptár:Kedd,január3. — Római katholikus: Genevéva. sz. — Protestáns: Gordius.
Görög-orosz(deczember. 22.) Anasztázia. — Zsidó:
Tebeth-21.
- Nap kél:reggel 7 óra 33 perczkor: nyugszik: délután 4 óra 4 perczkor. — Hold
kél:este 11 óra 1 perczkor, nyugszik: reggel 10 óra7perczkor.
A földmüvelésügyi miniszter fogad délután 4 órától.
A horvát miniszter fogad délelött 8—l0-ig.
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ORSZÁGOS HIRLAP

Muzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig.

Természetrajzi

gyüjtemények

nyitva 10—12-ig. (Muzeum-körut 4.)

Rovargyüjtemény a nemzeti muzeumban

nyitva 9—l-ig.

Az az országház kupolacsarnoka megtekint-

hetö 10—l-ig 50 krajczár belépö dij mellett.
Deák-mauzoleum
a kerepesi-uti temetöben
nyitva este 5 óráig.
Az egyetemi füvészkert (Üllöi-ut) nyitva reggel
8-tól este 5-ig.
Akadémiai könyvtár nyitva d. u. 3—8 óráig.
A budapesti állatkert a Yárosligetben. Nyitva
egész nap. Belépö-dij 30 kr.
A . Hódoló diszfelvonulás", Eisenhut Ferencz
óriási körképe. Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este1/25 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermekjegy 30 krajczár.
_________

Budapest anyánk.
A vollhyniai mezökön történt egyszer, valamely sivár vidéken, ahol szomorufüzek szegélyezik a partokat és a tájon sürü mocsári pára ül.
Szomoru madárdalok csattogtak a fázós maláriás
vidéken, a talajt imitt-amott szennyes tócsák szakitották meg, és a természet tompa melódiájába
belésusogott a nád és a mezei tövis. Monsieur Párisien, a müvelt franczia, aki világot ment nézni,
finom lorgnettejével szemlélte a tájat, azután botjával kezdte turkálni a földet és kikapart egy ragadós sárgöröngyöt.
— Borzasztó — mondta. — A lengyelek hazának nevezik ezt a sarat és költöik dalokat irnak
róla és Chopin, mikor bársonynyá simitja a kottáit, ö is erröl a szalmás, nádcsutakos göröngyröl
álmodozik . . .
Ime a honszeretetnek ez a régi anekdotája
jön tollamra legelöbb is, midön e lapok igen tisztelt szerkesztöjének felhivására B u d a p e s t r ö l
irok. Mit irhatnék róla. Hiszen ha nem szilárd
fövény és agyagrétegen állnának is palotái; ha téli
ködböl nem ezek a keleti bizarrságba olvadt renaissance-facadok néznének is rám; ha nem is
volna itt a Duna, a budai hegyek alatt ez a mi
drága ezüstpántlikánk; ba sohasem ragyognának is ama csudálatos téli napok, midön a nyugati hegylánczok és Budának ormai olyan panorámát mutatnak, melyhez foghatóan nincs része egy
világvárosnak sem Európában ; igen, ha mindez a
szépség nem is kábitana, hanem ha volna Budapest egy sivár mezö, amelyen mocsári párákon
k resztül száll az esti harang és ha palotáink
süppedö földrétegekben omlanának el, mint lenn
délen most, a Riva degli Schiavonin egy oszlopsoros góthikus h á z : a mocsaras pusztaságnak, a
süppesztö göröngynek, a kietlen városnak, akkor is
azt mondanám, amiért monsieur Parisien kinevet
a lorgnonjával:
— Ezt a sarat, ezt a mocsarat, ezt a kietlen pusztát én az én hazámnak h i v o m . . .
De nincsen ugy. Budapest bájakban tündöklik és megkönnyiti az otthonnak szeretetét, fénynyel övezi a poézist, mely szive mélyén ott rejtözködik mindenkinek, akit az élet emlékei füznek
e y bizonyos helyhez. Budapest, az "alma mater",
nem a törödött édesanya, a görnyedt anyó, akit
azért szeretünk, mivel a természet kiolthatatlan
parancsa kötelez bennünket erre, külön parancsnak még a részvétet is szivünkbe oltván; Budapest ép ellenkezöleg, a fiatal szépségben ragyogd
géniusz, akit a természet kiolthatatlan törvénye
szerint szerelvén, büszkén ölelünk magunkhoz,
mert hiszen a mi szeretetünk telve van büszkeséggel is.
Oh, persze itthon, itthon, itthon mi is rakonczátlan fiuk vagyunk és boszantjuk a drága szép
mamant, Budapestet. Ha reggel még álmos egy
kissé és még nem jöttek elö amaz utczasepröknek
nevezett gentlemanek, az ö nagy gummifésüikkel
és locsolókocsiknak nevezett toilette-dobozaikkal,
amelyekböl hajpor helyett vizet szónak ; ha a szép
maman nagy toilette-asztalán nem nyitották még
ki a csapokat, amelyekböl habzó szökökutak lövelnek ki, elönteni az aszfaltot és a sok egyenletes gránitkoczkát; ha maman még ásitozik és
majd elnyeli azokat a szürke reggeli alakokat,
amelyek a gyárak é s éjjeli kávéházak elött Páristól Budapestig mindenütt egyformák Európában:
igen, ba ez az eset áll be, akkor a reggeli kávés-

csészénk mellöl mi rakonczátlan fiak persze hogy
csufolják mamant és a nyelvünket öltögetjük rá:
— Maman, te borzas vagy.
— Maman, nyittasd már ki a vascsapokat!
— Maman, el ne nyeld azt a korrekt férfiut abban a szürke paletotban; nézd, mily mintaszerüen viselkedik; most jött ki az éjjeli kávéházból és érzi, hogy képes volna felgyujtani a házakat, tehát óvatosságból kiejti a szájából a szivarját és most utána néz, keresi ugyan . . . de nini,
mily óvatos . . . óvatosságból egyáltalán nem is
akarja megtalálni, pedig csak a czipöjére esett.
Azután tovább megy a korrekt férfiu a paletotban
és ismét mily rendszeretö . . . Istenem, maman,
te ásitozó Budapest, el ne nyeld öt, látod ugyis
fél töled és folyton a házak falába kapaszkodik...
Oh, persze, itthon, itthon, itthon mi is rakonczátlan fiuk vagyunk és ha Budapest, a gyönyörü "alma mater" értékes ajándékot kap az ö
imádóitól, ha homlokát óriási góthikus diadémokkal
ékesitik, miknek tornyocskáin vakitó márványgömbök, opálok módjára törik meg a napfényt; ha
mamannak, a szép mamannak lába alatt, hol az
ezüstfolyam rohan, lánczos, márványos hidacskákat épitenek és a gyönyörü asszony ölébe ékszerkazetták gyanánt tömör, négyszögü épületeket tesznek, melyek belül bársonynyal vannak telve és
aranyozással; ha a szép asszony tavaszi lombokból és napsugárból és hulló hársfavirágból királyi
köpönyeget ölt: mi rakonczátlan fiuk, persze akkor is csufolgatjuk:
— Maman, ne ülj a tükör elé, mert az uj
diadémot oly rossz helyre tették, hogy ugysem
látszik ! . . .
— Maman, az ékszerkazettád gyönyörü szép,
de nincs elég kijárata !
— Maman, a hidacska olyan, mintha czukorból volna, kár, hogy egy kissé messzire épitették, mert igy beleér a vizbe a lábad!
...
Vagy:
— Maman, a királyi köpönyeged gyönyörü,
de a hársfák teli vannak verebekkel . . .
Oh, igen, ily rakonczátlanul kritizáljuk mamant, mi rossz fiuk és különösen mi legrosszabbak, akiknek folyton tintás az ujjunk, akik szabályosan megléniázott chablon-irkáinkat a mélyen
tisztelt olvasóközönség számára teleirjuk mindennap este, s akik a pennának mozgását a nyelvünk
mozgásával kisérjük, mert annak a hegye, oh igen,
mindig kicsucsosodik a szájból. És szurásai a szegény szép asszonynak pazarul kijutnak. Egyáltalában divat itthon, Budapestet kritizálni és akár
hiszik önök, akar nem, Magyarországon, vagy
mondjuk Budapesten, nem a költök szenvednek
legtöbbet a kritikától, hanem a polgármesterek
meg a városi tanácsosok. Csuda, hogy e
derék urak, akiknek számára nálunk épugy
nincs szakiskola, mint nincs ilyen szakiskola az
egész kontinensen : csuda, mondom, hogy e kedves urak még nem szakitottak a foglalkozásukkal
és nem irnak inkább drámát. Nekik mindenesetre
nyugalmasabb volna a foglalkozás és talán a
drámairodalmat sem nagyon zavarná fel. Van például egy barátom, egy barnaszakállu igen egészséges ur, aki Budapest köztisztasági ügyeit vezeti a
városházán. Ez a szeretetreméltó ur a magyar föváros
megbizásából végigtanulmányozta az egész Nyugatot az összes nyugati sepröket és hólapátokat, valamint a csatorna-desinfekczióra vonatkozó legtranscendentálisabb rendszereket; beszerezte a köztisztaság gépiparának minden szörnyetegét, a seprökocsikat, a hórakókat, a kaucsuktörlöket, a megfagyhatatlan napszámosokat, akik Mont-Blancokal
épitenek jégböl; és egy külön vasut is van Budapesten, amelynek egyéb czélja nincs, csak az,
hogy a világváros hulladékait a Rákos homoksivatagaira szállitsa és az én barátom meg van gyözödve róla, hogy Európában Budapest a legtisztább
nagyváros (amint hogy ugy is van), de azért az én
barátom meg sem ülhet le a klubban a kávéjához
anélkül, hogy minden tisztelöje ne kedveskedjék
neki egy szeretetreméltó ujdonsággal.
— A z üllöi-uton akkora a sár, hogy az udvari fogatok kénytelenek voltak lépésben menni!
A miniszterelnök kis lánya egy üres
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bonbonniert dobott ki a kocsiból a fürdö-utczában,
a faburkolatra!
— A Terézkülvárosban egy igen öreg ember,
azok közül való, akik a jégesökre nem szoktak
emlékezni, elcsuszott egy narancshéjon és kitörte
a lábát. . . .
Igy rakonczátlankodunk, mi rossz fiuk, igy
csufoljuk a mi Budapest anyánkat itthon.
..
*
De ha önökhöz kell szórni, tisztelt idegenek,
akkor a fiu mégis igazságos. Akkor mamant mi
magunk állitjuk a tükör elé és mondjuk neki: —
"Szép Budapest anyánk, mutogasd góthikus és
aranyos diadémjaidat, fényesitsd nyaklánczaidat,
mert idegenek jönnek a házba, megnézni a mi
szép anyánkat. Nézd, jók leszünk, csak mosolyogj
szépen. Csillogtasd királyi köpenyedet, mely tavaszi napsugárral és lombokkal van ékesitve. Ha
jön a vendég, hogy lássa, ami rá van szöve.
— Itt egy hosszu, végtelen hosszu aranysáv, egy fényes avenue;
amott mithikus
zöld girlandok a várhegy, a magyar Akropolis
alján s a széles ezüstszalagnak, a Dunának közepére odahimezve egy bübájos kis sziget; körül
mindenütt tarka lobogócskák és fényes paloták,
eleven fotografiák reflexe."
Jöjjenek, tisztelt idegenek, a budapesti ember rakonczátlan fia a szép anyának, de jó fiu és
igazságos. Minden budapesti ember büszke az
"alma mater" kincseire és örömmel mutatja az
érkezönek:
— Ez a királyi palota, a Budapest anyánk
diadémja !
— Ez a napfény az aranypalástja, a drága!
—- Ez a sok tömör ház ékszerkazettája, a
milliókat érö!
— Ég ez a zöld hegykoszoru a párnája, a
megfizethetetlen.
Papp Dániel.

Magyarország novemberben.
A magyar királyi központi statisztikai hivatal
k ö z l e m é n y e i n e k legujabb számából a következö
érdekesebb részeket közöljük a novemberi Magyarországról.
(Házasságok.)

November hónapban Magyarországon 26284
házasságot kötöttek, (Budapesten 649-et) azaz
tizenötezerrel többet, mint októberben s közel ötezerrel többet, mint a mult év ugyanezen havában.
Ebböl a számból aránylag legtöbb a vidékre esik,
legkevesebb a városi törvényhatóságokra. Feltünö
a házasságok számának a mult év ugyanezen idöszakában kötött házasságok számával egybevetve
mutatkozó jelentékeny emelkedése. Ez kétségkivül
az idei jobb termésnek volt a következménye, á
mely jó hatását annál inkább is éreztethette, mivel a jó termést aránylag kedvezö áralakulás is
kisérte.
Az egyes országrészek közül aránylag a
legtöbb házasságot a Duna-Tisza közén kötötték,
a legkevesebbet a Duna jobb partján. Aránylagosan a legtöbb házasság Békésmegyében jött létre,
a legkevesebb Vasmegyében. Törvényhatósági városaink között a házasságok számaránya tekintetében Zombor állott elsö helyen, az utolsón Fiume,
(Népesedés.)

