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Cserepek.
Párisban tegnap nagyhirü esemény

dőlt el. Mü-birokverseny a világ cham-
pionságáért. A dijat Pons nyerte meg,
egy hatalmas franczia legény, akit mind-
nyájan ismerünk a városligetből. Min-
denkit letepert, s aki erősen ellenkezett,
az most kórházban van beszakadt gégé-
vel, vagy benyomott mellkassal. Pons
pedig a világ-champion.

A magyar ellenzék is kivivta ma a
championságot az obstrukcziók mezején.
Ha a história juryje nem itéli oda neki
az elsö dijat, akkor az a jury nem érdemel
egyebet, mint hogy a nyilttérben kiszolgál-
tassak a közmegvetésnek. Mert hiába hen-
czeg Bécs, hogy ott tentatartőkat is haji-
gáltak ; hiába reklamálja Bukarest az
elsőséget, mert ott két fejet betörtek;
kiabálhat a kis Nis, hogy az ő szkuptsi-
nájából lepedőben vitték haza az elnö-
köt ! Ez mind semmi. A magyar ellenzék
meg tudta csinálni, hogy nincs is elnöke
és nem is lesz egyhamar; ö nemcsak
fejeket tör be, hanem egyszerüen lefejezi
az egész parlamentarizmust és ha már
dobálózni kell, kihajitja az ablakon az
egész magyar alkotmányt.

Pedig mindez a régi siker valósággal el-
enyészik a inai diadalok melleit. Itt már se-
gitségül jöttek a modern technika vivmányai.
És ezekkel egyszerüen csudákat lehet mü-
velni, amikről a régi parlamenti élet apró
Pitijeinek még csak sejtelmük se volt.
Azok az éhenkórászok diligence-on utaz-
tak, mi meg villámon, de azért, ha kell,

a lassusággal és visszahaladással is le
tudjuk öket főzni. Hát tudták azok a
módját annak, hogy lehet a tegnapi ülés
jegyzökönyvének hitelesitésével az egész
jövö hetet agyonütni? A szerencsétlen
ignoránsok.

Pedig olyan egyszerü az egész. És
az idea se uj. Csak bátorsága nem volt
még parlamentnek, hogy megcsinálja.
Az a herosztrateszi bátorság, hogy kiér-
demelje ezen a téren a világ-champion-
ságot.

A képviselőházi ellenzék ma tiz név-
szerint való szavazást követelt. Ilyenfor-
mákat: ülés-e, vagy gyülés, amit tarta-
nak ? Befejezik-e, berekesztik-e, vagy be-
zárják-e az ülést ? Ház-e a Ház, vagy
képviselőház? Elnök nyitotta-e meg az
ülést, vagy korelnök?

A névszerint való szavazásokból le-
morzsoltak négyet. Maradt még kétannyi
szombatra, s még a mult keddről is van
nehány szavazási restanczia. Szombaton
majd megint provokálnak vagy husz sza-
vazást. (Hiszen nem kell hozzá egyéb,
csak husz bianco-aláirás, még pedig
olyan aláirás, amelyért az ország fizet.
Világos tehát, hogy az ellenzék megol-
dotta a modern technika segitségével azt
a problémát, hogyan kell a parlamentet
igazán, szavazó-géppé átalakitani. (Eddig
csak csufolták annak.)

Ez a helyzet ma tehát megvan. Per-
fekt és eltagadhatatlan. Le kell tehát
vele számolni.

Lássuk elsőbben, hogyan fogja föl

az ellenzék ? Ujong. Örül neki, mint vak
a garasnak. Hogy miért, az örök rébusz
marad. Mert rosszabbá a helyzetet nem
tette. Nem is tehette. Kevesebbet a kép-
viselőház ezentul se végezhet, mint ed-
dig. A semminél nincs kevesebb. Az al-
kotmányból se vehet el többet egyha-
mar, mint amennyit már elvett. Mit zuz-
hat össze egy pohárszéken, ahol már
csak cserepek vannak ? Csakis cserepek.

A többség ma már nem veszthet
ebben a harczban, az alkotmány se, az
ország se. Csak nyerhet. Az obstrukczió
főorganuma pedig csak a rombolás deli-
riumában hallhatta azt a nyilatkozatot a
szabadelvüektől, amelyet mai esti lapja
lenyomat:

— Most már véget kell neki vetni.
Egy-két nap alatt vagy legyen kibonta-
kozás, vagy ott hagyjuk a szabadelvü
pártot.

Ilyet nem mondhatott józan ember.
Aki a szabadelvü párton értelmesen
fogja fel a helyzetet, csak igy gondol-
kozhatik :

Az országnak a technikai forma
mindegy. Az obstrukczió mindenképen
gyilkos betegség, s ha már minden-
áron el kell viselni, a második forma
a kivánatosabb. Ez olyan, mint a zenélő
óra, mindennap felhuzzák és minden-
nap ledarálja a maga nótáit. Kinos
hallgatni, de előbb-utóbb meg lehet
szokni. És ha sokáig tart, ugy járhatnak
vele, mi a József-körut lakói a mi ro-
tácziós gépünkkel. Az elsö éjszaka

A nagyszakállu Borcsánszky.
Irta: Mikszáth Kálmán. <3)

Ezer meg ezer aprósága a diák-életnek
szökött elém, a eserebogár-malmocska, a füz-
faháncsból csinált kis sip, a parittya, melyből
a városka kutyáit infesztáltuk, a kanpaverök,
melyeket a hónunk alatt czipeltünk, a zsindely-
puska a hegyes nyillal — azzal lövöldöztünk
a Zeheriné nénémasszony libáira. De ki birna
véges-végig elszámlálni a diák-évek örömeit.

Mint mikor a vén asszony száritott virá-
gokkal telerakott imakönyvében lapozgat, olyan
érzelmekkel ögyelegtém még egy darabig az
utczákon. Itt a füszeres bolt, ahol a szentjá-
nos-kenyeret és a krumpli-czukrot vettük, meg
a gombostüket a rovarokra. Ennél az ablaknál
egy szép szőke leány kötögetett, mi nagyobb
diákok "glaükopis Athéné "-nek hivtak egymás
közt. (A szöszke Athéne volt az egyetlen asz-
szony-személy, akit ismertünk.) Szemem most
is epedve pislant fel megszokásból, de most
üres az ablak, üres, üres. Hol lehet már azóta
a glaükopis Athéné?!

Igy elmélázva a multakon, egyszerre
elémbe toppan, akárcsak a gyorslábu Achil-
leüsz, a föispáni hajdu.

— Ö méltósága várja már a képviselő urat.
— Hol?

— A czukrászda előtti padon.
Megnéztem az órámat, csakugyan a va-

csora ideje, de meglehet azt látni óra nél-
kül is a városka sürgés-forgásán. A petróleum-
lámpákat kezdik meggyujtani, a kofák csoma-
golnak szerte a piaczon. A vidáman ugrándozó
csizmadia-inasok kezeiben nagy kenyérkaréjok
jelennek meg rithmikus mozgásban azon fél-
körben, mely a kéz szokott helyétől a szájig
visz. a majszternék szemérmetesen a kötényük
alá takarva viszik a vacsorához való nedveket:
sört vagy bort — amit nehezen vár már ott-
hon a gazda.

Egy pár percz mulva ott voltam a czuk-
rászda előtt, akol a főispán várt a padon
ülve. erős beszélgetésbe elmerülten egy, az
ajtóban álló, fakó arczu sovány vén asszonynyal.

— Nos — szólt, mihelyest megpillantott
— megnézted a fiatalkori emlékeket?

— Meg.
— Mind ?
— Körülbelül.
— Egyet azonban még mindig mutatha-

tok. No. nézd meg jól a teensasszonyt!
Megemelintettema kalapomat és meg-

néztem, ő szintén reám mereszté fénytelen,
mocsárszinü szemeit, nagykiváncsian, szuró-
san, mintha le akarná velük kaparni huszonöt
esztendő patináját, kormát rólam.

Derengett valami nekem is, mintha a
ködön át ismerős arcz próbálna kifoszladozni,
de amig egy vonáshoz kihuztam a másikat,
hogy egy beállitsam, rendesen összeomlott az
egész.

— Ejnye — türelmetlenkedett a főispán
— kihez irtad azokat a szép verseket ? .

— A verseket — dadogtam és a szájam
bambán, tehetetlenül maradt nyitva.

— Hát a Szabó Ilonka . . .
Micsoda? A Szabó Ilonka? A "Glaüko-

pis Athéné"? Épen tiz percz előtt gon-
toltam rá.

— Lehetetlen, lehetetlen . . . . Azaz,
örülök.

— Ugy-e, hogy megváltoztam ? szólt a
czukrászné egy mély, bánatos sóhajjal. Ilye-
nek az esztendők . . . az esztendők!

