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A kompromisszumok.
Amint megyünk-megyünk, beérve a

legkellemetlenebb rétegbe, az ex-lexbe,
várva a golyózáport és a kartácsot, egy-
szerre csak látunk messziröl, nagyon
messziröl egy pár fehér kendöt.

Elkezdödnek a kompromisszumok
minden vonalon. Csinálják öket Szilágyi,
Csáky. Segitenek nekik az Andrássyak.
Praeliminárékat gondolnak ki, csoporto-
sitják, hányják-vetik öket két csoportba,
követel — tartozik. A mi oldalunkról Széll
Kálmán jár ez ügyben. Az esze itt ma-
rasztotta, a szive oda huzza eltávozott
vezértársaihoz.

A levegö tele van hirekkel. A fo-
lyosó zugai tele vannak ö velük. Ketten-
hárman beszélnek különbözö csoportosi-
tásban. Kossuth beszélget Széllel, An-
drássy beszélget Apponyival, a másik
perczben Széll beszélget Horánszkyval és
Apponyival, Csáky beszélget az öreg Ti-
szával, és ezer meg ezer változatban
csak egyre beszélnek, és beszélnek, mint
a quadrilleben a toure des dames-nál.
Beszélnek az utczák szögletein, be-
szélnek a kapuk alatt — és szállnak a
szenzácziós hirek a redakcziókba, a
klubokba s teremnek uj és uj ideák, kirá-
zódnak felülre uj és uj érzések s támad
a nagy hadi-chaoszban egy kis béke-
chaosz.

A kompromisszumokról általában az
a nézetünk, hogy ezek a politika
patience - játékai. A nagy kártyásból,

h a n i n c s k o m o l y p a r t h i e j a ,
patience-játékos lesz. A politikus szen-
vedélye két irányban fejlödhetik. Vagy
intrikus lesz, és ekkor arra dolgozik,
hogy pártokat összeveszitsen, vagy leg-
alább egyesekét, ha kicsibe megy a já-
ték, vagy pedig humanista lesz, akinek a
kompromisszumok válnak szenvedélyeivé;
pártokat kibékiteni, összehozni, az iga-
zaikat, sérelmeiket összekeverni, kü-
lönbözö csoportositásban elfogadható
helyzeteket teremteni. Roppant passzió-
nak kell ennek is lennie, mert különben
nem csinálnák annyian, és oly nagy elö-
szeretettel, mint gróf Csáky, az András-
syak és mások. E szenvedély oly erös
szokott lenni, hogy aki rabja, -képes há-
borut is csinálni, csakhogy aztán békit-
hessen.

Mi azt hisszük, a komoly parthie
hiánya az, hogy most ezt a pa-
tience-játékot csinálják a mi volt bará-
taink, a disszidensek. Mert eddig még
az illetékes egyénekkel nem tárgyaltak.
A miniszterelnök a lapokból olvassa a
praeliminárékat és tudja Isten, mit gon-
dol magában. Az öreg Tisza talán be-
szélgetett is egyikkel, vagy másikkal, de
ö bizonyosan nem felelt semmit. Csak a
sir hallgatagabb nálánál.

Mit ér, hogy Széll és Csáky Albin
megértik egymást. Hiszen ök szeretik egy-
mást . De Csáky nem csinálja az obstruk-
cziót s Széll nem képviseli a szabadelvü
pártban a kemény harczi-pártot. Azért
csak patience-játékok még eddig a kom-

promisszum-csinálások. Egyszerüen nem
azok békülnek, akik össze vannak
veszve ,— hanem azok, akik kölcsönös
jó barátok.

Ez a gunyoros megjegyzés azon-
ban korántsem azt jelenti, mintha
kizártnak tartanók egy kompromisz-
szum létrejöttét. A szabadelvü párt
semmi esetre se fog visszautasitani
egy kielégitö megegyezést. Ami termé-
szetes is. Deák mondá egyszer: "Ha
valaki egy terembe lépne és támaszkodó
állásban birokra emelt öklü gentlemane-
ket találna bent, bizonyára nevetne raj-
tuk, de ha aztán megtudná, hogy a tár-
saság másik része ki akarja emezeket a
pozicziójukból tolni, rögtön nem volna
nevetséges a jelenet."

Mi megforditjuk ezt a gondolatot,
és elismerjük, hogy mihelyest meg-
ajánltatnának az ellenzék részéröl azok
az eszközök, melyek az alkotmányos

lása és támászkodó helyzete komikus
lenne. De hol vannak ezek a garancziák?
Mi biztositja? Ki biztositja?

Ahogy ma állnak még a békeal-
kudozások, ez semmi. A lapok maguk
se veszik azokat komolyan. Közlik, mert
érdekessé teszik velük a rovatokat ,s
anyagot szállitanak az ország különbözö
kombinátorainak, a politikai nagy gyere-
keknek, mint ahogy szállitják a kis gye-
rekeknek a Richter-féle épitö-köveket,
kis faragott téglákat, utmutató mintákkal,

A nagyszakállu Borcsánszky.
Irta: Mikszáth Kálmán.

— Mit csinál a Hanka?!— kiáltották a
plébános elé pajkos vigyorgással.

A tisztelendö ur mogorva arczot vágott,
egy restelkedö tekintetet vetve ránk, idege-
nekre.

— Ne ránczold a homlokodat, kedves
papom — feddette az alispán kedélyesen —
ne légy farizeus most, mert itt camera chari-
tatis vagyunk; az az ur nem tud egy szót se
magyarul (a német barátomra matatott), ez
a másik meg (én rám mutatott) egy eretnek,
akit te ugy is megvetsz, mert megszavazta az
egyházpolitikai törvényeket.

A pap fürgén futott felém a husos apró
lábaival és szivélyesen megölelt.

— Hiszen mi iskolatársak vagyunk! —
kiáltá.

— Igen, igen, te vagy a Blahunka Jankó?
— Persze, hogy az vagyok, barátja az

erénynek. Isten hozott nálunk.
— Mit ? Ti iskolatársak vagytok? —

kérdé a föispán meglepetve. És hol jártatok
együtt ?

— Itt, a te székvárosodban —mondám.
— No, ezt nem tudtam.

— Minden kö érdekes itt nekem, minden
fa. Mert azok még bizonyára a régiek. Csak
az emberek változnak. Ebéd után el is megyek
egy kicsit ögyelegni.

— Hollá! ni, Borcsánszky bácsi!— kiál-
tott fel most a föispán — hadd mutassalak
be kedves vendégeimnek. S ezzel karonfogta
az imént jött nagyszakállas urat s hozzám
vezette.: Borcsánszky György; Georg von Bor-
csánszky ismételte a német barátomnak is.

— Igen örülök.
Csupa mosoly lett az arcza s meghajlott

mint egy bumeráng.
— Enyim az öröm, kirlek alásan nagy-

ságos uramöcsém, azért ne is izéljél . . .
mert én megniznélék téged, ha mutogatnanak
is pinzért; de én egy hangya vagyok, egy
hangya.

- Árvaszéki elnök — jegyezte meg a
föispán mintegy kiegészitéskép. .

—Egy hangya — ismétlé Borcsánszky
— mialatt a nagy hasát simogatta, aztán
egyet tüsszentett és rengeni látszott sarkaiban
e rettenetes tüsszentéstöl az egész megyei
palota.

— Szép állás. — mondám szórakozottan.
— Jarja sok gonddal, sok irka-firkával,

feletösigel. Mert csak lári-fári, amit emberek
mondjak, hogy az árvákra az Isten viseli gon-

dot. Nem észre vettem. Eddig legalabb el nem
intézte egyetlen ügydarabot se. Csak árvákat
csinálja mienk nyakunkra.

— Van sok- restanczia ?
— Akad - felelte dicsekedö hangon.
Azonban nem lehetett sokáig fecsegni,

pedig a "hangya" kedélyes öreg ur volt, aki-
böl bugyogott az originalitás, de a szomszéd
ebédlö szárnyas ajtói szétnyiltak, miután elöbb
a hajdu jelentette, hogy tálalva van.

Nem akarok idözni az ebéd leirásánál:
jó volt, pompás volt, a vidéki nagy ebédek
karakterében, hogy a franczia étel nyomá-
ban rögtön jön egy halálos magyar étel. A
kappant, ösz évadja lévén, a fáczán helyette-
sité, a fáczánnál franczia pezsgöt töltenek a
elkezdödnek a tósztok. A föispán engem kö-
szöntött fel, én pedig öt; Mayer Kristót bará-
tomra Boroszlóy föjegyzö emelt poharat, körül
belül ezeket mondván tört németséggel; Igen
szép a nevezett urtól, kinek tudományos hire, fia-
talsága daczára, a hármas halmok országába is
eljutott, hogy idejött minket tanulmányozni.
Biztositja, hogy jó helyre jött, épen ebbe a
megyébe, hol a föispán ur ö méltóságának a
lelke él füben-fában és hol olyan közigazga-
tást fog látni, aminö a világon nincs több.
Kivánja az egek urától, hogy a szeretett német
vendégnek, életéveit fütyörészve szövögesse
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hogy ezekböl a kövekböl ezt meg ezt
lehet összerakni.

Nézzük csak azokat a praelimina-
rékat és nézzük, hogy rakják össze.

A szabadelvü párt követel:
indemnityt,
provizóriumot,
ujonczozást,
házszabályok revizióját
gazdasági kiegyezést.

Az ellenzék követeli:
a választási törvény revizióját,
a Bánffy-kabinet távozását — zá-

ros határidön belül.
Ha komolynak löhetne vennünk a

dolgot, rögtön tiltakozni kellene mind a
két rész ellen, hogy a felállitás nem he-
lyes, nem jogos, mert mind a két háborus
fél csak annyit követelhet, amennyi az
országnak szükséges. Addig mehet és nem
tovább. Amint a békülö felek maguknak
akarnak valamit, a szerkezet alul rögtön
kiesik a morális fundamentum.

A szabadelvü pártnak joga van az
indemnitást követelni és a provizóriumot,
mert az visszaadja az országnak az al-
kotmányos rendet, követelheti az ujon-
czozást, mert katonát okvetetlenül
adni kell, követelheti a házszabá-
lyok revizióját, mert az alkotmányos rend
állandóságának a garancziája csak ez le-
het, de a gazdasági kiegyezés letárgyalását
egy kompromisszumban kikötni egy hasz-
nos alkura alkalmas szituáczió kizsákmá-
nyolásával, bár egyébként igen kényel-
mes volna a kormánynak, nem ta-
lálkoznék helyeslésünkkel. A kormány
megkapta az eszközt a házszabályok re-
viziójában, hogy szabad tárgyalásra bo-
csáthassa ezt a kérdést, mint ahogy nor-
mális idökben minden fontos kérdést a
meg nem kötött kezü pártok elé kell
vinnie a parlamentbe. Se apróbb, se na- j

gyobb kényelmeket magának ki nem
köthet.

Viszont az ellenzék is megkapná a
választási törvény reviziójában azt az
eszközt, mely után régen áhitozott, azt
az eszközt, melylyel, állitása szerint, kifor-
dithatja Bánffyt a székéböl és a szabad-
elvü pártot is a hatalmi pozicziójából.

Nos, ha ezt az eszközt megkapják a
korrifeusok, mi szükség nekik a Bánffy távo-
zását kikötni ? Ezt mi nem értjük. Hiszen
a megjavitott választási törvénynyel most
már hamisitatlanul fog a közvélemény
megnyilatkozni és a közvéleményben ök
vannak többségben. Vagy talán csak fari-
zeuskodtak ezekkel az állitásokkal s ök
maguk nem hivén azt, a Bánffyék üres
székeit egy hasznos alkura alkalmas
szituáczióban akarják kiforszirozni. Még
pedig, mert türelmetlenek, tehát záros
határidöre.

Hogy micsoda állapot lenne, egy
kormány, amelynek fel van mondva,
de mely azért mégis kezeli egy ország
ügyeit, javait: a fegyelem meglazulna,
a közegek nem engedelmeskednének, s
egész Európa részesülne egy operettei
látványban, amilyent még nem fundált
ki libretto-iró a világon.

S mind ennek azért kellene megtör-
ténnie, mert az ellenzéki urak már tü-
relmetlenek, már kergeti öket a végzetes
szomj a hatalom után.

Ugy, de ezt a kompromisszumot
csak az ország számára szabad megcsi-
nálni, s csak olyan praeliminárékat sza-
bad elöhozni, amik pusztán az ország-
nak szólnak.

Lehet ugyan, hiszen mi megenged-
jük, hogy az ország se akarja Bánffyt,
és lehet, hogy az ország borzasztóan
akarja öket, de még eddig ebben az
irányban nem nyilatkozott, —- hát mikor
az országnak kötünk békét, egyelöre
hagyjuk ki a saját becses személyeink

titkos vágyódásait és kényelmeit itt is,
ott is, mind a két oldalon.

Akkor talán sikerülhet egy kompro-
misszum.

A politikai helyzet.
.. A képviselöház rohamosan szalad le azon

a lejtön, mely a parlamenti anarchia felé ve-
zet. Ma már klasszikus példáját láttuk annak,
hogy hová fognak fejlödni a dolgok, ha az el-
lenzék teljesen figyelmen kivül fogja hagyni
azokat a tekinteteket, melyekkel az ez idö sze-
rint a saját kebeléböl kikerült elnök kora
iránt is tartozik.

Aggodalom tölti el tehát a komoly poli-
tikusokat, hogy mi lesz a Ház tanácskozási
rendjéböl, ha az ellenzék továbbra is kegyet-
len játékot üz az elnökválasztás vitájával.

Talán nem egészen alkalomszerütlen,
ha egy kis visszapillantást vetünk az eddig el-
intézetlen kérdésekre, melyek a képviselöház
napirendjéröl egymásután lekerültek.

Október közepén kivánta a kormány az
indemnityt tárgyaltatni. Ennek napirendre tü-
zése felett rendezte az ellenzék az ismeretes
napirend-vitát, mely egy hónapig megakasz-
tott minden tárgyalást. Amikor aztán nagy
nehezen napirendre került az indemnity, ugy
november vége felé közbejött elöször a Hentzi-
kérdés, azután a Rakovszky mentelmi ügye.
Ennek következtében lekerültek a napirendröl
ugy az indemnity, mint a mentelmi ügyek, de
közbejöttek az elnöki lemondások és most
már hetek óta folyik az elnökválasztás feletti
vita. De ez is befejezetlen, mert most közbe-
jött a kvótarendelet és ex-lex állapot felett való
napirend elötti felszólalások.

Ezeknek a kérdéseknek labyrinthusából
szinte lehetetlen kivezetni az eltévedt Házat.

Szilágyi Dezsö, aki pozsonyi beszédében
megigérte, hogy keresni fogja a kibontakozás
szálait, még mindig várakozó álláspontra
helyezkedik. Tárgyal, tanácskozik, tapoga-
tódzik itt is, ott is, kapaczitál jobbra, balra,
de a döntö lépésre még nem szánta el magát.

bele a késö századokba, hogy a mikoron már
egy német se lesz a világon, ö még mindig
éljen és hogy valakivel beszélgetni tudjon,
kénytelenittessék a magyar nyelvet megtanulni.
Vivat floreat crescat!

— Hóbortos ember ez a Boroszlót —
sugtam a föispánnak, kinek a jobbján ültem.

— Be van rugva -felelte.
— Hogyan, már délelött?
— Nem ugy értem — magyarázta meg,

— hanem már régóta, az anyatejtöl. De most
hallgassuk Borcsánszky bácsit.

Borcsánszky emelkedett fel, megsimo-
gatta óriási szakállát és a szalvétával leverte
mellényéröl a morzsákat.

Ünnepélyes csönd állt be :
— Tiszteit uraim! — kezdé stentori

hangon.
— Halljuk! Halljuk!
— Barangol és zug, zug az öszi szél.
— Inkább csendes idö van odakünn —

szól közbe Vass Mihály.
Borcsánszky rámordul:
— Taceas, amice. Nec ideam habes.
(Hallgass barátom, nincs fogalmad sem a

dologról.)

Barangol és zug, zug az öszi szél.
Csörögnek a fák száraz lombjai.
Mint rab kezén a megrázott bilincs.
Hallgass, zugó szél, hadd beszéljek én.

- Vass Mihály megint közbeszól:

— Hallgass te is, zugó szolgabiró — för-
med fel a szónok.

Mert ha nem hallgatsz, tulkiáltalak
Mint nösirást az égiháboru;
Egy nemzet és két ország hallja meg,
Mi eddig bennem titkon forra csak.
S mit most szivemböl kiröpitek,
Mint vulkán az égö köveket.
Az forra bennem —

hogy tisztelendö Bohunka János urat az Ur-
isten sokáig éltesse. (Zajos tetszés.)

— Az öreg nagy tehetség — jegyzé meg
az alispán, ki szemben tilt velünk. .

— És kitünö hivatalnok — tette hozzá
a föispán. Valóságos minta.

Erre aztán Bohunka plébános taszitá hátra
a székét és meghivta az egész társaságot, ugy
amint van, szerény házához vacsorára.

— Helyes! Helyes! De hát mi van a Han-
kával?

— Igaz-e, hogy az elmenetel foszladozó
szivárványát lebegteti? kérdé Boroszlóy vihogva.

— Ott lesz-e még, vagy nem lesz már?
A pap röstelkedve sütötte le szemeit

tányérjára.
— Irigy kutyák vagytok! dohogta.
Fölpattant most nemes vetélkedéssel az

alispán és meghivta az egész társaságot más-
nap ebédre, amitöl vérszemet kapott Bor-
csánszky és másnap estére invitálta meg a
vendégkoszorut. Mert örökre boldog volna, ha
az elefántok eljönnének a hangyához.

Mindenféle tarka-barka beszédek közt ittuk
meg a kávét és a cognacot, mire én otthagyva
a németemet, megszöktem a társaságtól, hogy
bebarangoljam a várost, hol diákéveimet töl-
töttem. Ez volt a legédesebb czélja utamnak.
Megfüröszteni lelkemet a fiatalkori emlé-
kekben.

Ne legyen ott velem senki, aki közbe-
szólhasson s elhessegesse a régi képeket, ami-
ket pajkos tündérek, akik kikelnek vizböl, fá-
ból, házak fedeléböl megmutogatnak még egy-
szer . . . még egyszer.

Sietve mentem végig a Varga-utczán,
ahol az ódon iskola áll nagy, hatalmas kémé-
nyeivel, szöges, erös kapujával. Mellette egy
kis patak csörög vidáman. Csak ugy csörög
most is, mint harmincz év elött.

Megnézegettem az udvart, ott áll a csön-
getyü. Hej, ha még megvolna a vén pedellus,
aki kongatta ! Oh, be szeretném látni a tan- •
termeket belülröl, a padot, ahol ültem, a ka-
thedrát, ahol a tanár ült.

Szivem meglágyult, elérzékenyedtem, nem
birtam itt ki tovább. Tova siettem a patak
mellett, mig kijutottam a csizmadiák negye-
débe. Itt ezen a vidéken laktam utóljára. Oh,
istenem, a ház már nincsen meg. De kár,
de kár!

Hát ez miféle rét, balra? Nini, hiszen
ez a mezö, ahol a pige-játék folyt, meg az
ütközetek a mesterlegényekkel, de az iszapos
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A folyosón futnak össze Ariadne szálai,
melyeket a politikai béke megkötésére ki-
bocsátottak, de Le a tárgyalási terembe még
nem vezetnek.

Idöközben a helyzet mindjobban elpos-
ványosodik: a parlament a iegáldatlanabb
munkátlanságra van kárhoztatra; pedig nagy
munka vár a törvényhozásra. Ily körülmények
között a komolyan aggódó államférfiak már
szinte lemondanak a közel kibontakozás re-
ményéröl és sok hitelre talál az a jellemzö
kis dialógus, mely Andrássy Gyula és Tisza
Kálmán között folyt le.

Gróf Andrássy Gyula ismeretes optimiz-
musával szólt Tisza Kálmánhoz :

— Sok akarattal, kegyelmes uram, még
mindig sokat jóvá lehetne tenni.

Tisza Kálmán erre azt felelte :
— Próbáld meg, ha gondolod, de én nem

bizom benne.
És ki ne adna igazat az állapotok lát-

tára Tisza Kálmánnak, aki már nem bizik. Az
ö véleményét osztják sokan. A hangulat a
parlamentben hasonlit a lethargiához.

(Minisztertanács.)

Ma délután minisztertanács volt, melyben
a kormány valamennyi tagja résztvett.

A kormánytanács foglalkozott a helyzet-
tel, mely a január l-jén beállott állapotok
folytán keletkezett és megállapitotta a képvi-
selöházzal szemben tanusitandó magatartását.
A részletek felöl természetesen mi sem szi-
várgott ki.

(Visszatérés.)

Két d i s s z i d e n s v i s s z a t é r a
k o r m á n y p á r t b a . Ez a hir zavarta meg
ma a szabadelvü pártkör rendes szerdai csönd-
jét. Az egyiknek levele már ott is van Pod-
maniczkynál, a másik pedig kijelentette,
hogy ö az elsö levél publikálása után fog visz-
szatérni.

Sokat beszéltek e tényröl és találgatták,
lesz-e folytatása a két disszidens kezdeménye-
zésének. Voltak, akik hirt tudtak arról, hogy
a disszidensek nem érzik jól magukat a közép-
párt szerepében, ahol nem tudnak eleget
tenni, se jobbra, se balra.

patak, melybe bekergettük öket, kiapadt, el-
tünt, csak egy kis mélyedés látszik és a bu-
jább fü jelzi, hogy ez a csik valaha egyéb
volt. A kis köhidacska még most is megma-
radt félig romban: a hid tulélte a patakot.
Hát nem mulatságos ez? Ezen a hidon ta-
nulgattam reggelenkint (mert aurora musis
amica) a leczkéimet Homérböl. Mint villám-
czikázáskor a menny, a hid láttára megnyilik
eszemnek az a fiókja egy perczre, ahova a
betanult görög mondatokat begyömöszöltem,
istenemre, ujra el tudom mondani:

"Alloi men ratheoi the kai anéres hü-
pokorüsztai."

Ott a vén körtefa; ugy nézem, azelött
lombosabb volt, délutánonként jóizüen szun-
dikálgattam alatta (mert plenus venter non
studet libenter).

Az estszürkület leszáll (már rövidek a
napok; október legvége van), mintha valami
homályos piszkos pép ereszkednék alá az
égböl, nyugatról felzug az esteli szélben a
Bonga erdö: mintha milliárd nyil süvitene a
levegöben.

De jó volt, oh, de jó volt, mikor még
odajártunk pipázni nagytitokban a Bonga
erdöbe, hogy a professzorok meg ne lássák.
Micsoda komisz dohányt szivtunk mi akkor!
S mégis mennyivel jobb volt az a mostani ha-
vanna-szivaroknál!

(Az ellenzék mozgalma.)

A nemzeti pártkör helyiségében ma este
az összes ellenzéki pártok vezérférfiai k ö-
z ö s é r t e k e z l e t r e gyültek össze, mely-
ben a folytatandó küzdelem módozatai iránt
történtek megállapodások. Az értekezlet fo-
lyamán szóba kerültek azok a bizalmas jel-
legü pourparler-k, amelyeket Kubinyi Géza és
gróf Andrássy Gyula folytat a Ház folyosóján
a parlamenti béke helyreállitása érdekében.
Ugy' értesülünk, hogy az ellenzék intranzigens
elemei még mindig nem látják elérkezve azt
az idöpontot, melyben a képviselöházat a ren-
des tanácskozási mederbe visszaterelni lehetne
és a h a r c z f o l y t a t á s a mellett propagál-
nak. Ezért az ellenzék egyelöre megmarad
eddigi haditerve mellett és folytatja a technikai
obstrukcziót, melyhez támogatást a parlamen-
ten kivüli mozgalomban kiván keresni:

E mozgalom elökészitésére ma este dr.
Holló Lajos elnöklése alatt már volt is egy
bizalmas értekezlet, melyböl a föváros pol-
gári egyesületeihez és asztaltársaságaihoz a
következö felhivás ment:

Tisztelt tagtárs ur!
Amitöl mindnyájan remegtünk, aminek be-

következésétöl minden igaz, önzetlen hazafi szive
megrendült: 1899. január elsejétöl Magyarország
alkotmányának legföbb biztositékai ledöntettek.

Budapest föváros polgárai alig ocsudlak fel
e szerencsétlen állapot bekövetkeztének tudatából,
haladéktalanul határoztak, hogy az alkotmány sé-
relme ellen hatalmasan, hogy mindenki meghallja,
megérezze: tiltakozzék.