Az élveszülöttek száma a lefolyt november
hóban 48448 volt, a halva szülötteké 1041. Hét
évnél fiatalabb korban 16.998-an, hét évnél idösebb
korban 17.140-en haltak el, ugy, hogy a halálozások összes száma 34148. A népesség természetes
szaporodása tehát 14310.
Népesedési mérlegünk valamivel kedvezöbb
volt az idei novemberben, mint a tavalyi év ugyanezen hónapjában. A születések száma négyezerkétszázzal, a halálozásoké ellenben négyezerötszázzal csökkent, ugy hogy a szaporodás háromszázzal multa felül a tavalyi november szaporodását. Igen kedvezötlennek tünik fel azonban az
eredmény, ha a folyó év elsö tizenegy hónapjának
népesedését hasonlitjuk össze a mult év ugyanezért idöszakának népesedésével. A mult év januártól november végéig terjedö idöszakának természetes szaporodása ugyanis a 186.000-et is meg-
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haladta, mig a folyó év tizenegy elsö hónapjának
természetes szaporodása csak 143.559-et tesz.
A halandóság legerösebb volt a Tiszántul,
legkisebb a Dunántul. A megyék közül legmagasabb
halálozási aránynyal Ugocsa szerepel, vele szemben
a legkedvezöbb számot Abauj-Torna vármegye mutatja. A városi törvényhatóságok közül halandóság
tekintetében Székes-Fejérvár állott legjobban, Pancsova legrosszabbul.
A szaporodás aránylag legerösebb volt a
Duna jobb partján, leggyengébb a Tisza-Maros szögén. Az egyes Tármegyék közül legjobban szaporodott Máramaros; Szolnok-Doboka-, Kolozs- és
Szilágymegyékben ellenben a halálozások száma
fölülmulta a születésekét, Ugocsában pedig ugyanannyi ember halt meg, ahány gyermek született.
Városi törvényhatóságaink közül Debreczen volt a
legszaporább, nyolcz városban ellenben, névszerint:
Györben, Komáromban. Baján, Zomborban, Kassán,
Temesvárott, Pancsován és Maros-Vásárhelyt fogyott a népesség, legerösebben Baján.
(Tüzkárok.)
Magyarország területén és Fiuméban 1898.
évi november hóban 1001 községben 1223 tüzeset
történt 1945 károsulttal és 761627 forintnyi kárral,
mig a mult év megfelelö idöszakában 1165 községben 1424 tüzeset történt 2504 károsulttal és
1,079.797 forint kárral. Legtöbb kárt szenvedett
Trencsén vármegye 22 tüzesetnél 74.914 forinttal.
Szepes Tármegye 9 tüzesetnél 54.039, Szatmár vármegye 19 tüzesetnél 34.197, Krassó-Szörény vármegye 75 tüzesetnél 32.210, Ung vármegye 16 tüzesetnél 30.130, Nyitra vármegye 30 tüzesetnél
29.108, Szabolcs vármegye 22 tüzeseinél 25.675
forinttal.
A legnagyobb tüzek voltak: Leibiczon (Szepes vármegye) november 16-án 43.018 forintnyi
kárral, huszonhárom károsulttal, Hlozsán (Trencsén
vármegye) november 17-én 35.476 forintnyi kárral,
hatvanhét károsulttal, Kassán november 19-én 19.100
forintnyi kárral, egy károsulttal, Nagy-Bitisén (Trencsén vármegye) november 30-án 18.579 forintnyi kárral nyolcz károsulttal, Pohorellán (Gömör vármegye)
november 7-én 12.219 forintnyi kárral és tizenegy
károsulttal.

ORSZÁGOS HIRLAP
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— Nagyon egyszerü a dolog, uram. A maEx-lex a müvészetben. A mai nappal, ugy
jom halálosan szerelmes önbe és elemészti a bu. látszik, a müvészetben is kiütött a törvénytelen
A szinész kaczagott.
állapot. A Vigadó kistermében vagy negyven fönyi
— Hauer ur tréfál. Igaz, hogy a majom közönség eiött Hangversenyezett Szida Zsigmond
külsöségekben hasonlit az emberhez, de egyébként
dalénekes, zongoramüvész és zenehumorista.*
állat, minden tekintetben. Ragaszkodása csakis Aggházy egy románczával, Schumann, Brahms és
állati ragaszkodás, mert mulattatom néha.
Schubert egy-egy szerzeményével és Bizet Toreador
— Az orvos konstatálta bizonyos jelekböl, dalával mutatkozott be a "dalénekes", de már
hogy a majom szerelmes.
ezekböl a komoly számokból is konstatálhat— Mik azok a jelek?
tuk, hogy Szida kiváló humorista. Az egyes
— A szive hevesebben ver és vannak egyéb piéceek után Szida urnak, akiröl azt halljelek is.
juk, hogy gyógyszerész, két babérkoszorut, • egy
A vendéglös ezután apellált a fiatal szinész hatalmas rózsabokrétát és egy virágcserepet nyuj"humanizmus"-ára és kérte, hogy menjen ki a tatott fel egy tisztelöje. A szünetekben Boér
Elza operaénekesnö helyett Humphreys Richard,
másik szobába.
A párbeszéd alatt is a kis majom a ketrecz Popper Dávid tanitványa adott élö néhány gordonkavasrácsát rázogatta, majd bubánatos fejét akarta számot. Szida ur humoros elöadásaira nem voltunk
kidugni a nyiláson. Besüppedt szeme lázban égett többé kiváncsiaké És velünk együtt távozott a Vigadóból az a két szál "közönség" is, amely pénés fájdalmasan rikácsolt.
A szinész megszánta és igy szólt a vendég- zért váltotta meg a jegyét. E két szál ember nevében is tiltakoznunk kell az ellen, hogy a "Harlöshöz.
— Uram, majom nem vagyok, hogy meg- monia"-czég, amely igényt szeret tartani a közönnyugtathatnám e kedves állati teremtést, de segi- ség bizalmára, ilyen módon visszaéljen ezzel a jóteni szeretnék rajta. Azt hiszem, a lap utján meg hiszemüséggel.
kellene tudni, hogy a városban kinek van majma.
* Kamarazene. A budapesti kamarazeneEzt a majmot aztán ide kellene hozni, hogy az
egyesület 4-én, szerdán, tartja meg harmadik renön majmát részesitse vigasztalásban.
des estélyét. Közremüködnek: a Hubay-HerzfeldTaláltak is ilyen majmot. HajduböszörményWaldbauer-Popper vonósnégyes és Polónyi Elemér
böl jelentkezett egy komédiás, aki jó pénzért egy
zongoramüvész. A müsor a következö: Verdi E-moll
hétre hajlandó volt átengedni az ö majomurfiját,
négyöse (elsö elöadás, Bátor zongorahármas és
akit ez alkalomra ünnepélyesen fölcziczomáztak,
Beethoven 74. mü, Es-dur négyes.
még czilindert is nyomtak a fejébe és csiptetöt az
* A Vigszinház uj tagja. Megyeri Dezsö, a
egyik szemébe.
A majomkisasszony amint meglátta a majom- kolozsvári Nemzeti Szinház volt igazgatója, ma
gavallért, szenvedélyesen ugrott felé. Magukra hagy- Budapestre érkezett és holnap mar részt fog venni
a Vigszinház próbáján, mert tudvalevöleg a szinták öket.
A városban most az a tréfás hir járja, hogy házhoz szerzödött.
most meg a fiatal szinész (Rómeó ur) bánkódik,
* Képkiállitás Szegeden. Hock János országsöt félö, hogy csalódásában mérget iszik, mint a gyülési képviselö január hónap folyamán a Nemhogy az egy Rómeóhoz illik.
zeti Szalon képeiböl és szobraiból kiállitást fog
rendezni Szegeden. A szegedi tisztviselök Otthona
felkéri Hock Jánost, hogy e kiállitással kapcsolat* Zacconi Othelloja. Éjfélkor még tapsoltak ban tartson Szegeden felolvasást.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET,

ma Ermete Zacconinak a Vigszinházban. S akik
ott maradtak, hogy még az elöadás után is tapsolják, nem áldoztak fel semmit az éjszakai
A majom szerelme.
nyugodalmukból. Mert ugy sem tudtak volna
Debrcezenböl érdekes dolgot ir levelezönk: aludni. Othellot sok olasz szinjátszó mutatta már
Az ottani "Angol királynö" éttermének belsö szo- be Budapesten, de olyan igazi afrikainak még
bájában, amely a debreczeni bohémek találkozó- egy sem, mint Ermete Zacconi. Nem mintha örhelye, esténkint ketreczben vigan ugrált egy ifju dögi lett volna féltékenységében és gyilkolásaiban.
majom, mely a gyengéd nemhez tartozott. A fiatal Oh nem. Még inkább a legbrulálisabb jelehirlapirók mulatozásból lirai költeményeket irtak néseiben is maga felé hajlitotta a nézö mélyhozzá, egy pár jókedvü szinész pedig nagy heve- séges rokonszenvét. De ez az Othello afdelemmel sugta át a szerelmi nyilatkozatokat.
rikai volt az ö megalázkodó szerelmében, afKülönösen a szintársulat szöke Rómeója rikai az ö gerjedö féltékenységében és afrikai
szavalta nagy tüzzel:
abban a lelki megsemmisüléseiben, mely fizikai pusz"Te legszebb, legcsudálatosabb lénye a föld- tulását megelözi. Már a szerelme is betegség volt,
nek, emberfölötti erövel uralkodol rajtam. Ha nem féltékenysége pedig csak ennek a betegségnek folyláthatlak, nem élek s amint közelembe érsz, resz- tatása. Ahogy ö a Desdemona holttestéröl legurul,
ketek, mint egy gyermek . . . "
s aztán a fogaival kezdi magáról letépni a ruháit,
A majom eleinte csodálkozva pislantott bo- ahogy térden csussza végig az egész szobát s
zontos szemöldöke alól, majd sajátságosan rikkan- közben lehetetlen hangokon nyögdeli a Desdemona
tott és bólingatott fejével.
* nevét: azt nem lehet bensö remegés nélkül megállani.
Most következik a fordulat.
Valami képtelen deliriuma ez a kinlódásnak, ameHauer, az Angol királynö bérlöje, fölkérte a lyet utólag nem is való analizálni, mert külön-külön,
hirlapirókat és a szinészeket, hogy ne kurizáljaegyes részletei majdnem komikusaknak tetszenak a majomnak, mert ugy látszik s z e r e l m e s nének s a maguk összességében mégis megdöbv a l a k i b e ; láz emészti szegénykét, már meg- bentöen igaz képét adják az Othello egész
nézette az ember- és az állatorvossal. Azok aján- lelki betegségének és tragédiájának. És milyen
lottak is egy különös orvosságot, de mint Hauer kevéssé volt ez a kép eröszakolva! Mennyi
vendéglös mondja, ez az orvosság nagyon is drága. csudálatos ötlet gazdagitotta, enyhitette! Még
A kis majomkisasszony pedig már nem ug- az utolsó, legerösebb frázisoknál is szemberált a ketreczében, mint azelött, szörös kacsóival ötlött, ahogy ez az Othello a maga vergönem kapkodott a diók után, hanem mozdulatlanul dései közben maga alá vetett lábaira ül,
veszteglett a sarokban, tévelygö szemmel tekintve keleti szokás szerint. És a Desdemona holtteste
az étterem asztalai fölé. Mondják éles megfigyelök, körül keletiesen keresztbe font karokkal kering,
mikor Rómeó megérkezett, a kis majom bennfekvö ugy sirja rettentö keserveit. Csupa ötlet és nem
szeme könyes lett, vékonybörü pofácskája, mintha hozzáragasztva az alakitáshoz, hanem beléje
olvonaglott volna.
vadva, hogy egy v e l e . . . .Öreg akadémikusok ültek
Hauer Vendéglös ezek után felkérte az illetö a zsufolt nézötéren és sok száz szép asszony. De
szinészt, Rómeó urat, hogy étkezzek a nagy étte- aludni ma alig tudtak, sem az akadémikusok,
remben, vagy a majmot távolitja el az emeleti sem a szép asszonyok. Nagyon sokszor nem is
lakásba.
volna jó ilyen nagyméretü élvezet. Mert ami sok,
__ Miért,kérem? — kérdezte a szinész,
sok.

* Briseis. Goldmark uj operája, a "Briseis"
e hónap végén, vagy pedig február elején kerül
szinre a budapesti Operában. Ugyanekkor mutatják be a berlini és kölni operában is. A legelsö
elöadása pedig Bécsben lesz, ahol január 9-ikére
van kitüzve a premiére.. Goldmark még az utolsó
perczben is változtatott müvén és utólag még egy
elöjátékot irt az operához.
* Jean de Reszke álmai. Jean de Reszke, a
hires lengyel tenorista (különben a párisi opera
tagja), eredeti tervvel foglalkozik, Uj operaházat
akar Párisban ópiteni az egykori olasz opera mintájára, amelyben minden operát eredeti nyelven
fognak énekelni. E mellett a legkülönbözöbb zeneszerzök müveit akarja az uj szinházban elöadatni,
mint Bellini és Wagner, Puccini és Mozart operáit.
Az épitéshez szükséges összeg már nagyobbrészt
meg is van és Jean de Reszke (aki különben versenyistállót is tart), a kiállitás évére tervezi az uj
opera megnyitását.
* Perosi világutja. Perosit, azt a fiatal papot,
akit az olasz klerikális párt Mascagni versenytársának szeret föltüntetni, eddig csak hazájában ismerték. De most már a külföldre is átmegy müveivel. Igy márcziusban olasz énekesekkel fogják
elöadni Bécsben "La risurrezione di Lazzaro"
czimü oratoriumát.