Bizony, az esztendők hogy eljárnak.
E melancholikus hangulatba beleszólt a

piacz közepén álló katholikus templom tor-
nyából a harang régi, ismerős hangjával, egész
lelkemet átjárva.

A főispán felkelt s az ódon toronyra
mutatott:

- Blabunka szólit. Hallod a harang-
szót? "Kész a vacsora — kész a vacsora."
"A Hanka térit — a Hanka térit." A haran-
got is meg lehet tanitani, mint a papagályt.
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kétségbeesetten futkostak az emberek és
a hajukat tépték, mikor a hatalmas
gép megindult. Ma már nem tudnának
aludni, ha a rofácziós nem járna.

Hordozzák körül a kérdést az or-
szágban, mint hajdan a véres kardot:
Mi kellemesebb, egész nap szavazni,
vagy egész napokon át Sima Ferenczet
és Sághy Gyulát hallgatni ? Mindenki azt
fogja mondani, hogy a szavazás a job-
bik baj. A szavazógép nem mond bo-
londokat, nem szór sarat és rágalmakat,
nem okoz emócziót se a Házban, se az
Országban.

Igen, az országban. Ott okoz majd
változást, de nem olyat, mint várják az
ellenzéken. Ott ma még talán van hive
az obstrukcziónak. Hogyne volna? Min-
denféle ember van tizenhat millió között,
nazarénus is, nemzeti párti is, szocziá-
lista, mellbeteg, holdkóros cs obstruk-
cziós elvü is. Nincsenek nagyon so-
kan, * de azért vannak, akik élvezettel
olvasták a lapjaikban egy-két kiválóbb
ellenzéki ember beszédét. Azok táplálé-
kot szivtak ezekből a beszédekből, ra-
jongtak értük és hittek is bennük. Vajjon
a szavazásoknak is ugyanigy fognak-e
hinni? Az Apponyi beszédénél sziveseb-
ben veszik-e majd a Hock János kérdé-
sét: ülés volt-e, vagy gyülés? Ebböl
fogják meriteni a hitet és ellenzéki szel-
lemet?

Nem. Ne ujongjanak az uj vivmá-
nyoknak, mert azok az obstrukczió ha-
lálát jelentik. Ezért nem fog lelkesedni
a szélsőbali se, hanem megutálja és meg-
undorodik tőle.

A kormánynak pedig mit árt? Tör-
vényt kapni eddig se tudott, ezután se
tud. Kormányozni most is kell, ezután
is kell. De bizonyos, hogy nyugodtab-
ban, higgadtabban, megfontoltabban vé-
gezheti nehéz és óriás felelősséggel járó
munkáját, mint az olyan időkben, ami-
kor a zsilip-őrök megnyitják a föld alatt
futó csatornák összes zsilipéit és ráeresz-
tik a szennyes áradatot

A próba bevált. Ha már minden-
áron országos csapást kell eltürnünk, ha
a nehéz betegség elkerülhetetlen, akkor,
tisztelt: ellenzéki pártvezér urak: marad-
janak meg a modern technika legujabb
vivmányai mellett.

A politikai helyzet
A folyosó uralja a politikai közvéleményt,

mert a Ház tanácskozása most már teljesen a
feje tetejére van állitva. Az ellenzék prokla-
málta a parlamenti forradalmát és a mai nap-
tól kezdve lehetetlenné tette a rendes tanács-
kozást. Hiábavalónak bizonyult minden kisérlet
a béke létesitésére, mert az ellenzéknek harcz
kell minden áron.

Ez a képzelhetetlen, de tényleg beállott
helyzet orvoslást igényel, még pedig sürgös
orvoslást. Ezt óhajtja még az ellenzéknek is
az a részé, amelynek nem telik öröme á logis-
lativa orgiáiban.

Ha nem csal minden jel, ez az orvoslás
sietve fog jönni. A napnak legfontosabb ese-
ménye legalább erre enged következtetni.
Báró Bánffy Dezsö ina este Lukács László
pénzügyminiszterrel felutazott Bécsbe, hogy hol-
nap ö felségétől jóváhagyást kérjen azokhoz az
előterjesztésekhez, melyeket a tegnapi minisz-
tertanács megállapitott és amelyeket a kép-
viselőházban ma történték sürgősen megvaló-
sitandóvá tettek.

A legközelebbi napok tehát valamely
irányban meg fogják hozni a kibontakozást.
Nem hisszük, hogy a kibontakozásnak és a
módja kielégitené az ellenzéket, de ex kény-
telen lesz beletörődni, mert ha valaha, ugy
most lett aktuális a Moliére-idézet:

— Te akartad, D a n d i n György]
A nap politikai hireit a következőkben

foglaljuk össze:
(Bánffy Bécsben.)

B á r ó B á n f f y D e z s ő m a e s t e
B é c s b e u t a z o t t . Hir szerint elkisérte
őt L u k á c s László pénzügyminiszter is. Ez
a mai politikai nap nagy hire.

Beszélnek arról is, hogy ezt az utat egy
megbeszélés előzte meg, amelyet a miniszter-

elnöki palotában tartottak s amelyben a kabi-
net több tagja s a disszidensek néhány ve-
zetőembere vett részt. Hogy ez a megbeszé-
lés határozott-e valamit, vagy azt határozta-e,
hogy nem lehet határozni semmit, az mélysé-
ges titok. Csak az az egy bizonyos, hogy
Bánffy Bécsbe utazott. Persze, hogy ehhez a
kormánypártban sok mindenféle kombinácziót
füznek.

(Két alelnök.)
Kombináczió az is, hogy berekesztik a

mostani ülésszakot és nyomban utána meg-
nyitják a következőt, ily módon legalább al-
elnököket választhatna a Ház, mert alelnökö-
ket az uj ülésszak első három ülésében kell
választani.

Persze nagy kérdés, hogy a jegyzököny-
vekhez füződő névszerinti szavazásokkal nem
lehet-e ezt is megakadályozni. Csakhogy ez
már egyenes lázadás lenne a házszabályok
ellen is.

(A kompromisszum-tárgyalások.)

A képviselőház folyosóján ma folytatták
azokat az érintkezéseket, melyeket a disszi-
densek keresnek az összes parlamenti pártok-
kal a parlamenti béke létesitésére. A "Magyar-
ország" közlése szerint különösebb figyelmet
ezek a csoportok keltettek:

Szilagyi Dezsö — gróf Apponyi Albert
és Andrássy Gyulával;

gróf Csáky Albin — Szentiványi Árpáddal;
Hieronymi Károly — Kossuth Ferenczczel

és gróf Andrássy Gyulával;
Radó Kálmán — Enyedi Lukács csal és

Chorin Ferenczczel;
gróf Andrássy Tivadar — Tisza Kál-

mánnal.
Később Szilágyi Dezsö a képviselőház

elnöki termében külön-külön pourparler-ket
folytatott Ivánka Oszkár, Szentiványi Árpád,
Kossuth Ferencz, Rakovszky István és Mol-
nár János képviselőkkel.

E beszélgetések lényege a parlamenti
béke létesitésére vonatkozó lépések meghatá-
rozása volt.

Ellenzéki oldalról azt jelentik, hogy az
előzetes tárgyalásokba bevont ellenzéki kép-
viselők kijelentették, mivel pártjaik ré-
széről hivatalos nyilatkozatok megtételére
vagy megállapodás létesitésére ez idő sze-
rint fftlhata>lmflgftggn| nem birnak, szerep-

— Hát a németemet hol hagytad?
— Azt az öreg Borcsánszky vitte el a

vármegye-kisasszonyokhoz."
— Hát az mi?
— Az a legtökéletesebb instituczió a

világon.
— Ugyan?
— Egy mediczina a legnagyobb be-

tegségre.
— Melyikre?
— A sikkasztásra.
— No, erre kiváncsi vagyok.
— Hja, sokat haladott azóta a vármegye.

Különben majd meglátod. De most már bu-
csuzz el, induljunk. Ajánlom magamat, teens-
asszony!

Köszöntöttem régi ideálomat, kinek nevét
annyiszor véstem a padokba, a fákba, a
Bonga-erdőben, kinek leheletét éreztem évekig
a tavasz édes fuvallatában, az akáczok
illatában, s ki most, hogy megjelent elevenen,
egy világot rombolt össze — ezer thémát ölt
meg bennem.

Busan bólintott a fejével fájó mosolygás-
sal. A Három kut-utcza szegletéről még egy-
szer visszanéztem. Ott állt még mindig a bolt-
ajtóban, az esti szürkületben, valami fehér
mozgott a kezében; talán észrevette, hogy

hátrafordultam és a kendőjével integetett, vagy
talán csak én képzelődtem.

— Férjnél van a czukrászné ? — kérdez-
tem utközben a főispántól.