Evégböl e hónap 5-án (vasárnap), délután 3
órakor az Irányi- (kalap) utcza 17. szám alatt, a
Sas-kör nagytermében nagy értekezlet lesz, melyre
a tisztelt tagtárs urat ezennel meghivja

az elnökség.
Ennek a tiltakozógyülésnek azonban már

is akadt egy kis hibája. Az intézöség ugyanis
be akarta vonni a szocziál-demokrata pártot
is, mely ily tüntetések alkalmával a legna-
gyobb kontingenst szolgáltatja. A szocziál-
demokrata párt hajlandó is lett volna az ak-
czióban résztvenni, de csak oly feltétellel, ha
az általános választói jog kérdése napirendre
tüzetik. E kivánság azonban teljesen ellenke-
zik a népgyülés tulajdonképeni czéljával, mely
impozáns csak akkor lett volna, ha minden
más kérdés mellözésével a népgyülés az al-
kotmány felfüggesztése ellen tiltakozik. A kez-
deményezök ennélfogva a szocziál-demokraták
e követelését elutasitották és amennyiben ezek
a kivánsághoz ragaszkodnának, hiveik a nép-
gyülésen nem is fognak részt venni.

(Az ex-lex adók.)

A föváros adópénztárainál ma is igen
böségesen folytak be az adófizetések. Igy a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 241,000 ko-
r o n a a d ó j á t egyszerre elöre lefizette, de
kikötötte, hogy a törvényesen járó öt száza-
lékos kamatot vonják le belöle.

Január elsö három napján, különben a
fövárosi adóhivatalokban jóval több adót fizet-
tek be, mint a mult év elsö három napjában.
Ime az erröl szóló statisztika: 1898 január
l-töl január 2-ig fizettek állami adót 42,24768
koronát, községi adót 11.837.08 koronát, ut-
adót 690.94 koronát és iparkamarai illetéket
290 koronát, az idén ugyanez idö alatt az
adóhivatalok beszedtek állami adó fejében
88,464.02 koronát, községi adó fejében 37,08973
koronát, utadó fejében 1157.11 korona és ipar-
kamarai illeték fejében 4562.77 koronát. A
mólt év három elsö napján 55.085.90 korona,
az idén 127,273.33 korona a befizetett összeg.

Az ország vidéki városaiban szinte tün-
tetöleg fizetnek a polgárok adót.,

(Az ex-lex és az ifjuság.)
Az egyetemi ifjuság elitéli és kárhoztatja a

törvényen kivüli állapotot: Hogy rosszalásának
nyiltan is kifejezést adjon, közgyülést akar tar-
tani, amelyen határozatilag kimondanák, hogy az
ez-lexrevaló tekintettel, az adófizetést még nem ta-

gadhatván meg, m e g t a g a d j á k a k a t o n a i
s z o l g á l a t o t . Ma este értekezlet volt az egye-
temi körben, amely afelett volt hivatva dönteni,
hogy a gyülés tárgyát, napirendjét, idejét és he-
lyét permanens értekezlet, avagy pedig elökészitö
albizottság határozza-e meg? Hosszu és alapos
vitatkozás után végre is az utóbbi vélemény gyö-
zött és igy a közgyülés elökészitésére hat tagu
albizottságot küldöttek ki.

(Bizalom a kormánypárt irint.)
Báró Bánffy Dezsö miniszterelnökhöz a kö-

vetkezö bizalmi nyilatkozat érkezett:
Csik vármegye közönsége mult évi deczember

hó huszonkilenczedikén tartott rendkivüli közgyü-
lésében Csongrád vármegye átirata kapcsán az
országgyülési képviselöház kisebbségének erösza-
kossága felett hazafias aggodalmainak és megdöb-
benésének és ezzel szemben a magas kormány
eljárása feletti helyeslésének kifejezést adva, a tör-
vényes rend mielöbbi helyreállitása érdekében a
képviselöházhoz felirat küldését határozta el.

. . • t
Doktor Purgly Sándor, az enyingi kerüle

képviselöje, ma több községböl számos aláirással ellá-
tott felhivást kapott, melyben azt kérik a választók,
hogy a képviselö vonja vissza aláirását a Tisza-
féle törvényjavaslatról. Az összes felhivásokat az
enyingi választókerület függetlenségi pártjának
elnöke, Medgyaszay Vincze református lelkész kül-
dötte, aki a képviselöválasztások alatt is heves
akcziót fejtett ki a szabadelvü párt ellen. Purgly
a felhivásra nyilt levélben fog választóinak felelni.

Jolsván, az oltani választópolgárok Kubinyi
Gézának á képviselöházban deczember 30-án tar-
tott beszéde alkalmából bizalmat szavaztak s egy-
ben értesitették öt a következö határozatról:

A jolsvai választókerületnek a kerület szék-
helyén egybegyült választói, érezvén a parlament
sulyos helyzetének a közügyekre is kiható káros
voltát, örömmel vettek tudomást képviselöjük,
Kubinyi Géza urnak a pártok közötti béke létesi-
tése érdekében a képviselöház mult évi deczember
30-iki ülésén tett nyilatkozatáról, s midön öt ezen,
a haza vitális érdekeinek megvédése czéljából
telt s a jelen viszonyok közt helyes és czél-
irányosnak tartott müködésében szivük melegével
üdvözlik, müködéséhez, eddig táplált bizalmuk
ujabbi kifejezése mellett, sikert kivánnak.

Ülés napirend nélkül.
(Az országgyülésböl.)

Tegnapról maradt mára két névszerinti
szavazás. Ez maradt holnapra, kárpótlásul azon-
ban gondoskodott az ellenzék arról, hogy ma
se maradjon a tisztelt Ház névszerinti szava-
zás nélkül és csinált röptiben ma is kettöt. A
technikai obstrukczió tehát vigan müködik,
nagy dicsöségére a parlamentarizmusnak, me-
lyet oly lelkesen védelmeznek a baloldalról.

Az országnak ezidö szerint tudniillik
nincs nagyobb gondja annál, hogy mi van a
képviselöház jegyzökönyveiben azokról az ülé-
sekröl, melyekben mostanában nem történik
semmi. Sághy Gyula fel is emelkedik mindig
á helyzet magaslatára és inditványt ad be,
hogy ezentul a jegyzök hangosan olvassák a
jegyzökönyvet.

Perczel Béni, a szabadelvü pártnak ez a
lelkiismeretes whipperje ezt magára nézve
utasitásnak tekintvén, azt a helyes tanácsot adja
az ellenzéknek, hogyha meg akarják hallani a
jegyzökönyvet, akkor ne lármázzanak és akkor
külön inditvány nélkül is el lesz érve a czél.

Ezt a helyes megjegyzést az ellenzék egy
kisebb fajtáju indianus harczi riadóval fogadta.
Amikor a lárma némileg lecsillapodott, Polónyi
Géza és Sághy Gyula fontosabb inditványnyal
sietett a haza megmentésére és azt követelte,
hogy a jegyzökönyvbe pótoltassék az, hogy az
"Budapesten" vétetett fel.

Tetszik látni, hogy ez a legnagyobb al-
kotmányellenes garanczia. Volt is miatta nagy
felbuzdulás. Sághy Gyula, Szentiványi Árpád
és Horánszky Nándor, külön-külön és atyai
jóindulattal leczkéztették meg Perczel Bénit,
amiért az elöbb elég vakmerö volt az ellen-
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zéktöl az utasitásokat el nem fogadni, de Per-
czel Béni most sem hagyta magát és a maga
temperamentikus modorában érvényesitette a
maga jogait.

Mindez "jegyzökönyvi vita" czimén tör-
tént. A korelnök elejét akarván venni a Tita
további elmérgesedésének, hitelesitettnek jelen-
tette ki a jegyzökönyvet, de ekkor saját párt-
hivei oly ádáz dühvel rontottak feléje, hogy
már-már kritikussá vált a helyzet.

— Zárt ülést kérünk, ez Abrahamovicz-
kodás! — kiáltották feléje nagy gyönyörüsé-
gére a jobboldalnak, melynek nem kellett vi-
lágosabb demonstráczió annak bizonyitására,
hogy az ellenzék semmiféle elnöki tekintélyt
nem respektál.

Csak nagy nehezen sikerült Polónyiékat
lebeszélni arról, hogy ne kérjék a zárt ülést,
amire recompensatiókép Madarász ugy Sághy
mint Polónyi inditványai felett elrendelte a kért
névszerinti szavazásokat, daczára annak, hogy
a jobboldal hajlandó volt ez inditványokat
s z a v a z á s n é l k ü l elfogadni Minthogy
azonban az ellenzék ragaszkodott a névsze-
rinti szavazáshoz, ezeket el kellett rendelni és
a Ház közel másfél órai tétlenségre volt kár-
hoztatva, mely idö alatt végbement a két sza-
vazás, persze mindkettönél az ellenzék óriási
kisebbségben maradi.

Most rákerült volna a sor a n a p i -
r e n d r e , de e z e l ö t t Hódossy Imre szót
kért, hogy egy nyilatkozatot tegyen az ex-
lex állapotról. Nyilatkozatának eszmemenete
ez volt:

(Hódossy Imre beszéde.)

Hódossy Imre: Az obstrukczió helytelen,
törvénytelen eszköz. (Zajos helyeslés jobbfelöl és
balfelöl.) Az obstrukczió a házszabályok forma-
ságait használja fel, hogy a képviselöházban a
többség akarata ne érvényesüljön. De hát a kor-
mány miként használta fel a választási törvénye-
ket ? (Zajos helyeslés a baloldalon.) A választási
törvényeknek az a rendeltetése, hogy a nemzet
akarata szabadon érvényesüljön. Igy alkalmazta-e
azt a kormány ? Nem. A nemzet akarata helyett az
önök akarata érvényesitésére használták. (Ugy
van !) Az obstrukczió azt czélozza, hogy az önök
kormányzása lehetetlenné tétessék! Önök a nemzet
akaratával szembe helyezkedtek s igy az obstruk-
czió önökkel szemben egészen jogosult. Ha a mi
panaszunk és vádjaink nem igazak, akkor nem is
jöhetett volna létre az obstrukczió.

Bartha Miklós: Mit kaczag, Bánffy ur! (Nagy
zaj. Felkiáltások a baloldalon: Ki vele! Ki vele !)

Bartha Miklós : Megrontotta az országot! Ne
kaczagjon ! (Felkiáltások a jobboldalon ; Rendre !
Rendre!)

Bartha Miklós: Igen, megrontotta az orszá-
got! (Nagy zaj.)

Madarász József elnök: A közbeszóló kép-
viselöket balról-jobbról rendreutasitom.

Hódossy Imre: A vita folyamán nem nagyon
védelmezték a kormányt. (Zajos helyeslés.)

Madarász J ó z s e f elnök : A baloldalon ne
zavarják a szónokot.

Hódossy Imre: Ha önök bebizonyitották
volna, hogy a mi panaszaink nem jogosak, lehe-
tetlen, hogy létre jöhetett volna az obstrukczió.

A kormánypárt vezéregyéniségei kiléptek a
pártból. Ez is csak a mi panaszaink jogosultságát
bizonyitja. Ez a tény bizonyitja, hogy a kormány
elvesztette a képességét a parlament vezetésére.
(Bánffy az elnöki emelvényre megy s Madarászszal
beszél) (Felkiáltások balról.) Mit keres az elnöki
emelvényen ! Ki vele! Ki vele! (Az ellenzék zajo-
san követeli Bánffy távozását. Bánffy lemegy az
elnöki emelvényröl s elfoglalja a miniszteri pa-
dokban helyét.)

Ivánka Oszkár: Legalább az elnöki széket
kimélje meg. (Nagy zaj.)

Hódossy Imre: Magyarországon
kormányozni nem lehet. A kormány, ugy látszik,
azt akarja mutatni, hogy vannak körülmények,
mikor rendeletekkel lehet kormányozni. Mindez hiu
kisérlet. 1790—91: XIX. törvényczikk szerint ön-
kéntes adózás is tilos.

Rakovszky István: A "Nemzet" föszerkesztöje
mégis fizet!

deletekkel

Hódossy Imre: A törvényt megkerülhetik az-
zal, hogy nem exekválnak. (Nagy zaj a jobbolda-
lon.) Az én gyenge szavamat tulkiálthatják, de a
törvény szavát nem. (Tetszés és taps a bal- és
szélsö baloldalon.) Országgyülésileg meg nem sza-
vazott adókat törvényünk értelmében csak egyetlen
egy esetben, háboru esetén, lehet szedni.

Ez bizonyitja, hogy más esetben nem szabad
adót szedni. Az önkéntes adózásra nézve felemliti
az 1509-iki törvényt, mely infámiával sujtja az
önkéntes adózókat (Zajos tetszés.)

Rakovszky István : Mit szól ehhez Jókai!
Hódossy Imre : A kormány amit most tesz,

az legsarkalatosabb törvényeinkbe ütközik. Keres-
nek is rá mentséget. Be akartak nyujtani egy tör-
vényjavaslatot, melynek az volt a czélja, hogy
manifesztálja az animus lege ferendit.

Az önkényuralom utjára tért a kormány.
1820-ban s 1849—50-ben nem magyarok kormá-
nyoztak.

Alkotmányos felelös miniszter csak addig
marad helyén, mig a törvényhozás megadja a fel-
hatalmazást Ha törvénytelen kormányoz, csak
azt bizonyitja, hogy az alkotmánynál többre be-
csüli a miniszteri széket. (Zajos tetszés és taps.)

Holló Lajos: Szégyenpad az most!
Hock János: Át kell huzatni majd az uj

miniszternek.
Hódossy Imre: Mindezeket szükségesnek tar-

totta most, ilyen komoly idöben elmondani. (Zajos
tetszés és taps a bal- és szélsö baloldalon.)

Elhangozván ez a beszéd is, abban re-
ménykedtek, hogy talán háromnegyed kettöre
rá lehetne térni a napirendre, de ekkor meg
Kossuth Ferencznek akadt, napirend elött
mondani valója. A függetlenségi párt vezére
igy szólt:

(Kossuth Ferencz beszéde.)

Kossuth Ferencz: A többség akaratának van
határa: és ez a törvény. Ha egy párt meggyözö-
dött arról, hogy a kormány sérti a törvényt, e
pártnak kötelessége megvédeni a törvényt. (Ugy
van! balról.) A kormány beismerte a nagymértékü
vesztegetést . . . (Ellenmondás jobbról. Ugy van!
balról.) Hát nagy összeget kezelt választási czé-
lokra. (Fölkiáltások jobbról: Ez más ! Derültség
balról. Fölkiáltások: Tán templomot épitett be-
löle ?) A választások tisztaságát czélzó törvényt
elejtette.

Horánszky Nándor: Kijátszotta.
Kossuth Ferencz: A gazdásági önállóság

templomát most, e gondviselésszerü perczben, ki-
épithette volna és nem tette. A függetlenségi
pártnak kötelessége azon az uton haladni, amelyen
haladt és a nyers erö ellen nyers éröt alkal?
mazni. Szerencsétlenség ez, de még nagyobb sze-
rencsétlenség lenne, ha a függetlenségi párt a tör-
vényszegés ellen nem tiltakoznék. (Zajos tetszés a
bal-és szélsö baloldalon.) A növekedö eröszak nö-
vekedö ellentállást szül és addig, amig a kormány
vissza nem tér a törvény korlátai közé, ez az el-
lentállás meg nem szünik. (Zajos tetszés az ellen-
zéken.) Ellenben a többség azonnal érvényesit-
hetné jogát, amint a törvény korlátai közé tért
vissza.

Igy szerencsésen sikerült kihuzni az ülést
két óráig, anélkül, hogy a tegnap megállapi-
tott napirendnek csak egy pontját elvégezte
volna a Ház. No de sebaj ! Molnár János
azért mégis ráért arra, hogy egy már egyszer
elmondott interpelláczióját még egyszer el-
mondhassa. Hisz annyi idönk van és oly bol-
dog az ország !

Csehek Magyarországról.
Hogy a külföldi közvélemény kit tesz fele-

lössé a magyar belpolitika mostani állapotáért, azt
már többször megtudhattuk a külföldi sajtó nyilat-
kozataiból A felelös e nyilatkozatok szerint-nem
a kormány és pártja, hanem az obstruáló ellenzék.
Hogy a Lajthán-tulnak még azokban a politikai
köreikben is ez az általános meggyözödés, amelyek
a magyar kormánynyal és pártjával való rokon-
szenvvel egyáltalában nem gyanusithatók
azt a leghatározottabban a prágai "Politik" alábbi
czikke is bizonyitja:

Ausztriában — mondja a "Politik" — a
parlament kapuit hol bezárják, hol kinyitják. E
kapuk zárai egész fennállásuk alatt sem koptak
annyit, mint az utolsó két évben. A jövendö fogja
megmutatni, hogy gróf Thun sikert arat-e majd
"a türelem és kitartás" politikájával. Magyar-
országon pedig Bánffy a legnagyobb szilárdsággal
áll ellen a lázadó ellenzéki pártszövetkezetnek.
Nem enged, nem inog, bármiként tajtékozzék is a
felkavart szenvedélyek áradata. Tegnap a lefolyt
év parlamenti ülései hallatlan botránynyal vég-
zödtek.

Miután nincs budget, de az állam ügyei
fen nem akadhatnak, másképen kellett gondoskodni
a szükségletekröl. Magyarországon ugyan nincs
.szükség-paragrafus", de azért a kormányt, tett
lépéseinél egy részt fedezi a korona bizalma, más-
részt a többség támogatása, mely csak azért nem
volt manifesztálható, mert a kisebbség eröszaka
lehetetlenné tette.

A felelösség tehát egyedül az ellenzéket ter-
heli, mert ö kényszeritette a kormányt, hogy oly
rendszabályokhoz nyuljon, melyeket különben min-
den kormány megtett volna. Különben Bánffy hi-
vatkozhatik Bismarck példájára, aki 1862-ben, mi-
vel a porosz országgyülés nem engedelmeskedett,
szintén ex-lex állapotokat provokált, melyek egé-
szen az 1866-iki háboru diadalmas befejezése utá-
nig tartottak. Bánffy is most hasonló kényszerhely-
zetben van.

Az ellenzék azzal fenyeget, hogy a harczot
most kiviszi az országba és az adó s az ujoncz
megtagadására fog izgatni. Erre vonatkozó eddigi
kisérleteivel a tömegnél azonban nem sok sikert
ért el, amit bizonyit az is, hogy Jászberény,
Apponyi e föhadiszállása, Bánffyt diszpolgárrá vá-
lasztotta. A lex-Tisza ellen való tiltakozások is
nagyon szórványosan tünnek fel imitt-amott. A
lakosság kedélye, még a legutóbb mesterségesen
rendezett utczai botrányok láttára is ' nyugodtan
maradt. Azt sem szabad felednünk, hogy az ujoncz-
állitás csak tavaszszal lesz aktuális és hogy az
adóbehajtásra sem mutatkozott szükségesnek va-
lami különösebb intézkedést tenni. A tömeg fellá-
zitásától egyáltalán nem lehet tartani.

A parlamentben pedig mégis csak Bánffy az
erösebb és az is fog maradni, ha a többség ez-
után is oly szilárdan együtt marad, mint eddig.
Ez esetben az ellenzék lesz rákényszeritve, hogy
tisztességes kibontakozást keresve, Bánffyval és a
többséggel kompromisszumra lépjen.

TÁVIRATOK.
A király német ezrede.

Berlin, január 4. A Ferencz császár ne-
vét viselö testörgránátos-ezred e hónap tizen-
egyedikén ünnepli évfordulóját annak a nap-
nak, amelyen Ferencz József király az ezred
tulajdonosa lett. Ö felsége Steininger altábor-
nagygyal képviselteti magát az ezred ünnepén.

A csehek olajága.

Bécs, január 4. Politikai körökben nagy fel-
tünést keltettek a cseh sajtó legutóbbi czikkei,
amelyek a német-csek nyelvviszály békés elintézé-
sét sürgetik. A "Politik" mai czikke többek közt
ezeket tartalmazza:

Báró B á n f f y bukása után egy
másik kormány fog jönni, amely az ischli
egyezményekhez nem lesz kötve. Ez eset-
ben az osztrák kormány nem igen fogja már
alkalmazhatni a 14 szakaszt, aminek viszont
az lesz a következménye, hogy az osztrák
parlamentet okvetetlenül munkaképessé kell
tenni.

A horvát miniszter mandátuma.
Karlócza, január 4. A karlóczai választóke-

rületben, amelynek a horvát országgyülésre szóló
mandátuma Sztankovics Dániel halálával megüre-
sedett, ma délelött kilencz órakor volt az uj vá-
lasztás Obrenovics Lázár városi föjegyzö elnöklése
alatt a városi tanács nagy gyüléstermében. A vá-
lasztási aktus ünnepies megnyitása után dr. Sztan-
kovics Péter számos választó nevében, akik között



Csütörtök, január ORSZÁGOS HIRLAP Budapest, 1899. — 5. oldal.

Popovics Vazul István magyar országgyülési kép-
viselö, a budapesti Thökölyánum igazgatója is
volt, Cseh Ervin horvát-szlavon minisztert jelölte
a megüresedett mandátumra. Szerémmegye volt
föispánjának, Karlócza és Pétervárad diszpolgárá-
nak jelölését a választók lelkes zsivió-val fogadták
és jóllehet más jelölt nem volt, a választási tör-
vény értelmében megkezdödött a névszerinti sza-
vazás. A nagy számmal megjelent karlóczai, pé-
terváradi, bukováczi, csortanovczi stb. választók
nagy lelkesedéssel szavaztak a miniszterre. Az
egyhangu választás délben fejezödött be. Az uj
képviselö tiszteletére Brankovics György pátriárka
diszebédet adott.

A hollandi anyakirályné.

Hága, január 4. Illetékes helyen kijelentik,
hogy az a hiresztelés, hogy az anyakirálynénak
valami mütétnek kellene magát alávetnie teljesen
alaptalan. Mütétre nem volt és most sincs ok.

Kréta.
Kánea, január 4. Török forrásból jelentik,

hogy 20.000 török katona elhagyta a szigetet. Most
14 Krupp-fcle ágyut szállitanak el az Izzedin-eröd-
böl. Még öt szállitóhajót várnak ide, amelyek Ki-
szamoszból, Kandiából, Szitiából, Szpinából, Lon-
kából és Hierapetrából fogják elszállitani a török
fölszerelést. Retimnóból már az egész hadikészletet
elvittek.

Viktor Napoleon nyilatkozata.
Brüssel, január 4. Viktor Napoleon

herczeg felhatalmazta a "Neue Freie Presse"
itteni tudósitóját annak a kijelentésére, hogy
az a hir, mintha a Bonapartisták a köztársa-
ság megbuktatására készülnének, teljesen alap-
talan.

Spanyolország é s Amerika.
Washington, január 4. A spanyol-ameri-

kai békeszerzödést ma a szenátus elé ter-
jesztették, amely azt a külügyi bizottsághoz
utasitotta.

Gyp elitélése.
Páris, január 4. A rendöri fenyitö biró-

ság Martell grófnét, a Gyp néven ismert anti-
szemita irónöt, ötezer frank pénzbüntetésre
itélte ama támadások miatt, amelyek legutóbbi
könyvében Trarieux szenátor ellen foglaltat-
nak. Az itéletet hat párisi és tiz vidéki lap-
ban teszik közzé.

HIREK,
Katonák vacsorája

Egy idö óta hadi ujdonságok észlelhetök.
Egyes ezredek történelmi indulókat kaptak, melyek-
nek némely taktusai a "Három csörü kacsa*, a
"Dunanan apó" és egyéb történelmi szinmüvek
indulóira emlékeztetnek. A haditengerészet kötelé-
kben továbbá belügyminiszteri engedélylyel név-
változtatás történt: a "Greif" nevü yacht torpedó-
iskolahajóvá lett és ennek megfelelöen "Scbwar-
zenberg"-re változtatta a nevét, ezt természetesen
ipszilonnal nem szabad irni. Azonkivül a "virág Má-
riához" czimzett városligeti korcsmában egy szeke-
rész le akart szurni egy gyalogos katonát, de ez nem
sikerült neki, mert a gyalogos egy hirtelen mozdulattal
lenyelte a kardot. A dolog nagy szenzácziót kel-
tett, de szakértök állitása szerint nem veszedelmes,
mert egy szekerészkard lenyelése csak könnyü
gyomorhurutot vonhat maga után. Hasonló esetet
jelentenek különben Bécsböl is, ahol tegnap leg-
elöször kapták meg a katonák m e l e g v a c s o -
r á j u k a t . AZ eset ugyancsak nagy szenzácziót
keltett, de szakértök állitása szerint szintén nem
veszedelmes, mert a katonák meleg vacsorája
szintén csak könnyü gyomorhurutot vonhat maga
után. Ezt a jelenvolt katonaorvosok is konstatál-
ták, akik bizalommal néznek a jövö elé, mert su-
lyosabb esetben még mindig rendelkezésükre áll
a helyörségi kórház.