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
* A coqueville-i mulatság. Zola Emilt, a
nagy. reálista irót, egy idöre elfelejtette a világ,
mert Zolát, a nagy idealistát kellett bámulnia.
Most ismét egy uj regénye jelent meg, a "Coquevillei mulatság" czimen. Coqueville egy északfranczia falucska, amelyet két családnak, a Mahéés Floche-családoknak viszálya két ellenséges
pártra szakitott. Az évekig tartó viszálykodás alatt
gazdagok leltek a Floche-ék, de tönkrement a
Mahé-család. Pedig Floche Margót és Mahé Delphin kölcsönösen szeretik egymást. Szüleik a
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házasságról tudni sem akarnak. A Montechiknek
és Capuleteknek ezt a régi összeütközését eredeti
módon oldja meg Zola, aki már egyszer megirta
a pálinka óriási hatalmát. Coqueville közelében
elsülyed egy angol hajó, amelyen egy királyi háztartásnak szállitottak bort és liqueuröket. A falu
két ellenséges pártja dicséretes egyetértéssel igyekszik a hordókat kifogni és az eredményes halászat
után óriási mulatságot rendez. Hét napon át szakadatlanul tart a vigadás és a végin kibékül a
két haragos család. Margot és Delphin pedig
jegyesek.
* Akadémia. A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi osztálya ma délutánötórakor ülést tartott. Az ülésen Zolnai Gyula levelezötag tartotta meg székfoglaló értekezését "az uj
nagy szótár feladatáról". Zolnai a külföldi, fökép
német, franczia és angol ujabb szótárirodalom
alapján fejtegette, milyen legyen az uj nagy szótár,
melynek kiadására az Akadémia készül. Ezután
dr. Kégl Sándor mint vendég olvasta fel "A perzsa
népdalról" szóló értekezését A felolvasó több
perzsa népdalt mutatott be és ezek alapján ismertette a perzsa népköltés nyelvét és prozódiáját,
valamint e népdalokban megnyilatkozó keleti fantáziát és sajátságos szellemet.
* Az akadémia ülésrendje. A Magyar Tudományos Akadémia ez évi ülésrendje a következö:
J a n u á r 9-én, a II-ik (filozófiai, társadalmi és
történettudományi) osztály, l6-án a III-ik ;mathematikai és természettudományi) osztály, 23-án az
I-sö (nyelv- és széptudományi) osztály ülése, 30-án
pedig összes ülés, amelyen az 1899. évi költségvetést
fogják tárgyalni.
F e b r u á r b a n : 6-án a II. osztály, 13-án
a III. osztály, 20-án az I osztály, 27-én pedig
összes ülés, 26-án a tagajánlások benyujtásának
határideje.
M á r c z i u s b a n : 6-án a II. osztály, 13-án
a VI. osztály, 13-án összes ülés. Jelentés a gróf
Teleki-pályázatról, 20-án az I. osztály ülése, 27-énösszes ülés. Jelentés a Farkas-Raskó-pályázatról.
Á p r i l i s b a n ; 10-én a II. osztály, 17-én
a III. osztály. 24-én pedig az összes osztályok
ülése.
M á j u s b a n : 1-én I. osztály, 8-án II. osztály, 15-én a III. osztály, 29-én pedig az összes
osztályok ülése.
J u n i u s b a n : 5-én az I. osztály, 12-én a
II. osztály, 19-én összes ülés és a III. osztály
ülése.
J u l i u s , a u g u s z t u s és szeptemberben az akadémia nem tart ülést.
Októberben: 9-én összes ülés és az I.
osztály ülése, 16-án a II osztály, 23-ánaIII.osztály,
30-án pedig összes ülés.
N o v e m b e r b e n : 6-án I. osztály, 13-án
II. osztály, 23-án III. osztálv, 27-én pedig összes
ülés.
D e c z e m b e r b e n : 4-én az I. osztály,
11-én a II. osztály, 13-án összes ülés é s a III.
osztály ülése.
* Donauländer. Egy uj folyóirat jelent meg
ezzel a czimmel, örvendetes meglepetést keltve
nemcsak irodalmi körökben, hanem a magasabb
niveau-ju kereskedelmi és ipari világban is. A Balkánállamok leghivatottabb ismertetöje, Strausz Adolf
tanár vállalkozott arra a fontos feladatra, hogy
irodalmi uton összekötö-kapcsot létesitsen Magyarország és a Duna-államok közt. Ma már köztudalommá vált, hogy ránk nézve közgazdasági szempontból eminens jelentöségüek a Duna-államok és
pedig: Szerbia, Románia, és Bulgária. Ennek daczára azonban ez államok kulturális és nemzetgazdasági életéröl jóformán nem állott a közönség
rendelkezésére egyéb utbaigazitó, mint a konzulátusok és a kereskedelmi muzeum ügynökségeinek
jelentései. Strausz Adolf a "Donauländer" által égetö
hiányt fog pótolni- Folyóirata köré csoportositotta a
Kelet legkiválóbb iróit: tudósokat, publiczistákat,
nemzetgazdászokat, s ezekkel együtt ismerteti a Balkán-államok szellemi és anyagi életét. A "Donauländer" tehát nem tisztán tudományos revue; néprajzi és
történelmi tanulmányok mellett bö teret nyit a
nemzetgazdasági viszonyok és események ismertetésének. A "Donauländer" német nyelven jelenik
meg, mert — fájdalom — a magyar szót nem értik hazánk határain tul, de a magyar irodalomra
nézve nagy haszon, hogy a Kelet legkiválóbb tollforgatói Budapesten találják meg azt a szerkesztöséget, mely módot nyujt nekik, hogy a müvelt
Nyugathoz szólhassanak. Az elsö szám, közel száz
oldalnyi terjedelemben, Dragomanov Milicevic,
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Saineanu, dr. Kunos és N. Munkácsi Bernát czikkein kivül gazdag ismertetéseket közöl a Dunaállamok pénzügyi helyzetéröl, a zágrábi muzeumról,
Zichy Jenö utazásáról stb. A "Donauländer" havonkint egyszer jelenik meg ; elöfizetési ára egy
évre 12 forint.

FÖVÁROS.
(Kosár.) A közgyülés utasitotta a tanácsot,
hogy egyezkedjék ki valamelyik biztositó intézettel
a föváros munkásainak betegség esetén való biztositására nézve. A tanács föl is kereste az ajánlattal a budapesti összes biztositó intézeteket, . de
egy s e v o l t h a j l a n d ó
az ajánlat elfogadására. Kicsi lett volna a haszon.
(A lipótvárosi elöljáróság háza.) A lipótvárosi kerületi elöljáróság uj palotája kivülröl egészen elkészült. Augusztus elsejére a belsö berendezéssel is végeznek s ekkor az elöljáróság is beköltözik a pompás épületbe.
(Kevés a hivatalnok.) A központi számvevöség
már a mult öszszel is sürgette, hogy különösen a
kórházi osztályon szaporitsák a hivatalnokok számát. Eddig huszonnégy hivatalnok volt itt alkalmazva s a föszámvevö most tiz ideiglenes uj munkaerö alkalmaztatását kéri. Átalakitanák a hivatal
helyiségeit is, s ez, az ideiglenes tiz hivatalnok fizetésével együtt négyezer forintba kerülne. A
pénzügyi és gazdasági bizottság ma délután tárgyalta az ügyet és Vaszilievits János tanácsnok
inditványára, Lampl Hugó föszámvevö, Weisz Berthold, Heltai Ferencz, Hartenstein Zsigmond, Ludvigh János, Virava József bizottsági tagok és Matuska Alajos felszólalása után abban állapodtak
meg, hogy a számvevöségnél felszaporodott munkára a mostanában az ex-lex miatt ugy is vakácziózó végrehajtók alkalmaztatását javasolja,
(A szemétfuvarozás válsága.) Ifju Cséry Lajos
folyamodott, hogy a szemét- ös hófuvarozásra kötött szerzödését idösbb Cséry Lajosra ruházhassa
át. A pénzügyi és gazdasági ' bizottság ma délután tárgyalta a dolgot és abban állapodott meg,
hogy a szerzödés átruházható.

SPORT,
+ Ujévi tipek. Az ujesztendö beálltával
sportkörökben megkezdödött a tipelés a tavaszi és
a késöbbi eseményekre. A professzionátusok szakvéleményéböl a következö tipek váltak k i : Przedswit-handicap : Tip-Top, Nemzeti Hazafi-dij : Timár,
Kancza-dij : Annuska, Király-dij : Cid, Derby: Barnato II., Szent István-dij: Zászlós.
+ A bécsi versenyek. Az idei bécsi lóversenyeknek a propozicziói a jövö hét folyamán fognak megjelenni. Ugy halljuk, hogy a versenyek
némi részben változást fognak szenvedni, igy például a zászlók közötti versenyek számát leszállitják, ellenben
Kottingbrunnban
megszaporitják
azokat.
+ A hamburgi nagydij. A százézermárkás
hamburgi nagy dijra pénteken volt a bánátjelentés. Összesen huszonkét ló maradt állva, melyek
között a magyar tenyésztés csak egy lóval van
képviselve. Az állvamaradt telivér : báró, Springer
Gusztáv Almaviva nevü háromévese. A Morionivadék még sohasem futott, sulya 44 kilogramm.
+ Klasszikus futamok. Az idei budapesti
klasszikus versenyeket a következö napokra tüzte
ki a magyar lovaregylet:
Május 7 : Nemzeti Hazafidij, 20.000 kor, 1600 méter.
l l : Kancza-dij, 20.000 korona, 2000 méter.
13: Kettös ivadék-verseny, 20.000 kor., 2000 m.
14: Király dij, 120,000 kor, 1800 m.
18: Károlyi Memorial 32.000 kor., 2000 m.
21: Alagi "dij, 30.000 kor., 2000 m.
Augusztus 20: Szent István-dij, 80.000 kor.; 1800 m.
22: Kettös ivadék verseny 20.000 korona,
1100 méter.
29: Erzsébet. királyné-dij, 50.000 korona,
2000 méter.
Szeptember 30: St. Leger. 72.000 kor., 2800 m.
Október 7 : Földmivelési miniszterium dija, 40.000
korona, 2400 méter.
8 : Totalisateur handicap, 24.000 korona,
2600 méter.
•
10: Szent László-dij, 40.000 kor., 1400 m.
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ÜZENETEK A KÖZÖNSÉGNEK.
G. J . Királyhalma.
Ad 1. Sorsjegyei nincs*
nek kisorsolva.—- Ad 2. A Tiszai sorsjegy ára 188 forint, a Magyar jelzálogbank sorsjegyé 120 forint, az
osztrák földhitel sorsjegyé 120 forint, az 1870-iki államsorsjegyé 158 forint.
• •
Ambiczió. B.-Ujfalu. Ad. 1. A franczia és német nyelvet legjobban a német eredetü Touasaint-Langenscheidt-féle levélrendszerü grammatika magyar kiadásibui tanulhatja meg. Legjobb lesz, ha ebben a
dologban Révai testvérek könyvkereskedéséhez fordul,
VIlI. Üllöi-ut 18. szám. Náluk megkapja mind a
ban van.
B. L. Budapest
Nem jól fogja föl a dolgot, ha
azt hiszi, hogy Budapesten sok a szinház. Elkelne több
is. Csak az a hiba, hogy nem fejlödnek helyes irányban. Mikor öt szinház közül bárom csak a könnyü
genret kultiválja (a negyedik, az Opera, természeténél
fogva nem tartozik ebbe a kategóriába) s csak egy,
a Nemzeti foglalkozik a komolyabb müfajjal, az sem
kizárólagosan csak azzal, akkor bizony hiba van a
dologban. A Vigszinház és Magyar Szinház müsorának
borsos darabjaiban nem volna semmi veszedelem, ha
a közönség ezeken kivül más, komolyabb dolgokat is
kapna. Igy azonban egyszer azt vesszük majd észre
hogy a közönség teljesen elfásult a nem tisztán bohózati jellegü szinmüvek iránt,
G. K. Debreczen
A kérdéses ügyben legjobb
ha Dominke János nyugalmazott százados katonaügy
irodájához fordul (Budapest, kerepesi-ut 6), mely tanácscsal és utasitással látja el, söt az egész dolgot keresztülviszi ön helyett.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. 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
a magyar királyi állami ménesbirtokok és a gödöllöi korona uradalom tisztviselöinek
létszámában Szilágyi Géza, Kakass Árpád és Fischer
Ödön magyar királyi gazdasági segédeket gazdacági
intézökké, Zemanek Nándor, Greger György, Tolnay
Pál, Jármy Ödön, Thaly Dezsö. Kristóffy János é s
Békessy Jenö ösztöndijas gazdasági gyakornokokat
magyar királyi gazdasági segédekké; a v a l l á s és k ö z o k t a t á s ü g y i
m i n i s z t e r
Stancsu Mihály és Borna Anna okleveles tanitót, illetve tanitónöt, a torontál szent-jánosi állami elemi
népiskolához rendes tanitóvá, illetve tanitónövé nevezte ki.
Magyar név. Chomisztek András máv. mozdonyvezetö veszprémi lakos, valamint kiskoru gyermekei
Erzsébet é s László Cserényire, Edelmüller Ignácz máv.
vonatmálházó veszprémi lakos, valamint kiskoru fia
Miklós Nemesre, Fischer József máv. kapus kis-czelli
lakos Kalászra, Fischer Gyula máv. vonatmálházó kisczelli lakos Halászra, Friedmann János máv. vonatmálházó kis-czelli lakos, valamint kiskoru gyermekei
Mátyás, János és Mária Reményire, Jodel Károly máv.
kalauz kis-czelli lakos, valamint kiskoru gyermekéi
Antal, Rozália, Lajos és István Jeneire, Klaffel Vincze
máv. vonatmálházó kis-czelli lakos, valamint kiskoru gyermekei Vincze, Erzsébet és Jolán Mártonra, Letzer Ferencz magyar államvasuti raktármunkás
veszprémi lakos, valamint kiskoru gyermekei Mihály,
Teréz és Ferencz Bábosra, Pfeifer Ferencz máv. kocsi:
rendezö veszprémi lakos, valamint kiskoru fia József
Siposra, Pfeifer József máv. váltóör veszprémi lakos,
valamint kiskoru leánya Mária Siposra, Pfeiffer Mihály
máv. raktármunkás veszprémi lakos Siposra, Ruca
János máv. váltóör devecseri lakos Rédeire, Szladovits
József máv. kocsirendezö kis-czelli lakos, valamint kiskoru fiai József és István Szántóra, Wunderlich István
máv. kalauz kis-czelli lakos, valamint kiskoru fia István Hollósira változtatták nevüket.
. Pályazatok. (.Budapesti Közlöny" 302. száma.
Adótárnoki állásra az alsó-kubini kir. adóhivatalnál,
gyakornoki állásra a mátészalkai kir. adóhivatalnál,
végrehajtói állásra a b.-füredi járásbiróságnál, irnoki
állásra a máramaros-szigeti törvényszéknél, irnoki állásra a sárbogárdi járásbiróságnál, telekkönyvi átalakitó dijnoki állásra a munkácsi járásbiróságnál, számtiszti állásra s lugosi pénzügyigazgatóságnál, pénzügyöri szemléczi állásra a székely-udvarhelyi pénzügyigazgatóság kerületében, pénzügyöri szemlészi állásra a
lugosi pénzügyigazgatóság kerületében van pályázat
kihirdetve.