— Özvegy. A férje meghalt. Egy öreg
lengyel, Blivinszky nevü.

— Gyönyörü leány-gyerek volt és módos.
Csodálom, hogy hozzáment a czukrászhoz.

— Azt hitte, hogy gróf, mert akkor min-
den lengyelben grófot gyanitottak.

— Grófnak adta ki magát ?
— Dehogy, czukrásznak adta ki magát,

de a leány azt hitte, hogy valami elökelő főur,
aki titkolja származását.

— Tehát csalódott benne a szegény glaü-
kopis Athene?

— Igen, annyiban, hogy czukrásznak adta
ki magát, de csak közönséges lump volt, aki
az asszony hozományát is elherdálta. Most csak-
ugy teng-leng a szegény Blivinszkyné. Mert itt
hurkát, kolbászt esznek az emberek és nem
tortákat.

Ezzel a beszélgetéssel épen odaértünk a
parochiára, ahol már együtt volt az egész déli
társaság. Blahunka elébünk szaladt az ambi-
tusra. Épen künn volt a Hanka is és a komon-
dorokat csititotta egy seprővel: " Csiba te ! Ered-
jetek! Kuss! Dögöljetek meg az öregapátokkal!'

Barátság.
Beleszerettem — de nem tudtam ezt A

szerelem talán csak a vágyakkal jön öntu-
datra. De én csak kiváncsi voltam reá, mint
ahogy kiváncsi az ember egy távoli csillag
pályájára, amelynek ezüstsugarain egy csön-
des este hosszan elmélázott. Ezek a sugarak
benne maradtak a lelkemben — és nem tud-
tam megszabadulni a gondolattól: hogy for-
rásukat meg kell ismernem. Meg kellett fejte-
nem annak a leánynak a lelkét De hogyan ?
Éreztem, hogy egy nagyon sulyos gondolatot
nagyon gracziozus formában kell kifejeznem,
ha jellemezni akarom őt. Báj és erő annyira
egyesült benne. Kutattam, magamban ez után
a gondolat után, de lehetetlen volt megtalál-
nom. Titok volt, mint minden ember lelke más
ember előtt. De a titkok megihletik az embert:
talán örök kutforrásai minden költészetnek.
Nem oldjuk meg őket —- de képeket rajzo-
lunk róluk.

A nagy orosz regények levegőjében van
valami melancholikus parfüm, ami mindig ugy
hatott reám, mint egy láthatatlan gyászfátyo-
los nő lehelete. Mikor első beszélgetésünk
után elhagytam ezt a leányt — ugy rémlett
nekem, mintha azzal a gyászfátyolos nővel
beszéltem volna. De mit gyászol ez a leány?
Mit gyászolhat ? Ez a kérdés kinozott egész
esti és azon éjjel álmomban egy siremléket
láttam, melynek keresztjét annak a leánynak
márványszobra tartotta átölelve — én pedig
előtte ültem és fürkésztem ezt a márvány
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lésük pusztán csak arra szoritkozhatik,
hogy a velük közölt módozatokat és ajánlato-
kat tudomásul vegyék, azokat pártjaik tudo-
mására hozzák, egyben pedig kijelentik, hogy
tudomásuk szerint a mostani kompromisszum-
tárgyalásokat az ellenzék is mindaddig, mig
a minden parlamenti béke elsö alapfoltétele,
báró Bánffy távozása, perfektuálva nincs, ko-
molyaknak nem tekintik. Ennek következtében
a mai nappal sem haladtak a kompromisszum-
tárgyalások nagyon előre, pusztán aziránt mu-
tatkozott némi hajlandóság, hogy az érintke-
zések az ellenzékkel is barátságosabb alapon
folytathatók legyenek.

Ellenben a szabadelvü pártban, az
a hangulat uralkodott, hogy a kompromisszum
lehetetlen és meghiusult. Mindenekelőtt azért,
mert nincsenek alkudozó felek. A disszidensek
tárgyalnak ugyan folyvást, bir szerint a kapa-
czitálás czéljából fel is osztották maguk között
a kormánypárt tagjait, de az ellenzék részéröl
még mindig nem tudtak mandátumot kapni.
A szabadelvü párt nem a disszidensekkel van
harczban, hanem az obstruálókkal, ezek pedig
még nem jelentkeztek béke-feltételekkel.

Söt alkalmasint nem is fognak jelent-
kezni, mert a feltételek legfontosabb pontja:
a kiegyezés tekintetében nem tudnak meg-
egyezni egymás között. E nélkül pedig nem
ér a béke semmit. Hir szerint Bécsben is ez'
a conditio sine qua non-ja egy esetleges meg-
egyezésnek.

Egyébként hire jár annak is, hogy a dis-
szidensek körében sincs nagy barátság. Egyik
részük fuziót akar Apponyiékkal, a másik ret-
teg töle. Persze, hogy az ilyen hiresztelések-
nek nem lehet valami sok hitelt adni.

(Békekötés elött)
Ma délután a kompromisszum-tár-

gyalások már komolyabb stádiumba lép-
tek s este már sok reménykedéssel be-
széltek a várható eredményekről. Ez a
kedvezö fordulat onnan keletkezett, hogy
most már maga a miniszterelnök is
résztvett ilyen békéltető tanácskozáson.
Ma délután ugyanis gróf Csáky Albin,
gróf Andrássy Tivadar és Szilágyi Dezső
fönn voltak a miniszterelnöki palotában,

és több órán keresztül tanácskoztak báró
Bánffy Dezsővel.

Korán volna még azt hinni, hogy
ezek a tárgyalások már is kézzelfogható
eredménynyel kecsegtetnek, vagy hogy a
minisztereklök azért utazott volna Bécsbe,
hogy az eredményről jelentést tegyen,
noha viszont nagyon valószinü, hogy
egyéb előterjesztései között a megindult
tanácskozásokról is emlitést fog tenni. Hogy
csak elvben történt-e közeledés, és prae-
liminárék beszéltettek-e meg, vagy már
behatóbb tárgyalás volt, még tudni nem
lehet. De a miniszterelnökhöz legköze-
lebb álló körök szerint biztosnak látszik,
hogy egy kompromisszum létrejövete-
lének eshetősége főleg a kiegyezési
javaslatoknak elfogadásától függ, még
pedig olyanformán, amint azok a mult
nyáron Ischlben a királylyal voltak meg-
beszélve.

(A Neue Freie Presse hire.)

A bécsi "Neue Freie Presse" ma reggeli
számában ezt a közleményt hozta:

Külön forrásból kapjuk a következő érte-
sitést:

Budapest, január 4. Jól értesült politikai
körökben a válság megoldását küszöbön állónak
tartják. E körökben ugy gondolják a megoldást,
hogy báró Bánffy Dezsö vissza fog lépni. Báró
Fejérváry honvédelmi minisztert fogják megbizni
a miniszterium megalakitásával. Az uj miniszte-
rium ismét a szabadelvü párt kabinete lesz. A
disszidensek vissza fognak tárni a szabadelvü
párt kebelébe és akkor kilátásba helyezhető gróf
Andrássy Gyulának és Szilágyi Dezsőnek, az uj
kormányba való belépése.

Ez a közlemény már a képviselőház ülé-
sén ismeretessé lett és nagyon élénk megbe-
szélés tárgyát képezte. A hivatalos czáfolat
nem is váratott soká magára. Még a délelött
folyamán jelentette a "Bud. Tud." : .

Egy bécsi lap azt a hirt hozza, hogy a ma-
gyar parlamenti válság megoldása közel lévén.
Báró Fejérváry elnőklése alatt egy kabinet létesül,
amelybe Szilágyi Dezsö és gróf Andrássy Gyula is
belépnének. A mint a "Bud. Tud." értesül, ily
irányu tárgyalások egyáltalán nincsenek folyamat-
ban, tehát az erre alapitott kabinetbe való belé-
pésről szóló hirek is teljesen alaptalanok.

Konstatálhatjuk, hogy az ellenzéken sem

talált nagy hitelre a Neue Freie Presse fel-
tünö közleménye, de a legjobban czáfolta azt
meg báró Fejérváry Géza, aki midőn közölték
vele, igy szólt: ,

— H á t a z t n e m i r j á k r ó l a m ,
h o g y t ó t á g a s t á l l t a m ?

Ezzel a hir le volt tárgyalva.
(Ujabb szünet)

A képviselők körében felmerült ma az a
terv, hogy a képviselőház szombaton ne tartson
ülést, ugy, hogy a képviselőknek pénteken, szom-
baton és vasárnapon szünetük legyen. A függet-
lenségi párt egyik tagja hajlandó lett volna, ezen
inditványt előterjeszteni, hogy ha báró Bánffy ré-
széröl azt a garancziát kapták volna, hogy hozzá-
járul az inditványhoz. Később aeonban az ellenzék
részéről felszólitották az illető képviselőt, hogy ne
tegye meg a javaslatot, mert a parlamenti tárgya-
lások vezetése a miniszterelnököt illeti; de az in-
ditvány másrészről sem találkozott helyesléssel,
mert báró Bánffy megigérte a szabadelvü pártnak,
hogy addig, mig az ex-lex-állapot tart, nem lesz-
nek szünetek a képviselőházban, hanem permanens
parlamenti tanácskozások.