Katonai munkatársunk (aki a tábornoki kar-
nak igen elökelö tagja) következökben volt szives

a katonák meleg vacsorájának kérdését megvilá-
gitani:

Krieghammer hadügyminiszter 6 exczel-
lencziája, aki a maga részéröl elvi ellensége min-
den vacsorának, csak fakultative volt hajlandó el-
fogadni a meleg vacsorát: ugy tudniillik, hogy a
legénység az évszaknak megfelelöen télen meleg
vacsorát kapjon, nyáron meg hideget. E tekintet-
ben utalt Kétly Károly orvosprofesszornak mult-
kori nyilatkozatára is, mely szerint evés közben
olvasni nem jó, mert egyszerre két szervet foglal-
koztatni egészségtelen ; ö — ugymond ö exczellen-
cziája — ebböl a szempontból a nyári vacsorának
is ellensége, mert az éjjeli hadgyakorlatokra való
tekintettel, a katonák vacsorája is analog esetnek
vehetö. A katonai egészségügyi tanács azonban,
mely kizárólag a bécsi iskolából került ki, csak-
hamar eloszlatta a Krieghammer aggodalmait, ki-
mutatván, hogy a szervek müködését igy félrema-
gyarázni nem szabad, mert hiszen az embernek
mintegy huszonöt szerve ugyis mindig egyszerre
szokott müködni, hacsak figyelembe nem vesszük
azt, hogy ujabban mind szélesebb körben hódit az a
szokás, hogy az emberek az agyukat pihentelik.

Miután a szakvélemények igy némileg
megnyugtatták ö exczellencziáját, a hadügyminisz-
ter a fekete kávét és a prófuntot jelölte meg azon
bázis gyanánt, melyen a tanácskozások megindul-
hatnak. Fölhozta ez alkalommal, hogy a török
katona is napjában többször fekete kávét iszik és
tényleg a világ legjobb katonája. Megemlékezett
még Xenofonról, e kiváló görög altábornagyról is,
aki a katabazisban igy ir: "Miután már minden
élelmünk elfogyott, kénytelenek voltunk juhokat
ölni és hust enni." Világosan látható ebböl —
ugymond — hogy a harczosoknak ösi idöktöl
kezdve szokásuk volt a hustól tartózkodni. A tar-
nopoli hadosztályparancsnok persze, aki minden
este másfél kilogramm hátszintot szokott megenni,
erre a kijelentésre a fejét kezdte rázni, de 0 ex-
czellencziája a jelenvolt vezértörzsorvosok élénk
helyeslése közt tovább folytatta fejtegetéseit. Kije-
lentette, hogy nem akar egészen mereven a
török álláspontra helyezkedni, hiszen ö csak
azt inditványozza, hogy a katonák hetenkint
ötször kapjanak vacsorára fekete kávét pró-
funttal. A hatodik és hetedik napra fözelék
konzervet óhajt engedélyezni, nyáron esetleg
meleg salátát eczettel. Ekkép jött létre — fejezte
be katonai munkatársunk elöadását — ekkép jött
létre a meleg vacsorák megállapitott rendje, melyet
önök már a bécsi tudósitásokból ismernek. A ma-
gam részéröl csak azt füzöm az elöadottakhoz,
hogy Talliani pápai nunczius ma szivélyes köszö-
netet intézett a miniszterhez, elismervén, hogy ö
excellencziája az egyházi böjt rendelkezéseit még
akkor sem téveszti szem elöl, mikor szinleg enni
ad a katonáinak. A nemes példán okulhatna az
angol hadügyminiszter is, aki mindennap rostbeefet
ad az ezredeknek."

Igy szól katonai munkatársunk a katonák
vacsorájáról. A magunk részéröl csak azt füzzük
az elöadottakhoz, hogy legközelebb nálunk is fog-
nak meleg vacsorát adni a katonáknak. Ennek tu-
lajdonitható, hogy a budapesti ezredeknél a szö-
kések ujabban igen gyakoriak.

Lapunk mai száma 16 oldal.

— A pápa. A nyolczvankilenczéves egy-
házi fejedelem szellemi erejéröl érdekes dol-
gokat mond el a "Vossische Zeitung." A szent
atya bámulatraméltó tevékenységet fejt ki
napról-napra. Soha egy pillanatot sem tölt
napközben tétlenül. Dolgozik megszakitás nél-
kül. Ir, olvas vagy diktál és teljesen önállóan
foglalkozik mindama kérdésekkel, melyek a
katholiczizmusra vonatkoznak. Szemei olyan
jók, hogy esténkint csak egy gyertyára van
szüksége az olvasáshoz. Azok a hirek, melye-
ket betegségéröl terjesztettek az utóbbi idök-
ben, erösen tulzottak voltak, mert eltekintve
azoktól a bajoktól, melyek a magas élet-
kora miatt majdnem természeteseknek tün-
hetnek fel, XIII. Leó pápa irigylésreméltó
egészségnek örvend. Figyelemmel kiséri a
világpolitikában elöforduló változásokat, ala-

kulásokat. Nagy tájékozottsága is van a poli-
tikában. Érdeklödik az ujságok iránt is. Reg-
gelenkint felolvastatja magának az összes
kiválóbb olasz és külföldi lapokat. Befolyá-
soltatni sohasem engedte magát semminemü
kérdésben és az érintette mindenkor a leg-
érzékenyebben, ha a lapok mégis ezt állitot-
ták róla.

— Ajándék az öreg ujságiróknak. Nagy
összeggel gyarapodott ma a Hirlapirók nyugdijtár-
saságának vagyona. Gróf Andrássy Dénes és neje
tizezer forintot ajándékoztak az intézetnek. Az
adományt a következö levéllel jelentették be:

Igen tisztelt uram I

Megkaptam az ön szivességéböl nekem meg-
küldött jelentést a Magyarországi Hirlapirók Nyug-
dijintézetének mult évi müködéséröl. A feleségein
és én készségesen járulunk hozzá tizezer forinttal
a növeléséhez annak az alapnak, mely a szellemi
eröiket a nyilvánosságnak szentelö hirlapirók, öz-
vegyeik és árváik sorsának a könnyitésére van
hivatva. Ez összegnek felét a grófné a hir-
lapirók özvegyei és árvái nyugdij-alapjának szánta,
én padig kérem, hogy az összeg másik fele a s e -
g é 1 y r e s z o r u l ó , s z i n t é n m a g y ar*
o r s z á g i h i r l a p i r ó k t á m o g a t á -
s á r a f o r d i t t a s s é k .

A humanitárius intézetnek a legjobbat ki-
vánva, vagyok önnek, igen tisztelt uram, teljés
nagyrabecsüléssel

Kész hive

Gróf Andrássy Dénes.
Az összeg fele ez alapitó-levél és a nagy-

lelkü adakozó intencziója szerint nem nyugdij-
nak, hanem segélynek van szánva és felajánlva s
igy a fele összeget a nyugdij-társaság köteles lesz
a hirlapiró-egyesület segitö-alapjának átadni.

— UJ kamarások. A hivatalos lap mai száma
közli, hogy a gróf Kielmansegg Ede hadnagynak a
herczeg Windisch-Graetz nevü l l . számu huszár-
ezrednél, valamint zsadányi és török-szent-miklósi
Almássy Pál föhadnagynak a magyar királyi hon-
védlovasságnál a kamarási méltóságot dijmentesen
adományozta.

— Ünnepelt tudós. Thaly Kálmánt, a po-
zsonyi "Toldy-kör" elnökét, január 3-án, születé-
sének hatvanadik évfordulóján lelkes ovácziókban
részesitették a Toldy-kör tagjai. Az üdvözlö depu-
tácziókat a kör két alelnöke: Pávay Vajna Gábor
föorvos és Sohár Pál postaigazgató vezették a ju-
biláns elé. Thaly megindultan mondott köszönetet
s kijelentette, hogy tevékenységének vezércsillaga
ezentul is a nemzeti eszme lesz s hogyha valaha
összeütközésbe jönne egymással irodalmi és poli-
tikai müködése, habozás nélkül az utóbbit áldozná
fel inkább.

— Még egy affaire. Abból az alkalomból, hogy
néhány ügyvéd, köztük dr. Sik Sándor, az ex-lex-
állapot elsö napján bélyegtelen beadványokat nyuj-
tottak be a biróságokhoz, a "Magyar Ujság" gu-
nyos megjegyzéseket tett. E megjegyzéseket dr.
Sik Sándor magára nézve sértönek találta és ezért
Biró Lajos és Makfalvay Géza által provokáltatta
Kende Zsigmondot, a "M. U." szerkesztöjét, ki
Molnár Bélát és Pulszky Ágostont nevezte meg
segédeiként. A felek segédei azonban megállapitot-
ták, hogy a czikkben nincs sértés s ezzel az ügyét
befejezettnek nyilvánitották.

— Mátyás király háza. Kolozsvárról táv-
iratozzák : Kolozsvár közgyülése átengedte
Mátyás király születési házát az Erdélyi Kár-
pátegyletnek néprajzi muzeum létesitésére.

— Temetés rendöri asszisztencziával. Leszák
Józsefné ujpesti napszámos asszony a katholikus
egyház hive volt, Leszák József ellenben baptista.
Békében éltek együtt, a felekezeti villongást hir-
böl se ismerték, mivelhogy, mikor más ember
korcsmában mulatozott, Leszák József, buzgó bap-
tista lévén, a gyülekezetben az Urral társalkodott.
Nem is lett volna közöttük soha visszavonás, de
az asszony tegnap elköltözött e siralomvölgyéböl
és annak az óhajtásának adott kifejezést, hogy
mint igazhitü katholikust ne merjék baptista módra
temetni, hanem annak rendje és módja szerint
katholikus pappal áldassék meg. Emiatt na-
gyon megháborodék Leszák József az ö szi-
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vében, szidta a feleségét holt* után is és
szomszédnak, házi népnek egyaránt elmon-
dotta, hogy a katholikus papot nem engedi a
küszöbön átlépni. Mednya József káplán azonban,
mivel az asszony rokonai a halálesetet bejelentet-
ték, ma délután elment a halottasházhoz, az uj-
pesti Batthyány-utcza 22. szám alá, hogy a halot-
tat beszentelje. Leszák József és néhány baptista
testvére az Urban a kapu elött leste és már mesz-
sziröl fenyegette, hogy közelebb ne jöjjön, mivel
hogy baja támadhat.

— Az asszony nem parancsol sem elevenen,
sem holtan, itt én intézkedem! — kiabálta.

A pap a kerületi kapitányhoz fordult segit-
ségért s hat rendör kiséretében tért vissza a ha-
lotthoz. Leszák József buzgó baptista lévén — és
talán testi épségére való tekintetböl is — nem
tüzött össze a rendörökkel, hanem ott hagyta a
halottasházat, ki se kisérte feleségét az utolsó utra.

— Halálozás. Szempezen elhunyt Lencsés
Sándor, a város köztiszteletben álló, aranymisés
plébánosa nyolczvanegy éves korában. A boldogult
negyvenhárom év óta lelkészkedett Szempezen.

— Öngyilkos katonák. Nagy izgatottságot
keltett Egerben — mint tudósitónk jelenti, —
hogy ott ezen a héten már két katona, lett ön-
gyilkos. Az egyik öngyilkos Vas Sándor közhon-
véd, aki sziven lötte magát, a másik pedig Tóth
István közöshadseregbeli katona. Tóth a kaszárnya
keritésére akasztotta föl magát.

— Rablógyilkos katona. Munkácson az éjjel
— mint tudósitónk jelenti — kegyetlen rablógyil-
kosság történt. Az esti vonattal a többi utas közt
egy kászonyi fiatal ember is érkezett a városba. A
vasuti állomás jó távol fekszik a várostól, s az
ut a temetö mellett visz el. Mikor a kászonyi
fiatal ember a temetöhöz ért, hirtelen egy lövés
dördült el s a szerencsétlen utas holtan rogyott
össze. Mögötte egy asszony haladt, aki látta, hogy
a lövést egy katona tette. A katona látván, hogy
áldozata a földre bukik, a temetöbe menekült. Az
asszony kiáltásaira csakhamar ott termettek a
csendörök, akik a temetöt körülvették és a gyilkos
katonát elfogták. A gonosztevö beismerte tettét és
megvallotta, hogy a fiatal embert kiakarta rabolni,
mert mikor a vonatról leszállt, sok pénzt és arany
lánczot látott nála. A rablógyilkost a csendörök
bilincsekbe verve kisérték a börtönbe. Holnap át-
adják az illetékes katonái hatóságnak.

— Árpádkori emlékek. Mikor III. Béla király
holttestét a székesfejérvári Szent-lstván-bazilikában
megtalálták, még vagy tizenkét emberi csontvázat
találtak a székesegyházban. Ezeket hosszabb ideig
Székes-Fejérváron örizték, utóbb azonban Buda-
pestre hozták az egyetemi embertani muzeumba,
ahol ma is vannak. Illetékes helyen azzal a terv-
vel foglalkoznak, hogy ezeket az árpadkori müem-
lékeket is a Mátyás-templomban levö sirboltban he-
lyezik el.

— Megfordult világ. Valamikor a somogyi
szegénylegények jártak az országban mindenféle
fosztogatni, most ügynökök mennek hasonló czél-
zattal a Somogyba. Panaszos levelek jönnek
ugyanis Somogymegye egyes vidékeiröl, hogy egy
Herzig Miksa nevü bécsi könyvkiadó emberei jár-
nak ott "A király könyve" czimü nagy diszmunká-
val. Ennek a könyvnek kétféle kiadása van: k é t -
s z á z f o r i n t o s és ö t v e n f o r i n t o s . Hogy
a kettö között milyen óriási különbség lehet,
azt látatlanban is elgondolhatja az ember,

— Már most mit tesznek a bécsi utazók,
hogy rászedjék azt a közönséget, mely hisz nekik,
mert mindig szolid kereskedöktöl vásárolt és soha-
sem csalódott? Megmutatják a kétszázforintos ki-
adást és azt mondják, hogy az az ötven forintos.
A pompásan kiállitott diszmü persze megtetszik
mindenkinek és olcsónak is találjak. Megrendelik
és kapják helyette — az ötven forintost, amely
bizony sokkal kevésbbé tetszetös a kétszáz forintos-
nál. A rászedett vevö visszaküldi a könyvet, de a
kiadó n e m v e s z i v i s s z a . Már aztán
akár pör lesz a dologból, akár nem, a dolog vége
csak az, hogy a becsapódott rendelök a magyar-
országi kiadóink utazóinak sem hisznek. És ez

igen nagy baj, mert a drágább könyveket, különö-
sen a diszmüveket, nagyrészt a vidék vásárolja s
ba a vidéki publikum elött diszkreditálják a ma-
gyar kiadók embereit, akkor egyszerüen nem vál-
lalkozhatnak drágább könyvek kiadására. Mert
Magyarországon fontos irodalmi faktor a kiadónak
még az utazója is. Az egészböl azt a tanulságot
vonhatja le a közönség, hogy ne vásároljon kül-
földi kiadótól.

— Kirabolt vasuti pénztár. Pécsujhely vasuti
megállóhely épületében — mint eperjesi tudósi-
tónk jelenti — az éjjel betörök jártak. A butor-
zatot összerombolták, s aztán a pénzkészletet ma-
gukhoz véve, megugrottak. A csendörök megindi-
tották a nyomozást, eddig azonban nem akadlak
a gonosztevök nyomára.

— Kézfogók. Dr. Fehér Ernö szolnoki orvos
eljegyezte Stein Vilmos birtokos leányát, Blankát.
— Dr. Fehér Ernö szobioki orvos eljegyezte Stein
Vilmos kalymári birtokos leányát, Blankát.

— Szinésznö és szerecsen. Afrika fiainak
határozottan szerencséjük van Bécsben a szép
asszonyok körül. Csak nemrégiben irtunk arról a
pikáns históriáról, melynek höse egy, a bécsi állat-
kertben vendégszereplö szerecsen-társaság egyik
férfitagja volt, aki megszöktette egy gazdag bécsi
kereskedö fiatal feleségét. Az a dolog, melyröl
Bécsben sokat beszélnek mostanában, nem fog
ilyen regényesen végzödni. Az afrikai férfi és
bécsi nö között lefolyt dolgokat az egyház
áldása fogja utólag helyreigazitani. Már a
völegény el is utazott távoli hazájába, hogy
az esküvöhöz szükséges iratokkal térjen vissza a
menyasszonyához. A bájos menyasszony különben
egy bécsi szinésznö, a neve Lily Vry. Völegényét,
Abdallaht, Liechtenstein herczeg hozta magával
egy keleti utjából. Gazdája házában a tanulékony
és sok szellemi adományt eláruló szerecsen
csakhamar kedvelt alak lett. Legnagyobb hibája
sz volt, hogy a lerchenfeldi dialektussal együtt
ugyancsak gyorsan elsajátitott más lerchenfeldi
szokásokat is. Éjjelenkint nagyon; ritkán volt
otthon. Szivesebben tartózkodott éjjeli mulató-
helyeken, ahol különösen az asszonyok nagyon
szerették a délczeg legényt. A herczeg elnézte
Abdallahnak kirugásait, mert a vigkedélyü ficzkó
számtalan esetben bebizonyitotta hüségét. Egy na-
pon aztán mintha teljesen megváltozott volna a
fekete legény. Nem járt el éjjelenkint hazulról, söt
napközben is szótlan volt. Tréfái, naiv ötletei már-
már nem szórakoztatták a herczegi palota lakást.
A herczeg, aki nem tudta mire vélni a legény
magaviseletét, rászólott egy napon:

— Abdallah, mi bajod?
— Nagy baj van, uram, de nem segithet raj-

tam senki.
— Dehogy is nem, fiu. Csak kivele. Vagy

akár el se mondjad. Kitaláltam már magamtól.
A szerecsen rázta a fejét szomoruan.
— Nem tudod te azt, jó uram.
— Mégis. Fáj a szived, ugy-e ?
— Az, a szivem fáj.
— Sirja vissza az erdöidet, a rokonaidat ?
— Rokonaim nem voltak. Erdö, az van itt

is. Még muzsikálnak is benne.
— Akkor hát miért fáj a szived ?
— A Lily kisasszony, — mondta röstelkedve

a fekete legény, — a Lily kisasszony.
— Ahá, azért fáj a szived?
— Azért, a Lily kisasszonyért . . .
Herczeg Liechtenstein elhatározta, hogy le-

bonyolitja a szerelmes szerecsen szivügyeit és
felkereste Lily kisasszonyt, aki nem volt más,
mint Lily Vry, egy kisebb szinház tagja. Kijelen-
tette, hogy gondoskodik Abdallah kiházasitásáról
és megkéri számára a kisasszony kezét. A szép
Lily nem mondott nemet és a tulboldog szerecsen
mint völegény utazott el sietve Afrikába, hogy
megkeritse az esküvöhöz szükséges okmányokat.

— Vihar. Boreas, minden szeleknek istene
kioldotta a zsákját és szabadjára bocsátotta az
északi szelet. A hosszuszakállu istenség gyönyör-
ködve nézi, hogyan száguld végig hegyen-völgyön
a vad roham, mely vonatot állit meg, fákat ráz
meg tövükben és hideg fuvallatával megdermeszti

az embernek még a lelkét is. — Az ország min-
den részéböl jöttek tudósitások az idö rosszrafor-
dultáról. Poprádról azt táviratozzák, hogy az állo-
más közelében a nagy vihar megállitotta az oder-
bergi vonatot. El kellett halasztani a hires löcsei
vásárt is, mert ha megtartják, a világ minden ré-
szébe széthordta volna a szél a jó öreg löcsei
kalendáriumot. Kellemetlen a szél nekünk, buda-
pestieknek is, itt azonban semmi nagyobb bajt
nem okozott.

— A provizió. Rudnay Béla fökapitány leg-
utóbb szigoru rendeletet bocsátott ki egy olyan
ügyben, amely épenséggel nem válik diszére
azoknak a rendörtisztviselöknek, akik abban érde-
kelve vannak. A fökapitánynak ugyanis tudomására
jutott, hogy több rendörtisztviselö egyes egyen-
ruha-készitöktöl rendes proviziót kapott és foga-
dott el azért, hogy ezeknek segitségükre volt azon
pénzek behajtása körül, amelyekkel az alantasabb
tisztviselök egyenruhákért tartoztak. A rendörtisztvi-
selök ugyanis csaknem kizárólag részletfizetésre csi-
náltatják egyenruháikat. Az egyenruha-szabók azon-
ban a rendes kötelezvényen kivül rendszerint még
egy oly irásbeli nyilatkozatot is vesznek tölük, mely
szerint a fölöttes rendörtisztviselönek jogában áll
az esedékes havi részletet az adós tisztviselö fize-
téséböl visszatartani, tehát a rendes birói eljárás
mellözésével lefoglalni és közvetlenül a hitelezö
egyenruha-szabó kezéhez juttatni. Ez eljárásért
aztán az egyenruha-szabók az illetö rendörtiszt-
viselöknek proviziót fizettek. — A fökapitány
rendelete a jövöre nézve szigoruan megtiltja, hogy
a rendörtisztviselök ilyen, vagy bármily más pro-
viziót fogadjanak el és hogy az alantasabb tiszt-
viselök fizetéséböl bármily czélra valamely össze-
get visszatartsanak. Egyuttal azonban lelkére köti
az illetö rendörtisztviselöknek, hogy tartozásaikat
minden hivatalos presszió nélkül is pontosan
fizessék és ezzel is dokumentálják, hogy kötele-
zettségüknek mindenkor eleget tudnak tenni.

— Ismét egy "Jótékonysági" egyesület. Ro-
bicsek Sándor fövárosi bizottsági tag nemrégen
jelentést tett a hatodik kerületi elöljáróságnál,
hogy egy Klein Jakab nevü egyén, egy izraelita
kiházasitási egylet czéljaira jogosulatlanul pénzt
gyujt. A vizsgálat megindult és ennek során ki-
tünt, hogy az illetönek igazi neve Klein Bernát, az
"Országos izraelita leánykiházasitási egyesület" el-
nöke és maga gyüjt az egylet czéljaira. Különben
már rég ismert alak a "jótékonyság" terén. Deb-
reczenben is volt egy ilyen kiházasitó-egylete,
de utóbb jónak látta az egyesületet a fö-
városba áthelyezni. — Az egylet helyisége az
Ó-utcza 39. számu házában van, és igy az ügy a
hatodik kerületi elöljárósághoz került, hol a vizs-
gálatot dr. Alkér Ernö tanácsjegyzö vezette. A
vizsgáló tanácsjegyzö az egyesület pénztári szek-
rényét tárva-nyitva találta; a pénztáros, isten tudja
hol volt, s az elnök rendelkezett a kasszával. Volt
benne különben egy kétezer-forintos; takarékkönyv
és ötven egynehány forint. A pénztári könyvekböl
kitünt, hogy a könyvek már deczember 21-ike óta
nem voltak vezetve.

A vizsgálatot természetesen ki kellett terjesz-
teni az egyesület összes irataira. Itt aztán az egye-
sület választmányi üléseinek jegyzökönyveiböl a
legbotrányosabb körülmények tüntek ki, aminek
egyelöre az az eredménye, hogy dr. Alkér az egye-
sület helyiségét lepecsételte, az iratokat magá-
hoz vette s most a könyvvezetés szempontjából
Liszkovits számtiszt fogja a vizsgálatot folytatni.
Az elöljáróság pedig a fövárosi tanácshoz teendö
jelentésében kérni fogja az ügynököknek adott
összes tagdijgyüjtési meghatalmazások bevonását,
hatósági biztos kinevezését az egyesület ügyeinek
vezetésére s azonkivül azt, hogy a tanács tegyen
fölterjesztést a belügyminiszterhez az alapszabályok
megváltoztatására.

— A javithatatlan. László László feltételes
szabadságra bocsátott fegyencz — mint tudósitónk
jelenti — a karácsonyi ünnepeket Gyöngyösön töl-
tötte a testvérénél. László a szegedi csillagbörtön-
ben töltött nehány esztendöt s csak most szabad-
ságolták föltételesen. Gyöngyösi testvére magához
fogadta és azt a rövid idöt, ami kiszabadulása óta
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ellelt, békességben töltötték együtt. Tegnap azon-
ban összeszólalkoztak valamin s a fegyencz any-
nyira dühbe jött, hogy baltát ragadott s a testvé-
rét egy csapásra agyonütötte. Azután elment a
rendörségre és följelentette magát. Nyomban le-
tartóztatták és egyelöre az egri királyi ügyészség
börtönébe zárták.