NYILT-TÉR.

BUTOROK
legolcsóbb bevásárlási forrása, szolid, lelkiismeretes kiszolgálás mellett

Nemes és Lengyel
kárpitos és aastaUi-Bitirttlap*

Budapest, IV,, Kecskeméti-u. 6. kin.
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KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági táviratok.
New-York, január 2. A gabonatözsde
zárva maradt.
Chicago, január 2. A gabonatözsde
zárva maradt.

Ipar és kereskedelem.
Országos állatvásárok. Magyarországon 1898.
november havában 380 országos állatvásár tartatott, szemben az elözö év megfelelö idöszakának
408 állatvásárjával Ezen állatvásárokra felhajtatott
377.732 darab szarvasmarha, 146.747 darab 16,
52661 darab juh, 87.443 darab sertés. Eladatott:
123.763 darab szarvasmarha, 25614 darab ló,
20305 darab juh és 34382 darab sertés. Legtöbb
szarvasmarhát a medgyesi, erzsébetvárosi, marosvásárhelyi, segesvári, beszterczei és bánffy-hunyadi
vásárra hajlottak fel, legtöbb lovat Szegedre, Mohácsra, Zomborba és Sopronba, legtöbb juhot
Karczagra, Lippára és Szatmár-Németibe, legtöbb
sertést Szatmár-Németibe és Szegedre.
Tözsdei hirdetmények. A tözsdetanács közhirré teszi, hogy 1899. évi január hó 2-ától kezdve
azon értekek kamatszámitásánál,, amelyek a törvényes országos értékröl (osztrák érték, koronaérték) eltéröleg más értékre szólnak, az átszámitás
alapjául szolgáló árfolyamokat a következöleg állapitja meg : egy osztrák vagy magyar aranyforint
1 forint 20 krajczár, egy német birodalmi márka
59 krajczár, egy frank vagy egy lira 48 krajczár,
egy font sterling 12 forint.
Oly értékpapirok átszámitásánál, amelyek
különbözö értékekre vagy pénznemekre szólnak,
azon érték (pénznem) irányadó, amelyböl ezen papirok szelvényei az Osztrák-magyar monarchiában
tényleg beváltatnak. Az alábbirt értékpapiroknál a
kamatszámitás a fent jelzett naptól kezdve, az
alább felsorolt névértékek után történik. Azon határidö és halasztási ügyleteknél, amelyek 1899.
január 2-ika elött köttettek és azon tul kerülnek
lebonyolitásra, ezen nappal — tekintet nélkül a
szelvénybeváltások következtében történö árfolyamcsökkentésre, amelyeknél az értéküzleti szokások
32. §-a szerint kell eljárni — a névértékre vonatkozólag megváltozott kamatszámitás következtében
az egyes
értékpapiroknál
a
következö árfolyamcsökkentések
lépnek érvénybe:
Osztrák aranyjáradék 4 és fél százalékos 100
arany forint = 120 o. é. forint 20 krajczár. Magyar államvasuti kölcsön 4 és fél százalékos
arany forint = 120 o. é. forint 37 5 krajczár, Bolgár államvasuti zálogkölcsön 6 százalékos 100
arany forint = 120 o. é. forint 30 krajczár, Szerbiai nyereménykölcsön 2 százalékos 100 frankos
= 48 o. é. forint 154 krajczár, Osztrák-magyar
államvasut 1SS3. 4 százalékos, márkában 200
— 118 o. é. forint 12 krajczár. Osztrák-magyar
államvasut X. kibocsátás 1885. frankokban 3 százalékos 500 frankos 240 o. é. forint = 240 o. é.
forint 40 krajczár. Déli vasut 4 százalékos márkában 200 = 118 forint 12 krajczár. Magyar jelzáloghitetbank 100 arany forint = 120 o. é- forint,
1 forint. Osztrák-magyar államvasut 500 frankos
= 240 o. é. forint, 1 forint. Déli vasut 500 frankos = ftO o. é. forint, 2 forint. Törökbirodalmi
dohányegyedárusitási részvénytársaság 200 frankos
= 96 o. é. forint, 687 krajczár.
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akként szabályozandó, hogy az árfolyamhoz 2 forint 50 krajczár hozzáadandó. — Minthogy a
Szabadalmazott osztrák-magyar államvasut részvénytársaság részvényeinek szelvényét folyó évi
január hónap l-töl kezdve 12 és fél frankkal váltja
be, elrendeli a tözsdetanács, hogy ezen részvények folyó évi január hónap 2-ik napjának déli
tözsdéjétöl fogva s z e l v é n y n é l k ü l és az
1898. év julius havának 1-sö napjától folyó 5
százalékos kamatokkal árultassanak s jegyeztessenek a tözsdén. A részvényeknél a folyó ügyletek
árfolyama akként szabályozandó, hogy az árfolyamból 96 és egynegyed krajczár vonandó le. — A
tözsdetanács elrendeli, hogy a budapesti k ö z u t i
v a s p á l y a t á r s a s á g ideiglenes részv é n y j e g y e i is folyó évi január hó 2-töl 100
forint névértékük után számitandó 6. százalékos
kamattal jegyeztessenek. — A tözsdetanács elrendeli, hogy a B u d a p e s t - U j p e s t - R á k o s p a l o t a i V i l l a m o s v a s u t részvénytársaság részvényei 1899 évi január hónap 2-ik napjának déli tözsdéjétöl kezdve kamat nélkül jegyeztessenek. Az ezen részvényekben kötött folyó ügyletek árfolyama akként szabályozandó, hogy az
árfolyamhoz 5 forint hozzáadandó.

Kedd, Január 3 ;
Osztrák-hitelsorsjegyek. Az osztrák-bitfelsorsjegyeknek Bécsben tartott mai huzásán a 160.000
forintos fönyereményt a 3963. sorozat 42. számu
sorsjegy nyerte meg. 3 0 . 0 0 0 forintot nyert a 3047.
sorozat 19. számu sorsjegy; 16.000 forintot a
3047. sorozat 74. számu; 5000—6000 forintot
1670, sorozat 59. számu és 3299. sorozat 72. számu;
2 0 0 0 — 2 0 0 0 forintot 764 sorozat l l . számu és
3013 sorozat 48. számu; 1500—1500 forintot 1415
sorozat 89. számu, 1857. sorozat 87. számu és
3682. sorozat 85. számu; 1000—1000 forintot a
470. sorozat 92. számu ; 3054. sorozat 26. számu
és 3437. sorozat 47. számu.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, január 2.

Az ouverture.

Ez a hét jól kezdödik — mondá a kétségbeesés humorával az adomabeli rab, akit hétfön reggel kisértek a bitófa alá. Na, ez az uj év nem nagyon biztató auspicziumokkal köszönt be — emigyen panaszkodtak ma a gabonatözsdén, különösen a határidök forgalmának fentartott helyiségben,
Örlés-kikészitési forgalmunk. Magyarországba ahol ölberakott kézzel ültek az ágensek, "ásitozva
1S9S. novemberben 169.314 métermázsa buza ho- unatkoztak a házak" és ahol egyesegyedül a tözsde
zatott be, mely mennyiséghez egyenlö összeggel alkalmazottjainak volt némi foglalkozásuk, az ujjárult Románia és Szerbia. Az 1897. év megfelelö
hónapjánál kimutatott mennyiség csak 137.826 évi jókivánságok csengö készpénzzé való konvermétermázsát tesz, igy az idei november hónapban tálása körül. Az ü z l e t b e n a z o n b a n teljes
az elöjegyzés mellett behozott buzamennyiség a volt a pangás.
mult év megfelelö hónapjához képest mintegy
Alaposan tévedtek tehát azok, akik ab30.000 métermázsa emelkedést mutat. A forgalom
nemcsak november hónapban, hanem az év már ban reménykedtek, hogy az évforduló után
lefolyt l l hónapjában együtt Téve is nagy mórlék- a spekulácziót, a fogyasztást egyszerre megben emelkedett, amennyiben a folyó évi január- szállja a hatványozott vásárlási viszketeg. Megnovember hónapokban 1,153.060 métermázsa, a irtuk nemrég, hogy mi a naptár-változtatás
mult év megfelelö idöszakában pedig 789.177 mé- alkalmával épen semmi befolyást sem vátermázsa buza került behozatalra. A növekedés'
tehát csaknem négyszázezer métermázsa. A buza- runk a konjukturára. Az ember mindenhez
behozatal emelkedésével emelkedett a viszont kivitt hozzátörödik. Megszokja az ex-lex állapotot is és
buzaliszt mennyisége is, mely a folyó év november ma már azt kutatjuk, az "önként adót fizetö polhónapjában ugyanis 97.971 métermázsát, mig ta- gárok", hogy ugyan lényegileg, azaz kézzelfoghavaly a megfelelö hónapban csak 56.672 métermu- tólag mi is volna a különbség a tegnapelötti és a
zsát tett. Az év eddig lefolyt l l hónapjában azonban megforditott viszonyt látunk, mert daczára a mai nap közölt. Bizony semmi. Az uj esztendöt
behozatal nagy emelkedésének, a viszont kivitt liszt- is megszokták már a gabonacsarnokban és kezdik
mennyiség jelentékeny csökkenést mutat s a ta- belátni, hogy az az évforduló után beálló jobb
valyi 700.460 métermázsával szemben csak 563.311; üzletmenettel való kölcsönös vigasztalás, az utolsó
métermázsa volt
hetek e hitegetése, nem volt egyéb frázisnál. Nem
Fizetésmegszüntetések. A bécsi Creditoren- iá lehetett más, mert tulajdonkép miben is változverein a következö fizetésmegszüntetéseket j e l e t i : tak meg a viszonyok a mult hét óta ? A mérvadó
Lassányi Zsigmond Kis-Ujszállás, Révész Béla
Budapest, Lustig Sámuel Tata, Ofner József tényezök ma is szakasztottan ugyanazok.
Pancsova.
______
A mai nyitány tehát fiaskóval végzödött. A
vezérmotivumok után itélve, alkalmasint az elsö
Köbányai sertésplacz, jan. 2. Magyar elsörendü : Öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon felvonások sem okoznak majd mélyebbre ható
felüli sulyban) 46.50—47. kr.-ig. Közép (páronkint szenzácziót. Talán, ha szorosabbra kötik majd a
300—400 kilogramm sulyban) 46—46.5krajczárig. drámai csomót, ha bekövetkezik az elkerülhetetlen
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli komplikáczió, akkor esetleg izgalmasabb szczénákat
sulyban) 48.5—49.0 krrig. Közép (páronkint 251
320 klgrig terjedö sulyban) 48.5—49 kr. Könnyü is látunk, ma azonban még sem maguk a szerzök,
(páronkint 250 klgrig terjedd sulyban; 48—49.0 sem azok, akik a muzsikát csinálják hozzá, nem
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban tudhatják, hogy tulajdonkép hová fog fejlödni a
4 7 . 4 8 krajczárig, közép (páronkint 240—260 darab. Közönséges konverzácziós szinmü lesz-e
kilogramm sulyban) 46—47 krajczárig. Könnyü belöle, minden különösebb emóczió nélkül, vagy
páronkint 240 kilogrammig terjedd sulyban 44.5—45.5
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. decz. 31. napján emberhalállal, katasztrófával végzödö dráma. Tervolt készlet 35470 darab, január 1-én felhajtatott mészetesen arról sincs fogalma senkinek, hogy
A most felsorolt értékpapirok folyó ka- 340 darab, január 1-én elszállittatott 976 drb,
matainak számitása folytán beállott névérték- január 2-ára maradt készletben 34834 darab. ebben az esetben kinek osztja ki a sors a höshalált, a fiatal szerelmesnek-e (a liebhaber) vagy a
változás daczára a közegység az eddigi marad. Az A hizott sertés üzletirányzata csöndes.
1898. deczember 29-iki leszámolási benyujtásból
vén intriguánsnak, az "aknásznak", a contremieredö és 1899. január 4-én szállitandó* értékek
Bécsi vágómarhavásár, január 2. A mai neurnek?
még a régi szokások szerint, azaz a most érvény- vásárra felhajtottak: 2140 darab magyar, 844
A mai általános üzlettelenség következménye
ben álló kamatszámitás mellett számittatnak. Min- darab galicziai, 191 darab bukovinai, '752 daden más határidö- és halasztási ügyletnél ellenben, rab németországi, összesen tehát 4527 darab szarvas- pedig — amint ez már rendesen igy szokott lenni
mely még az 1899. január 2-iki elötözsde elött marhát üzlet nagyon vontatott, árak csökken- — az árak lemorzsolódása volt a kenyérmagnak
köttetett és ezen nap után kerül lebonyolitásra, a tek. Jegyzések: 100 kilonkint élö sulyban a kurzusai mintegy nyolcz krajczárt, a takarmánymennyiben ez ügylet az uj szokások szerint telje- magyar hizóökör I. minöségü 36—38.50 forint, kisittetik, az értéküzleti szokások 32. §-a értelmében vételesen — forint, II. minöségü 30—35 forint, féléké körülbelül öt krajczárt veszitettek a szoma kamatszámitásnál a névérték megváltoztatása III. minöségü 26—29 forint; galicziai hizóökör bati zárlathoz viszonyitva és jegyez este a buza
folytán beálló különbözet a szerzödö felek között L minöségü 35—36 forint, II. minöségü 31—34 márcziusra 9 forint 66 krajczárt, áprilisra 9 forint
közvetlenül rendezendö. A medio- és ultimo-leszá- frt, III. minöségü 26—30 frt; német hizóökör I. 51 krajczárt, a márcziusi rozs 8 forint 20 krajmolás alá esö értékek után, amelyek k a m a t s z á m i - minöségü 37—40.50 frt, kivételesen — fr(, II.
tásánál különbözet mutatkozik, ez a különbözet az minöségü 32—36 frt, HL minöségü 28—31 frt, czárt, a májusi tengeri 4 forint 90 krajczárt, a
1899. január 2-ika elött január közepére és végére legelö ökör
forint, bika és tehén 20—31 márcziusi zab 5 forint 86 krajczárt.
kötött ügyletekre nézve, a tözsdei forgalom meg- forint
A készáruüzletben szintén vontatott volt a
könnyitése czéljából ugy állapitatik meg, hogy az
forgalom, az árak nem változtak. Buzából elkelt
Sorsolás.
árfolyamból a következö további levonás eszközkörülbelül 10,000 métermázsa magyar és mintegy
lendö, nevezetesen: magyararanyjáradéknáljanuár
Az 1864-ki osztrák államsorsjegyek. Az
középére 4 krajczár, magyar jelzáloghitelbanknál 1854-iki államsorsjegyek mai huzásán a követ- 5000 métermázsa szerb áru. A többi czikkböl csak
január közepére 4~7 krajczár.Osztrák-magyarállam- kezö sorozatokat huzták ki: 10 24 89 173 225 néhány vaggon került eladásra és fizettek rozsért
vasutnál január végére 1775 krajczár. Ugyanily 254 294 550 562 592 623 777 79G 804 914 037 8.10—8.15 forintot, zabért 5.95—6.10 forintot, teneljárás követendö, ha ily természetü, késöbbi ba- 973 1097 1107 1198 1305 1335 1358 1518 1582
táridöre kötött ügyletek kerülnek lebonyolitásra. — 1601 1629 1644 1696 1725 1750 1766 1777 1831 geriért 4.55—4.60 forintot, árpáért 6.20—6.40
A tözsdetanács elrendeli, hogy a " K o s m o s " 1856 2024 2113 2148 2227 2236 2334 2432 2534 forintot.
müintézet részvénytársulat részvényei 1899. évi 2552 2736 2745 2798 2808 2832 2880 2894 2920
Amerikából tegnap fél centtel magasabb árajanuár hó 2-ik napjának déli tözsdéjétöl kezdö- 2925 2951 3023 3201 3373 3399 3485 3571 3638 kat jeleztek. Ma a tengerentuli tözsdék zárva madöleg kamatok nélkül jegyeztessenek. Az ezen 3650 3680 3703 3745 3755 3809 3936 3973. A radnak. A mai kontinentális piaczokon nyugodt
részvényekben kötött folyó ügyletek árfolyama legközelebbi huzás folyó évi április 1-én lesz.
volt az irányzat.