(A nemzetiségek felvonulást.)
A "Magyar Távirati Iroda" a következő buka-

resti táviratot közli:
A magyarországi román nemzetiségi

vezérférfiak egyike napok óta' Bukarestben
időzik és itt a liga vezérférfiaival behatóbb
tárgyalásokat folytat. A tárgyalások czélja,
rábirni a ligát, hogy óvakodjék minden ter-
vezett mozgalomtól, mert ha a románok,
fölhasználva a magyar- belpolitika mostani
válságos helyzetét, nagyobb akcziót indita-
nának meg, csak a Bánffy-kormánynak hasz-
nálnának és önmaguk ügyének ártanának. Sze-
rinte a románságnak most óvakodnia kell min-
den oly lépéstől, amely erősitené a Bánffy-kor-
mány helyzetét és gyöngithetné az ellenzék
akczióját. Gróf Apponyi — a szóban forgó
román vezérférfi nyilatkozatai szerint —
állitólag fölkérte Mocsonyit, a magyarországi
románok egyik vezérférfiát, hogy hasson
oda, hogy a románok ne zavarják a ma-
gyar ellenzék akczióját semmiféle demonstrá-
czióval, mert ha ö vagy esetleg gróf Csáky
Albin fuzionálna vele, a kormányra jönne,
legelső gondja lesz a nemzetiségi kérdést
méltányosan megoldani.

Tehát innen is fuj már a szél!
(Az Ifjuság és az ex-lex.)

Az egyetemi ifjuság tegnapi határozatára az
volt a válasz, hogy dr. Nagy Ferencz jogkari dé-

arzzot, amely bánatot fejezett ki, vagy talán
azért tetszett bánatosnak, mert nem tudta azt
kifejezni — és- folyton gondolkoztam, " hogy
ki nyugszik abban a sirban, kije volt az a
férfi ennek a leánynak, hogy költő volt-e vagy
nös az életben és miért kellett meghalnia?...

Mikor felébredtem, éreztem, hogy mind-
ezek gyermekes dolgok — de akkor még iga-
zán gyermek voltam és a benyomások óriásokká
nőttek a lelkemben.

• .
Sétálni indultam. A fürdöház előtt zene

volt. Néha egy-egy kényes visitás, vagy duhaj"
kiáltás hallatszott az uszodából, megelőzve
vagy követve a felcsapkodott viz locsogásától.
A zene körül vig élet pezsgett. Öreg asszo-
nyok ülve beszélgettek, ifju uracsok feszes lép-
tekkel sétáltak fel és le ; a leányok széles so-
rokban, karonfogra egymást, mosolyogva lép-
kedtek, igyekezve kicsit felmelegedni: néme-
lyiknek selyemkendővel volt leszoritva a haja
— de csak mindig ujra elöreesett egy-egy
nedves szőke vagy barna fürt, megcsillogva a
napon és kaczérkodva a férfivilággal.

Egyszerre csak megpillantottam őt is —
egy nagy csoport leány között nevetgélve és
—- kissé félszegen, talán el is pirulva, üdvö-
zöltem. Bizonyos mértékig mindig zavarba hoz,
ha olyanokat, akiket különösen szeretek, vagy
nagynak tartok, avagy izolált lelki életet élő
embereket nagy társaságban látok. Szerettem
volna, ha egyedül van, hogy odamehessek
hozzá és beszélhessek vele. Ö természetesen

nem érthette ezt meg, és ha megérti, akkor
sem méltányolhatta volna.

Igen jól esett nekem, mikor láttam, hogy
a szembejövő férfiak mind megnézték őt i s . . .
de nem csak öt . . .

Azután láttam, hogy kezet fog a leányok-
kal, némelyiket meg is csókolja és elindul
haza, egyedül. Egy keskeny erdei ösvényen ha-
ladt s én utána mentem és figyeltem a járá-
sát. Nyugodtabban sohasem láttam senkit
járni, apró, könnyed és mégis aczélosan ru-
ganyos lépéseiben több, volt a biztosság, mint
a leghatározottabb férfiak járásában. Csak a
nők tudnak sétálni — a férfiak járásában min-
dig van valami tendenczia, valami czél.

Nem láttam, hogy megfordult volna, egy-
szerre mégis hátraszólt:

— Jó reggelt, Andor ur?
— Jó reggelt, kisasszony!
— Álmodott valamit? .
— Igen, önről álmodtam.
— És hogy vagyok csunyább: a valóság-

ban, vagy az álomképek között?
— Nem tudom ; én csak azon gondol-

koztam, hogyan szebb ?
— Hisz az mindegy. És?
— És ezt a kérdést sem tudtam el-

dönteni.
— No, mondja, milyennek látott ?
Elmondtam neki:
— Egy siremlék keresztjét átölelő már-

ványszobornak láttam, amelynek arcza bána-

tot fejezett ki, vagy talán azért tetszett bána-
tosnak, mert nem tudta kifejezni. . .

Ekkor ránéztem és láttam, hogy egy
ásitást nyom el. Valószinü, hogy a fürdés el-
bágyasztotta, az arcza egészen fehér volt és
valami feszült kifejezés ült rajta — mégis sér-
tődötten kérdeztem:

— Untatja?
— Dehogy, édes barátom! Csak az álom

hangulatába igyekeztem helyezkedni — mondta,
és ezen azután mindkettőnknek nevetnünk
kellett, ő szólalt meg:

— És lássa, nemsokára el fognak ra-
gadni arról a sirról — akkor még bánatosabb
leszek, mert még kevésbbé lesz szabad kife-
jeznem.

Mindezt nagyon vigan mondotta — ha
szomoruan gondolta is. Én pedig folytattam
az álmom elbeszélését:

— Én pedig szembeültem magával és
fürkésztem az arczát, mert kiváncsi voltam,
ki pihen ott a siremlék alatt, kije volt az
magának költő, vagy hős volt-e az életben;
és miért kellett meghalnia ? ! . . .

Tudta, hogy ez a félkérdés egész fele-
letet vár és vizsgálta az arczomat; ugy
hiszem — ravaszságot keresett benne. Én
szomoru voltam, akkor megsajnált és fel
akart viditani; komikus hanghordozással is-
mételte :

— Költő, vagy hős volt-e az életben —
s miért kellett meghalnia ? ! Nem, édes Andor;
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kán ma délelőtt magához hivatta Wolfner Pált és
megmondta neki, hogy a tervezett közgyülésre nem
kapják meg a rektori engedélyt. Tegnap este még,
amikor a kör elöljárói már eltávoztak, egy élte-
sebb ur jelent meg a körben, aki azt mondotta,
hogy a közoktatásügyi miniszter nevében kiván a
kör vezetőivel beszélni. Majd hallva, hogy senki
sincs ott, azzal távozott, hogy ma ujra eljön. A
rejtélyes idegen nem tért ugyan vissza, de azért
egyszeri megjelenése is elég volt, hogy ma már
az egyetemi kör bezárásáról is hasonló kalandos
hirekről heszéljenek.

Az egészből egyelöre csak annyi igaz, hogy
az egyetemi tanács utasitására Ludvigh Rezső el-
nök ma egy értesitést függesztett ki a kör ajtajára,
amelyben hivatkozással az alapszabályok 4-ik §-ára,
politikai értekezletek tartását a körben betiltja. Ez
az értesités nagy forrongást keltett az ifjak között. So-
kan helytelenitették Ludvigh eljárás át. mertnem utasi-
totta vissza a tanács kivánságát és a rövid palota-
forradalomnak elnökkrizis lett a vége. L u d v i g h
Rezső l e m o n d o t t az e l n ö k i t i s z t r ő l
és teendőit átadta az alelnöknek, legujabb Ábrányi
Kolrnélnak. Ezzel, ugy tartják a beavatottak, a
harczias párt győzedelmeskedett, amely az erösza-
kos eszközöktől sem fog visszariadni.