— Elfogott kereskedö. Nagy föltünést keltett
Eszéken, mint tudósitónk jelenti, Nemirovszky Áb-
rahám tekintélyes és gazdag kereskedönek János
nevü fiával együtt történt elfogatása. Nemirov-
szkyék tiz esztendö óta laktak Eszéken s most
azzal gyanusitják öket, hogy Eszéken való letele-
pedésük elött tizenhétezer rubelt sikkasztottak el
Jaroszinszky orosz földbirtokostól. A károsult csak
most akadt rájuk s az odesszai biróság utján in-
tézkedett elfogatások iránt

— A rejtélyes idegenek. Emlitettük tegnap,
hogy a nyugoti pályaudvarnál egy fiatalember egy
leánynyal bérkocsiba ült s onnan állitólag a ke-
reskedelmi kórház elé hajtatott, ahol a leányt fel-
vétette. Azután az Erzsébet-tér 9. szám alatt levö
agrárbankhoz hajtatott s bement a házba. A ko-
csisnak azt mondotta, hogy vigyázzon n podgyászra
és várjon reá. A bérkocsis azonban hasztalan várt,
a fiatal ember órák mulva sem jelentkezett. A ko-
csis végre is elunta a várást s a rejtélyesnek látszó
esetet bejelentette a rendörségnek. Mint most ki-
tünt, ez egész ártatlan természetü dolog. A rejté-
lyes fiatalember, Wimmer Károly, az agrár- és já-
radékbank hivatalnoka, ugyanis jelentkezett a rend-
örségnél és elöadta, hogy Mariska nevü tizenhárom
éves növérét, aki Esztergomból jött Budapestre, a
Sacre-coeur zárdában helyezte el, onnan pedig a
bérkocsival hivatalába ment. Sok dolga lévén, tel-
jesen megfeledkezett a lent várakozó bérkocsiról,
dolgozott estig s az épület egy másik kapuján tá-
vozott. Az egésznek oka tehát feledékenysége volt.

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

Napirend.
Naptár: Csütörtök, január 5.— Római katho-

likus: Teleszfor vt. — Protestáns: Simeon. Görög-
orosz (deczember 24.) Kar. el bjt. — Zsidó: Tebeth
23. — Nap kél: reggel 7 óra 33 perczkor, nyug-
szik: délután 4 óra 7 perczkor. — Hold kél: éjjel
12 óra 9 perczkor, nyugszik: délelött 10 ára 47
perczkor.

A közoktatásügyi miniszter fogad délután
4 órától

A belügyminiszter fogad délután 4—5-ig.
A honvédelmi miniszter fogad déli 13 órakor
Téli tárlat az uj mücsarnokban, nyitva dél-

elött 9-töl délután 4 óráig. Este 6—11-ig sétahangver-
seny. Belépti dij 50 krajczár.

.4 Nemzeti Szalon kiállitása (Ferencziek
tere 9.) nyitva délelött 9 órától este 9 óráig. Belépti dij
20 krajczár.

Nemzeti muzeum természetrajzi tára nyitva d.
e 9—1-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is,
50 krajczár belépödij mellett tetinthetö meg.

Kereskedelmi muzeum a városligeti iparcsar-
nokban nyitva d. e. 9-töl d. u. 2-ig.

Technologiai iparmuzeum nyitva délelött 9—
12-ig, délután 3—5ig.

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

A budapesti állatkert a Városligetben. Nyitva
egész nap. Belépö-dij 30 kr.

A "Hódoló diszfelvonulás", Eiscahut Ferencz
óriási körképe. Városliget, Andrássy-ut végén, látható
reggel 9-töl este 1/2 5 óráig. Belépö dij 50 kr. Gyermek-
jegy 30 krajczár.

Az Ujságirói Sorsjáték huzása.
Ma este tartották meg a Vigadó nagytermé-

ben a Budapesti Ujságirók Egyesülete egy millió
koronás sorsjátékának elsö huzását. A Vigadó
csillároktól ragyogó nagy termét óriási közönség
töltötte meg zsufolásig és izgatottan várta a sors-
huzás eredményét. A podiumon foglalt helyet a
szerencsekerék körül Jeszenszky István közjegyzö
képviselöje, aki a sorshuzás jegyzökönyvét vezette.
Politikai hatósági kiküldöttként Pesti Ferencz szé-
kesfövárosi kerületi elöljáró szerepelt. A Budapesti
Ujságirók Egyesülete részéröl megjelentek: Teszi
József alelnök, Singer Zsigmond sorsjátek-bizott-
sági elnök, Cziklay Lajos, a segitö-alap alelnöke,
Szathmári Mór egyesületi fötitkár, Deutsch Antal
föpénztárosa, Kálnoki Henrik ellenör és dr. Bán
Zsigmond számvizsgáló ; a sorsjáték-kezelöség ré-
széröl jelen volt Fuchs K. bankár.

Nyolcz órakor Vészi József alelnök a
sorsolási eljárást megnyitotta. A kiküldöttek kon-
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statálták, hogy a szerencsekerék záró pecsétéi tel-
jesen rendben vannak.

Ezzel megkezdödölt a huzás. Az elsö kihu-
zott szám ez volt:

1542. sorszám 84. szám nyert 5 koronát. A
további nyeremények a következök voltak:

Nyeremény
Sorszám
5522
1621
4905
431
3788
6945
6362
2560
415
6260
2815
9027
7709
3541
7495
8226
3122
5851
1345
5700
9678
8817
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5 3372
10 3969
10 876
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10 8597 10 6
50 3410 47 10
5 1031 7 5

100 3191 14 100
5 7901 23 5
fi 4520 90 5
5 3217 90 5
5 8504 36 5
5 2236 94 5
5 7658 59 5
5 9963 81 10
10 6632 73 5
5 9276 83 5

2448 82 5 154 22 5
6307 70 5 5200 22 10
6979 14 5 1304 66 5
3109 52 5 296 21 10
978 57 10 7170 82 5

8705 61 5 6431 42 250
1010 82 10 1421 6 5
6979 39 5 3200 88 5
4942 42 5 1188 39 5
4574 40 6 7099 8 5

5 3041 14 5
7641 82 5 4705 6 5
5299 64 10 2009 83 5
4972 35 5 2062 47 10
7577 49 10 9350 70 10
3345 3 1000 9203 ll 5
9693 78 5 2926 69 10
2343 6 10 3690 74 . 50
8177 63 5 4664 96 5
5421 12 10 5702 17 5

5 7306 83 50

Sorszám
9422
4414
6290
8042
4029
7064
9528
6755
2598
1397
9600
5902
6842
7085
68

4389
3741
210
648
9663
9315
5395
8057
2G0
443
2491
6943
5475
.5759
5291
7G92

912
1615
0266

Nyeremény
Szám koronákban

3
39
1
8

34
81
32
8
85
39
87
45
50
25
62
94
65

.65
18
85
49
61
ll
100
77
81
63
63
38
42
68
45
23
45

5
5
5
5
5
5
5

500
5

50
5
5

10
5

10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

50
5
5
5

Sorszám

3196
2863
6310
3826
8355
9513
3557
4904
2452
9364
6662
5043
8791
3027
2558
8345
1688
2518
8478
5019
7111
7709
1630
3207
5197
7022
5050
9024
2898
6221
7919
6718
6584

Nyamnénf
Szám koronákban

25
79
72
41
77
72
88
19
73
31
6
82
34
8
12
72
86
32
13
4
76
59
59
17
19
20
73
92
62
94
15
88
52

S
XO
10

5
•5
50
5
5
•5

60
5
6
5
10
5

5
5
5
ö
1Q
5
5
5
1Q

A szarvasgombás poulard.
Ernest Blum, a kitünö franczia vigjátékiró

mostanában emlékeit irja meg. Apróságokat azok-
ból az idökböl, mikor még nagyon apró ember
volt. Az elsö darabja szinrehozatalakor szörnyen
izgatott volt. Valami apró kis szinházban volt a
premiére és Blum igyekezett lelkesiteni a szini*
szeket. Igért nekik tüneményes dolgokat arra az
esetre, ba a darabja nem bukik meg. Söt azon-
felül még egy szarvasgombával töltött poulardot is
igért. Ez az igérete okozott aztán sok fejfájást a
szegény kezdönek. A darabnak ugyan nem volt
valami különös sikere, hanem a szinészek épen az
ellenkezöjét állitották. A szerzö igérete felköltötte
bennük az alvó oroszlánt. Igy aztán Blumnak gon-
dolkoznia kellett azon, hogyan válthatná be igére-
tét. Bement elsö sorban is egy kereskedésbe, hogy
megtudja, milyen összegért kaphat egy szarvas-
gombával töltött poulardot.

— Egy poulardot? Kaphat negyven frankért
De van egész ötvenig.
— Negyven . . , ötven . . . , szörnyüködött

Blum és törte a fejét, honnan szerezhetne ennyi
pénzt. A darabja jövedelme ugyan épen negyven
frankot tett volna ki, hanem a szinház igazgatója
elvböl nem fizetett kezdö iróknak. Gondolkozott,
kitöl kérjen pénzt kölcsön. Barátai közt csak egy
volt, aki nem nyomorgott ugy mint 6. Egy fiatal
hivatalnok, aki kétszázötven frank havi fizetést
kapott. Ehhez kopogtatott be egy reggel. Alig merte
elmondani, hogy mit akar.

Félve nyögte ki :
— Kérlek, adjál kölcsön negyven frankot.
— Negyven frankot ?
— Negyven frankot . . . — mondotta szo-

moruan Blum.

- — Aztán minek neked annyi pénz ?
— Egy poulardot vennék rajta.
— Egy poulardot?
— Egy poulardot , . . mondotta még szo-

morubban Blum és közölte barátjával, miért kell
ezt a kiadást tennie.

— Igy akarod a jövödet tönkre tenni? Elöre
költesz, hogy majd ha valamire viszed, a hite-
lezöidet hizlald? Én nem segitlek erre az utra.

Elcsüggedve ment haza Blum és azon gon-
dolkozott, hogy öngyilkos legyen-e, vagy . . Nem
is jutott eszébe más kivezetö ut.

Hirtelen megkopogtatták az ajtót. Egy szolga
lépett be és egy szarvasgombával töltött poulardot
tett le az asztalra. Blum elöször azt hitte, hogy
valami természetfölötti tüneménynyel van dolga.
Káprázik a szeme. De a tünemény, vagyis inkább
a szolga megszólalt és kijelentette, hogy elhozta
a megvásárolt poulardot.

— Nekem? — kérdezte Blum.
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— Igen uram, felelte a szolga és átnyujtotta
a névjegyet.

A vigjátékiró megnézte a czédulát és látta,
hogy a szolga tévedett egy emelettel. Föl is vilá-
gositotta a szolgát erröl. Egyuttal azonban azzal
is megbizta, hogy csak tegye le a poulardot az
asztalra, ö majd elküldi a czimzettnek. Mert a
a rendelö jó barátja. Sietve a kezébe nyomott a
szolgának két frankot és kituszkolta a szobából.
Aztán lement az elsö emeletre, ahol a poulard
tulajdonképeni gazdája lakott. Egy gazdag töke-
pénzes volt, aki elkövette azt a vigyázatlanságot,
hogy jegyet kért Blumtol darabja premiére-jére. A
vigjátékiró bekopogtatott hozzá:

— Uram, szólott Blum, ön tulságosan figyel-
mes. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg.

— Miféle figyelmességröl beszél ön?
— Egy csekély szivességért ilyen revanche!

Egy szarvasgombával töltött poulard!
— Én nem küldtem önnek semmiféle pou-

lardot!
— Hiszen épen az imént hozta egy szolga!

Igen örülnék uram, ha megtisztelne este. Vacso-
rára fogom elkészittetni és szinészek meg szinész-
nök társaságában — érti uram, szi-nész-nök tár-
saságában fogjuk elkölteni.

Ez a kilátás ellágyitotta a Blum szomszéd-
ját. Elfogadta a meghivást s a pompás poulardot
együtt költötte el a jókedvü szinésznéppel.

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Kamarazene. A Hubay-Popper négyes mai

estélye Verdi E-moll kvartettjével kezdödött. A
nagy maestro müve legtöbb helyütt dallamos, de
mindvégig erötlen. Nehány frázisa elmés és finom
és kolorisztikus hatásokra kinálkozik, e hatások
érvényesülésére azonban szük az a keret, melyet
a négy hangszer nyujt. Az est folyamán hallottuk
Bátor Izidor zongora-hármasát. Nagyon hétköznapi
munka, amely helyenkint a kamarazenei stilt is
vérig sérti. A zongorarészt itt Polonyi Elemér ját-
szotta. Beethoven Es-dnr négyesének volt fen-
tartva az, hogy a közönséget kárpótolja az est
fogyatékosságaiért. A müvésztársaságnak is félté-
kenyebben kellene öriznie szinvonalát, készületlen-
sége ma néha komolyan boszantotta a közönség
zeneértö részét.

* Téli kiállitás. Az elmult hét folyamán a
téli kiállitáson a következö ujabb vásárlások tör-
ténték: Neogrády Antal: "Esö után",olajfestmény;
vevöje: Szabó Antal. Lohr Ferencz: "Chrysanthe-
mum", pasztell; vevöje: Kronberger Jánosné.
— Gross Béla: "Böske", olajfestmény; vevöje:
Schwarczné. Szenes Fülöp: "Éjfél után", pasztell;
vevöje: Herzl Izidor. Paczka Ferenczné: "Gyer-
mekarczkép", aluminium-metszet; vevöje: Finály
Gábor társulati nyerö tag. Edvi Illés Aladár: "Ta-
nulmány", vizfestmény; vevöje: Finály Gábor tár-
sulati nyerö tag. Az eddigi vásárlások összege
17.992 forint, mely összegböl 3200 forintot a kép-
zömüvészeti társulat pénztára fizet ki az illetö
müvészeknek.

* Magyar Szinház. A szinház legközelebbi
ujdonsága Herczeg Ferencz "Gyurkovics lányok"
czimü négyfelvonásos vigjátéka lesz, amelyböl már
javában folynak a próbák. A bemutató elöadás ja-
nuár 13-ikára van kitüzve.

* Filharmóniai hangverseny* A szerdai filhar-
móniai hangverseny müsora a következö: 1.Schu-
mann "Genofeva"-Nyitány. 2. Dohnányi "Zongora-
verseny", elöadja a szerzö (elöször.) 3 . Dvorák
"Szimfónikus változatok" (uj.) 4. Volkmann I-sö
szimfónia (D-moll.) A hangversenyen Richter János
vezényel.

* Szegény emberek. Ez lesz a magyar czime
Langmann Fülöp népdrámájának a "Burtel Tura-
ser"-nek, mely a Népszinházban 13-án kerül szinre.
A fö férfiszerepet, melyet Zacconi is játszott már,
a Népszinházban Szirmai Imre fogja játszani. Ki-
vüle játszanak még P. Lukács Juliska, Ötvös Ste-
fánia, Horváth Vincze és mások.

Blaha Lujza gyöngélkedése miatt a "Télen"-
nek péntek délutánra hirdetett elöadása elmarad
és helyette "A vörös sapka" kerül szinre.

Rippl-Rónai.
Rippl-Rónai mübutorairól, melyek az

iparmüvészeti muzeum karácsonyi kiállitásán
voltak közszemlére téve, az a hir járt az uj-
ságokban, hogy müvészeti kompoziczió, uj-
szerüség és eredeti izlés tekintetében a kiál-
litás legjelesebb darabjai. A miniszter, midön
e kiállitásban járt, külön megdicsérte az
az elötte álló müvészt és a hallgatókat arra
buzditotta, hogy oly nagyszerü müalkotásokra
törekedjenek, mint amilyenek a Rippl-Rónai
e müvei. Thék Endre müasztalos ur, kit ez
alkalommal szintén bemutattak a miniszter-
nek, szerényen szabadkozott, hogy neki csak
annyiban van csekély köze a butorokhoz,
amennyiben azokat az ö mühelyeiben készi-
tették, lévén minden egyéb magasabb érdem
a tervezöé. Némi meglepetéssel halljuk, hogy
az aranyérem fölött itélkezö jury a müvészt
teljesen mellözte. Nem akarunk e tárgyban
állást foglalni, mielött mind a két félt meg-
hallgattuk volna. A müvész már megszólalt.
Nyilatkozatot küldött be hozzánk, azzal a ké-
réssel, hogy közöljük. Szivesen megtesszük
ezt, abban a reményben, hogy a jury is el-
mondja a magáét e tárgyban, mert a dolog
valóban érdekelheti a közvéleményt.

Rippl-Rónai nyilatkozata igy hangzik:
Nyilatkozat.

Az iparmüvészeti muzeumban rendezett ka-
rácsonyi kiállitáson a nagy arany-érmet Roth,
üveges urnak itélte oda a jury, melyben egyetlen
müvészember sincs.

Tette pedig ezt a jury azzal a kijelentéssel,
hogy az érmet Rothnak azért adja, mert Théknek,
az asztalosnak, minthogy jury-tag, nem adhatja.

Rólam tehát, mint a Théknél készült buto-
rok tervezöjéröl és kiállitójáról, ezen jury elött
szó sem volt.

Pedig a jury jól tudja, hogy azok a butorok
az én alkotásaim.

Én komponáltam öket, én ügyeltem fel
hosszu idön át készittetésükre ; én szolgáltattam
a munka alapját képezö rajzokat; én védelmeztem
meg a butorok formáját az asztalosok ellen, akik
azt minduntalan elrontani akarták és végül én
tölem kérték Radisics és Ráth György urak több-
izben, hogy állitsam ki müveimet.

Mindazonáltal rólam emlités sem történt a
jury elött, mely ugy fogta fel szerepét, hogy neki
csak az üveges és asztalos munkáról, tehát csak a
kézmüvesek ügyében kell itélkeznie.

Kész vagyok elfogadni ezt az álláspontot is.
De ha a jury ez álláspontot választja, akkor csak
egy kérdésem van, az, hogy minek megyünk mi
müvészek abba a kiállitásba, hol létezésünkröl tu-
domást nem vesznek, hol elvileg ki van zárva a
müalkotás tekintetbe vétele? Hiszen mi nem va-
gyunk sem asztalosok, sem üvegesek.

Nagyon természetes, hogy ily körülmények
közölt a jövö évi párisi kiállitáson sem vehetnek
részt a müvészek a magyar osztályban, hol az
intézök felfogása szerint asztalosnak, vagy üveges-
nek kell lennie annak, kinek müve a versenynél
tekintetbe jö.

E felszólalásra azért éreztem magamat indit-
tatva, mert az ily igazságtalanságért csak a nyil-
vánosság adhat elégtételt.

A közvéleményre bizom tehát annak megité-
lését, hogy az iparmüvészeti muzeum kiállitási
juryjének felfogása és eljárása helyes-e ?

Rippl-Rónai.

FÖVÁROS.
(Pör a föváros és a katonai kincstár között.)

A Károly-kaszárnya épületét még 1897. november-
ben át kellett volna vennie a fövárosnak a katona-
ságtól, ez azonban csak a mult év novemberében
történt meg. A katonaság az 1897. novemberén
tul is bérbeadta a Károly-kaszárnyabeli boltokat
s a bérösszeget nem adta át és utólagosan nem
akarta átadni a fövárosnak, noha evégett — föl is
szólitották. Most a tanács elhatározta, hogy ha más
módon nem fizet a katonaság, pört indit a mint-
egy ötvenezer forintra rugó boltbérek átadása vé-
gett. Ma ebben a tárgyban bizalmas természetü

értekezlet volt Matuska Alajos polgármesternél,
amelyben néhány fövárosi bizottsági tagon kivül
Toldy József tiszti föügyész és Lampl Hugó föszám-
vevö is részt vett.

(Házalás osztrák czipökkel.) Ma délelött kül-
döttségileg tisztelgett Halmos János polgármester-
nél a budapesti czipész-ipartestület a miatt, hogy
az ausztriai, föleg a Bécs környékében levö czipö-
gyárak az egész Magyarországot elárasztják selej-
tes lábbelikkel. Az elárusitás pedig házalás utján
történik, holott ez ruházati kész czikkekkel nincs
is megengedve. Kérik a viszásság megszüntetését
s ekként a magyar ipar megröviditését. A polgár-
mester megigérte, hogy a saját hatáskörében min-
dent megtesz az igazságos és méltányos kérelem
teljesitése végett.

A mai közgyülés.
Ebben az esztendöben ma ült elöször

össze a köztörvényhatóság. Egy sereg többé-
kevésbbé jelentös tárgy volt a napirenden s na-
gyobb vita nélkül estek át valamennyin. A fö-
számvevöség személyzetének ideiglenes szapo-
ritása provokált még legtöbb felszólalást.
Négyezer forint miatt, mert föképpen erröl
volt szó, még nem igen vitatkoztak ennyit, mint
most Százezer forintos kiadásokkal rendsze-
rint sokkal könnyebben végeznek. (Az igaz,
hogy a nagy pénzt nem tisztviselök kapják.)

(Az önkéntes adófizetésröl.)
Még be se fejezték az elnöki jelentéseket,

már is felállott Kasics Péter és filippikázott min-
denféle adóhivatali müködés ellen. Semmiféle adó
nincs megszavazva, tehát beszedni is tilos.

— Azért mégis megfizetjük! — kiáltanak
közbe.

— Én nem ismerek önkéntes adófizetést —
felel Kasics Péter — hololt ismerem a törvénye-
ket, ismerem az alkotmányt.

Báró Kaas Ivor: A törvény tiltja is.
Kasics Péter: Igenis tiltja, tessék elolvasni

az 1504-iki törvényczikket, amely büntetést is szab
a nemességre, ha ez törvénytelen adót akar fizetni.
Azt kérdezem a polgármester urtól: igaz-e, hogy
önkéntes adókat fizetnek a föváros adóhivatalainál,
miképen kezelik ezeket a törvénytelen adó fejében
bejövö pénzeket és micsoda törvény alapján tekin-
tik ezeket adóknak, micsoda törvény alapján keze-
lik mint adókat.

Halmos János polgármester azt feleli, hogy
a pénzügyminiszter még a mult év utolsó napján
elrendelte, hogy az összes adóbehajtás a további
intézkedésig szüneteljen. Sem egyenes-, sem köz-
ségi adót, vagy házbérkrajczárt nem vesznek be
végrehajtás utján. De mivel az adóhivatalokban
nagyon sokan jelentkeznek, hogy a mult évben
kivetett adójukat lefizessék, a pénzt az adó-
hivatalok elölegképen elfogadják és a törvényes
állapot bekövetkeztével ma-holnap elszámolják.

Kasics Péter : A fogyasztási adó azonban
nem önkéntes adó, ezt kényszer utján fizeti a pol-
gárság az élvezeti czikkek megvásárlásánál. Itt tehát,
de a többi adóbeszedésénél is nyilvánvaló az el-
járás törvénytelensége és amikor a polgármester
ezt helyesli, ellentétbe helyezkedik Magyarország
törvényeivel, alkotmányával.

A többség t u d o m á s u l v e s z i a pol-
gármester válaszát, Kasics Péter és néhány társa
azonban nem.

(A Magyar Szinház ellen.)
Hajós Zsigmond a Magyar Szinház tüz-

veszedelmes volta miatt interpellál. Az épület
folyosói — az interpelláló szerint — oly szü-
kek, hogy olt a legkisebb ijedelem, a leg-
kisebb tolongás emberhalált okozhat. A szinház
egyéb tekintetben sem valami biztató állapotban
van a tüzesetek ellen. Erröl a dologról ö már be-
szélt a szinházvizsgáló bizottság tagjaival is és
várta, hogy a bizottságot egybehivják a sürgöi in-
tézkedés megbeszélése végett, az értekezlet azon-
ban, nem tudja, mi okból, elmaradt. Azt kérdi te-
hát a polgármestertöl, hogy hajlandó-e a Magyar
Szinház veszedelme ügyében a legrövidebb idö
alatt intézkedni és azok ellen a városi tisztviselök
ellen, akiket a szinház megnyitása és nyitvatartása
miatt a felelösség terhel, a f egye lmi el-
j á r á s t indittatni.
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A polgármester elrendeli a vizsgálatot
s az interpelláczióra a legközelebbi közgyülésen

( Apróságok.)

A királyné halálakor hatezer s néhány száz
forint kiadása volt a fövárosnak. A köztörvényha-
tóság a költségek elszámolását helybenhagyta.

A honvéd-kórház czéljaira a telkei haszná-
lat végett ingyen engedtek át s a honvédelmi mi-
niszterium most a telekkönyvi bekebelezést is
kérte a fövárostól, amihez a tanács hozzá is já-
rult. Dezsényi József tiltakozott a kérelem telje-
sitése ellen, a közgyülés azonban Dessényi tilta-
kozását nem fogadta el.

A Mester-utcza kiszélesitéséhez több te-
lekre alkudoznak s az egyességet már meg is
köthetni a telektulajdonosokkal. Dezsényi József
azt javasolja, hogy ne egyezkedjenek, hanem
sajátitsák ki a szükséges ingatlanokat. Scheich
Károly és dr. Virava József felszólalása után a
közgyülés elfogadta a tanács elöterjesztését a ki-
szemelt ingatlanok megvételére nézve.

(A végrehajtók.)

A központi számvevöség kórházi osztályához
félévre tizenkét dijnokra volna szükség, ami négy-
ezer forint rendkivüli kiadással járna. A tanács azt
javasolja, hogy egyelöre oszszák ide be az ex-lex
alatt ugyis vakácziózó végrehajtók egy részét s csak
azután alkalmazzon a föváros a szükséges idöre
dijnokokat.