Kedd, január 3 .
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Budapest, 1899. — 11. oldal.

Raktárállomány:
.,
Budapesti vásárcsarnok
Budapest, január 2. A vásári forgalom: ÁCfá*
Közraktár:
Buza 175000 mm. Rozs 11600
Baromfi'
mm. Árpa 71000 mm. Zab ' 44100 mm. Tengeri nál forgalom élénk, árak szilárdak.
nál lanyha, árak csökkentek. — Bálban lanyha*
9500 mm. Liszt 9700 mm. . *
Arak csökenlek. Tej és tejtermékeknél
lanyha,
- Raktárház : Buza 77474 mm. Rozs 5074 mm.
árak változatlanok. Tojásnál lanyha, árak csökkenÁrpa 906 mm. Zab 4134 mm. Tengeri 202 mm. tek. Zöldségnél lanyha. Gyümölosnél élénk, árak
Liszt 1210 mm.
emelkedök. Füszereknél
élénk. Idöjárás borult,
Silos -. Buza 40100 mm.
hideg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek hivatalos árjegyzése a következö t Jüfaa*
Marhahus hátulja L 62— 56 .'frt l l 46—52 Uti
Birkahus hátulja I. 33—40 irt, IL 84—38
BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
frt. Borjui.us hátulja L 62—66 frt, IL 56—60 frt.
Budapest, január 2.
Sertéshus Isörondü 8 - 5 0 frt, vidéki 40—46 frt
A mai tözsde szilárd volt és a forgalomba (Minden 100 kilonkint.) Kolbász füstolt 64—80 kt
került értékpapirok emelkedtek. Utóbb azonban (kilonkint). Sertészsir hordóval 55-0—56-0 frt (100
kilonkint). — Baromfi (élöi Tyuk 1 pár 1—1.20
gyengülés állott be. A helyi piaczon közuti vasuti frt. Csirke 1 pár 0 . 6 0 — 1 . - frt. Lud hizott kilón*
részvények iránt volt nagyobb érdeklödés. Ugy kint 40-55 kr.— Különtélék.'io}** 1 láda (1440
látszik e papirban ujabbi hausse mozgalom van drb) -m-a—370 frt. Sárgarépa 100 kötés 2 - 4
frt Petrezselyem 100 kötés — - frt Lenest m,
készülöben.
1 0 kiló 7—» frt Bah nagy 100 kilo 7—9 frt.
Az elötözsdén: Magyar hitelrészvény 391.— Paprika I. 100 kiló 30—60 frt, IL 20—30 frt. Vaj.
—393.50, Osztrák hitelrészvény 363.70—364.75, 1.remin kilónkintO.rt6—O.üO frt Tóa-vaj kilonkint 1.0Ö
Osztrák-magyar államvasut 364.80-364.75, Köz- MO frL Burgonya, rózsa, 100 kiló 1.60—2.00 frt.
uti vaspálya 379.25—380.—, Villamosvasut 231— BaJalctiucsu (élö) 0.30—1.—frt 1 kiló. Csuka (élö)
233.—, Rimamurányi 293.—293.50, Általános kö- 80.0—1.— fit 1 kiló. Ponty dunai 0.50—0.70 frt.
szénbánya 102.50—103.—.
Szesz.
A déli tözsdén elöfordult kötések
Budapest,
január
2.
Finomitott szesz
Kereskedelmi bank 1442.—, Salgótarjáni 615—622,
Közuti vasut 379.15—382.—, Villamos vasut 231.25 nagyban. 54.50—54.75. Finomitott szesz kicajnyj
55.25, Élesztö szesz nagyban 54.7a
232.50, Magyar hitelrészvény 391.10—392.—, ben 65.
Magyar ipar- és kereskedelmi bank 101.—=,-Magyar —55—, Élesztöszesz kicsinyben 55.25—55.50,
leszámitoló bank 262,-262.75, Osztrák hitelrész- Nyersszesz adózva nagyban 53.50—53.75. Nyeri*
adózva kicsinyben 54.
54.25. Nyers*
vény 363.60—364.10, Osztrák-magyar államvasut szesz
14.25. Déna?,
364.80—365.80, Koronajáradék 98.02.5, Regale- szesz adózatlan (exknt.) 14.
kötvény 100.75, Budapesti takarékpénztár 237.-^, turáit szesz nagyban 2 1 . — 2 1 . 2 5 . Denaturáld
Bécsi biztositó-társaság 215, Czukoripar 128.625, szesz kicsinyben 21.50—22.—. A kontingens nyers*
szesz ára Bpesteii 17.75—18.— frt. Az árak 10.000
Magyar vasuti forgalmi részvénytársaság 250.
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest
Dijbiztositások:
Osztrák hitelrészvényekben készpénzfizetés mellett értendök.
holnapra 2—2.50 forint, 8 napra 5 . - 6 . — frt,
Bécs, január 2. Kontingens
nyersszesz
január utóljára 9.—10.— forint.
azonnali szállitásra 18.50 forintig kélt el.. — Zári
la (jegyzés azonnali szállitásra 18.30—18.60 forint,
Délután 1 óra 30 perczkor zárulnak:
Praga, január 2. Adózott trippló-szesz
január2.decz. 31.
nagyban 54.25—54.50 frt, adózatlan siess 17.50
120i25 120.75 frton, azonnali szállitásra kelt el.
Magyar aranyjáradék
97.90 97.90
Magyar koronajáradék
Trieszt, január 2. Kiviteli szesz tartá391;—
Magyar hitelrészvény
Iyokban
szállitva román és magyar áru —.— frt, cseh
101.50
101.—
Magyar ipar és keresk, bank
3
Mflfrtic
| frtfltrtif
245.50 .246.75 áru 12 forint' 90 /o hektoliterenkint nagyban.
3?
Magyar jelzálogbank
262.50 262.—
10.0510.20 Magyar leszámitoló bank
Ina 6
293.50 294.25
76 10.25 10.35
10.40 10.45 Rimamurányi vasmü
KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
78 10.50 10L60
363.60 364.75
10JS5 10.70 Osztrák hitelrészvény
Bécs, január 2. Az irányzat lanyhább Voit.
80 10.75 10.80
62.—
Délivasut
64.50
Buza
tavaszra
9.63—9.65 forinton, rozs tavaszra
pestridéki 74 —.
.—
10.— 10J5 Osztr.-magyar államvastut ,
365.25 367.75
76 19.20 10L30
10.35 10.40 Közuti vaspálya
381.— 378.25 S.4Ó—8.42 forinton, zab tavaszra 6.12-*-6.14 fo*
,
78 10.45 10.55
IOLSO 10.65
23 L— 235.— rintón, tengeri május-juniusra 5.24—5.26 forinVillamos vasut
80 10.70 10.15
fchérm.
74 —.
.—
10J05 10.20
ton köttetett.
Délután 4 árakor zárulnak:
78 10_?5 10.35
10.40 10.45
Hivatalosan jegyeztetett:
január. 2. decz.31..
73 10.50 10.60
10.65 10.70
80 10.75 10JS©
363.90 364.75
Osztrák hitelrészvény
köttetett: buza tavaszra 9.65—9.67 forinromán
79 —.
.— I
8.60 8.65
391.50 894.25 ton, rozs tavaszra 8.41—8.43, tengeri májusMagyar hitelrészvény
szerb
77 8-45 8.50
365.40 867.70 juniusra 5.25—5.27 forinton} zab tavaszra 6,18—
Osztr.-magyar államvasut
elsörendü
70—73
8.25
&30
2 6 3 — 362.25 6.15 forinton.
Leszámitoló bank
nzs
másodr.
8.15 &25
293.50 294,40
Rimamurányi
vasmü
takarm. 60—63 6.10 6.40
im
381.— 378 75
Közuti
vaspálya
szeszföz. 62—64 6.70 7^9
KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
231.50 235.—
Villamos vasut
sörfözésre »4—66 7.70 8.50
Bécs, január 2. A mai tözsdén csendet
89-41 6.70 &05
irányzat uralkodott, miután a belpolitikai helyzetet
TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, január 2. Zsiradékból kisebb té- kedvezötlenül itélték meg.
bánsági —
másnemü —
SL50 6 L 5 5
Az elötözsdén. Osztrák hitelrészvény 365.25—
teleié szilárdabb árakon keltek. Elsö minöség^.városi disznózsir 54—55 fórt. Szilvában
nem volt 363.75, Anglo-b. 156.—156.25, Unionbank 297.—,
Osztrák-magyar államvasut 366.-—365.12, Déli
üzlet. Szilvaiz
50 krajczárral olcsóbban ki- vasut G1.75—G2, Tramway 569.50—565, Török donáitalotL
hány 5S.30-58.60, Alpesi bánya 193.75—197.75,
Hivatalos hatátidöjegyzések.
Prágai vasipar 965.—970.—, * Fegyvergyár —.*->
Hivatalos jegyzések.
Osztrák koronajaradék 101.75, Török sorsjegy
58.30—58.60, Német márka 58.92 forinton.
buza . .márczius S.T4 9.76 9.63 9-70 --—.—:
A déli tözsdén
Osztrák hitelrészv. 363.62,
,
. .április
9.58 9-53 SL54 9L5S —.—
Anglo-bank 156.50, Bankver. 267.—, Union-babk
, . . október —.— —.— —.— —.— —.—
297.50. Lánderbank 240.25, Osztr.-magyar államvidéki
. . . november —.— —%—
. —.— —.— —.—
vasut 365.37, Déli vasut 61.75, Elbevölgyi vasut
~\;, maryar la léeenszirilolt vidéU .
rozs . .márczius &28 &30. &24 8.26 —.—
47—
l" xSai KgaoKáritott, 4 iaafrté 262.—, Északnyugati vasut 244.—, Török dohány. . . április
—.— —.— —.— —.— —.—
47.*részvény 123.75. Alpesi g hánya 198.60, Májusi
53:—
" . . október —.— —.— —=.— —-.— —J-=
járadé!. 101.75, Török sorsjegy 58.40, Német marka
rbosxmai, 1697. éri ns*ncc-miiij«ói
^
a • B Ow
femll^a
*""*Vi^~^
""^w"™*
lZOUvabo*...
8.—
58.96, Fcgyvergyár 197.— forint
tengeri . májas
4.95 4.96 4 S 2 4.93 —.—
. . . november—.— —.— —.— —.— —.—
Délután 2 óra 30 perczkor
jegyezték:
, . . október —.— —.— —.— —.— — y r
4-2V»-os papirjáradék 101.65, 4'2%-os ezüstjárazab . . márczius &89 &31 5-85 5L8B —y—
dék 101.55; 4%-os osztrák aranyjáradék 120.40,
. . . oktober —*— —-— —--— —.— "—*— ;
Osztr, koronajaradék 101.80,1860. sorsjegy 140.40,
. . . november—w— —--— —,.— —.— , —**•
bosnüai... . . . . . usancé-min.
1864. sorsjegy 193.50, Osztrák liitelsorsjegy —.—,
repcze . akasztós ÜSS 1235 1225 1235 —.—
Osztrák hitelintézeti részvény 363.60, Angol-osztrák
Elöfordult határidökötések.
bank .166.—, Uoion-bankrészvóny 298.—, Becn
Délelött. Buza márczius 973—9.60 forinton,
Bankverein 267.—, Osztrák Lánderbank 240.^-,
április 9.56—9.53—9.54 forinton. Rozs márczius
pszlrák-magvar bank 939.—, Osztrák-magyar államvasut 365.30, Déli vasutrészvény 62.—, Elbe8.24 forinton. Tengeri május 4,95—4.92—4.94
völgyi vasut 262.—, Dunagözhajozási réssvéay
forinton. Zab márczius 5J87 forintos.
Délután. Buza márczius 9.68—9.66 forinton,
444.—. Alpesi bányarészvény 198,60, Dohányre«április 9.53—9.51 forinton. — rozs márczius
vény 123.25, 2 0 frankos 9.65, Császári kir. vert
8.23—8.20 frton. — Tengeri május 4-92—4-90
arany 6.71, Londoni vátóár 120,45, Német bank*
forinton. — Zab márczius 5.8T—5J6 forinton. —
váltó 58.90, Tramway 569.—. — A s irányzat
Repcze aug.-ra —•.—
frton.
,._.-,\~.
gyengébb.