Ezt bizonyitja különben az uj elnök nyilat-
kozata is, melyet a késő esti órákban függesztet-
tek ki a kör ajtajára. Ez a nyilatkozat igy szól:

Az egyetemi hatóság ma egy rendeletet
adott ki, melyben az alapszabályok 4. szakasza
alapján megtiltja, hogy a kör helyiségeit politikai
értekezletek tartására használják fel. Ezt a rende-
letet, a hatóság intézkedése folytán, az egyetemi
kar ajtajára függesztették ki. Én ezt a rendeletet
levétettem, mert nem találom azt az alapszabá-
lyokkal összeegyeztethetőnek. Az Egyetemi Kör,
midőn az ex-lex állapotból kifolyólag egy értekez-
letett tartott, nem politizált, csakis polgári köte-
lezettségének tett eleget. Mert az ex-lex-állapotok
egyértelmüek az alkotmány felfüggesztésével, mely
időtartalomra — bármely közjogi kézikönyv sze-
rint is — minden polgárnak meg van engedve,
hogy a passziv aszisztenczia jogával éljen, vagyis
megtagadhassa az adót és a katonaállitást. Midőn
az egyetemi kör tagjai tehát efölött tanácskoztak,
csakis polgári jogaikat gyakorolták és semmi alap-
szabályba ütközőt, vagy meg nem engedhetőt nem
követtek el. Ennek folytán az egyetemi hatóság
rendeletére semmi szükség nincsen.

Legifj. Ábrányi Kornél
Az egyetemi bizottság holnap délután négy

órakor ülést tart, amelynek napirendjére az uj
elnök eljárása van kitüzve. Ez előtt az ülés előtt
fontolóra veheti még az ifjuság "Wlassics miniszter

szavát A közoktatásügyi miniszter ma délelőtt
kijelentette a képviselőház folyosóján, hogy b e z á -
rat ja az e g y e t e m e t , ha t a r t ó s l e s z az
i f j u s á g z a v a r g á s a , vagy amint ők mond-
ják, á l l á s f o g l a l á s a . Mi nem hisszük, hogy
ez bekövetkezik. Az ifjuság hangulata nem olyan
vérszomjas, s holnapig valószinüleg helyre is áll a
teljes nyugalom. Egy karambolázó bizottsági tag
helyesen jegyezte meg a mai hangulatra:

— Alios iam vidi ventos.
(Beszélgetési válságról.)

A L'Indépendance Belge" budapesti levele-
zője beszélgetést közöl a magyar képviselőház
egyik befolyásos tagjával a politikai helyzetről. A
politikus ugy nyilatkozott, hogyha általában válság
kitöréséről beszélni lehet, ilyen válság egyedül a
szabadelvü pártban nyerhetné megoldását.

A befolyásos képviselő egyszerüen ab-
szurdnak mondja a miniszterelnöktől azt köve-
telni, hogy vonuljon vissza és hogy helyet en-
gedjen az ellenzék férfiainak.

— De hát ha a miniszterelnök maradása
akadálya a kedélyek megnyugtatásának ?

— Ne játszunk a szavakkal és nézzük
a dolgokat a maguk valóságában. Miért aka-
dályozná Bánffy a kedélyek nyugalmát ? Mert
Apponyi, Horánszky óhajtják elfoglalni az ö
helyét és talán Szilágyi is ? Ezt nem lehet
komolyan venni. Avagy talán azért, mert
Kossuth, Polónyi, Justh és a klerikális néppárt
gróf Zichy Nándorral az élén összeesküdtek
ellene ? Ez legalább is nem elégséges Bánffy
megbuktatására, hiszen az ellenzéki frakcziók
rendszerint állhatatosan azon vannak hogy
minden kormányelnököt megbuktassanak. S
mi egyebet csinálnának, ha ezt nem ?

— Igen, da az obstrukczió uj helyzetet te-
remtett. . -

dobja oda áldozatul ? Hát Cisleithaniában helyre
állott-e a parlamenti béke azáltal, hogy Badeni
áldozatul esett az ellenzéki botrányok folytán?

— Tehát ön valószinünek tartja, hogy Bánffy
minden nehézség daczára is ura marad a hely-
zetnek ?

— Igen is. Nagyon csalatkoznám, ha a
szabadelvü párt nem volna elhatározva a
kormányt minden akadály ellenére is meg-
tartani, mert egyáltalán nem látom át, az
ellenzék különböző töredékei hogyan fogják
Bánffy távozását kierőszakolni ?

— Az által, hogy lehetetlenné teszik a költ-
ségvetés-, a kiegyezés- és az ujonczozási törvény
megszavazását.«.

— Hát hiszen ezt eddig is megtették
már ... de csak a maguk hátrányára, mert
épen ezáltal okolták meg az alkotmánynélküli
állapotot, amelyhez a kormány a salus rei-
publicae elvénél fogva menekült. Ah, a böl-
csesség nem erős oldala a politikai pártok-
nak. Ha az ellenzék zaj, erőszak és brutalitás
nélkül támadja vala Bánffyt, bizonyára inkább
ér czélt vele.

— Az obstrukczió nem bizonyit semmit,
kivéve egy dolgot, azt, hogy a parlamentnek
tanácskozási rendje hiányos és hogy azon
módositani kell. Avagy talán megengedhető-e,
hogy az ország kormánya ki legyen szolgál-
tatva egy maroknyi ellenzék dühének?

— Vajjon báró Bánffy oly mértékben nélkü-
lözhetetlen-e az ügyek élén, hogy az ő megmara-
dása a szüntelen parlamenti viharok daczárá is
szükséges volna ?

— Senki se nélkülözhetetlen a világon.
De még nem érkezett el az idő, hogy vissza-
vonuljon. Hogy ennek mikor lesz itt az ideje,
ez a kérdés. Miféle okai lehetnének a koroná-
nak, hogy Bánffyt ellenfelei vad gyülöletének

nem volt sem költő, sem hős; egy-falunkbeli
parasztlegény v o l t . . .

— Zseniális volt? — kérdeztem naivul
- Nem.

— Bátor volt?
— Dehogy ! Csak szép volt, mint egy

olasz rabló!
— És?
— És nem akart elrabolni, pedig könyö-

rögtem neki. A gazember! — mondta és el-
kezdett kaczagni ezen a mesén és rajtam,
meg azon a romantikus képen, amit róla ma-
gamban készithettem, ha mindezt el tudom
hinni. Nekem is nevetnem kellett volna, de
dühös voltam és daczosan, gorombán beszél-
tem vele.

— Miért incselkedik velem, nem vagyok
én kutya! Akkor elkezdte a karomat simogatni
és én mindjárt meghunyászkodtam.

— Bocsásson meg.
— No lássa, hát miért olyan kiváncsi ?

Akinek olyan fantáziája van, mint magának,
csak meg tnd egy kis szerelmi történetet kon-
struálni. Még képzelötehetség sem kell hozzá,
csak egy kis logika.

— Igen, de az egyes esetekben épen az
az érdekes, hogy mennyire térnek el a lo-
gikától.

— Én meg azt hiszem, hogy minden
történet magábanvéve üres és közönséges. —
Csak azok a nyomok lehetnek esetleg érdeke-
sek, amiket lezajlása után a lélekben hagy.
És ha pusztitást vitt véghez, akkor ezek a

nyomok fájnak, nagyon fájnak. Miért akarják
hát épen a j ó b a r á t a i n k ezeken a sebe-
ken végighuzni a kezüket?!

Valami kaczér jóindulattal mondta ezt
az utolsó mondatot Lehetetlen volt nem ér-
tenem, hogy engem ért a j ó b a r á t alatt.
Megszoritottuk egymás kezét s elváltunk.

Ugy volt. hogy este elutazik. Künn vol-
tam az állomáson. Azon gondolkoztam, hogy
felajánlom neki a barátságomat. Elvégre jobb,
ha a barátja leszek, mintha a page-a volnék.
Mielőtt felszállt a kocsiba, azt mondtam neki:

— Nem fogok öntől soha semmit sem
kérdezni — de ha ujra lesz valami mondani-
valója, kérem, ne felejtse el, hogy barátja
vagyok.

Nagyon sápadt volt és én ugy láttam,
hogy meg van indulva; erősen szoritotta a
kezemet, én lehajoltam, hogy megcsókoljam
az övét és hallottam, hogy azt mondta: kö-
szönöm ! De olyan volt ez a hang, mintha
messziről, mintha onnan jött volna, ahova a
vonat mindjárt el fog vele robogni. És ekkor
kezdtem csak megérteni, hogy elutazik és
hogy ezentul nem fogom látni. Mikor kihajolt
a kocsi ablakából, azt kérdeztem :

— Megengedi, hogy levelet irják önnek,
édes barátnőm ? A fejével intett igent. A vonat
elindult és én ott maradtam. Fájdalmat érez-
tem és ekkor ébredt fel bennem a vágy
utána: ekkor tudtam meg, hogy szerelmes
vagyok belé.

Szerelmes levelet fogok irni a barát-
nőmnek! Osvát Ernö.

Névszerinti szavazások.
(Az országgyülésből.)