Steiger Gyula nem tudja, hogy miért nem
tettek erre nézve elöterjesztést a költségvetés leg-
utóbbi tárgyalásakor. Hisz már akkor tudhatták,
hogy a szóban forgó munkát csak renkivül i mun-
kaerökkel végeztethetik. Hogy napidijasokat vegye-
nek föl, ahhoz nem járulhat, mert a föváros ha
egyszer alkalmaz valakit, azt el nem bocsátja soha;
vagy adja vissza a közgyülés a tanácsnak a javas-
latot, vagy pedig mondja ki, hogy egyelöre bele-
nyugszik a végrehajtók ideiglenes berendelésébe,
s a tanács a szóban forgó munkákra nézve majd
akkor tegyen uj elöterjesztést, ha a végrehajtók
már a kórházi osztályban tovább nem foglalkoz-
hatnak. Akkor jelentse a tanács azt is, hogy a
tennivalókból még mennyi maradt hátra.

Heltai Ferencz nem helyeselné, ha négy-
ezer forinttal takarékoskodnának, mikor ezek az
alkalmazottak százezrekhez segitenék a fövárost,
lévén a vidéki kórházi számlák kiirása, expediá-
lása a hat hónapi munka förésze. Dezsényi
József, Viola Imre tanácsnok és Halmos János
polgármester felszólalása után elfogadta a közgyü-
lés a tanács javaslatát

(Ifjabb Cséry — idösb Cséry.)
A pesti utczai- és háziszemét kihordására

ifjabb Cséry Lajos a föváros vállalkozója s most
át akarja ruháztatni a szerzödést idösbb Cséry
Lajosra. A tanács ajánlja is a közgyülésnek az
átruházási engedély kiadását.

Hajós Zsigmond nem is tesz ez ellen kifo-
gást, de nem hagyhatja szó nélkül azt a tenger-sok
zaklatást, amelylyel ifjabb Cséry a fövárost állan-
dóan részesiti. Küldjék vissza a tanácsnak a ké-
relmet avégböl, hogy az a jogügyi bizottság véle-
ményét is hallgassa meg, mielött ujból a közgyülés
elé terjesztené.

Ezt a többség el is fogadta.

(A szent János-kórház lelkészi hivatala.)
A tanács a szent János-korházban uj lel-

készi állást szervez hatszáz forint évi fizetéssel,
lakással, ellátással. A lelkészt ez állásra a her-
czegprimás nevezi ki.

Dr. Rácz Károly ki akarja kötni, hogy a ki-
nevezés joga ne a herczegprimásé, hanem a tanácsé
legyen. A közgyülés, Kirner Károly felszólalása
után, a tanács javaslatát fogadja el.

(Két uj kerületi orvos.)
Ezalatt a föpolgármesteri tanácsteremben

két uj kerületi orvosra szavaztak. Han Pált és
Sarudy Gyözöt választolták meg — akik a hiva-
talos esküt most a közgyülés szine elött le is tették.

Márkus József föpolgármester üdvözölte
öket, mire Han Pál megköszönte a bizalmat.

amelylyel a tisztségre megválasztották. — Kasics
Péter pedig elözetes felszólalás nélkül irásos
ó v á s t jelentett be a választás ellen, mivel Han
Pál f e g y e l m i vizsgálat alatt van.

(Kövezési panama.)
Hofbauer Jakab és Lehner Sándor a föváros

régi két köszállitója, a budai kerületekbe és a
Lipótvárosba egészen más fajta kö-koczkákat szál-
litott, mint aminöre szerzödés szerint kötelezve
volt. A tanács elrendelte, hogy a két fortélyos kis
vállalkozó terhére uj árlejtést tüzzenek ki és
olyan követ vásároljanak, aminöre a szerzödést
kötötték. Hofbauer Jakab és Lehner Sándor pedig
csináljon a kövekkel azt, amit akar. A két vállal-
kozó fölebbezett. A közgyülés Rigócz Kálmán,
báró Kaas Ivor, Nagy Dezsö, Csepreghy János és
Örley Lajos fölszólalása után egyhangulag abban
állapodott meg, hogy a felebbezést elutasitják,
Hofbauer Jakabbal és Lehner Sándorral a föváros
többi kerületére kötött szerzödéseket is mind f e l -
bontja.

(A Magyar Szinház nyilatkozata.)

Az imént megirt interpelláczió ügyében a
Magyar Szinház részvénytársaság elnöke a követ-
kezö nyilatkozat közlésére kért fel bennünket:

Tekintetes Szerkesztöség!
Megütközéssel értesültünk arról, hogy a szé-

kes föváros mai ülésén interpelláczió történt a
Magyar Szinház tüzveszélyessége miatt. Az igen
tisztelt interpelláló elöbb gyözödhetett volna meg
személyesen akár a Magyar Szinház igazgatósága,
akár egy sürgösen összehivandó bizottság utján
arról, hogy van-e joga egy müintézetet és több
száz egyénnek ahhoz füzödd érdekeit megtámadni
és veszélyeztetni, s csak ha kétségtelenné vált ez a
joga, akkor lett volna szabad és köteles ez ügyben
interpellálni. A Magyar Szinház igazgatósága a maga
részéröl biztositja az interpelláló urat, hogy a Magyar
Szinház ellen tüzbiztonság tekintetében egygyel
sem lehet több kifogást tenni, mint a többi fövá-
rosi szinházak ellen, söt, hogy egy és más tekintetben
egyik-másik szinházat felül is mulja. A tüzbizton-
sági szabályrendelet lehetetlenné is teszi, hogy egy,
a szabályzatnak teljesen meg nem felelö szinház
épülhessen és megnyittassék, mert már a ter-
veket az épitési engedély megadása eiött
kiadják tüzoltóságnak, rendörségnek i s a tüz-
vizsgáló bizottságnak. Ezek megteszik észrevételei-
ket és követeléseiket, amelyeket szigoruan
végre is hajtatnak és ugyanugy ellenöriztetnek.
A Magyar Szinházban, nem számitva azt, hogy
például légszesz be sincs vezetve az épületbe s az
egész ház teljesen villamvilágitásra van berendezve,
minden emeletnek külön lépcsöje van, kijáratai
számosabbak, mint a szabályrendelet kivánja, fo-
lyosói, bejáratai legalább is megfelelnek a követe-
léseknek. Igy tehát teljesen indokolatlannak kell
kijelentenünk bizonyos körökböl kiinduló aggodal-
makat, amelyek a Magyar Szinháznak tüzbiztonság
tekintetében való diskreditálását kisérlik meg.

Tisztelettel kérjük a tekintetes szerkesztösé-
get, sziveskedjék e sorokat közönségünk megnyug-
tatására becses lapjában közzétenni.

Kiváló tisztelettel
a Magyar Szinház Részvénytársaság

igazgatósága nevében
Hegedüs Béla,

elnök.

VIDÉK.
* (Uj képviselö.) Dr. Schmidt József ke-

reskedelemügyi államtitkárt ma a besztercze-
bányai kerület egyhangulag képviselöjévé vá-
lasztotta. A mandátumot a választók egy kül-
döttsége Budapesten adja át az államtit-
kárnak.

(Pest vármegye közgyülése.) Pest vármegye
törvényhatósági bizottságának tagjai január 9-én
és a következö napokon a vármegyeháza diszter-
mében évnegyedes közgyülést tartanak. A tárgy-
sorozatban fel van véve többek közt az alispáni
évnegyedes jelentés, a számonkéröszék jelentése,
az év végén a közigazgatási bizottságból kilépö
öt tag választása iránt való elöterjesztés.

TÖRVÉNYKEZÉS.
= Krivány kisebbik büne. Krivány Já-

nost, még mielött az aradi félmilliós sikkasz-
tásért vennék számadás alá, a bécsi kerületi
törvényszék ma itélte el kétheti fogházra,
egyszersmind kihirdették elötte, hogy hamis
név használata miatt Ausztria összes tarto-
mányaiból örökre kitiltották.

A pörös Goldstein Számi. A Goldstein
Számi czimü bohózat, amely néhány évvel ezelött
napról-napra megtöltötte a városligeti szinkört, most
anyaga lelt egy pörnek, amelyet Kövesi Albert, a
szerzö inditott Halmay Imre vidéki szinészdirektor
ellen szerzöi jog bitorlása miatt. Halmay ugyanis
azt hitte, hogy a Városligetben száznál többször
eljátszott bohózat immár közkincscsé vált és min-
den skrupulus nélkül szinrehozta a darabot telt
ház elött, anélkül, hogy az eströl a szerzöt értesi-
tette volna.

Kövesi értesült valahogy a dologról és a
szerzöi jog bitorlása miatt bepörölte Halmayt, s a
budapesti törvényszék meg is itélt a szerzönek,
százhusz forint kártérilést. A bepörölt szinigazgató,
megigérte, hogy a százhusz forintot meg fogja
fizetni, noha — ugymond — a Goldstein Számi
nagyon rossz darab. Ez volt a boszuja.

A Damjanich Utczai rablógyilkos. Andrics
Illés, a tizenhatéves gyilkos, holnap kerül a vizs-
gálóbiró elé. Az ügyészség megkeresésére a tör-
vényszék elrendelte a vizsgálatot és vezetésével
Kiss István albirói bizta meg. Ö hallgatta volt ki
a gyilkosság reggelén is a gyilkost.

A Dréher-palota tolvaja. Pár hónap elött
történt, hogy a Dréher-palota lakóit éjnek idején
kiáltozás riasztotta fel álmukból. A házmester
hangja harsogott végig a folyosókon :

— Fogják meg ! Tolvaj! Fogják meg!
Zürzavaros vadászat keletkezett erre. Cselé-

dek és inasok rohantak fel-alá az emeleten, végre,
valami zugban guggolva, megtalálták a zürzavart
okozó rejtelmes éjjeli látogatót. A házmester aztán
elmondta, hogy a palota elsö emeletén levö Tiszt-
viselök Egyesülelében világosságot látott. Bemont
és az egyik szobában az asztalnál dolgozva találta
Morócz Józsefet, aki annak idején az egyesület
szolgája volt. Morócz épén egy ezerkétszáz forint
készpénzt tartalmazó pénztárfiók felnyitásával ve-
szödött, mikor rajtakapták. A budapesti büntetö
törvényszék a betörö tolvajt hat hónapi fogházra
itélte.'

Teljes ülés a kurián. A kuria ma délelött
teljes ülést tartott Szabó Miklós elnöklésével, aki
az uj év alkalmából melegen üdvözölte az egybe-
gyült birákat. A birói kar szerencsekivánatait
Czorda Bódog másodelnök tolmácsolta. Ezután meg-
alakitották a kuria kebelében müködö bizottságokat.

A könyvtári bizottság tagjai lettek: Czorda
Bódog, Oberschall Adolf, Székács Ferencz, Beck
Hugó, Németh Péter. Könyvtáros: Vajdafy Emil.

A kuriai vegyes alapitványt bizottság rendes
tagjai lettek: Pásztélyi János, Németh Lajos, Asz-
talos Aha, Kelemen Mór, Póttagok: Mezey Albert,
Fabinyi Ferencz, Sebestyén Mihály, Németh Péter.

A kisebb fegyelmi tanács rendes tagjai:
Bene Kálmán, Szentimrey Jenö, Farkas Géza, Neu-
berger Ignácz, Zachár Emil, Bibó István, Mezei
János, Frenreisz István ; póttagok : Mikó Miklós,
Tergovcsics István, Kormos Adolf, Illyés Károly,
Vaszilievits Vázul, Végh János, Hegedüs László és
Fabinyi Ferencz.

A felszólamlási bizottság tagjainak névsorát
csak késöbb fogják összeállitani.

= Megörült a tárgyaló-teremben. Megrázó je-
lenet játszódolt le ma délben az alkotmány-utczai
törvényszék negyedik számu büntetöügyi tárgyaló-
termében. A dr. Bakonyi Kálmán törvényszéki biró
elnöklése alatt álló tanács Proszkovszky Gábor
lopási ügyét akarta tárgyalni. Az elnök odaszólt a
törvényszéki szolgának, hogy küldje be a vádlottat,
akit a komáromi vár katonai börtönéböl kisérték
Budapestre.

Két szuronyos utász-katona közt állitott be
a vádlott. Sápadtan lépett be a rab katona a birák
elé. Egy pillanatig némán állott, aztán hirtelen
fölkiáltott:
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— Összegyültek hát mind!?
A közönség felé fordult aztán és összecsapva

kezét, szivszakgató hangon hörögte:
— Mind összegyültetek ! Megöltök ! Mit

akartok! ?
Az ijedtség szótlanná tett mindenkit. A kisérö

katonák is a meglepetéstöl megdermedve nézték
Proszkovszkyt, aki most örjöngeni kezdett. Egyre
ezt kiáltozta :

— Pedig szerettem azt a leányt! Szerettem!
Azért is szeretem! Minek öltétek meg ? !

Az elnök csöngetett és a két katona meg-
ragadta a rabot, aki hadonázni kezdett, örei alig
tudták lefogni. A közönségen óriási izgatottság
vett erött.

— Hozzon gyorsan két börtönört! — szólt
ez elnök a törvényszéki szolgának. Aztán a katona-
örökhöz fordult:

— Vigyék ki ezt a szerencsétlen embert.
A tárgyalást felfüggesztem !

A katonák nagynehezen kiczipelték Prosz-
kovszkyt, aki folyton hadonázott és érthetetlen
szavakat kiabált:

— Megölték a kedvesemet! Megölnek engem !
Hagyjanak ! Nem szököm! Háromszázan vagytok !
Mit akartok ?

KÖZOKTATÁS.
Kisdedóvoda-megnyitás. A felvidéki magyar

közmüvelödési egyesület ujabb óvodát alapitott
Nagy-Rippény nyitramegyei községben. Az óvoda
ünnepélyes megnyitása január kilenczedikén lesz.
Ez immár a derék F. M. K. E.-nek harmincz-
hatodik kisdedóvodája. Gondnokságának elnöki
tisztére Lelkes Zsigmond nagy-rippényi földbirtokost
választották meg, fentartási költségeire pedig a
bodoki segélyzö-egylet évi négyszáz forintot sza-
vazott meg a F. M. K. E.-nek. Az egyesület a
megnyitási ünnepélyre ezuton is meghivja mind-
azokat, kik a nemzeti ügy iránt érdeklödnek.

A királyné szobra. A fogarasi állami polgári
iskola igazgatósága közli velünk az Erzsébet-szo-
borra inditott gyüjtésének eredményét. A gyüjtés-
hez hozzájárult: a tanári testület 8 forint 95 kraj-
czárral, a polgári fiuiskola II/a osztálya 1 forint 32
krajczárral, a lI/b. osztály 1 forint 22 krajczárral,
a III. osztály 1 forint 38 krajczárral, a IV. osztály
3 forint 20 krajczárral, a leányiskola növendékei
12 forint 20 krajczárral, a felsö kereskedelmi ta-
nulók pedig kilencz forint 63 krajczárral. A 37
forint 90 krajczárt az iskola a fogarasi királyi adó-
hivatalban helyezte el. Ezenkivül az emlitett há-
rom iskola tanári testülete "Erzsébet királyné-
alapitvány" czimén egy 1400 koronás alapitványt
tett; ennek a kamatait minden esztendöben a ki-

Két börtönör érkezett rohanva a fogházból.
Az ö segitségükkel sikerült a katona-öröknek
szerencsétlen embert megfékezni. Összekötözött
kézzel vitték le a fogházba.

Ezalatt a törvényszék azt a határozatot
hozta, hogy a vádlottat a komáromi helyörségi
parancsnoktól kikérik és a törvényszéki fogházban
megfigyelés alá helyezik. A végtárgyalást addig el-
halasztotta a törvényszék.

Az örült katonát a délután folyamán ahely-
örségi parancsnok egy betegszállitó-kocsin elvitelte
a katonai kórházba.

SPORT.
+ A berlini nagydij. Az 1901-iki berlini

nagy dijra istálló tulajdonosaink közül egyedül Péchy
Andor nevezett és pedig két kétévest és egy
yearlinget.

+ A nagy párisi akadályverseny. A nagy pá-
risi Steeple-chase-ra most volt a nevezési zárlat.
Összesen nyolczvankét aláirás történt. A francziák
a legjobb anyagot benevezték. Tölünk és Német-
országból egyetlenegy nevezés sem érkezett.

+ Milán király Magyarországon. Gróf Zichy
Jenö, mint értesülünk, nemsokára nagy vadászatot
rendez bihari birtokán. A vadászatra meghivta jó-
barátját, Milan exkirátyt is, aki persze nagy öröm-
mel fogadta el a meghivást.

+ Karambol-rekord. A. Moerzesseni billiard-
mester uj billiard-rekordot teremtett a minap,
amennyiben egy játékban mindjárt a kezdetén
ezres seriest csinált. Általános kivánságra foly-
tatta a játszmát és még 457 point volt az ered-
mény. Ellenfele Németország elsö amateurje Nassau
volt. Moerz az 1000 pointes játszmát egy óra 6
percz alatt, a 457 pointet 22 percz alatt, az
1457-es seriest tehát egy óra huszonhét percz alatt
végezte.

+ Világbajnokság a birkózásban. Párisban
a napokban fejezték be a birkózást a világbajnok-
ságért. Az érdekes és rendkivül izga1mas küzdel-
meknek ez lett a vége, hogy a franczia Pons
lett a gyöztes, ugyanaz, akit Budapesten a bolgár
Petrov több alkalommal és könnyü szerrel legyö-
zött. A párisi "Figaro" a "Casinó de Paris"-ban
kivivott világbajnokságról hosszabb kritikai czikket
közöl. E birálat szerint Pons inkorrekt uton jutott
a gyözelemhez. A "Figaro" Pytlasinszky orosz bir-
kózó nyilatkozatát is közli, amely szerint Pons az
oroszt ugy gyözte le, hogy a gégéjét véresre szo-
rongatta. Ugyanigy bánt el az osztrák Watasa-
val, aki általános vélemény szerint bizonyosan le-
gyürte volna a francziát, ha szabálytalan fogásai-
val Pons agyon nem nyomoritja. Watasa még most
is a kórházban fekszik. A közönség gyüjtést ren-
dezett a számára.

egy-egy oláh tanitványnak kiosztani, aki a magyar
nyelvben a legjobb elömenetelt tette.

A HIVATALOS LAPBÓL.
Kinevezések. A császári és királyi ház és a

külügyek közös minisztere aystetteni Fleckhamer Jó-
zsef segédhivatali igazgatói czimmel és jelleggel felru-
házott segédhivatali igazgatósági segédet segédhivatali
igazgatóvá, ostenaui Brosché Vilmos I. osztálya udvari
és miniszteri irodatisztet segédhivatali igazgatósági se-
géddé, felsö-szálláspataki Mara Lörincz és Florianschütz
Károly II. osztályu advari és miniszteri irodatiszteket
L osztályu udvari cs miniszteri irodatisztekké, végre
Trixler Alfonz és Heim Károly irodai gyakornokokat,
Körner József katonai számvevö-járulnokot és Kádas
Józsefet II. osztályu udvari és miniszteri irodatisz-
tekké, — a vallás- és közoktatásügyi miniszter az ál-
lami felsöbb leányiskoláknál Bournáz János kolozsvári
rendes tanárt a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába
eddigi minöségében, Indali Ilona temesvári segédtani-
tónöt a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába rendes tani-
tónövé, Koppe Etelka mezöturi, Mikó Szeréna kassai,
Jacobs Róza szegedi, Héger Lujza kassal, Szentistvá-
nyi Margit máramaros szigeti és Dercsényi Izabella
beszterczebányai megbizott tanitónöket a XI. fizetési
osztály 3-ik fokozatába segédtanitónökké; Fleischhak-
ker Ede okleveles tanitót a vármezöi állami elemi
népiskolához rendes tanitóvá, — az igazságügy-miniszter
Szimics Tivadar kecskeméti törvényszéki 'betétszer-
kesztö segédtelekkönyvvezetöt betétszerkesztö telek-
könyvezetövé, — a budapesti föügyész Jobbágy Lajos
magyar királyi 6. számu honvédhuszárezredbeli szám-
vivö örmestert a komáromi ügyészséghez irnokká ne-
vezte ki

Árverések a fövárosban. Fein Ignácz ingósá-
gai VI. Lovag-utcza 13. január 5. Kitsch Frigyes ingó-
ságai III. Kórház utcza 10. január 5. Mautner Adolf
ingóságai V_ Ferencz József-tér 6. január 14. Bogdány
József ingóságai VII Columbus-utcza 19. január 10.
gróf Bombelles Károly ingóságai VII. Csömöri-ut 56.
január 23. Sessler Félix ingóságai VII. Damjanich-
utcza 25 a. január 5. Kohn S. Ármin ingóságai VII.
Csömöri-ut 28. január 5.

A vidéken. Ujfalussy Dezsöné ingatlana Nagy-
váradon február 7. Rumpf János ingatlanai Ó-Verbász
(Kula) községházánál márczius 31. Klein Amália ingat-
lana Sztrázsán (Szepesszombat) február 27. Bojnovics
Adolfné ingatlanai Marosvásárhelyt - márczius 31.
Géczy János ingatlanai Belényesben január 24. Todorfi
Domokos ingatlana Tordán április 27. Zvieker László
ingatlanai Sztrázsán (Szepesszombat) február 20. Mé-
száros Sándor ingatlanai Cs-Palota (Nagylak) község-
házánál február 16. Juszkó István ingatlana Felsö.Visón
február 16. Novákov Dusán ingatlana Tomásevátz (Per-
lak) községházánál márczius 22. Tegyei Aranka ingó-
ságai Sz.-Kereszturon január 16. Iván Gábor ingatlanai
Kecskeméten február 17. Reiner Miksa ingóságai Jász-
berényben január 16. Báró Józsika Andor ingóságai
Magyar-Fenesen (Kolozsvár) január 21. Reviczky Dániel
ingóságai Ipolyság január hónap 30-án. — Pápai
Géza ingóságai Deménden (Ipolyság) február 3. Lon-
gino Sebestyénné ingatlana Körmöczbányán január 16.
Bugsch Sándor ingatlanai Sztrázsán (Szepesszombati
február 6. Braun Ignácz ingóságai Solymáron (Buda-
pest) január 5. Weisz Mártonné ingatlanai M.-Himle
(Magyar-Óvár) községházánál február 20. Domsia Áron
ingatlanai Isztina (Medgyes) községházánál január 26.

Pályázatok. ("Budapesti Közlöny" 3. száma.)
Közjegyzöi állásra Battonyán (Szeged), a lipótmezei
elmegyógyintézetben másodorvosi állásra, a szatmári tör-
vényszéknél albirói állásra, a budapesti Itélötáblánál
irnoki állásra, a tapolczai (Zala-Egerszeg) járásbiró-
ságnál telekkönyvvezetöt állásra lehet folyamodásokat
benyujtani.

NYILT-TÉR.

Brüll Alfréd, tornyai Schosber-
ger Rezsöné szül. Brüll Teréz, vajai
és Ibrányi Ibrányi Mihályné szül. Brüll
Olga, Wolfner Gyuláné szül. Brüll
Hedwig ugy a saját, mint az alulirt
rokonok nevében fájdalomtól megtört
szivvel jelentik, a felejthetetlen édes
atya, illetve nagyatya, testvér és sógor

urnak
tözsdetanácsos, Biharmegye törvény-
hatósági bizottságának tagja stb. stb.
szerdán f. hó 4-én hajnalban, tevékeny
élete 64. évében rövid szenvedés után
történt gyászos elhunytát.

A drága halott földi maradványai
f. hó 6-án, d. e. 10 órakor fognak a
gyászházból (Andrássy-ut 9) a központi
izr. temetöben levö családi sirboltban
örök nyugalomra helyeztetni.

Budapest, 1899. január 4-én.

Áldás és béke hamvaira.

Brüll Zsigmond, fivére.
Hertzka Janka, Popper Julia, Keppich

Antónia, növérei.
Tornyai Schosberger Rezsö, vajai
és ibrányi Ibrányi Mihály, m. kir. honv.-
huszár-százados, Wolfner Gyula, vejei.

Keppich Lipót, sógora.
Brüll Zsigmondné szül. Stein Denise,

sógornöje.
Schosberger Renée, Vilmos, Katinka,

Ibrányi Erzsike, unokái.
Kérünk csendes részvétet és ko-

szoruk mellözését.

KÖZGAZDASÁG.
Közgazdasági

New-York, január 4.

Buza. januárra
" márcziusra
" májusra

Tengeri januárra

Chicago, január 4.