Elöfordult készáru-eladások.
Buza. Tiszavidéki:
200 mm. 80 k. 10.82-5
frton, 100 mm. 80 k. 10.75 frton, 100 mm. 79.5
k. 10.75 frton, 100 mm. 79-2 k. 10.75 frton, 100
mm. 78-8 k. 10.75 frton, 100 mm. 7 9 5 k. 10.82-5
frton, 100 mm. 79 k. 10.82-5 frton, 100 mm.
78 k. lü.82-3 frton, 100 mm. 7 9 4 k. 101725
frton, 200 mm. 7 9 3 k.- 10.80 frton, 300 mm. 7 9 5
k. 10*80 forinton, 100 mm. 79 k. 10.60 forinton
üszkös, 100 DUL 78*7 k. 10.70 frton, 100 mm.
78 8 k. 10.70 forinton, 150 mm. 78 k. 10.65
forinton, 100 mm. 78 k. 10.60 frton, 100 mm. 78
k. 10.65 forinton, 200 mm. 7 6 3 k. 10.50 frton,
100 mm. 7 5 k. 10.47*5 forinton, mind három
hónapra.
Pestvidéki:
100 mm. 79-5 k. 10.62*5 frton
sárga, 100 mm. 79 k. 10.65 forinton sárga, 100
mm. 78-5 k. 10.52 5 forinton sárga, 200 mm. 78
k. 10.45 forinton sárga, 300 mm. 78 k. 10.60
frton, 200 mm. 77 k. 10.57-5 frton, 200 mm. 77
k. 10.60 frton, mind három hónapra.
Fehérmegyei:
200 mm. 7S k. 1G.70 frton,
200 mm. 77 k. 10 70 forinton, 100 mm. 77 5 k.
10.725 forinton, 100 mm. 77 k. 10.65 frton, mind
három hónapra.
Tolnai: 1000 mm. 7T L 10.60 frton, három
hónapra.
Török-Becsei:
1200 mm. 7 7 3 k. 10.37-5
frton, három hónapra.
Felsötiszai : 400 mm. 78 k. 10.50 frton,
három hónapra.
Szerb:
3000 mm. 77 k. 8.60 frton, 1300
mm. 7 6 5 k. 8.50 forinton transitio.
Rozs. 200 mm. pestvidéki Budapest par.
8.05 forinton készpénzben.
Zab: 100 mm. 6.07-5 frton, 200 mm. 6 frton,
150 mm. 5.92-5 forinton készpénzben.
Tengeri. 200 mm. Budapest par. 4,45 frton
készpénzben.
Árpa. 100 mm. takarmány Budapest par.
6.45 forinton készpénzben.
Hivatalos készárujegyzések.
* - 100 klgr. % , lOOkljr.
•W
1 1 készpta 3
készpénz
ám

i

12. oldal. — Budapest,
Bécs, január 2. A déli tözsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvén? 363.75,
Ai^Io-itank löö.—, Bankrerein 267.—, Union-bank
289.—, Lánderbank 240.—, Osztrák-magyar államvasut 36-5.—, Déli vasut 62.—, Elbevölgyi vasat
262.—, Észak-nyugoti vasut 244.50. Török dohányrészvény 123.50, Alpesi bánya 198.80, Májusi járadék 101.65, Török sorsjegy 53.40, Kémet márka
58.92, Német marka ultinióra —.— forinton.
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(36)
Franczia regény.
Irta: PIERRE DAX.
Luciennenek különös elöérzete volt, hogy
az ö nyugalma immár nem lesz teljes, magánya nem lesz zavartalan. A szalonba jött,
halkan utasitásokat adott a cselédeknek, miközFrankfurt, január 2. (Zárlat.)
4-2%-os
ben a vendég csöngetett. Beküldte a névezüst-járadék 101.40, 4°*-os osztrák aramjjáradók jegyét s azonnal bevezették a fogadószobába.
101.90, 4°o magyar aranyjáradék 100.60, magyar
Nehány percz mulva, mik olyan hosszuakkoronajaradék 9tt.2Q, osztrák hitelintézeti részvény
218.—, osztrák-magyar bank 156.—,
osztrák- nak tüntek fel elötte, mint az örökkévalóság,
magyar államvasut 153.20, déli vasul 27.90, bécsi megnyilt az ajtó és Jules olyan mereven állt
váltóár 169.45, londoni váltóár 2O4L25, párisi vál- fel, mint egy i betü. Aztán ismét le akart
tóár 209.66, bécsi Bankverein —.—, Onioo-bank ülni, azonban a nöszemély, aki fogadta,
részvény —.—, villamos részvény —.—, 3*°» igy szólt:
magyar arany-kölcsön 87.50, AEpesi bánvarész— Asszonyom igen sajnálja, hogy nem
vécy 199.—/4'2o ; « papirjáradék 101.55. Az irányállhat rendelkezésére, azonban meghagyta nezat szilárd.
Frankfurt, január 2. (Utótözsde.)
Osz- kem, hogy vezessem körül a házban.
Jules térdei reszkettek.
trák hitelrészvény 228.—, Osztrák-magyar államKalapját ujjai között forgatta, a szalagját
vasat 155.40, Déli vasut 27.§0, Alpesi bányarészvéay —.—. Bécsi Bajsfcwerein —.—. 4*/©-os körmeivel kapargatta s alázatosan mondta:
magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat csendes.
— Nem sietös az utam, várhatok.
— Kérem uram, azért megtekintheti a
kastélyt, amig asszonyom lejön.
IDÖJÁRÁS.
Ellentmondani tapintatlanság volna Sarm. kir. országos meteorologiai intézet távirati coet Jules tehát elhagyta a szalont.
— Alaposan akarom megnézni a kastélyt.
jelentése 1898. január 2-án reggel 7 órakor
Menjünk tehát sorba.
Ez könnyü dolog volt, mert a termek
egymásba nyiltak és két bejáratuk volt a folyosóról, melyet délszaki növények diszitettek.
Lucienne parancsait pontosan követte a
cseléd.
f?
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Mikor Sarcoet az elsö és egyetlen eme52.4 |-f ui-tf
Torira .
letre érkezett meg, nehéz lépteivel behatolt a
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Finom cyclamen-illat csapta meg a fiatal
+ 61.2
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f
embert: azt gondolta, hogy ez a fiatal nö szoffams.
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,} K É Z * . .
Pancsova
bája s biztos volt benne, amikor a félig nyi, Pina . .
'le.nesváff
tott ajtón keresztül az aranynyal diszitett piros
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Arad . .
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szoba mellett megpillantotta a kiváló izléssel
Szolok .
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Eger
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berendezett
bouduirt.
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Sarcoet Jules kiesett a szerepéböl.
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Kesmiric
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Zavartan, izgatottan járt-kelt a virágos
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Kiew .
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szönyegen s megfeledkezett arról, hogy megK o l o z s v á r . . . 73.7 — n.i • li Odessza
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vizsgálja, milyen magas a tetözet, milyen kéBeca
66.8 — C5.4
'.1 Stsö&ft.
nyelmes az öltözö, mely a kék tóra nyilt s
— O4.t
* ii
. 1
honnan a szemhatár franczia földön végzöEgy erösen kifejlett depresszió fekszik Skócia fölött amely
dött. Minderröl megfeledkezett.
éjszaka Európában orkánszerü viharokat idéz elö. Hatása alatt
különben
Európanyugotiésészakirészénáltalánosésnagymérvü
Egy bronzfigura vonta magára figyelmét,
esözés indult meg, amelyhez felttünö enyheség járul.
Hazánk idöjárásában nincs lényeges változás: a hömérséklet egy nympha á la Coquille.
állandóan magas és egyes tájakon kisebb mértékü esö esett. Fagy
— A nö. aki ebben a környezetben él,
csupán Erdélyben volt.
nem lehet közönséges asszony — mondta maNagyon enyhe idö várható,
gában. Közönséges földi halandó nem veszi
magát körül nagy mesterek müveivel. Hogy
VIZÁLLÁS.
valaki a müvészet alkotásaiban lelje gyönyörüségét, ahhoz magának is müvészléleknek
— Jannár 2 án. —
kell lennie.
Sarcoet Jules annyira fölötte állónak
képzelte Luciennet azon embereknek, kikkel
mindennap érintkezett, hogy szinte alig mert
lépni a termekben, nehogy szentségtelenitse
ezt a helyet, mely egy finomult szellemü lénynek szolgál otthonul.
És most, képzeletének hatása alatt még
nött benne a- vágy, hogy ezt az asszonyt
szemtöl szembe lássa, hogy hallhassa, hogy
beszéljen vele. Feltette magában, hogy bárminek tartsák is, bemegy a szalonba és nem
tágit, mig meg nem látja ázt a nöt, ki felkavarta egész valóját.
Csak egy függöny választolta el Luciennet
Julestöl.
Hogy elkerülje egy hivatalos látogatás
irita zákásf
banalitását vagy talán, hogy ne tegye ki mal-fF.-Sbis
Eszei
4- o-iü <_ h fefe. asr.
gát azoknak a vallomásoknak, miktöl némely
:
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férfiak elsö látásra sem riadnak vissza,
— az <
Lacienne szobáról-szobára követte Julest, oly
-If">
Bsea
fetkc
módon, hogy akkor lépett be, amikor Jules
kiment.
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A magas földszinten ez a játék ujra
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kezdte, hogy szándékai kitudódtak s hogy ö
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CÜOB és
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Kedd, január 3 .
Mindketten meglepödtek, azonban Lucienne arczán egy vonás sem változott és ö
kecsesen fogadta látogatója zavart köszöntését. A szalon felé ment, ahova Jules követte.
Lucienne leült, a fiatal embernek szemközt mutatott helyet és várt.
— Asszonyom . . .
A fiatal asszony hideg, szigoru tekintettel nézett az idegenre, eltitkolván örömét,
melyet vendége kétségbeesett ábrázata fölött érzett.
— Asszonyom — kezdte ujra — a kastély, melyben ön lakik, valóban felséges. Nem
gondoltam, hogy . . . hogy . . .
— Olyan magasak a falai, mint észrevehette . . . Pedig ez nagyon szükséges, mert a
tó felöl néha nagy szélek fujnak. A szobák
tágasak, szellösek, világosak, különösen a tó
felöli o l d a l o n . . . Azonfelül a földszinten szélóvók vannak . . . Gyakran gondoltam, hogy e
ház épitésze bizonyosan Angliában tanult, hogy
ily alapos ...
Lucienne nyugodt derültséggel beszélt,
ami nagyban növelte tekintélyét a férfi elött.
Hanglejtése, mozdulatai,arczkifejezése kellemes
összhangban voltak.
Sarcoet gyönyörködve hallgatta; ö mit
sem vett észre mindabból, amiröl Lucienne
beszélt. Különben is keveset törödött ezekkel
a dolgokkal.
— Nem tolakodás kérdeznem, asszonyom,
hogy vajjon nincs-e szándékában megvenni a
villát ?
— Ez nem szándékom.
— Hosszu szerzödése van?
— Egy évre.
— Nem fogja megujitani?
Lucienne elforditotta tekintetét, ez a
kérdés nem jól esett neki. Sóhajtva felelt:
— Nagy eröfeszitésembe kerülne elköltözni innen . . Nagy költségekbe vertem magam a berendezéssel — tette hozzá, hogy
buskomorságát elpalástolja.
— Senki sem gondol arra asszonyom,
hogy önt ebbe a helyzetbe hozza. Igen sajnálom, hogy nem régtöl fogva enyém már ez
a villa.
Lucienne hallgatott.
— Be kell vallanom — folytatta Jules,
mind jobban belemelegedve — hogy az izlés,
mely e lakosztályban uralkodik, nagyon is ért
ahhoz, hogy miképen kell a lakást széppé és
kellemessé tenni. . . Egy értékes festményt
láttam egy egész kis szobában, mely egy
piros terem mellett van — lette hozzá, azt
sem tudva már, hogy mire fog kilyukadni.
— Egy festményt?
— Igen . , . jobbról az ébenfairóasztaltól.
— Ah! egy pasztellt.
— Talán öntöl való asszonyom ?
— Igen, uram . . .
— De hiszen nekem van egy nagynéném, aki exczellál á festészetben . . . Nagyon
örvendene, ha megösmerkedhetne önnel és mi
sem könnyebb ennél. Félórányira lakik innen.
Megengedi-e elárulnom neki, hogy vetélytársa
van a közelben? Igen kellemes órákat tölthetnének, együtt kavarván a festékeket . . .
(Folytatása következik.)