A képviselőház ma már a magasabb
"jux" jegyében müködött. Bolondos, tréfás,
farsangi hangulat uralkodott benne. Az ellenzék
magára öltötte Pierot csörgősapkáját és gon-
doskodott az ország mulattatásáról. Mily ka-
czagás lesz ebböl holnap országszerte! Hisz
Vizkereszt napja van, azon kezdődik a mulatság.
Röviden, a képviselőház ellenzéke felemelke-
dett a helyzet magaslatára. Le van főzve
Wolf, Lecher, Schönerer a sárga földig, azok
szégyelhetik magukat, hogy nem tudnak oly
honmentö gondolatokra és ötletekre jutni,
mint Rakovszky, Blaskovics, Szluha és tutti
quanti . . ,

Történni már régen nem történik semmi
a magyar képviselőházban, de olyan keresett
raffinériával, mint ma, még sem ütötték agyon
az ország idejét. A Ház ma szerencsésen
odajutott, hogy négy órán belül még a teg-
napi ülés jegyzőkönyvének hitelesitéséig sem
jutott, mert ahhoz t i z e n k é t stilláris mó-
dositványt nyujtottak be, mindegyiket egy-egy
névszerinti szavazással spékelve meg.

A dolog igy történt: Miután Perczel
Béni, Sághy Gyula tegnapi kivánságához ké-
pest, pompás hangon felolvasta a tegnapi
jegyzőkönyvet, tizenegy ellenzéki képviselő
tizenkét módositványt terjesztett be ehhez a
jegyzőkönyvhez. A módositókat és a módo-
sitványokat a következő táblázat tünteti fel:
Az inditványozó neve: A módositás tárgya:
Ivánka Oszkár Tétessék: "bezáratott" helyett

. "befejeztetvén".
Hock János : "Ülés" helyett "gyülés".
Hentaller Lajos ; A jegyzőkönyv kinyomattatik

és szétosztassék.
Biró Lajos: Tétessék : "Elnök" helyett

"Korelnök".
Fáy István : "Ház" helyett ,képviselőház".
Blaskovich Ferencz: "Bezárja" helyett "berekeszti".
Kubik Béla: A jegyzökönyvek a Ház asz-

talára tétessenek.
Holló Lajos: "Szótöbbség" helyett tétessék:

"szavazatok száma".
Rakovszky István: Két jegyző vezesse a jegyző-

könyvet.
Molnár János tegnapi interpel-

lácziója vétessék fel a jegy-
zőkönyvbe.

Makfalvay Géza: Elnök helyett mindenütt kor-
elnök télessék.

Szluha István: Tiz óra helyett féltizenegy
tétessék.

A házszabályokkal való ily eklatáns
visszaélés mód nélkül felháboritotta a jobb-
oldalt, mely kész volt ezeket a módositványo-
kat el is fogadni, csakhogy a Házat
megmentsék a szégyentől, hogy a magyar par-
lament ne szálljon le ily alacsony niveau-ra, de az
ellenzék nem tágitott shyloki jussából és igy
maga az elnök is, mélyen elszomorodva ren-
delte el a kért névszerinti szavazásokat. Ezek
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elöl persze az ellenzék kiszabadult a folyó-
sókra. A jobboldalnak tehát szavazni kellett
Az ülés végéig szerencsésen át is esett négy
szavazáson, amelyeknél Hock János, Ivánka
Oszkár, Hentaller Lajos és Biró Lajos inditvá-
nyai 110, 122, 134 és 125 szavazattal 4, 5,
6 és l l ellenében elvettettek.

Háromnegyed kettőkor az elnök megunta
ezt a játékot és berekesztette az ülést, a még
hátralevő nyolcz szavazást szombatra téve át

Addigra talán megváltozik a mai farsangi
hangulat?

KÜLFÖLD.
Botrány a tartománygyülésen. Az alsó auszt-

riai tartománygyülés mai ülésében Spitala képvi-
selö és társai sürgös inditványt nyujtottak be, a
mely szerint a tartománygyülés hivja fel a kor-
mányt, hogy rögtön tiltsa meg Bécsben a házalást.

A sürgös inditvány megtétele után dr. Kro-
nawetter jelentkezett szólásra. Mielőtt Kronawet-
ter beszélni kezdett, Strobacb odakiáltja a szó-
noknak :

— Hiszen maga is házalni jár Bécsben.
Kronawetter azzal válaszol a támadásra,

hogy az összes iparosok a házalás fentartását ki-
vánják, hiszen számos iparos erre utalva is van !

Schneider közbekiáltja:
— Hiszen csak a zsidók házalnak!
Kronawetter: Az nekem mindegy, ha zsi-

dók is a házalók, mert a zsidók is emberek.
Schneider: E z n e m i g a z !
Dr. Kronawetter: Krisztus is zsidónak

született!
Schneider: Magának furcsa ideája van:
Dr. Kronawetter: Mit akar maga? Nem

ünnepeltük mi ujévkor Krisztus rituális keresz-
telését ?

Schneider : Hagyjon fel a maga teológiai
okoskodásaival !

Miután dr. Kronawetter és Schneider a nagy
zajjal kisért vitatkozást befejezték, Kronawetter a
tartományi bizottsághoz kérte az inditvány uta-
sitását.

Wohlmayer erre közbekiállja:
— Legyenek a zsidók tisztességesek és ne

csaljanak ; akkor a támadások is meg fog szünni.
Dr. Offner erre izgatottan felugrik és fel-

szólitja a tartományfőnököt, hogy Wohlmayert uta-
sitsa rendre, mert Wohlmayer szavai aljas rágal-
mazások.

A tartományfönök azt válaszolja dr.Offnernek:
— Én Wohlmayertől sem sértö szavakat, sem

rágalmakat nem hallottam (!) és dr, Offnert felszó-
lalása miatt rendreutasitom.

A tartománygyülés végül elfogadta a sürgős-
ségi inditványt.

A Dreyfus-pör reviziója.
Páris, január 5.

A semmitőszék ma Cuignet kapitányt
hallgatta ki.

A fenyitő rendőrbiróság hat hónapi fog-
ságra itélte Lucas anarchistát, aki azon gyülés
alkalmával, amelyet a Dreyfus-pör reviziójának
hivei a Salle Preaur Clers-ben rendeztek, egy
rendőrt revolverlövéssel megsebesitett.

Cabanesnek, Eszterházy jogtanácsosának:
egy hirlapiró előtt tett kijelentése szerint a
semmitőszék elhatározta, hogy Eszterházynak
egyszerü idézést küld, hogy jelenjék meg ja-
nuár 17-én, mint tanu. Cabanes lépéseket tett
az iránt, hogy Esterházy salvus conductust
kapjon. De lépéseinek eredményét még nem
tudja, valamint nincs tudomása arról sem,
vajjon Esterházy hajlandó lesz-e tanuként
megjelenni, mert ily minőségben nem véde-
kezhetik a semmitőszék előtt az ellene emelt

vádak ellen.
Páris, január 5.

Pascal Grounet képviselö levelet irt az
igazságügyminiszternek ; levelében arra hivja
föl a miniszter figyelmét, hogy Vilmos császár-

nak sokat emlegetett levele nincs meg a tit-
kos iratcsomóban, melyet tanulmányozás végett
áttettek a semmitöszékhez. Grounet elmondja
a levél történetét is; azt mondja a többi közt,
hogy Casimir-Périer megigérte gróf Münster párisi
német nagykövetnek, hogy a franczia kormány
ezt a levelet nem fogja fölhasználni, de tudva-
levő, hogy titokban mégis megmutatták azok-
nak a biráknak, akik Dreyfus ügyében itéltek.
A kormány most nem engedi meg, hogy a
semmitőszék ezzel a levéllel foglalkozzék, ami-
ből azt kell következtetni, hogy a kormány ezt
a hamisitványt ujra valamire föl akarja hasz-
nálni.

Páris, január 5.
A "Patrie Francaise" czimü uj liga meg-

alakult. A "Libre Parole" közli a liga kiválóbb
tagjainak nevét A tagok közt vannak akadémiku-
sok, Raffaelli festő, Caran d'Ache karrikatura-raj-
zoló, Sarcey kritikus, Mony volt nagykövet, Gyp
és madame Adam irónők.

Páris, január 5.
A lapok jelentése szerint a semmitő-

szék büntetőtanácsa elhatározta Walsin-Ester-
házy megidézését. A Gaulois értesülése sze-
rint Lebret igazságügyminisztert megbizták
minisztertársai, adja tudtára Loew semmitö-
széki tanácselnöknek, hogy a r e v i z i ó
ü g y é t g y o r s a n l e k e l l b o n y o l i -
t a n i . A "Matin" határozottan jelenti, hogy a
vizsgálat e hónap végén befejeződik.

TÁVIRATOK.
ö Felsége ezredtulajdonosi jubileuma.