Buza januárra
Tengeri januárra

táviratok.

január 4.
cents
72
787/s
755/s
422/s

január 4.
cents
71*/a
374/i

január 3.
cents
762/s
782/s
746/»
42

január 3.
cents
705/s
32l/s

Mezögazdaság.
Torontálmegyei gazdasági-egylet. Torontál

vármegye gazdasági egyesülete gróf Csekonits
Endre elnöklése alatt ma Nagy-Becskereken ülést
tartott, melyen elhatározták, hogy a földmivelési
miniszter által adományozott ezer forintból c s e -
l é d - d i j a z á s t rendeznek. Az elsö dij 25 fo-
rint, amit azok kapnak, akik negyven éven felül
szolgáltak ugyanazon helyen. A második dij 10
forint. — Rónay Ernö inditványára elhatározta a
közgyülés, hogy Torontálban c z u k o r g y á r a k
létesit és a további teendök megbeszélésére tizen-
egy tagu bizottságot választott. Az egyesület a
s z e g e d i o r s z á g o s k i á l l i t á s rendezö
bizottságának 300 forintos tisztelettárgyat küld
elsörendü hazai szarvasmarha dijazására. Végül
dr. Vinczehidy Ernö inditványozza a megyei lóállo-
mányban duló takonykór kiirtása végett a k ö t e -
l e z ö l ó b i z t o s i t á s t , melyröl szabályren-
deletet is készitett. A közgyülés elhatározta, hogy
az inditványt helyeslöleg terjeszti az alispán elé.
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Ipar és kereskedelem.
Vendéglöi palaczkok és poharak hitelesitése.

Báró D á n i e l Ernö kereskedelemügyi miniszter
a következö rendeletet bocsátotta ki: "A vendég-
lökben, korcsmákban és egyéb nyilvános helyeken
kimérésre és mértékként használt palaczkok és
poharak korona-bélyeggel hitelesitetten való köte-
lezö használata tárgyában 1898- évi augusztus hó
21-én 31.482. szám 'alatt kiadott rendeletemnek
mily helyeken való hatálya tekintetében felterjesz-
tés intéztetvén hozzám, esetleges helytelen értel-
mezés megelözése végett ezennel magyarázatképen
kijelentem, hogy idézett rendeletemmel a kimérésre
és mértékként használt palaczkok és poharak ko-
rona-bélyeggel hitelesitetten való k ö t e l e z ö
h a s z n á l a t á t csakis a vendéglök, a korcsmák
s egyéb oly nyilvános helyekre, — mint bodegák,
borozók, mulatók stb. — ahol közönségesen bort'
vagy sört kimérnek, mondottam ki."

Köbányai sertésplacz, jan. 4. Magyar elsö-
rendü - öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 46.—46.50 kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) 46—46 5 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli
sulyban) 48.5—49.0 krig. Közép (páronkint 251
320 klgrig terjedö sulyban) 48 5—19 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedö sulyban; 4S—49 0
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felöli sulyban
46-5—47 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46—i6'5 krajczárig. Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedö sulyban 43.—44.
krajczárig. Sertéslétszám: 189$. jan. 2. napján
Tolt készlet 34893 darab, január 3-án felbajiatott
754 darab, január 3 an elszállittatott 436 drb,
január 4-ére maradt készletben 35211 darab.
A hizott sertés üzletirányzata lanvha.

Budapesti konzum-sertésvasar. jan. 4- A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levö szá&esfSvároai
konznm-sertésvásárra 1899. január 3-án érkezett
531 drb. Készlet 633 darab, összes felhajtás 1169
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 670 drb,
elszállittatlan maradt 499 »frb. Napi árak: 120—180
kilós 43—44 kr, 220—280 kilós435—45. kraj-
czár, 320—380 küós 44—46 kr, öreg nehéz 44—45
krajczár, malacz krajczár. A vásár han-
gulata élénk volt.

Pénzügy.
UJ Igazgató. A budapest! bamkegyesilel-rész-

vénytársaság Frankl Józsefet, az itteni Frankl és
társa bankház fönökét, igazgatósága tagjára! és
egyszersmind az egész banküzlet vezetöjéül nyerte
meg. Frankl József ennélfogva, hogy tevékenysé-
gét mint a bankegyesület vezetöje még e hónap-
ban megkezdhesse, már töröltette czégét. Minthogy
a czég egyuttal a bécsi Thorsch M. fiai bankházat
is képviselte, ennélfogva oly megegyezés jött létre,
hogy a bankegyesület a Frankl és társa czég
üzleteit tetszése szerint egészben, vagy részben
átveheti.

A bosnyák vasuti kölcsön. Január hó 10-én
lesz az aláirás a bosznia-herczegovinai 4 1/2 %-OS
tartományi vasut kölcsönnek 22 millió korana név-
értékü kötvényeire, a lapunk folyó hó 1-sö számá-
ban felsorolt aláirási helyeken, Budapesten a Pesti
magyar kereskedelmi banknál, továbbá a Pesti ma-
gyar kereskedelmi bank válté-üzleténél (V- kerület
Dorottya-utcza 1. szám.) és a bank fiókosztályai-
nál: II. kerület Fö-utcza 4 . : IV. Kossuth Lajos-
utcza sarok; V. váczi kürut 74.; VI. Andrássy-ut
21. : VIII. József-körut 53-: X. Köbánya. Különö-
sen ki kell emelnünk azt. hogy Bosznia-Hercze-
govina állami kiadásait saját bevételeiböl képes
fedezni. E tartományok legjelentékenyebb bevéte-
leit a dézsmajövedelmek, a dohány- és sójövedék,
a bányászat és erdészetböl folyó jövedelmek képe-
zik. Az elöirányzatok, melyeket sz osztrák és a
magyar kormányok felülvizsgálni kötelesek, már
évek óta felesleget mutatnak ki, mely feleslegek a
zárszámadásnál az elöirányzott feleslegeket mindig
meghaladják. Az 1899. évi bosnyák költségvetés-
ben 19,496.780 forintnyi szükséglettel 19,549.250
forintnyi fedezet áll szemben. Néhány apró tekin-
tetbe nem jövö maradékösszeg kivételével ezidö-
szerint Bosznia-Herczegovina tartományok adóssá-
gai nem egészen 12 millió forintra ragnak. Szük-
széges és produktiv vasutépitkezések czéljaira fel-
vett ezen uj 4 1/2 %-os kölcsön legfeljebb 60 éven
belül fog törlesztetni, mely törlesztés az elsö hal
év alatt nem sorsolás, hanem a kölcsönkötvények-
nek félévenkinti visszavásárlása utján történik,
mely körülmény a kötvények vevöire nézve külö-
nös elönyt jelent. A kötvények vásáriéinak e sze-
rint a következö hat évre a sorsolást ellenörizniök,
valamint a pari árfolyamon való kisorsolás foly-
tán beálló agioveszteség veszélyétöl tartaniok nem
kell. Ezen idöre a kötvénvbirtokosok részére levo-

násnélküli tiszta 4 1/2 %-os járadék van biztositva és
csak 1905. évi julius l-töl fogva van a kormány
feljogositva arra, hogy sorsolásokat ejtsen meg, a
kölcsönt teljesen felmondja, vagy esetleg a köl-
csönt konvertálja. Tekintve a kölcsön elönyeit,
valamint a 41/2 %-os kötvényeknek igen alacsonyan
magállapitott 101 forintos kibocsátási árfolyamát,
az aláirás teljes eredménye kétségtelenül bizto-
sitva van, mire még a már most történt számos
elözetes bejelentésekböl is lehet következtetni.

A bankkimutatás. Deczember hónap utolsó
hetében a bankhitel igénybevétele igen jelentékeny
volt. A váltótárcza 3752 millióval, a lombard
3 44 millióval szaporodott és a bankjegyforgalom
is 36 millióval lett nagyobb és 737*47 millióra ru-
gott deczember harminczegyedikén. A érczkészlet
csekély változást mutat, mindössze 0 7 0 millióval
csökkent. Az adóköteles bankjegyek forgalma
44-92 millióra emelkedett.

BUDAPESTI GABONATÖZSDE.
Budapest, január 4,

A látható készlet.
Az északamerikai Unióban a visible supply

buzában a mult hét végével 1,910.000 bushellel
apadt, aminek nyilvánosságra kerülésekor tegnap
— az elsö ezévi üzleti napon — New-Yorkban
szilárdalt némileg az irányzat, de csakhamar fel-
szinre került ismét a lanyha tendenczia, mivel a
hausseisták tömegesen lebonyolitották kötéseiket,
és egyenlegként 1 centtel olcsóbbodtak az árak,
söt a tözsde berekesztése után még egynyolczad
centet veszhettek a kurzusok.

Nálunk is csak ma függesztették ki a csar-
nokban az ellenörizhetö készletek mult szombati
állapotáról szóló kimutatást. £ tabellát rendes ro-
vatunkban adjuk, megjegyezve, hogy az különben
is csak csekély eltérést tüntet fel, szemben az
elözö nap állományával.

Mindössze azt akarjuk — és pedig nem elö-
ször — kiemelni, hogy rémfelületesen kezelik nálunk
a statisztikát, olyannyira, hogy mi csak ugyanabban
a perczben tudjuk meg a deczember 31-iki buda-
pesti készlet adatait, amikor az Egyesült Allamok
ugyanaz napi állományát. Emellett a kábel jelen-
tés a január 2-iki amerikai ünnep következtében
amugy is két napi késedelmet szenvedett.

Chicagoban is lanyha volt a hangulat, föleg
SL-Louis számlájára való nagyobbmérvü eladások
folytán. A májusi buzahatáridö ára 71.75 centtöl
63 ötnyolczad centig csökkent.

A mult heti buza elszállitások az Unio at-
lanti kikötöiböl kitellek ezer quarterekben

Angliába 278
Francziaországba 41
a többi kontinensre 218

Azonkivül Oregonból és Kaliforniából 70.000
quarters buzát szállitottak Nagy-Brittániába.

A mai kontinentális vásárok szinten kivétel
nélkül kedvetlen hangulatot, lemorzsolódó árakat
jelentettek. Berlinben nyugodt az irányzat. A lon-
doni The Ballic-on három pennyvel olcsóbbodott a
buza ára pangó üzlet és — meleg idö mellett,
Liverpoolban pedig hétnyolczad pennyt veszitett a
redwinter kurzusa.

Nálunk ily auspicziumok mellett a speku-
láczió — mii is tehetett egyebet — jócskát ru-
gott a kurzusokon, amelyek közül a buza árai
6—7 krajczárt, a tengerié 5 krajczárt, a rozsé 3
krajczárt és a zabé 2 fillért veszitettek és zárul a.
buza márcziusra 9 forint 64 krajczárra], áprilisra
9 forint 50 krajczárral, a márcziusi rozs 8 forint
21 krajczárral, a májusi tengeri 4 forint 90 kraj-
czárral, a zab 5 forint 86 krajczárral. A márcziusi
és áprilisi buza között fennálló deport tehát már
14 krajczárra zsugorodott össze.

A készáru üzletben a tulajdonosok a legjobb
uton vannak, hogy kiéheztessék az ellenséget: a
fogyasztást. Mindössze néhány kocsirakomány tiszai
és pestvidéki buzát bocsátottak ma áruba és az
árak öt krajczárral — hanyatlottak. Hja, az ellen-
fél nem ment hijával a taktikának, neki a téli
hadjáratnak. Busásan fel vannak halmozva a kon-
zervek. Ma is a mintegy 3000 métermázsányi ma-
gyar buza ellenében körülbelül 12000 métermázsa
idegen és raktárára kelt el, részben tiz krajczárral
olcsóbb áron.

Egyelöre tehát meddö dolog a malmok boy-
kottálása.

A többi czikkben minimális a forgalom. Igaz,
hogy zabban, árpában és föleg rozsban nagyon
csekély a kinálat, de mintha egyáltalában már nem
is volna szükség e gabonanemüekre, olyannyira
korlátolt a kereslet bennük. Csupán tengerire nyil-
vánul tartós érdeklödés és a süvitö északi szél,
illetve a hidegebb idö még tartja a lelket
czikkben.

Rozsért 8.05—8.15 forintot, árpáért 6.10—
6.35 forintot, zabért 5.80—6.20 forintot, tengeriért^
4.67-5—4.62-5 forintot fizettek.

Elöfordult készáru-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 200 mm. 79 k. 10.75

frton, 100 mm. 786 k. 10.625 frton, 100 mm.
78-3 k. 10.62-5 frton, mind három hónapra.

Pestvidéki: 100 mm. 79 k. 10.55 forinton
sárga, 100 mm. 785 k. 10.65 forinton, 200 mm.
75-5 k. 10.40 frton, 300 mm. 78 k. 10.55 frton
sárgái mind három hónapra.

Felsötiszai: 100 mm. 795 k. 10.625
frton, 100 mm. 79 k. 10.50 frton, 100 mm. 79
k. 10.b5 frton, 100 mm. 7 8 5 k. 10.55 frton,
100 mm. 78 k. 10.40 frton üszkös, 200 mm. 78
k. 10.55 frton, 100 mm. 77 k. 10.55 forinton,
100 mm. 77 k. 10.70 forinton, 400 mm. 77 k.
10.30 frton, mind három hónapra.

Raktári : 2700 mm. 755 k. 9.90 forinton*
három hónapra.

Roman: 3900 mm. 7 8 5 k. 8.80 frton, 6000
mm. 77 k. 8.25 frton, mind három hónapra.

Szerb: 1000 mm. 743 k. 8.10 frton három
hónapra.

Rozs. 100 mm. pestvidéki Budapest par,
8.07'5 forinton készpénzben.

Zab: 100 mm. Budapest 6.10 frton, 100
mm. Budapest 6 frton, 150 mm. Budapest 5.90
forinton készpénzben.

Tengeri. 100 mm. Mezöberény 4.22*5 frton,
300 mm. Nagy-Becskerek 4.05 frton, 400 mm.
Budapest 4.60 frton, készpénzben.

Árpa. 100 mm. takarmány Budapest par.
6.40 forinton készpénzben.

Hivatalos készárajegyzések.
100 klgr.
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10.20 10.30
10.45 10.55
10.70 J.0.75

10.15 10.25
10.40 10 60
10.65 10.70
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román
szerb
elsörendü 70—72
másodr. ———
takarm. 60—62
szeszföz. 62—64

sörfözésre 64—66

10.20 10.30
10.45 10.55
10.70 10.75
8.10 8.15 '
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6.10 6.40
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10.36 10.40
10.60 10.65

9*.95 10'.IÖ
10.30 10.86
1(165 10.60
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10.35 10.40
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zal uj — 89—41 5.70 6.05

tengert ó bánsági — 6.55 6.60
. másnemü — 6.50 6.65
ó
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Hivatalos liatáiidöjegyzések.
Déli Uwfe OiUU

An HafáriiM január 8-án január 4-ta
péai im peng im

buza . . márczius 9.67 9.69 9.63 9.64 — .—
. . .április 9.53 9.55. 9.43 9.50 <-.—
" . . október —.— —.— —.— —.-*- *7»^-

november —.— —.— —.— *—.— - ^ v -
rozs . .márczius 8.24 8.26 8.20 8.22 —.—

április —.— —.— —,— —.— —.—
október —.— —.— —.— —.— — .—
november—.— —.—r *—.—" —.— <*-.—

tengeri .-május 4.93 4.94 4,89 4.91 —.—
.november—.— —.— —.— —.— «-.»»•
. oktober —.— —.— ' —.— —.— _ . —

zab . . márczius 5.86 5.88 5.85 5.87 —.—
. . . október —•>— —.— —.— —.— —.—
. . .november—.— —.— —.— —.— —.—

repcze . augusztus 12.25 12.35 12.30 12.40 —.—
Elöfordult haiáridökötések.

Délelött Buza márczius 9.68—9.70—9.08—»
9.63 forinton, április 9.53—9.65—9.49 forinton, —
Róza márczius 8.22—8.19 forinton. — Teagati
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május 4.94—4.89—4.90 forintos. — Zab márczius
5.85—5.86 forinton.

Délután Buza, márczius 9.64—9.66—9.65—
9.64 forinton, április 9.50—9.51—9.50—9.49 forin-
ton. — Rozs márczius 8.21—8.22—8.21 forinton.
— Tengeri május 4.90 forinton. — Zab márczius
5.86—5.87—5.66 forinton. — Repcze aug.-ra
—.— frton.

Raktárállomány
Közraktár: Buza 174000 mm. Ross 12000

mm. Árpa 69100 mm. Zab 43300 mm. Tengeri
8000 mm. Liszt 9300 mm.

Raktárház : Buza 77130 tom. Rozs 5074 mm.
Árpa 906 mm. Zab 4093 mm. Tengeri 202 mm.
Liszt 1210 mm.

Silos: Buza 40100 mm.

BUDAPESTI ÉRTÉKTÖZSDE.
Budapest, január 4.

Ugy nemzetközi papirokban mint helyi érté-
kekben kedvezöbb irányzat uraEkodott, de zárlat-
kor az árfolyamok kevéssel gyengültek.

Az elötözsdén: Magyar biteEiészvény 390.—
—891.25, Jelzálogbank 245.75, Leszámitold bank
263.75—264.—, Uszürák kiteliészvény 361.50—
362.70, Osztrák- magy ar álfamvsstii 36SL75—364.30,
Közuti vaspálya 380.—381.25, Rimamuránvi 295.50
—293.40.

A déli tözsdén elöfordult kötések:
Koronajaradék 97.975, Köznti vasut 380.25—
381.75, Villamos vasut 225.75—224.—, Magyar
hitelrészvény 391.60—391.10, Magyar jelzálogbank
245.75—248.—, Magyar leszámitoló bank 2S3.75—
264.—, Rimamuranyi 300.75—299.25, Oszirák iu-
tefrészvény 362.81—362.20, Oszlrák-magyar állam-
vasut 365.-364.25, Aszfalt 223.—, Czukoripar
128.—128.25, Vasuti forgalmi reszvénytársaság
250.—253.50.

Dijbiztositások : Osztrák hitelrésxvénvekbea
holnapra 2—2.50 forint, 8 napra 5.—6.— frt,
január utóljára 9.—10.— forint.

Délután 1 óra 30 perczkor záratnak-.

Magyar annyjáradék
Magyar koronajaradék
JMagyar hitelrészvény
Alagyar ipar és keresk,
ftlagyar jelzálogbank
Magyar leszámitoló bank
Rimamurányi vasmü
Osztrák bitelrészvény
Déli vasut
Osztr.-magyar áHamvasol
Közuti vaspaiya
Villamos vasut

Délátán 4 órakor

Osztrák hüelrészvénf
Alagyar bitclreszvény
Oszlr.-magyar áliamvasol
Leszámitoló bank
Iiiuianmrányi vasmü
Közuti vaspálya
Vüiamos vasut

120.25
97.SO

39L25
101.50
247.50
263.50
29925
S62/20

62,—
364£0
380.75
22450

janira.
120.25
97.75

391.—
101.50
245.50
26325
293 75
362.60

62 —
364,10
380 —
222.50

záratnak:
Január 4.

361.90 361.60
390.75 390.—
364,— -862.75
263.50 233.25
29825 296.—
330.50 880 —
22450 222L50

TERMÉNY- ÉS ÁRUTÖZSDÉK.
Budapest, január 4. Zsiradék szflánkbb és

az árak emelkedtek. Háromdarabos szalonna 48
forinton kelt eL Szilva üzlettelen, ét az árak
tatlvák.

Hivatalos jegyzések.

Disznózsir jpradapesfi

magyar Ea KgMtMlritetl
i Kgeoazániatl,. 4

füstdit
boszniai, 1S9T. é t i

Budapesti vasárcsarnok.
Budapest, január 4. A vásári forgalom: Hus-

nál forgalom lanyha, árak szilárdak. Baromfi-
nál lanyha, árak 'szilárdak. — Halban lanyha,
árak csökentek. Tej és tejtermékeknél lanyha,
árak változatlanok. Tojásnál lanyha, árak csökken-
tek. Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél élénk, árak
emelkedök. Füszereknél lanyha. Idöjárás szeles,
hide?. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi czikkek Livatalos árjegyzése a következö : Has.
Marhahus hátulja L 52—56 frt U. 4(3—52 irt
Birkahus hátulja I. 38—40 fct, IL 34—38
frt. Borju us hátulja L 62—66 frt, IL 5b—60 frt.
Sertéshus Isörendü 8 - 5 0 ürt, vidéki 40—44 frt
(Minden 100 kü nkinL) Kolbász füstölt 64—80 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval ~>50—56*0 frt (100
kilonkint). —Baromfi (élöh Tyuk 1 pár 1—1.20
frt Csirke 1 pár 0.50—1.— frt. Lud hizott kilon-
kint 5ü—55 kr. — Különtélék.'£ojáa l láda (1440
drb) Mo—360 frt. Sárgarépa 100 kötés 2 - 4
frt Petrezselyem 100 kötés —. frt. Lencse m.
1 U Jdló 7—9 frt Bab nagv 100 kib 7—9 frt.
Paprika L 100 kiló 30—60 frt, IL 20—30 frt Vaj
1. rendü küónkiutO.̂ 0—O.i-5 frt l'éa- aj kilonkint 1.00
1.10 frt Burgonya,' rózsa, 100 kiló I.UO—2.00 frt
HalaktiarcsA (élö) 0.80— 1.—frt 1 kiló. Csuka (ólö)
ÖUJO—1.— frt 1 kiló. Ponty dunai 0.50—0.70 fr t.

S z e s z .
Budapest, január 4. Finomitott szesz

nagyban 64.50—54.75. Finomitott szesz kicsiny-
ben 65. 55.25, Élesztö szesz nagyban 54.75
—55—, Élesztöszesz kicsinyben 55.25—55 50,
Nyersszesz adózva nagyban 53.50—53.75. Nyers-
szesz adózva kicsinyben 54. 51.25. Nyers-
szesz adózatlan (exknt.) 14. 14.25. Dena-
turált szesz nagyban 21. 21.25. Denaturált
szesz kicsinyben 21.50—22.—. A kontingens rivers-
szeszára Bpes'.en 17.75—18.— frt. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest,
készpénzfizetés mellett értendök.

Bécs, január 4. Kontingens nyersszesz
azonnali szállitásra 13.50 forintig kell cl. — Zár-
latjegyzés azonnali szállitásra 18.30—18.50 forint.

Praga, január 4. Adózott tripplószesz
nagyban 54.25—54.50 frt, adózatlan szesz 17.50
frton, azonnali szállitásra kelt el.

Trieszt, január 4. Kivileli szesz tartá-
lyokban szállitva román és magyar áru —.— frt, cseh
ára 11.75—12 forint 901 o hektoliterenkint nagyban.

KÜLFÖLDI GABONATÖZSDÉK.
Bécs, január 4. Lanyha newyorki jegyzé-

sekre az irányzat gyengült. Buza tavaszra 9.62—
9.61 forinton, zab tavaszra 6.11—6.13 forinton,
tengeri május—juniusra 5.23—5.25 forinton, rozs
tavaszra 8.33—8.37 forinton köttetett

Hivatalosan jegyeztetett:
Köttetett: buza tavaszra 9.59—9.60 forin-

ton, rozs tavaszra S.36—8.37, tengeri május-
jn-crasra 520—5.21 forintos, zab tavaszra 6.10—
6.12 forinton.

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTÖZSDÉK.
Bács, január 4. Az alacsonyabb berlini jegy-

zésekre a tözsde csendes irányzattal indult meg,
de utóbb az irányzat szilárdult és különösen bá-
nyaértékek voltak keresetlek.

Az elötözsdén. Osztrák liilelrészvöny 361.62—
362.75, Anglo-I). 156.—155.75, Unionbank 297.—,
Osztrák-magyar államvasut 362.75—364.35, Déli
vasut 60.75—61.75, Tramway 567—566. Török do-
hán? 122.75, — Alpesi bánya 197.90—198.75,
Prágai vasipar 962 .—, Fegyvergyár —.—
Osztrák koronajáradék . 101.80, Török sorsjegy
58.10—58.25, Német márka 58.93 forinton. Májusi
járadék —.—.

A déli tözsdén .- Osztrák hitelrészv. 362.37,
Anglo-bank 155.50, Bankver. 266.7Ö, Union-bank
296.50. Lánderbank 238.75, Osztr.-magyar áuam-
Tunt 364.25, Déli vasut 61.25, Elbevölgyi vasut
260.—, Északnyugati vasut 244.—, Török douánf-
részvény 121.—. Alpesi bánya 197.50, Májusi
járadék 101.60, Török sorsjegy 53.10, Német márka
5S.93, Fegyvergyár 196.— forint.

Délután 2 óra HÖ perczkor jegyeztek :
4-2V»-os papirjáradék 101.60, 4 2°/o-os ezüstjára-
dék 101.50, 4%-os osztrák aranyjáradék 120 95,
Osztr, koronajaradék 101.75, 1860. sorsjegy 140—,
1S64. sorsjegy 192.75, Osztrák hilclsorsjegy 197.50,
Osztrák bileiiulézeü részvény 362.—, Angol-osztrák
bank 155.75, Union-banbrcszvénv 207.—, Bécsi'
Bankverein 207.—, Osztrák Lánderbank 238.75,
Osztrák-magyar bank 938.—, Osztrak-magyar ál-
lamvasut 364.—, Déli vasutrészveny 61.25, Elbe*
Tölgfi vasut 260.25, Dunagözhajozási részvény
444.—. Alpesi bányarészvény 197.60, Doliányrész-
vénv 121.25, 20 frankos 9.55, Császári kir. veri
arany 6.71. Londoni vátóár 120.45, Német bank-
váltó 68.92, Tramway 564.—. — A* irányzat
tartózkodó.