Felelös szerkesztö: Kálnoki Izidor.
Valódi

egy keleti bazár megvételé által

10,15,25 frttól feljebb
25 bála a fövámházból mind átvitetett

József-tér 8.
Grand magazin Orienthál.
>aaplg. Hég csak pár napig.
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mester! A galamb
mátkája

j

Tarnai

7 _
177'-.
(25
380

Diákkisasszo0. A. L. E. K
nyok
Billiás iss2ony

Péntek d. u j Fekete vér
Est*

H i t v Sziahfc

B Ur. Cptnliz

LiOk

Jolvet

J1600
! 475jI 47—; 8i!fiO
! 156
i 135
139
i 320 —

Szinházi müsorok.

Személyek:
b m n ; Solpsoai

170
2.0

2

Váltók. Árfolyama (látra)

•rrn-

Eeztiei*
ppera .5 felv. ZenéjéS ??«•zette !r .urod K. Szöveget G«eÜie
c t i n iriük Sarbi^r és CairéForfittot&i Ormay F.

20/50

S

Szerda

Tneniii

j

10 BO
11 40
19:25

S'/sP/o London 10 font slerl. . . 120 E5
4o/" Német bankpiaczok 100 ra.. 59|02
44 45
5% olasz bankpiaczok 100 Ura .
2°/o
Páris 100 fraufc
4eJo3rájczibáakpiac'zokl00 frank
Szentpétervár 100 rub. .

Öszi napsugár.

28 3

Pénznemek.

I) XfilSo/éla vállalatok
.AUienaeam* irod. *s nyomd, r.-t,
Franklin-társulat
Kosraos-mliintézet
Betrárasi takarékpéaztár . . . I M - p I0S _ .Pallas" irod. és "nyomdai r.-t
Boa£a?est CU ker. takarékpéait 121 - |j 1231 _ Pesti könyruvomda részv ..társ.
Bwé2f*sirEtzsOttnr.
takarékp.
8 5 - ; ! 87 _ Általános yaggonkölc^. társulat
f
p
t taknzt.
t k té
á l k i ' »., 2351ts
és oi«t.zálogki»'e«.
23SL_ Budapesti ált. villamossági társ.
2351- 23SL_
Elsö magyar botttöniöde x.-t..
OJt bodafcati Ü T . tfc»lár.

Havi bérlet 2.

Kornélia.

Budavárosi sorsj. osztr. lelillb.
Jó-sziv egy. sors], osztr. faliUb.
Magy. vör.-ker. sorsj. 0. fölüli).
Olaszvür.-ker. sors], osztr, fiulb.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy.
Osztrák hitelintézeti sorsjegy.
Pálffr-sarsjegy
••

660
175-

Peafii BuasTar keieskedcImibaakl^O - jji443 3
twüwfcanlr
_. fjj23S— M7 _

VÁRSZINHÁZ.

Vigjáték 1 felv jnáiban. IrtaMeOha'_ es Halévi. Forditotta Kuliffay
Ede.

Sorsjegyek.

Arany
.
20frankosvagy 8 frtos.
.
20 máikás
Kein. bir. v. egyénért, bank j .103 TI.
Franczia bankjegy (100 frank) .

SZINHÁZAK.

ITI itéilet 2.

233 50f 2J9 . .

I433
1J20

h) X6zl*kedtel vállalatok.
219—
Adria m kir. teng. haj. r.-t. . .
Budapesti aiagut-társulat. . .
Budapesti közuti vaspálya. . .
Ugyanaz élv. jegy
S 2J6 —
Budapesti villamos városi vasut ! 2.5 86 ?S4,-j,^;_
Bpost-ujpest-r.-palotai villam, v.
Elsö cs. k. szab. üunagozh. tárj.
Kas^a-oderbergi vasut
214 —
Magyar-gácsországi vasut. . . H 213;— i 2141Magyar nyugoti v a s u t . . . . .
97Máramarosi sóvasut ela. részv.
;! Ü 2 ' - ; ' 62 Déli vasut
Osztrák-magyar államvasut. . :I3.I5 23!;

22i! "!*•<* Bozilika-sorsj. osztr, felüli)ily. .
69: "ft 100 60 Bécs városi nyer.-köles. 1874. évi

f)Va*mfrv*k i s gépgyárak.
Elsö magy. gazdasági gépgyár .
.Danubius* m. hajó-és e6pgy.r.-t
Ganz és t vasünt. és gépijár...
Nicbolson* göpgvar
kiinai.mrány-salyót. vasnitt r.-t.
Schlick-féle Tasönt-ésgcpgy. r.-t,
WeiUorJ. gép-ésTagfongy. r.-t.

Budapest, 1899. kedd, január S-án.
NEMZETI SZINHÁZ.

87 ( -

142!U9 _
tO, —
i
23I-I! 2 * ! ~
725j
~
•!.145
J?^i—
—'J 7301
350 140;

Elsö matr. mPjam. és bi A r.-t. 420
Els8 magyar re«TéQT»orf9tod« 1310
Elsö magyar scrtésUbfaló r.-t.. 270
160
Elsö magy. szállitási váll.. . •
235
Elsö magyar szálloda r.-t. . . .
Elsö pesti spodium és csonti, g^. I ns
Fiumei riesli. és rizskoin. gyac.
Gschwindt-félo szeszjyác . . . i j 1 5 S G » Köbányai király serfözo . . . . • *°B\Köbányai polgári serfözö r.-t-. \\ 85 50
Magy. Czukoripar r.-t. B. elöjogos 't155,—
Magyar fém- és lárapaáru-gyár il 13I 1 —
Ma;yat villamossági r.-t. . . . !• 138 —
Nemzetközi villamossági társ. .
Keinzetküzi waggonkölcs- r.-t. . ;' 5 3 0 V -

felA

•.^v.^ hanélkai, hogy a
i«t él licüene távolitani, szájpadlással s mi\fait is (hicmnnka). FojfiazáJ
Jájdafc>m néikOL- (Gócain*
tartós fegteniés. — Fogkoronák gyükerek'r*
sék, meiyek a szájpadlást füfoUjeiW 'eszik,

Fog 0 riOS dr. NEUFELJO,
Bsdapest, KossnCh Zrf^jos-a. 4. Dreher-palota,
• • • • a Vasár- és ünnepnapokon délátán 4^f>ssasa

;
.
,
j

Linóleum
•Oészseg?
Ogyileg elismert legjobb,
legolcsóbb és legtartósabb
padló-teritd, pormentes, hangtompitó, ruganyos, foglalat nólkdt.

14. oldal.

ORSZÁGOS HIRLAP

Budapest, 1899.

Kedd, január 3.

Még
sohasem

létezett.

hogy egy koronával 2OO.OOO korona nyerhetö, hogy egy sorsjegy minden utánfizetés nélkül, 6 h u z á s o n játszik, és mégis igy van
ez az u j t á g i r ó - s o r s j e g y e k n é l , melyeknek

huzása holnap lesz

l

Megrendeléseket,azösszeg beküldése ellenében, pontosan eszközöl:

a Budapesti Ujságirók Egyesületének sorsjáték-kezelösége IV., Kossuth £ajos-utcza 1. sz.
A m. Kr. szab.osztálysorsjátékföelárusitója
Budapest, Y., Ferencz

HIRSCH nagytözsdéje
ax.

, VI., Andpássy-ut 17. szám.

AZ ORSZÁGOS HIRLAP
a legszebb divatnjság, a

az "Országos Hiriap" divatlapja.

Szerkeszti:Wohl Janka
A "Franczia Diratlap" ugy szerkesztésében mint kiállitásában olyan ujitást jelent, mely a divat-irodalom minden eddigi termékét fölülmulja és a hölgyközönségnek minden elképzelhetö divatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg.
havontakétszer,és pedig minden hó 1-én és 15-én jelenik meg: terjedelme számonkint 13 oldal; minden egyes száma egyaránt
kiterjed a nöi divat minden ágára, a g y e r m e k d i v a t r a és a kézimunkákra; nagy és jelesen szerkesztett szépirodalmi és közhasznu rovatot
divatrésze

den száa

ax öasxea augyar divatlapok kost a l e g o l c s ó b b .

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 6 0 kr., félévre 1 frt 8 0 kr., negyedévre 9 0 kr.
Lény

az Opszágos Hir»lap ©lofizetöinek I

A .Franczia Divatlap" elöfizetési ara az Országos Hiriap elöfizetöinek:

Egy évre 3 forint, félévre 1 forint SO krajczár, negyeáévre 75 krajczár.
Az Orszftgos Hiriap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára

Egy évre 17 frt, félévre B frt SO kr, negyed évre 4- frt 25 kr, egy hóra t frt 45 kr.

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

Kedd, január 3 .

ORSZÁGOS HIRLAP

Budapesti és bécsi kaionakórházakban, valamint ssamoa katona-ezredeknél nyert bö tapasztalat folytán ezen
orvostador legmelegebben ajánlható.

Hirdetmény.

Számtalan köszönetnyilvánitások 4s elismeré»«k bel- os külföldi betegei részéröl.

Titkos betegségeket,

Alulirott egyesület ezennel tudtára adja a nagyérdemü közönségnek, hogy sorsjátékának I-sö
huzása

szerdán,

v. cs. és kir. ezredorvos.

Lakik: Budapesten, Váczi-körut 4. sz. i. em.

a Budapesti Ujságirók Egyesülete.
Co.

Tricoche

Alapittatott IS2O-r3an.

Kintzly Gyula
ffuer- és CMsege fizleis
4.
Fá
Telefon »s*m 70.

SSillió

e

bepnek

S«3uic-lte?-fcto

gyennek-

évfolyamba lép. 8 a legolcsibb és legkedvesebb gyerir»ek-ujság. Elöfizetési ára
>>«' évre 7o kr., -Vi évre 1 frt
50 kr. 1 évra 8 frt. Szerkesztöség é l kiadóhivatal:

Budapest, IX.. Bakács tör 7.
III. eielsL

önmüködö csaH..«
patkány fogásra '2 frt, egérfogásra
1 frt 20 kr. Felagyelet nélkül
éjszakánként 40 lógható. Szag
nem marad. Beállitá3 bem
szükséges. Mindenütt legjobb siker. Szétkuldö; utánvótollel.
V . F e i h W i e n , IL, TáborsLrasse ll, b.

958. sor. B O N 028. szám

Polgár Sándor
' ' ezret' gyakorlott kötszérész

BidapMt, Erziéiiet-feünit 50, sz.

köteles ezen utalvány beküldése mellett minden megrendelönek 15°/o,
azaz tizenöt százaléknyi árkedvezményt adni, az. eredeti

mr f. gergusranÖ fils ~«

rek} gyártmányaiból. Kimeritö képes
árjegyzék dijmentesen zárt liivélnen
küldetik. Kivágatott: az .Oraeá^os
Hiriap"-böl.
563

giliszta

i ITKOS BETEGSÉGEKET,
k iém miöbajaft. az
| iáaak, » bujakár

Dr. GARAI ANTAL
w

Budapest, Belváros, SV. ker, Kigyó-utcza L
il. emateL Bejárat a lépcsönftL
Fencei capoata déialált tó aratót ejéa tUHhmtit 4 etájfc
I éciiöi * árátj.
'irazett lertiekrs ieeoüS'S'iiI*fijfeleBimal' i
szerekrot fs jetniasfe^im I

f e j e s t ö l á páfrás ytoltocskák által iaj^ l o a oélkSI, z lsy*t videbb idö (6 perc)
«iaii te! csen eiba]*
iatlkEkitinögyágy
•zer Bemcsik a g i laüdiére.bea haaem
gyemorbaj^as saenveáöket is Mziosaa
(Védjmgy.)
. _
teüatet kai szemkaijiá'i. leiarinr^ii', elkasc-iiss. enis-riitcstienscg ttvágytaianság, gyakori
:tr A'uliioiu e^y eorobolia; feiszáaá?a ei'ész a
Eyaiiiiaiezyülsnilés, a ieii mejáigadáia, gyaicori
Lé.j.^rcs. szurá iajia'.rtak, szivtiobogáa, a
R^dstJeaségei k-üöcüaen nökoe!, gyakori
s&stiz Ked« a UvelkezEk . az arccl

iáfajás ith. stb.
A. •éaSrÉT-takaeakáJi sera ártanak ba a féreg niacj
is ieteoW& TfiTVenyoass védve- ^^™"
~
az életkor m«

twimtmimn mit»mmrü em nálanyllm kmwat.
£sv erzé-*: fotóz touszr.kla.ii staáiUiszaJ a bel- e t
k&i&á részére postai utánvétel . . . . . 4.OO frt
* pém* elöleges bekCJdésérel . . . . . . 3 . 5 0 *F#
Egye fii TOlott kaptat*

küldése tne.:ea
A k njrv t i r t
éb-eu-r»t-. lü. Az
esötaia.s:toppéi}»
A fekerfüiyiLvU.
X. Ax

és ennek radikális
gyögyit&s&róJ. Bérmentes küldés 60
krért bélyegekben.
Curt Höber, Braunschweig.

pántlika-

X-fecni bematatott n >
hitel a ácsi netirai folytam
_- iazad óta. fenn \HÖTO^i«&-int<
g sb&en ajánTfraté

- fcfifem —"~•"—

megzavart ideges nemi-szervezetvöl

párisi kulöolef ossérek (óvsze-

Paiiány-iokocskák
aóták vissza Uijes egészségöket

crr.ji-, sebész*, szemész- és SZSEC&KHMUK ». » • • •

Emil

Idött és fiatal
Bmbenoknok
ajánlatos tanulságul
dr. Müller egészs. tanácsos uf böviteti
kiadásban megjelent
müve a

lapja, már a kilenczedik

cs. és kir. udvari szállitók.