Berlin, január 5. Az esti lapok jelentést
szerint január 11-én nagyobb ünnepségek lesznek
Ferencz József ö felségének, a Ferencz császár
nevét viselö gárda-gránátos ezred tulajdonosának
ötven éves ezred-tulajdonosi jubileuma alkalmából.
Reggel nyolcz órakor nagy ébresztő lesz. Tiz órakor
isteni tiszteletet tartanak az evangelikus és a ka-
tholikus helyőrségi templomban. Délután egy óra-
kor a Ferencz József ő felsége képviseletével
megtisztelt báró Steininger altábornagy disz-szem-
lét tart a Lustgartenben az ezred fölött. A tiszti-
kar diszlakomáján báró Steininger is részt vesz,
akinek fogadásakor az egész ezred sorfalat fog
állani a kaszárnya udvarán. A legénység számára
századonkint rendeznek ünnepségeket.

Az elnök kegyelme.

Páris, január 5. Az ujév alkalmából Faure
köztársasági elnök 647 elitéltnek, akiket a hadbi-
róságok itéltek el, részint elengedte, részint le-
szállitotta a büntetését.

A spanyol válság.

Madrid, január 5. A Fabra-ügynökség
jelentése szerint Silvela és Polavieja tábor-
nok abban egyeztek meg, hogy megalakitják
az uj kabinetet, ba a régenskirályné erre föl-
szólitja őket. Ennek következtében való-
szinü, hogy a konzervativek jutnak kormányra.

Bizalmatlanság Starcsevicsnek.

Zágráb, január 5. A "Hrvntska Domovina," a
koaliczió lapja, a delniczei választókerület válasz-
tóinak Starcsevics Dávid képviselő ellen a koali-
czióból való kilépése miatt elhatározott bizalmat-
lansági szavazatát közli és fölszólitja Starcsevicset,
hogy tegye le mandátumát, mert a választók nem
tekintik őt többé képviselőjüknek.

Anglia fegyverkezése.

London, január 5. Jól értesült forrásból je-
lentik, hogy Anglia egyáltalában nem szüntette
meg fegyverkezését. A második csatorna-hajóraj
teljes számmal együtt van Portsmoutbban s a
tartalékhajóraj, amelynek leszerelését jelentették,
szintén együtt marad. A hadügyminiszter Birming-
hamban és Sheffieldben igen sok hadianyagot
vásárolt.

A Filippi-szigetek.

New-York, január 5. Egy washingtoni távirat
szerint valószinüleg kisérletet tesznek Aguinaldo
elfogatására, ha vonakodnék engedelmeskedni Otis
tábornok proklamácziójának, amelylyel Ameriká-
nak a Filippi-szigeteken való uralmát kihirdette és
a szigetek lakosságát fölszólitotta, hogy záros ha-
táridő alatt tegyék le a fegyvert és oszoljanak azét.

Madrid, január 5. A spanyol foglyok helyzete
a Filippi-szigeteken borzasztó. Egy angol mérnök
jelentése szerint az amerikaiak öt spanyolt, akik
nekik adták meg magukat, a fölkelöknek szolgál-
tattak ki. Néhány szerzetes a fölkelök fogságában
állitólag éhenhalt. A spanyolokat fosztogatják,
kirabolják és gyilkolják. A San Guanzano-kolostort,
hir szerint, kifosztották és az apáczák brutális
erőszaknak lettek áldozatai.

Róma, január 5. A pápa egy amerikai főpa-
pot fog kinevezni apostoli delegátusnak a Fillipi-
szigetekre. Ez a főpap, a sziget intézményeinek
kimélésével, ujra fogja szervezni a katholikus
hierarchiát. A kubai és portorikói apostoli dele-
gáczió uditore-jévé Blenk német marista-pátert
nevezték ki. A pápa elrendelte, hogy az összes
franczia premontrei-kolostorok a Prágában székelő
Stari Zsigmond főapát fönhatósága alatt álljanak,

New-York, január 5. A "New-York Herald--
nak jelentik Washingtonból, hogy Otis tábornok
segédcsapatokat küldött Miller tábornoknak.

A lippei viszály.

Berlin, január 5. A szövetségtanács ki-
mondta, hogy a lippei kérdés megitélésében a
szövetségtanács illetékes, de ez idő szerint
nincs elegendő ok a kérdés érdemleges elinté-
zésére, mert nem forog fönn Lippében a trón?
utódlásnak vagy régensségnek olyan esete, a
mely Schaumburg igényeivel összeegyeztethető
nem volna. Kimondta továbbá, hogy ez a ha-
tározat nem vág elébe valamely későbbi dön-
tésnek és hogy a szövetségtanácshoz ez ügy-
ben beadott többi inditvány méltatásába nem
bocsátkozhatik.

Az orosz czár javaslata.
London, január 5. Brodrick államtitkár vála-

szólván Guildford levelére, amely felszólitja a kor-
mányt, hogy Miklós czár leszerelési javaslata érde-
kében mindent meglegyen, kijelentette, hogy bizto-
sithatja az irót arról, hogy a kormány a szóban
forgó értekezletet határozottan előmozditani óhajtja.

Amerikai ágyupróba.

New-York? január 5. Az a nyolczhüvelykes
öntötlaczélból való próbaágyu, amelynek készité-
sére a kongresszus 40.000 dollárt szavazott meg,
a Sandy-Hookban tartott próbalövésnél a 36500
angol fontnyi normális feszitőerő, hatása alatt a
15-ik lövésnél megrepedt.

Menelik országából.

London, január 5. A Stefani-ügynökségnek
jelentik Másszauából mai kelettel: Rasz Mangasa
csapatait Adagamusz mellett állitotta föl erős po-
ziczióban. Rasz Makonnen körülbelül két óra járás-
nyira van tőle és ugy látszik, nem akarja Rasz
Mangasát megtámadni, hanem ugy akarja körül-
zárni; hogy a tigrei törzsfőknek semmi reményük
se lehessen a diadalra és kénytelenek legyenek Rasz
Mangasától elpártolni. Már jelenük is, hogy egye-
sek megszöktek. A két tábor közelségénél fogva
nem lehetetlen, hogy az ellenségeskedések a két
hadvezér akarata ellenére is megkezdődnek. Rasz
Makónnen táborában nagy hiány van élelmiszerek-
ben; Menelik a Magdalától északra fekvő Delantába
érkezett.

A dervisek veresége.

London, január 5. Több esti lap jelenti
Kairóból: Lewis ezredes Fedil emirt teljesen le-
verte. 600 dervis elesett és sokat fogságba ejtet-
tek. Egy brit tiszt sulyos sebet kapott. Az emir
elmenekült.

Kairó, január 6. (Reuter.) Az Achmed Fedil
emir vereségéről szóló hirt megerősitik. Az emir
megerősitett állására a támadást heves ütközet
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után mult hó 26-án intézték. A foglyok számát
1500-ra teszik.

London, január 5. Hivatalos tudósitás szerint
Lewis ezredes vesztesége a kővetkező: Forguson
örnagy sulyos és hat egyiptomi tiszt köny-
nyebb sebet kapott. 27 ember elesett és 110 meg-
sebesült.

A Delagoa-őböl kérdése.
Bern, január 5. A Delagoa-őböl ügyében mü-

ködő válaszlottbiróság a jövö hét folyamán tar-
tandó ülésén csak afelett a kérdés felett fog dön-
teni, hogy elfogadhatók-e a mult ér eleje óta be-
érkezett ujabb bizonyitékok, érdemlegesen azonban
nem fog a Vitás kérdés tárgyalásába bocsátkozni.

HIREK.
Lapunk mai száma 20 oldat

— A Bolgár trónörökös Budapesten. Boris
herczeg, Ferdinand bolgár fejedelem elsö szülött
fia, a bolgár trón örököse, ma este Abbaziából
hazautaztában átutazik Budapesten. A kis herczeg
este nyolcz órakor érkezik meg a keleti pályaud-
varba és éjjel tizenegykor folytatja utját Szófia felé.

— Milán király Budapesten. Milán, a szerb
ex-király, ma délben Budapestre érkezett. A keleti
pályaudvarban gróf Zichy Jenö, a budapesti szerb
alkonzul, Lachnit állomásfőnők és Pariik rendőr-
főfelügyelő fogadták. Az exkirály kitünő szinben
Tan s a vonatból való kiszállásakor melegen üdvö-
zölte gróf Zichy Jenőt. Milán, király a fogadására
megjelent uraktól kisérve, kocsira ült és a Royal-
fogadóba hajtatott. Itt azonnal különkihallgatáson
fogadta a szerb alkonzult és dr. Arrer szerb konzulá-
tusi titkárt. Az alkonzul közel egy óráig maradt a ki-
rálynál, akinek kimeritő jelentést tett a magyart
országi viszonyokról. Milán király holnap délig
Budapesten marad és holnap délután két órakor
gróf Zichy Jenö, Elek Gusztáv, ezredes, gróf Zichy
Ödön és több képviselő társaságában a bihar-
megyei Élesdre utazik. Onnan kocsiban mennek
tovább Magaslakra, Zichy Jenö vadászkastélyába,
ahol nyolcz napig marad Milán. Ezidő alatt nagy
vadászatok lesznek, amelyeken a biharmegyei köz-
birtokosság tagjai közül is többen vesznek részt.