Bécs, január 4. A déli tözsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrészvény 361.50,
Auglo-itank 155.50, Bankverein 267.—, Union-bank
296.50, Lánderbank 238 25, Osztrák-magyar állam-
vasut 363.62, Déli vasut 61.—, Elbevölgyi vasut
260.—, Észak-nyugoti vasut 244.—. Török dohány-
részvény 121.25, Alpesi bánya 197.40, Májusi jára-
dék 101.60, Török sorsjegy 58.90, Német márka
58.95, Német marka ultimóra —.— forinton.

Frankfurt, január 4. (Zárlat.) 4-2° 0-03
ezüst-járadék 101.20, 4°'o-os osztrák aranyjáradék
101.90, 4°o magyar aranyjáradék 100.50, magyar
koronajaradék 98.15, osztrák hitelintézeti részvény
237.—, osztrák-magyar bank. 156.50, osztrák-
magyar államvasut 155.10, déli vasut 28.10, bécsi
váltóár 169.55, londoni váltóár 204.10, párisi vál-
tóár 810.16, bécsi Bankverein 133.60, Union-bank
részvény —.—, villamos részvény t60.—, 3°o
magyar arany-kölcsön 87.50, Alpesi bányarész-
vény 198.—, 4-2o/o papirjáradék —.—. Észak-
nyugati vasut 119.—, Elbavölgyi vasut 130.—. Az
irányzat szilárd.

Frankfurt, január 4. (Utótözsde.) Osz-
trák hitelrészvény 226.30, Osztrák-magyar állam-
vasut 155.—, Déli vasut 27.80, Alpesi bánya-
részvény —.—. Bécsi Bankverein —.—. 4%-os
magyar aranyjáradék —.—. Az irányzat gyenge.

IDÖJÁRÁS.
A m. kir. országos meteoi oiogiai intézet távirati

jelentése 1898. január 4-én 1 éggel 7 órakot

Amvixalja .
8elmeccbanTB
N.Szoiubat .
Magyar-Ovac
DtiyaUa
S- .aiiel!
Sopron
Heréiif
KUl

Fiume
Cirkvenica
Pancsova
'le itssvur
Arad . .
Szeged .
Szolnok .
Eixr . .
Debreczen

Uugvár

K y V i
Kolozsvár

Béca
fcalzbuq;.
lUageoAut

IÜÜ.T I— 02.4
133.0 i— Lü.O
50.0 i + ,;1.3
•"•0.1 1-r vl-ó .
5».O + 01.4 .
&1.4 4" l'l-6 •
5ri.fi
5f,.4

156.8
54.1
'oc.o
49.7
47.S
46.6
150.2
U2.1

4h-B
I5-I.0
140.5

— wi.8 j
+ 022+
4-

02.2

ÖO.C ( .
+ u-J.O ,25
+ Ul.0 | 8
4- 0!.2 ,25
-f- 0Ü.9 | 4
+ 01.4 i «
4- Ü:I.2 * 5

02.0 12

-f (i2.'<5 32
-f- 63.2 U
+ 02.8 , "J

PÓ!« . .
Leaina .
Sarajevo
Torino .
Flóronci
Róma . •
Nápoly .
Brindisi .
Palermo.
Málta . .
Zürich .
BiarriU .
Nizza . .
Páris . .

71-3
i'O.C
68-7

rr
4
rt-

50-5
473 . , _ . . . .
00-0 1+ 'JOÓ |
ÓI-.I 4 . c-j.e (
64.2 f - i <;4.-j (

joo.o i + co.o (,

Hambuig
Berlin

' CliristiaiiBiuid .
Stocklioliu . . .
fcizeut-Pétervár.
Moszkva . - .
Va:aó
Kiow

70.2 + 09.8 1.
71.0 + 03.9 I 9
SU.4 — 1Ö.0 ( 2
77.3 i + 02-4 .
"5.0 -f- 03.5 I 3

U3.3 | 2
00.0
0(i.4

, f 8.2
6,.!) ,4- 10.0
77.C •— 07.0
72.2 ,-f- C.3.1

I75.O |-p OJ.C
I74.3 |— Oii.á
174.5 i— 02.0
17C-7 i - 00.8
7.-.1 - f ül.O
(iá.e 4 - OtS-'J

Ou.O .— 00.0
Oo-O i— 00.0
00.0 | + 00.C
00.0 . + ()0.'3
00-0 i— 00.0

tjulioa.
kzóüu.

! 1+
76.5 l4- °5-9

180.0 :— 14.8
ios.7 ;+ 01.0

A depresszió Magyarországot és a ralkán-fó'szigetet foglalja
el. Nyugatról emsén közeié lik cpry ^^i•olIlcteres maximum, melyet
északnyugaton, ê y* uj represszió hajt elöre.

Az európai idöjárás enyhe (fajcy c.*ak ó"zakkeleten van) és
tulnyomóan csapadékos, bar "a csapadékmennyiségek kalföldön
kisebbedtok.

g
y n n g y u ol gy .né l tötb esett Ujvidéken,

ParCjoyán, AraHou, Ung\-árott és Kolozsvárott. A szelek viharosak,
a höinércéklct : Ölvedi, de mindamollutt elt'g magas.

Északi sznlakkel sülyeJö iiömérséklet s keleten még csapa-
dék, nyugatról azonban derülés várható.

VIZÁLLÁS.
— Január 4 én. —

M f l Vlxmcre*

Schardbll
Passau
lKcs

'l'ozsony
•Komiroia
Uudapest

i Ercsi
•Vak*
MobáM
Ujvidók
Zimonf
1'ancovta
Házias
Orsova
Iloáunaa
Zsolna
Szered
Ersekujtai
Sárvár
tiyör
Zakánf
Eszék
M.-Szerdata.
Zágráb
Sziszek

;MiUo»i«a
'Károlrrát.

VerMcz !Novi
lanaa Uanjaluka
• ü n .'Doboj
•ara j Zwornik

Vil

ET

czeiitimclur

SUM

Is^a
bus
V

-*Ö07<"
' 058,>

043>
*!!,>

. OÖ7>
+ cls>
+ 05l'>

C4C<

4- 135. <
-0J6<
+ C 7 5 >

03C <
+ !*!<
- C G 5 ( <

+ «« <
-f 3C2 >

00OJ<
M0>
007<

Falfl

Ilin

SIMM

Vtonfaös

M.

V.-Namény
Csap
Tokaj
Szólitok
Csongrád

Titel
Deés

. Sznbnat
UUrezi Munkács
Uhorcza Homonna
(!li| lUngvác
Onitvi Bártfa
Gsflraa 'Zoiiiplóo
Si!4 iZsolcza
leraH iH.-NómoU
Bcrilljt H.-Ujfalu
Se&.KIr.jCsucsa

F.-Wri$;Beluii)OS
|e*.K8r. Burusjeui
Ket.-Kér. U5kos
•.-Mr. jtiyoma
lUrai Gy.-FeUéw.

Arad
. Makó

leméi K.-Kc»lélf
Béaa

— 024 <
<

— oce<
— 024 <
— C42 <+ 6<
.-OCC>
-{. 050 >
-|- 078 <

- - 7 2 | < ,

Z 3C5 <
-Ll70<
4- 06i <
- 00D.>
+ 0<
-O13<
+ 040 <
- 0i6 <
+ 032 >
-0C9>
- 0 i 6 <
- 160 <
- O32'<
- 0C4,<
- 000 <
- 03C>

Jctok siajrarazala: • — Jeges fU; + — Of«l«tti — — J
• *«Htti > — apadl; f — kifcdiMi p a ; i

M e g j e g y z é s e k : Az erszág keleti részében jelenté-
keny csapadék volt; irajámum Kolozsvártt 53 mm.

A Duca Komáromtól Budapestig, Mohácstól Báziásig é3
Orsoránál apad, a többi helyeken árad. — A Tisza Huszttót T.-Uj-
lakif és T.'Ffltednél apad, egyebütt And. — A Dráva és Száva
aradnak, Eszéknél 1 ccm. az apadás.

A jég zajlik: Tokaj, Guraboncz és Makónál.
A jég áU Gyé-Febérvar és Branyicskánal.
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SZERELEM NÉLKÜL
Franczia regény.

Irta: P I E R R E DAX.

(36)

Mikor Ferrata Célia felbontotta a bori-
tékot, melynek czimzéséböl megismerte az
irást, nem volt meglepetve, söt azon csodál-
kozott, hogy már nem elöbb kapta meg e
levelet.

Elsö gondolata az volt, hogy tüzbe veti
ezt az irást, de hirtelen sajnálat szállta meg
a férfi iránt, kinek gondolatait ö tölti be.

Asszony volt mindenek felett s boldog,
hogy hallhat egy olyan hangot, mely nem bán-
talmazza, láthatja egy lélek megnyilatkozását,
mely talán megérti öt. Bármely helyzetben
legyen is az emberi lény, mindig fogékony a
vonzódás szavai iránt, bárhonnan jöjjenek is
azok. Lucienne nem védekezett ama jólesö
érzés ellen, melyet a Sarcoet irása ébresztett
benne és feltörvén a pecsétet, elolvasta a
levelet.

Mintha hirtelen friss légáram hatolt
volna be szobájába; tagjaiban mintha uj erö
ébredezne: valami világosság ébredt bensö-
jében, mely csillapitotta szive minden fájdal-
mát; valami delejes áram gyors keringésbe
hozta a vérét és arczát, mely már hosszabb
idö óta halálsápadt volt, rózsaszin lehelet fu-
totta be.

Mosolygott és szemei ragyogtak.
Valami kellemes érzés fogta el, minek

a létezését nem is tartotta lehetönek s ki-
nyujtózkodva karosszékében, a levelet a ke-
mencze márványára tette és átengedte ma-
gát a gondolatok özönének, melytöl felüdült,
mint a beteg az óbortól.

Ez a kastély olyan napsagarasnak tünt
fel elötte és amikor felébredt álmodozásából,
ugy érezte, mintha a gyönyörök óczeánja ra-
ganá el. Léptei már nem voltak olyan von-
tatottak, s ajkai megnyiltak, hogy beszivja
azt az illatot, melytöl megrészegszik.

Lucienne. habár sokat szenvedett, a meg-
próbáltatásokkal teli mult mégis meghagyta a
lelke mélyén a remény néhány halvány
sugarát.

Tizszer is elolvasta a levelet, mely az
elsö fénysugár volt számüzetésében, azonban
a válaszadást mégis másnapra hagyta, félvén,
hogy csak egy szóval is elárulhatná azt az
édes felindulást, mely lelkén eröt vett.

Az étkezésnél kétszer is megszólitotta a
szobalányt, ami ezt nagyon meglepte. Olyan
étvágygyal evett, mint a turisták, ha kirán-
dulásaikról térnek vissza, és amikor elkövet-
kezett a lefekvés órája, nehezére esett félbe-
szakitania édes ábrándozását ott a boudoir
félhomályában. Gondtalan mély álomban töltötte
az éjszakát. Másnap reggel ugy ébredt, mint
egy gyermek, tágra nyilt szemekkel nézve
körül és csodálkozva, hogy már elmult az
éjszaka.

Arra gondolt aztán, hogy mit kell felelni
Sarcoet levelére és öltözködött.

Megengedje-e neki, hogy ismét eljöjjön,
vagy ujra tiltsa el a házától ? Habozott, fel-
és alá járkált szobájában, majd megállt az
iróasztal elött és kinyitotta annak egyik tit-
kos fiókját. Egy dobozt vett ki onnan, mely-
ben egy arany medaillon volt.

— Még mindig szeret? — suttogta.
— Még nem felejtett el?

Kinyitotta a medaillont, melybe Steibel
miniatur-képmása volt foglalva.

— Vajjon tudja-e a szerelem, hogy mi
az, ha két olyan sziv hal meg, mint az enyém
meg a tied ? — szólt forró szenvedélylyel
a képhez.

Ugy rémlett neki, hogy Steibel szemei
felvillannak s fájdalmas váddal néznek reá.
Lucienne azt hitte, hogy egy vizió merül fel
a szemei elött.

— Oh, bocsáss meg ... bocsáss meg...
szeret lek. . . örült voltam — mondá, forró
csókjaival boritva a képet.

Egy reménység kezdett ébredezni a
szivében, azonban sietett kibontakozni e
varázs alól és megirta a következö levelet:

"Uram!
Az a néhány szö, mit önnek csütörtö-

kön mondtam, véleményem szerint elegendö
volt arra, hogy számüzze önböl a viszontlátás
minden reménységét és mindenekfelett, hogy
megkimélje önt a levélirás fáradságától.

Tudom, hogy ez fájdalmas és én saj-
nálom mindazokat, akik szenvednek. Ezért
válaszolok önnek: elöször és utóljára.

Mindazok után, amiket elmondtam ön-
nek, uram, azokat a forró szavakat miket ön-
nek képzelete diktált, majdnem sértésnek kell
vennem. Ha a fájdalom félig elmult, a seb
félig behegedt, akkor kegyetlenség azt ujra
felfakasztani, ha pedig e fájdalom még
sajog, a seb még nyilt, akkor a legcsekélyebb

érintés is pokoli kinokat okoz. Én megérttet-
tem önnel, hogy az én lelkem milyen állapot-
ban van: s ha ön nem dulja fel gyengédte-
len módon ezt, mély tisztelete jeléül venném,
melyért hálás tudnék lenni.

Én halott vagyok, halott a világ szá-
mára és nem akarok feltámadni. Imádom a
csendet, melylyel körül vettem magam, szere-
tem és rajongó féltékenységgel örzöm meg.
Látja, uram, ha szenvedtünk — nem a fizikai
szenvedéseket értem —- lehetetlen, hogy ugyan-
olyan szemmel nézzük az életet, mint azok,
kik örökké vidámak.

"Ön nekem olyan dolgokat mond el, mik
nehány év elött még meginditottak volna. És
most — be kell vallanom, ha fájdalmat oko-
zok is vele önnek — hidegen hagytak engem
e szavak.

Haragudtam magamra, hogy vallomásá-
val szemben érzéketelen maradtam, de képze-
letem szikrái nem tudták lángba boritani a
szivemet. Hja! Nincs meg bennem semmi
mindabból, amit ön olyan forróan keres, ami
Önnek, aki fiatal és hivö: lelki szükség.

"Felejtsen el és engedje meg nekem,
aki többször ugy se tudnék irni önnek, hogy
egy baráti tanácscsal lássam el: egy asszony,
kinek nincs sem illuziója, sem reménye, az
öreg asszony. A kor nem az elmult napoktól,
az évek számától, hanem a szenvedésektöl
függ. Önt, uram, a természet rajongónak és
nagylelkünek alkotta: ez szerencse is, baj is
önre nézve. Higyjen nekem és némitsa el
lelke tulzásait, mert azok sok fájdalmat fog-
nak okozni önnek. Hütse le érzelmei forrósá-
gát és ne vesse alá magát a szenvedélyeknek,
mik életét rontják meg.

"Ez ugyan nem kedves és az ön szemei-
ben bizonyára szomoru dolog, azonban az
egyedüli mód, mely önt boldogsághoz vezet-
heti. A gyönyör napjait, a mámor pillanatait
feneketlen örvény követi.

"Azt hiszem, uram, hogy eléggé bizonyi-
tottam, ön elött annak lehetetlenségét, hogy mi
közöttünk valaha is létezhessék egy kötelék.
És meg vagyok róla gyözödve, hogy ön maga
sem akarja gyakori látogatásai által egy nö
fejére zuditani a gyanusitások záporát, melyet
a világ ujból öntene rá . . .

(Folyt. köv.)

Felelös szerkesztö: Kálnoki Izidor.
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1899. csütörtök, január 5-én.

NEMZETI SZINHÁZ.

Évi bérlet 4. HAVI bérlet 4.

VÁRSZINHÁZ.

bérlet 1. Évi bérlet 1.

A vasgyáros.
Szinmü 4 felvonásban. Irta:

Onnet György. Ford. Fáy J. B.

Személyek

Claire, leanya
Octave, fia
Htygn.y herczeg
Prefont báró
Sophie
Derblay- Philippe
Susanne, huga
Athenais, leánya

P. Markus

Hetényi

Ligeti
Maróthy

Kezdete 7 ónkor.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

ÉVI Bérlet 3. Havi bérlet S.

A király mondta.
Vig opera három felvonásban.
Szövegét irta Gondinet Edmund.
Forditotta Huszár Imre. Zenéjét

szerzette Delibes Leo.

Személyek:
Benoit Kertész
Monconfour Hegedüs
Mitou Mihályi
Merlussac báró Kornai
iiautru, t5k«pénzes Várady
Par*onxe Dalnoki
Klararniiel Kaczér M.
t a BEaetto Hilgt-Ttnann
Jaratte Abrányiné

Phytomti* i'ayer M.

Kezdete 7 órakorL

VIGSZINHÁZ.

363. Kim. 863. szia.

Családi örömök.
Vigjáték 3 felvonásban. Irta:
Maurice Henneqain. Forditotta:

Góth Sándor.

Szemelvek:
Thibanáiére
Thüaatdiére-né
Anetté
IM TerOlac Adrién
De Terfllac báro
Be Géricault gróf
Angela
Tfteottuie

Hegedüs
Nikó L.
Varsánri
Góth
Gál
Szerémy
HeityeL A.

i

Kezdete l/i7 urakor.

A nagymama.
áték 3 fetronásBas- — Irta*

Csuf Gerjetl-
Személy*:

Szerémi grü&é

Örkény
K l

Sz. Prielle

Piroska
Timár Karofine
Mirtfaa
Tódorka. Szüárd
i.anfi Seraqbü
Koszta Sám mrf

tiy/efies
Ifajnrilh
Vizvári-M,
Ba*r H.
CaHEae T.
Vczráii
RáfanaSz.
üy
Yizririoé

ösaksc

NÉPSZINHÁZ,

Bibliás asszony.
Operette 3 felTOnásEwa. 4 kép-
ben. Szövegéit irta AnJScmy Mars
és Maori.: a. Höioeanm. Foidi-
tutta Irfeitai JettOL Zeméjét szer-

zette Fietor Kojtc.

Személyek:
IU.
Catelteraalt
Pontliieftet
Trenitz prof
<i.elestiit" ^

j
Várnai
Karmüii

A p g e
Ctiateü«ianJllt EáSSi K&rf Klán
Sarah f'uuteoai K&zai 31.
Thea, tóacztRBsS Z. Barii

teé M. Csaiai
Eczdcto T

MAGYAR SZINHÁZ.

A bolond.
Énekes iegraaJa 3

fflt i C t áeg nyfflt ^iCtwáswH,, MalaBSf*T
Dezsö meaéjeh^ üsHrn: itiUaxmi.
Zenéiét s«BE«a»: S n f e a t e B .

Kezdd* f ü S

KISFALUDY SZINHÁZ.

Zárva.

TÉLI KIÁLLITÁS
as Oraaagoa Magyar Képnavitiavtt

1898. deczember l-töl 1899. Január 15~4g.

Nyitva reggel 9-töl détotán 4-ig.
Csltörtikai iste 6 n-tg lütaHiiáfitás mfttt sitUmmMT

Belépti dij egy korona.
Ymsmrnap d. u, 5 óráról $ áráig -rffllamea Tffig&áMaál *

rent/fti beiépé-drj meBeSt.

Képes tárgynataté éra SO hr.

KELETI UTAZáS
Szentföldre és Egyiptomba

1899. április hóban Prosper • .
akadémiai igazqaftó

Kizárólas cOaöosztálfn. miatien
t&, szerfelett »1>'~I> társas ntny^T <

r-srére. Elöjegyzéseket eliaga«l, D

Proppcr M.
igaifatf

Budapest, József -Unrt 15.

g tajjai

egész hefyfséoak
beborHÉsám,

Unoleum-elözék,
Liaoleum-fytó.

Lka ién
legjobb.ügyOeg

lególcsóbb és
patfió-taritö. ponssBlaa, haag-

tomprtó, ruganyos, fiiylalrt néürflf.

Szinházi müsorok.

Péntek d. u> Fekete vér

Est*

Szombat

Nemzeti SzinházM. kir. Operaház Vigszinház Népszinház

A vizkereszt i A hugonották

A végrehajtó

A tekenösbéka

! A tévedt nö
A nagymama ! A nappal és

I az éjjel

Est* i R o l a n d mester

A galamb

Szöke Katalin

Á galamb

Magyar Szinház Vár Szinház

Télen

Az unatkozó
király

A garasos
kisasszony

A gésák

Az édes

Lumpaczius

Az ördög
mátkája

B. A. L. E. E,

Arany-
lakodalom

A bolond

DálKlITAi

MIDIZÖ
Támcsreodek

VngFwmmók

rTfin ifi

itsagi
An 1es i

. 1 . Eaflyi- fa bifi meghiTÓk.

Plk Étekreadek (Menük.)

%fSit)AflllAITf\1r M i r t < f c e l t

I.rglli glmrtib. moiezu kmtdbo. . ü ^ « « V A 1 « M Á U A T

•GatikTÜUkrepo

KANITZ C. és FIAI,

\MA lliLVClUlCUC i

Budapest, Dorottya-utcza 12.

illusztrált levelezö-lapok
bármilyen egy vagy több fénykép után

• O s * annaa • • * . * • • • S f r t t ó l \ f i _ ^

Uj felvételért külön l—S frt számittatik.

Alkalmas karácsonyi ajándéknak,
vagy ujévi üdvözletnek. . *

KURZWEIL FRIGYES
ffóafképéu

V. ker.y Dorottya-utcza ll. sz.

Ujévre!
Géczy Ferencz

2 .
jánl friss lövetü fáózénokmt, foglyokmt,
' OMombokét-:'ém goninozot, pörkölt

lkák<témt kimérve, idei bizott pulykák,
és egyéb Onnopélyekre

_ O*ikkok9tm Vidéki megrendelé-
sek pontosan eszközöltetnek. Veszek uradalmihajtó-

Tadászáton elejtett mindennemü
VADAKAT $^^s_

{khott bmfomflt em frlm% tojámt.)

•Kastetéseki a k. k.
Hándelsministerium' Ieg1tnaga:

sabb államdija 1883. Nagy
aranyérem 1880. I. osztályu
Érdem-érem 1880, ugymint

több diszoklevél'.
AL A P I TV A 1870.

Franz Belehradek
. .. ' zongoragyáros

Mechitaristengasse 4 .
Ajánlja saját gyártmányu zongoráit u. m.: hangverseny-
és rövid zongorákat, különösen azonban a legkisebb
l i méter hosszu diminutiy- és mignon-zongorákat,
valamint pianinokat, amerikai rendszerek szerint, ke-
reszthonal, 6 évi jótállás mellett. Fizetési feltételek

megállapodás szerint, a legolcsóbb gyári árakon.

10 forint
egy zongora

hangolása és karbantartása

Egyszeri hangolás 2 forint.

Sternberg Ármin és Testvére
cs. és kir. udvari szállitók.

Zongoratermein
KounihLajos-nfca 22.(Károly-k5nitsarkáB)

ZENEPALOTA.

perzsaszönyegek
egy keleti bazár megvétele által

1O, 15, 25 frttól feljebb
25 bála a fövámházból mind át vitetett.

József-tér 8.
Grand magazin Qrienthál.

csak par napig. Még csak pár napig.

Finom nöi fehérnemüeket és

menyasszonyi kelengyéket
jutányos árban, legnagyobb választékban ajánl

Kanitz Ferencz és Tsa
szepességi vászonraklára

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza ll .

Bfillió betegnek e szer már segitett
Kifolyások ellen

a SOHZnBXDEB-f &!•

Santal-Capsulák
a legbiztosabbak.

B nap alatt teljesen kigyógvitanak(urak-
nál nöknél) mindennemü hugycsöfolyá-
sokat, elgyengült fcrfieröt, hólyaggyula-

, dást, magomlést, fehérfolyist, idegbajt,
anyaméhfájiiahnat. K capsulók hatá-
sukban felülmulhatatlanok. Egy doboz
ára 2 frt 5 0 kr. Öreg makacs betegség-

' nél egy doboz 4 frt bérmentve. Egyedül
kapható posta utján:

Schneider József
CVédJegyJ

Resicza, Fö-utcza ll. (Délmagyarország.)
Szétkfildés tittofitartáa ineUett történik.