-aica 22.(£ároly-köraisarkáa)

a magyar gazdasszonyok nélkülözhetetlen közlönye, mely
90-nél tübb rovatában mindent felölel, mi a jó háziasszonyt érdekü. Elöfizetést ára 14 évre 1 frt 00 kr.
Vá évre 3 frt, 1 évre 6 frt.
Szerkesztöség os kadóhlvat a l : Budapest, IX., Bakácstér ?. ID. emelet.

KBfthy

I C COGNAC

Francziaország legelökelöbb köreiben
használt gyártmányát
ajánlja eredeti
jHtlaeskokban

Zongoratermek i

Bejárat a lépoaonél.
AanCel: Délelött 9-tól 4 óráig, este 7 órától 8 oniig.
Nöknek ugy mint férfiaknak kulüu be- os kijárat. Külö a
Táróterem. Levelekre azonnal dijtalanul válaszoltatik,
gyógyszerekröl is gondoskodva lesz.

i

Kiváló tisztelettel

Sternbers Ármin és Testvére

Elektromassage
által magömlést, nöknél fehérfolyást, bofeckenDr. KAJDACSY

melyhez a t. közönség tisztelettel meghivatik.

Egyszeri hBtigolá* 2 forint.

Elgyengült férfieröt
az orrai-világ iltal legujabban olyannyira felkarolt ea
hatásában páratlan sikerü

1899. január 4-én

a Vigadó nagytermében,

harsgoSása és
egész

a legelhanyagoltabb hugyoiöfolyáaoftat, bujakóros
sebeket, ayphllist, a r 6nfertöxteté« ctóbajalt.

dezcs nélkül, bármely nöi bajokat, a legmakacsabb berbet«ff*«rek3t, valamint iriukori bUndk következtében
beállott ideg- és ennek utokövetkeziuényekóp létrejött
hátgr«rlncz-bajt gyógyit 10 évi czivii és 15 évi katonaorvosi tapasztalat után a legujabb gyógymód ssorint
alaposan és bizloi sikerrel

este 8 órakor fog megtartatni

10 forint

Budapest. 1899. — 15. oldal.

Schneider József gyógyszerésznél
ricsa. F4-steu l I . (Dibugyar«mi|.)

tapotestU) ellen pixatláa sikerü gy6cyb»t&a«i folytán l02metorebben ajánljak

Dr. Mitzger Tivadar
hirneves

hydro.elektrotherapiai
Tsndelö-lntézotót
9

VI. ker., Teréx-körat 44. sz., X.ea.
Tapasztalt yyors ea biztos eredmények folytán
sáriam tálja* gyógjvláa mtáa flzetnetö
R«nd«Jés délelött 8—Mg,

délutin 2—8-lg.

Kedd, január 3 .

ORSZÁGOS HIRLAP

16. oldal. — Budapest, 1899.

AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Vastagabb betükböl szedve 4 krajczár
ha a hirdetö czimét is közli
az apró hirdetést postautalványon

könnyen kiszámithatja az apróhirdetés árát.

LEVELEZÉS.

Közömbös lélek!

"**

rass—i

Megtagadtam az istent, eiitaszitottem az
embereket. Életem kinszenvedés. Miért
ir ily gyötrö levelet ? Hát nem eleget szenvedet kölönben? JSém vette észre, mennyire igyekeztem fömmel beszéini"? Adjon erre alkalmat s elmontiak mindent- A
lelkifurdalás borzasztó. Ónok csak egy társalgót vessteitek el, én otthonomat. Csillor. Irjon !
2529—1
Te voltál, aki nekem irt, vagy tsak faimelem.
J
i j a \Q voltál egyetlen hoMogságons, akkor
intézkedjék hogy az életben egyszer Eegailáifb tolálkazhassank. Irtam volna rögtön, de 36 mértJeld választott el
feennünket egymástól. Ott nem tehettem, de most
P . . . re jöttünk és nem tudtam meddig idözüiik, tehát
kérlek, intézkedjél, mert szivemben a te neved vam résre.
A boldogtalan fekete a . . ny.
2a27—1
Már vasárnap közzété&efctera egy hinietést,
J
de helyette, mint talán ésareirelite, más
jelent meg. Ez nem az én hibám. Ismételtem fcadaiomt,
hogy vasárnap uta fenti czimen levél várja a szokott
heiyen. Irjon Mnsettenek.
7292—1
Édes Ievetez5lapocskáiiat
kaptam meg. Haragszom rád, édes
m
telkem, hogy oiy borzasztó ritkán és keveset irsz. Azért
nem is irok levelet, mert tudom, hogyfca éfflbozzáilök,
akkor 4-oldalas és azt te most nem érdemied meg.
Hát édes fiam irj sokat és mielöbb!! Szütreszterkor
remekül mulattam. Majd levélben többet Ölel, csókol
s:ámtalanszor M.
729S—1
Kiaiudtad már magad. Em nem ütiigypm,
mert különben már irtál velna, Xeaa is
mondhatom, mily jul mulattam, mikor hazafelé mén*
tünk annyit nevettem, már sejthet®!, hogy miért. Irj,
'aranyos szökém mielöbb és csókol számtalanszor
Barnád. Megyünk 19-én ? Irj
72»4—1

HÁZASSÁG.
gyógyszerész, ismeretség biárnyában, ez uton
szeretne megismerkedni egy csimos, tnáyiasan
reveit fiatal katholikus leánynyal, házasság czéijáböL
Megfelelö hozományra reflektál. Leveleket .Siker1* jelige
alatt továhbit a kiadóhivatal.
7300—2

ÁLLÁST KERES.
leány elszámolásra keres esemsegevagy fuszerfizIeteL Esetleg alkalmazást bármily tisztességes üzletben Timiroft feián^- -vagy
eüárusitónönek. Szives megkereséseket ker "Kanezióképes" jelige alatt a kiadóhivatalba.
7148—3
&ITV&7C&IMM

quLY&XWwn

áUást

Elörefizetendök készpénzben, levélbélyegekben vagy

Kiadóhivatal:

Minden szó 2 krajczár.

ker&i h !

e TDea vagy -ödékea

JÓ családból valo izraelita árvalámy,

ki S évig mint anyahelyettes egy háThann volt alkaimazra.
Minden tekintetben megbizható, kitMnöbizornyitránfokkal
rendelkezik, a gyermekeket nagyon szereüL Gazdaságban, baromfitenyésztésben jártas. Czim a küadoaivaftalbaE.
*
7260—3

C*K vagy idöszaki laphoz szerkesztöül, vagy munka•JWI" társul ajánlkozik kitünö szakember. Esetleg
azok expediálását is elvállalja. Ajánlatok a kiadóba
.Heti lap* czimen kéretnek.
6792—3
ajánlkozik csinos fiatal leány,
j y
ki a házvezetés minden ágában nagy jártassággal bir és eddig is nagy uraságoknál volt alkalmazva. Szives megkeresésekét a kiadóhivatalba ker "Igyekvö" jelige alatt.
7212—3

ÁLLÁST KAPHAT.

S

IAIVIIAI I

irodalmi vállalat keres ügyes, szakképzett
[ J I
utazókat. Kik e téren már müködtek,
[CIJUCI
önyben részesülnek. Bizonyitványt és ajánlatot ,N.
O.' jelige alatt továbbit a kiadóhivatal.
7222—4
*r.0<*^ia kerestetik keresztény kisasszony,
yj
t i németül és magyarul jól sztenografál
és szép irása van. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit
.Dr. S.» jelige
a l a t t . 7 2 0 4 — 4

.
keresek egyéves önkéntes fiam mellé,
egy csinos kétablakos udvari szobába,
gázvilágitással, kitünö ellátással együtt csekély 30 frtért.
Lift és telefon a házban. Czim a kiadóhivatalban.
7266—10
egy kényelmes 2-ablakos utczai
szoba kiadó, teljes ellátással
együtt havi 45 forintért Czim a kiadóhivatalban.
6144—10
butorozott 2 ablakos utczai szoba fürdö_
szoba s esetleg zongorahasználattal a
Dávid-utczában kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
6830—10
butorozott szoba alkov-val, 25 forintérj.
kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
6826—10
butorozott szoba, kétablakos, a dohány-utezában, második emeleten, elöszobával, lépcsöbázbeli különbéi arattál, olcsón kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
6920—10

elegánsan

BIRTOK-ELADÁS.
szeretném elcserélni egy
JPJ
OinOKOmdl budapesti házért, melyhez
egy pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadóhivatalba kérek .Birtokos" jelige alatt.
7226—6

KIADÓ LAKÁSOK.
•fi IfólteyitiMy közelében egy szép földszinti
P |»*P«WIUMB lakás, mely áll 3 utczai, 1 udvari,
elöszoba, konyha és fürdöszobából, olcsón kiadó. Szives
megkereséseket a kiadóhivatal továbbit .Uri lakás'
jelige alatt.
7210—13

HÁZ- ÉS TELEK-ELDÁS.,
mj k i s a VL kerületben, magasan épült, szabad
HITEL—PÉNZ.
J kézböl családi • viszonyok miatt azonnal eladó.
tlvrm a kiadóhivatalbac.
7002—7
adna 3000 frtot kölcsön biztos állásu uriembernek,
havonkinti részletfizetés mellett. Ajánlatok a kiaa község legszebb helyén két sarok és
egy közép telek eladód igen olcsó árért. dóhivatalba kéretnek "Biztosan" jelige alatt. 7196—14
Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek .Ölcsó telek' jelige
alatt.
7208—7
KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.

M

Kispesten,

ELADÁS.
a f<Svaros
legélénkebb helyén, melyj
nek igen jó jövedekne van, szabad
kézböl eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek .Fodrász" jelige alatt.
7116—8
fa és szénüzlet, a belvárosban eladó
Czim a kiadóhivatalban.
6918—8
•jrafaajrkoesl nagyon ölcsó áron eladó, minden
használható. Czim a kiadóhiv.italbau.
7042-r8

KIADÓ SZOBÁK.
butorozott külünbej irata hónapos
3J
szoba, csakis tisztességeshölgynek,
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
2525—10
családnál egy különbejáratu szoba az
_
Eötvös-utezában egy-két ur 'részére teljes ellátással kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 6760—10
egy kis tiszta különbejáratu igen
csinos szoba olcsón kiadó. Gzim a
6828—lo

jtotefligeits

mühelynek, divatszalonnak,
*> egyleti helyiségnek, vivóteremnek, magániskolának vagy nagy

lakásnak
alkalmas nagy helyiség I-sö emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban.
3662—17
a József-körut legnagyobb forgalmu helyén kiadó. Czim a
4706—17

KÜLÖNFÉLE.
rekedtségnél vegyen 30 krért Réthy*
» féle Pemetefti-czukorkát.
1537—18
fiatal ember ebédkosztot, esetleg
_
vacsorát is keres egy intelligens
családnál a Mária-Terézia kaszárnya közvetlen szomszédságában. Szives megkereséseket az ár megjelölésével kérnek a kiadóhivatalba .Élelem" jelige alatt.
. 7150—18
lakás kerestetik a körutak valamelyikén,
J mely 5—6 szobából és hozzátartozó mellékhelyiségekböl és lehetöleg 2 elöszobából álljon. A lakás
az I. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek "Földbirtokos' czimen.
7162—18

Két intdiigens

Én Csillag Anna
az én 135 em. óriási hosszu Loreley-hajammal, amelyet én az általam feltalált kenöcs 14 havi
használata folytán nyertem s a mely a leghimevesebb orvosi szaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz van elismerve a haj ki nem hullása, a haj megnövésének elömozditása és a hajhagymák megerösödésére ; ez az uraknál teljes és erös szakállnövést eszközöl s már rövid használat után ugy a
hajnak, mint a szakaUnak természetes fényt és teljességet kölcsönöz és megóvja ezeket a korai szürküléstöl a legmagasabb korig.
Egy tégely A M I I—f 2.—, 3.—, 5.— frt. Postai szétküldés naponta a világ
minden részébe a pénz elöleges beküldése, vagy utánvét mellett a gyári
raktárból

Csillag Anna
Bécs, I., Seilergasse 7. sz.
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