Pintér Gyula
cs. é§ ugy. kir. advari fi-.
azer- s csemege-száliitónál
I? /latiaril narancs 50 drb 2.20
S lieuiBai narancs . . . 1.40
°n ICzItriH, i'O drb legszebb 1.4U
° {Iiroai sjütczi, lejszebb 1.4-5
»• Ifirfill, oiasz 5—ö ózsa 1.40

3 ItritzUI, 1 h., CO drb . 1.40
S Utzalt szilva, l e j e b b . 1.73
I M , fin. családi >'i üveg . 1.—
JlUika-rum, 3 csillagos . . 1.50
AMUlZ-rum, leffin. aug A . 2.- -
FfJeédai rum, angol . . . 2.40
S (»nu tutiái tea . . . . I.ÖO
•9 lOruz keveréktea . . . 2.—
•5 -Jlüpcrial kevercktea . . 2.50
JI |U*lri keverék tea . . 3 —
c^ iTIraelélrtea. igen finom l.—
Coghac, magyar 3 csillagos 2.—
Copnac, franczia 3 csillagos 4.—
Dessert teasütemény 'tdob. 1.—
Cubakávó I-rendü kilója 2. -
Datolya, fran. niuscat klia 1.40
Malasa.legszebb fürtök kija 1.40
Czukros gyömálcs fran. ktja 1.80
Mogyoró, feltört óriás, klja 1.10
Sardinia, l i , 25, 3r>, K5 és —.90
Cariar '/i öve? doboz . . 2."0
Debr. kolbász, valódi klja 1.2u
Bécsi virslii, vál. párja 8 és —.lá
Imperialsajt lerfin.. (i drb 1/iu
Gorjonzola valódi, klja . . 1.~Á>
Camentciti valódi. 1 drb —.65
Chocoiadciéme-bonbons

•>/2 kilója — .90
Sialoncrcme-bonbonsVak. —.SO
Az áruk vegyesen is rendelhetök.
Vidékre mindent fagymentesen
ingyea csomagolva küldök a
pénz elöleges beküldése, esetleg

utánvétlel.
Béutotos árlap Ingyen.

Pintér Gyula
cs. tt Ur. IIIHI IBuerkereskedS
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hirataloban.

VIII, JWkörut SS. ssim



Csütörtök, január 5. ORSZÁGOS HIRLAP Budapest 1899. — 15. oldal.

Elöfizetési ára

egész évre

postán küldve.

"Sorsolási Közlöny"
XIII. ÉVFOLYAM.

Hiteles sorsolási értesitö és utmutató magánosok részére értékpapirokat illetö ügyekben. Nélkülözhetetlen
tanácsadó mindenki számára, akinek értékpapirjai és sorsjegyei vannak. Megjelenik havonkint 2—4-szer.

Sorsolási értesitöje pontosságra és megbizhatóságra nézve a legelsö helyet foglalja el az összes e
néma lapos között s gondos egybeállitásban közli az összes hazai és Jelentékenyebb külföldi sorsjegyek hu-
zás! lajstromait, a hátralékok, vagyis eddig fel nem vett nyeremények Jegyzékével együtt

A "Sorsolási Közlöny" Ingyenms! éxletG! adja elöfizetöinek az osztálysorsjátek hivatalos nyeremény-
lajstromát, agy, kogy a .Sorsolási Koilöcy.2 elöfizetöi teljesen hiteles Jegyzéket kapnak az osztálysorsjáték-
nál kihuzott számokból. £ lajstromok egyenkint vásárolva, egymagukban is többe kerülnének, mint a .Sor-

solási Közlöny" elöfizetési ára, mely
pkW egé 9* évre esek egy f er Int. ~M

Mindem eMaatofijj— kapja u ism-n szoló Sormoléml Evkm'ayvat, mely a többi kart oaattlysortlegr elöjefTitsi l&pokat
ea tz vmztuijrmanJátéM méawxmrO lamartatéaét tartalma***. ElöOzetések legczéluerflbben postautalványnyaL

B E I M E L L A J O S bankházához, a "Sorsolási Közlöny" kiadóhivatalához
IV., Kmcrnkmmétl-mtaxa 13. IntéxendSk.

Elöfizetési árak

egész évre

postán küldve.

Az ORSZÁGOS HIRLAP hölgyközönségéhez!
Megjelent

a legszebb divatujság, a

ANCZIA DIVATLAP
az "Országos Hirlap," divatlapja

Szerkeszti: WOHL JANKA.
A ,Franczia Divatlap* ugy szerkesztésében mint kiállilásábaa olyan ujitást jelent, mely a divat-irodalom minden eddigi termékét fölül-
mulja és a hölgyközönségnek min<tefi elképzelhetö divatkérdésben olyan tanácsadója, amilyen magyar nyelvén eddigelé raég nem jelent meg.

%ft—'. és pedig minden hó 1-én és 15-én jelenik meg ^ terjedelme számonkint 13 oldal; minden egyes száma egyaránt
nöi divat minen ágára, a y f rwfcdnratra és a kézimuakálara; nagy és jelesen szerkesztett szépirodalmi és köz-

haszna rovatot is tartalmaz, vájáraiul minden számban egy foMalólagos regényt közöl, mely ko&yyhrsiakiában nrcnitátva ivenkint két ktStetet ad j kópés
divatrésze teljesen Párisbas késsjü; Bámdea «*}n*—* kalsö lapja, tarákba belsö 4. i s 5. lap a qyönyörá szinnyomatu'képekkel lesz dizit/a, lg/ teUál

franczia divatlap
den szám bárom oldala* taxtabaas kepéket; minden második számához ingyen adunk egy életnagysága kivágott

Dtvsilap" u összes magyar divatlapok köit a legolcsóbb.

( mia-
szabásmintát; a "Franczia

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr, félévre 1 frt 80 kr, negyedévre 90 kr
ny az Országos Hiriap el£»fizetöii*els: X -

A .Franczia Divatlap* elöfizetési ára az Országos Hiriap elöfizetöinek:

Egy évro S férimt, fétévrm f fórint SO krajczár, negyaáóvrs 75 krajczár.
As Crszigos Hiriap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára

Egy évra 17 frt faktorra a frt BO kr, aagyad évre 4 frt 2* kr, agy kora I frt 48 kr.

Megrendelhetö;; .
"ORSZÁGOS HIRLAP" kiadóhivatalában,

VIII., József-körut 65.

Hogy nyerte Csillag Anna
Csillag Anna asszonynak egészen rövid, csak 30 czm. hosszu haja volt

és fejének idegbántalmai nagy szenvedést okoztak neki: e baj következtében
haja teljesen kihullott; ekkor az a véletlen jött közbe, hogy öt megszólitá

egy polgárnö, aki Csillag Anna iránti részvétböl azt kérdette töle: "Mi tör-
tént veled, gyermekem, miért vagy ugy leverve, mondd el nekem a te szenve-
désed okát, én jó asszony vagyok, segitek rajtad". Ez rögtön arra inditotta
Csillag Anna a.-t, hogy a jó asszonynyal mindent közöljön, amire a polgárnö
ezt mondta: "Nézz rám, gyermekem, én ma 85 éves vagyok; láttál te már
az életben olyan hajat az én koromban, amilyen nekem van, ugyebár nem.
Hogy honnan van ez, nindazt el fogom neked mondani, de nagyon kell figyel-
ned rá. Én egy kenöcsöt csinálok neked, amelyet te ugy fogsz késziteni, ahogy

én azt megmutatom neked ; ez növényekböl és füvekböl áll és azt fogod min-
dennap használni s már az elsö nyolcz nap mulva nem maradhat el a biztos
siker."

És ugy volt. Csillag Anna, megtanulta a titkot s az általamondott növé-
nyekböl kenöcsöt készitett magának, amelyet mindennap használni kezdett
és a 8-dik napon föfájása egészen elmult; a hajkihnllás teljesen megszünt, igy
tehát oka volt a legnagyobb örömre. mely öt arra inditotta, hogy tovább
használja a kenöcsöt és 14 havi használat után elérte Csillag Anna asszony

az ö hosszu, óriás Loreley haját, amely ma már több, mint 1 m. és 85 czm-nyi hosszu.

Mialatt Csillag Anna asszony az általa, készitett kenöcsöt csak önmagá-
nak használta, több hölgyismeröse jött hozzá, akiknek hasonló fájdalmaik

Mialatt Csillag Anna asszony az általa, készitett kenöcsöt csak önmagá-
nak használta. több hölgyismeröse jött hozzá, akiknek hasonló fájdalmaik
voltak és öt megkérdezték, hogy mikép kapta az ö szép, hosszu haját.

asszony hosszu haját ?
Hogy még több meggyözödést szerezzen róla. Csillag Anna az ismeröseinek

adott e kenöcsböl és csodák csodája, a kenöcs sohasem tagadta meg hatását
s mindennütt a legfényesebb eredményei voltak, amelyek öt arra inditották,
hogy a nagyrabecsült közönségnek a kenöcsöt hozzáférhetöbbé tegye, mert ez
jótétemény, amelyet Csillag Anna asszony csak oly módon gyakorolhat
hogy kenöcsét tégelyenkint 1, 2, 3, és 5 forintért mindenkinek hozzá-
férhetövé teszi, melynek központi gyári raktára B é c s , l., S e i l e r g a s s e 7.
sz. a. van. Csillag Anna asszony haj-és szakálnövesztö kenöcse a legmagasabb
körökbe is bejutott és mindenfelöl a legnagyobb dicséretekben részesült, ugy,
hogy fejedelmek, föherczegnök és a legnagyobb diplomaták is indittatva érezték
magukat, hogy neki a szép és hasznos találmányért dicsérö iratokat küldjenek.
ugyszintén az egész müvelt világ által is beküldetnek mindazok részéröl, akik
a Csillag Anna-féle kenöcsöt használják.

A Csillag Anna-féle kenöcsöt fölösleges sok magasztalással elhalmozni,
mert e kenöcs önmagát dicséri, ugy, hogy egy vevö száz meg száznak ajánlja,
mert mindenki, aki ezt, használja, kész a tiszta igazságot megmondani, hogy
ez az egyedüli biztos szer, mert ezt siker koronázza. ' .

Mindenki, oki még nem szerezte meg a kenöcsöt, vegyen egy
tégelyt belöle, hogy annál hamarább meggyözödhessék annak
igazi hatásáról és Csillag Anna asszony meg van róla gyözödve,
hogy mindazon hölgyek és urak, akik ezt megrendülik, meleg kö-
szönetnyilvánitásban fogják öt részesiteni.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI
Minden szó t krajczár. Kiadóhivatal: Elöre fizetendök készpénzben, levélbélyegekban vag>

postautalványon.

könnyen kiszámithatja az apróhirdetés á r á t . ,

LEVELEZÉS

Jtev-york kávéházba szombaton egész éjszaka ál-
talam bámult szép barna hölgyet igen

adjon alkalmai a találkozásra és irjon e lap
kiadóhivatalába .Bámuló* jelige alatt. 7386—1

Közömbös lélek. Édes szivem, hiszen csak én
várom türeüáetleflüJ, hogy jelt

adhassak magamról! Talán egy pár nap I B H ^ " Ször-
nyen vágyódom maga után. 2535—1

Jlcrknr Sziveskedjék atkáimat adni, hogy leveleinket
• kicserélhessük czimema régi — Dénes.

2537—1
s)á)t*tnti>4tH • Képzeld édesem, ma kaptam meg a
P c i l l i d f t a l u . deczember 14-én keit iereleesledet
En nagy örömmel bontottam fel leveledet s gondoltam
ma végre válaszol és mennyire meg voltam lepve, mikor
a már rég elveszettnek hitt leveleeskéd jutott kezeim-
hez. De tudod fiam, méjr annak is ör£iI£etniT mert több
oly dolgot tudtam meg belöle, amiröl eddig tadomásom
nem volt. Mikor fogsz már irói ? Kiváncsi vagroi r á . . .
Csókol müliCszor M. . 7312—1

ftt*0ff0t1f Olvastam soraidat. Te kis botólaái nem
V l t y t ü l * hiszed még mos se, hogy em iégeü igeo
igen szeretlek. Hogy nem matatom, kat én nem küld-
hetek neked mindennap egy olyan csokor virágot, mint
te ! Igazán kellemetlen helyzetben vagyok és _ nagran
szeretnék veled beszélni mielöbb. Irj a régi helyre
levelet csekoló és téged igea szeretö. Szerelmednek.

7316—1
2 Legközelebbi hétfön levéL;

2539—1

HÁZASSÁG.
gyógyszerész, ismeretség fiiámyálisn, ez uton
szeretne megismerkedni egy csimos, háziasan

nevelt fiatal katholikus leánynyal, házasság czéljából.
Mec&leJö ixozüiaün\Ta reflektál.* Leveleiket .Sükei* jelige
alatt továbbit a fejnJóhivatai. ?38>Q—2

ÁLLÁST KERES.
Vsn^vSÁtrót i i ic 'e^ny elszámolásra, keres cscwffge-
•wallUfclURKpCi vagy füszerüzletef. Esdles; alkal-
mazást bármily tisztességes üzletben oznt feliró- vs fy
elárusitónónek. Szives megkeresésekéi kfer vKaoezio-
fcépes" jelige alatt a kiadóhirataRra. 7148—3

házvezetönöi
ki S évig mint anyabelyeEtes P'gy IIÉLEEKLIB volt atta[mázva.
Minden tekintetben mcjbizhatü', kitüiQLÖliiziHî itváffiToSkkaJ
rendeikezik, a gyermekeket nagy ori* szereti. Gazdaság-
ban, baromfitenyésztésben jártas. Czim a kiadóhivatal-
ban. . 7260—3

--gy idöszaki laphoz szerkesztöiül, Tagy nmmnlat--
_ • társut ajánlkozik kitünö szakember. Fsrólffg

azok expediálását is elvállalja. Ajánlatok a Ikiadóha
"Heti lap' czimen kéretnek. , ©130—3

állast keres heirvbean vagy vidéken
jó családból valo izraelita árvaiány.

ÁLLAST KAPHAT.
irodahui vállalat keres ügyes, szakképzett

CI utazókat Kik e téren már müködtek,
elönvben részesülnek. Bizonyitványt és ajánlatot ,N.
O.» jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. 7222—4

ftmrMoSli irodába kerestetik keresztény kisasszony,
HQJrCVl ki németül és magyarul jo l ' sztenografál
és szép irása Tan. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbit
,Dr. S.' jetige alatt 7204—4

BIRTOK-ELADÁS.

birtokomat•fflfstlli IrirtaifAmat szeretném elcserélni egy
JllJVlil U i n O l U U l budapesti házért, melyhez
egy pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
hivatalba kérek .Birtokos" jelige alatt 7226—6

HÁZ- ÉS TELÉK-ELDÁS.
*I *** a ^!- kerületben, magasan épült, szabad

j kézböl családi viszonyok miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 7002—7

a község legszebb helyen két sarok és
egy közép telek eladó, igen ölcsó árért.

Ajanlatokat a kiadóhivatalba kérek .Ölcsó telek" jelige
alatt. • 7208—7

ELADÁS.

TUSZ* jelige alatt 7116—8
fa ea ixéiQilet, a bélvárosban eladó
Czim a kiadóhivatalban. 6918—8

•jraiaijkocai nagyon olcsó áron eladó, minden
üzlethez használható. Czim a kiadóhivatalban.

7Q42—8

KIADÓ SZOBÁK.
Elorozott különbejáratu hónapos

5 J szoba, csakis tisztességes hölgynek,
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 2525—10

családnál egy különbejáratu szoba az
) Eötrös-ntczában egy-két ur részére tel-

jes ellátással kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 6760—10
szépen butorozva, különbejá-

J] rattai, Eölvös-utczában, L em.
Andrássy ut közelében, 12 irtért kiadó. Czim a kiadó-
hivatalban. 7302-^-10

egy kis tiszta különbejáratu igen
csinos szoba* olcsón kiadó. Gzim a

6823—10
f a l f Á l a r c a } keresek egyéves önkéntes, fiam mellé
A4MI1O1 M l egy csinos kétablakos udvari szobába;
gázvaágitássa], kitünö ellátással együtt csekély 30 frtért.
l i f t és telefon a házban.'Czim a kiadóhivatalban.

- • ^ . ,-• "" •• .- ' "--'\ \ - * v . 7266^-10

egy kényelmes 2-ablakos utczai
J p s?oba kiadó, teljes ellátással
együtt havi 45 forintért Czim a kiadóhivatalban.
2_ 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 forintén
kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

6826—10

butorozott szoba, kétablakos, a dohány-utcza-
ban, második emeleten, elöszobával, lépcsö-

házbeli különbejárattal, olcsón kiadó. Czim a kiadóhi-
vatalban. 6920—10

elegánsan

KIADÓ LAKÁSOK.

fi Népszinházközelében egy szép földszinti
m w m lakás, mely áll 3 utczai, 1 udvari,
elöszoba, konyha és fürdöszobából, olcsón kiadó. Szives
megkereséseket a kiadóhivatal továbbit "Uri lakás"
jelige alatt. 7210—13

HITEL—PÉNZ
V i * adna 3000 frtot kölcsön biztos állásu uriembernek,
• * • havonkinti részletfizetés mellett. Ajánlatok a kia-
dóhivatalba kéretnek .Biztosan" jelige alatt. 7196—14

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
irAftóttlb mühelynek, divatszalonnak,
JlUUdlWM, oyyloti helyiségnek, vivóte-
fentnek, magániskolának vagy nagy
Jakámnak alkalmas nagy helyiség I-sö emeleten
azonnal kiadó. Czim a, kiadóhivatalban. 3662—17

Nagy bolthelyiség
kiadóhivatalban.

a József-körut legnagyobb for-
galmu helyén kiadó. Czim a

4706—17

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

i i a t a i ember ebedkosztot, esetleg
| vacsorát is keres egy intelligens

családnál a Mária-Terézia kaszárnya közvetlen szom-
szédságában. Szives jnegkereséseket az ár megjelölésé-
vel kérnék" a kiadóhivatalba ,Élelem" jelige alatt.

/ 7150—18
lakás kerestetik a körutak valamelyikén,

J mely 5—6 szobából és hozzátartozó mellék-
helyiségekböl és lehetöleg 2 elöszobából álljon. A lakás
az I. emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretaek "Földbirtokos" czimen. . 7162—18
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Alkalmi ajándéknak legalkalmasabb a könyv.
Legszebb mesekönyvek és Ifjusági iratok. Diszes kötésekben.

Antlersen m&s.-/. 4 -eörét i i t ü s x M a á i s
— 3-auirétü k i a d á s . Kötve . . . .
Bana J. Magyar L . u t a z á s a i .
Bartus E. A g y é m á n t T S l s . ~"
Beckstrin / , . Kgys /er volt,, h o l t s m VJlt . . .
Bennfforff P. A z ' e z c r e g y é j r e g é i . K a t * ? . & * á r ö f i
— 4-edrétü i t ^ z k i a i f ü . . . . . . . . . .
Bentrfr R. <iyi>rm>'fcck ö r ö m e , EtbesEeiésefc . .
Barn^ct. E\is it>iif. Küive . . . .
— S a r k a történi , t i . . . . . . .
f'tiri^rcsn V. Kulumbi i* Kris tóf . .
Itotitft't ,-t. h^v h i v ó tö("tézre-ti?'. Katiig-
li'-ti tyüi:.•>.-,• .i hti-i'rj u!a.i"hai lt>sas •£**& fe

frasti JI. \z -,.tol>ó l a n t o - . " . . . .
trenir. f * y \ :JutH U.is
f:'T~r.'trj . : . Az t.iiib'^cisei
firurriissarj •/. Pi-I T a it.

Ur aff Y. Keg*fc .
fiey Vi.r.sc.<. Ötven

1.40
1.2*
3.40
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1JM
1.40

—JBO
—JA
13i
2,50
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i.40

2.40
Z.40

Miiidesyik -t—t kt-ppeE eüii^s. Katee 1—I t a
1- •-":oifair.ni tm restség. - i . MizttüemM saját
cséjenek kovácsa. — S - A ben iaJKa. — -i_ Háia és
•tfstoflás. — j . Saannka. — ti. A já fe. — 7. A

. smiem. — 3. KIIISDI és i»sér6IEIif. — 9. Bei

lt>. U i i j á t y Ft»riw. — l I . Az eaniüf j sSz taa . — 12
A m i Ly^resá. - 12. S f ó z s . — 14. Te£E
tür:<-Q^i€. — 1". irieii~my esiber TriindfMit f
litin h.rja. -- US. Követi a jat és tsiaes nS tuta-
• i i iBT-.tt̂ I. - IT. A j i k t e f ó

f
E a j f a r tectensetiét. . . .

— V- i.ÁKtit-. t i e t»«te
— Erzs<»i»e[. Történew ireartfj . . . . . . . .
— X a x r s i kiritYtik ea Be-wk csaibafcz . . . »

-Jta

IM

uo

Legszebb - -" , . ,. . .
JjadfFig Jnlii. \na&>t az uUélea. üt elbeszéié* .
Maroe-JCeid. Vilmos & kmjusinas
— A staiprató*"
— A TBziSM .

Mikszáth K. A két telduidiák .
— Táras d mgfek. .
-— A kis práüás . . . . . . . .
— Mg^rarorsráz lovajvá ai . . . .
Muncbhxns^it t4trö. a I!I:v> füllentö ksiundjai .

.. !-s:njai. binjai. rsclei és bohóc
sá=ai . . .

J-'r. A r.:kkaat hagyatéka
— We*i?e EnyEja oo. F>za£- *<is De'-Auicrikából
— Bfovn AodreTr, a iürö« kém .
— JÓB. * fetisvjk-.rüö luüaiidjaia
Jtobin Hüid. A kél t-.i'.v^r . . a
K o b i a s r j r B a z i f j a b b i k . . . . . .
Sehaxz Wrida. Tizeakci elbeszélés
— Jö leánykáknak * . . . .
Schmidt Krist&f. A husvéti tojások cs St más elbeszélés
_ Tumukbs ic i Róza é* négy más elbeszélés . . . . . .
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A nagy krach!
V e w - T o r k é» Xacudon az e;irópai szárazföldöt sem
hagyták kiméletlenül es igy egy nagy ezüstáru-gyár
kényszeritve lön egész készletét a munkaerönek nagyon
csekóiy megtéritése ellenében eladni. En vagyok felhatal-
mazva ezen mesbizás kefesztüiviielére. Ennéliogva min-
denkinek megkaltiöin a kövelkcTiö tárgyakat csupán

frt e.SO megtéritése ellenében, és pedig :
6 drb legfinomabb asztali kést, valódi angol pongérel,
C drb amenk. szabad, ezüst villát egy daráiban,
0 drb amerikai szabadalmazott eziist-eyökanalat,

12 drb amerikai szabadalmazott ezüst-kávéskanalat,
• 1 drb amerikai szabadalmazott ezüst-levesméröt,

1 drb amerikai tza!;ada!n:azott eziist-tc.jméröt,
5 dib amerikai szabadalmczott ezüst-tojás-kehelyt,
6 drb angol Vicloria-alsólálczát,
2 drb feltijiöst kcJto asztali gyertyát ártó t,
1 téászür-il"
1 drb legfinomabb czukorhinlöt.

4 4 drb összesen csak fr t 6 .60 .
A fenti üsszes 4 4 tárg)' o/elött 40 forintba került és

most ezeK frt 6 .60 minimális áron kaphatók. — Az
amerikai szabadalmazott ezüst teljesen fehérércz; mely
az ezüst-szint 25 ivig megtartja, amiért jótüiáj váilai-
U'Jk. A legjobb bizonyiték, hogy ezen hirdetés

nem
alapul, mely szerint ezennel nyilvánosan kötelezem maga-
inat mindenkinek, akinek az áru meg nem felel, az összeget
minden akadály nélkül visszatériteni; és senki se mulassza
el tzca kedvezö alkalmat, hogy ezen dlszgrarnitor&t meg

. nézze, mely

menyegzö és alkalmi
•Jáadtenl mlndan Jobb háztartás rószóra kiválóan al-

kalmas. Kapható csupán :

A. HIRSCI5SER G's
d. vereinigrtsn amor, Fatent-SUb«r-

-waareai'abri^en.
Wiw, IL, Bemtrandstrassa 13/0 Tslspfion Nr. 7114.

Szétküldés a vidékre utánvéttel vagy az osszág elöleges bs
kOldésérel. Tisztitó Tjor hozzá IO brajozár.
Onk m mo«ékelt" yégjegrygryel volödl

(egészségi érez.) \
Kivonat az eliainoxo iratokból.a

Kflldeményt megkaptam s meg vagyok elé , A
eed»e : kerék még ê y küldeményt 6 fii 60 krért. i»«
Kolozsvár, Bárd Binffyné. * 1

A kflldeményt megkaptam s azzal megvagyok elégedve
"Ltid, 1898. szept. 1. O. Cbotek-Ondenua grófnö.

A készlett legr.agpobb megelégedései kaptam; kérek méc
eCT aatfebb küldeményt. Budapest, n.'. Fö-utcza 7;

Sr.Falkorl Alajos , et. és kir. katona erros.
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