— Faure, és Vilmos császár. Érdekes hirt
hozott ma egy potsdami távirat. Faure köztársa-
sági elnök megbizta Noaille marquis, berlini fran-
czia követet, hogy tudakozódjék a császár hogyléte
felől. A császár néhány nappal ezelött, mint meg-
irtuk, könnyebb természetü influenzába esett, de
már egészen elmult a baja. A franczia elnök tul-
ságos figyelmessége a német császár iránt most
a Dreyfus-ügyből keletkezett feszültség után, nagy
föltünést keltett Berlinben.

— Gróf Zichy Jenö köszönete. Gróf Zichy
Jenö a következö levélben mond köszönetet azok-
nak, kik öt hazaérkezte alkalmával üdvözölték:

Nem lévén azon helyzetben, hogy mindazon
nagyszámu szivélyes üdvözlésekre, melyek hazámba
visszatértem óta honfitársaim köréből hozzám in-
tézteitek, szivem sugallata szériát egyenkint vála-
szolhatnék, kénytelen vagyok mindazoknak, kik
vállalatom és tanulmányaim iránt érdeklődve, en-
gem annyira megtisztelő üdvkivánataikkal elhal-
moztak e helyen leghálásabb köszönetemet, igaz
hazafiui üdvözlettel kijelenteni. Budapesten, 1899.
január 3-én. Gróf Zichy Jenő s. k.

— Személyi hir. Vadnay Andor, Csongrád-
megye főispánja, Budapestre érkezett.

— Hóvihar Aradmegyében. Aradról távira-
tozzák a következöket: Megyeszerte nagy viharok
erős havazással pusztitanak. Gyorokon óriási szél-
vész a tüztornyot ledöntötte és a csángótelep há-
zairól a tetőket elvitte.

— Kritikus és szinész. Emlitettük, hogy Ba-
rabás Ábel, a kolozsvári "Ellenzék" munkatársa
és Szerdahelyi Ferencz, a kolozsvári Nemzeti
Szinház tagja között lovagias affaire támadt. Erre
az ügyre vonatkozólag ma az egyik féltől, Szerda-
helyi urtól levelet kaptunk, melyben kijelenti, hogy
ö Barabást inzultálta ugyan (bár tettleg nem bán-
talmazta), de ezzel nem vétett a kritika szabadsá-
gán, mert csak meg akarta torolni azt a sértést,
amelyet Barabás egy kritikájában. s>

nötagjával szemben elkövetett. Mi elolvastuk azt,
amit Barabás a hölgyekről irt és nem találtunk
benne semmi olyast, ami Szerdahelyi ur barátnőit
becsületükben sérthette volna. A kritikának teljes
joga van ellenőrizni azt, hogy egyes hölgyek meny-
nyire tartják szem előtt a szinpadon a jóizlós tör-
vények. Sajnos, nagyon sokat vétenek ez, ellen;
hogy Kolozsvárt is, azt nem tudjuk. Szerdahelyi
urnak elhiszszük, hogy jóhiszemüleg cselekedett,
mikor a szerinte megsértettnek vélt hölgyekért
sikra szállott, de a kritika jogát (ha itt nem is a
saját személyéről volt szó), eljárásával határozot-tan megsértette.

Halálozások. Temesvári tudósitónk távirata
egy ottani tekintélyes orvos, paraczi dr. Pécsi Ge-
deon haláláról ad hirt. Dr. Pécsi az ország leghir-
nevesebb sebészeinek egyike. Igazgatója volt hosszu
ideig a temesvári közkórháznak és faktora a város
társadalmi életének. Mint hadnagy harczolta végig
a magyar szabadságharczot és bátorságával gyek-;
ran kitüntette magát. Az elhunyt hetven éves volt.
— Kassán nagy részvétet kellett Timkó József vá-
rosi tanácsosnak és lapszerkesztőnek szivszélhüdés
következtében történt hirtelen halála. Timkó évek
hosszu során át volt szerkesztője az "Abauj-Kassai
Közlöny"-nek.

— Vonatok e hóban. Eperjesi tudósitónk
táviratozza: A Hétházi és Pusztamező között köz-
lekedő vonalon nagy zavart okozott a hófuvás.
Csak hóekék segélyével volt a forgalom lebonyo-
litható, de még igy is történtek vonatkésések
Eperjes környékén állandóan, erős hózivatar dühöng.

— Az elsö álarczosbál. A Vigadóban január
nyolczadikán lesz az elsö álarczos-bál. A bált a
"Gyermekotthon" javára rendezik.

— A Thonet-udvart eladták, A Thonet test-
vérek bécsi butorgyárosok vigadó-téri nagy palo-
tájukat, a Thonet-udvart eladták. Dungyerszky; is-
mert bácskai nábob vette meg az óriási épületet
e g y m i l l i ó s z á z n y o l c z v a n e z e r fo-
rintért

— A visszalopott hozomány. Pécsi levele-
zőnk irja est a kis történetet: Szerették egy-
mást egy közeli faluban Vincze Erzsébet és Si-
mon Mihály. Azaz, hogy a leány jobban szerette
a legényt, mint a legény öt, mert hozomány nél-
kül is hozzáment volna, de a legény épen azért
nem akarta elvenni, mert nem volt semmije. Ha-
nem az öreg Vincze József, a leány apja, meg-
emberelte magát és kétszáz forintot adott a leá-
nyának hozományul, melyet a fiatal férj még a
lakodalom előtt elzárt a ládafiába. Másnap, mikor
a hozományt kereste, a ládafiát feltörve találta
s a kétszáz forint nem volt sehol. Már be-
akarta jelenteni az esetet a rendőrségnek, mikor
egy szolgalegény elárulta neki, hogy a pénzt a sa-
ját apósa lopta el, aki a lakodalom estéjén belopó-
zott a szobába, egy tüzkaparó vassal feltörte a lá-
dát a ellopta onnan a pénzt. Az egynapos vő kér-
dőre vonta az apósát, aki be is ismerte tettét.

—- Muszáj volt, fiam — felelt az apa. Te
szörnyen, követelted a hozományt, nekem, meg nem
volt pénzem, hát ugy kértem kölcsön a szomszéd-
tól egy napra. Nem akartam, hogy csuffá tedd a
lányomat; aztán vissza kellett adni a pénzt. Mert
én becsületben őszültem meg és amit kölcsön ké-
rek, azt meg is adom, Azért vettem ki a pénzt a
ladafiából.

Hogy erre mit felelt a rászedett vö, arról
nem szól a krónika.

— Pofozkodó végrehajtó. A budapesti tör-
vényszék épületében a végrehajtóknak tudvalevőleg:
egy nagy termük van, ahol a reggeli órákban a
felekkel, ügyvédekkel megbeszélik a végrehajtás
felé közeledő pöröket, kitüzik az árveréseket
stb. Ebben a teremben ma délelött zajos jelenet
folyt le.

Darvas Károly ügyvédjelöltnek valami elin-
tézni valója volt Pataky Andor végrehajtóval. Oda-
ment fiát Pataky asztalához, amely körül akkor.
már tiz-tizenkét ember tolongott. Miközben Dar-
vas sorjára várakozott, véletlenül odaszorult
Goldbürg Ferencz végrehajtónak szomszédos asz-
talához.

Goldburg odaszólt neki:
— Velem van dolgá?

— N e m , — felelt az ügyvédjelölt.
— Hát akkor menjen odébb innét! — kiál-

tott rá a végrehajtó.
— Van itt elég hely, itt fogok várni a so-

romra.
— Takarodjék innen, — szólt dühösen Gold-

burg, s amikor Darvas az udvariatlan felszólitás-
nak nem engedett, a végrehajtó fölkapta az ügy-
védjelölt kalapját, s odadobta Pataky asztalára,
ezekkel a szavakkal:

— Szemtelen ember!
— Ön a szemtelen, —felelte vissza Darvas.
Goldburg erre megfordult, s arczul ütötte

Darvast, aki két pofonnal válaszolt a végre-
hajtónak.

A teremben erre óriási riadalom támadt. A
végrehajtók mind felugráltak, és "Ki vele!" kiáltá-
sokkal Darvasnak mentek.

A jelen volt ügyvédek Darvasnak keltek a
védelmére.
. . . — Micsoda eljárás ez? Ügyvédek vagyunk!

Gyalázat! — kiállották összevissza, s lárma még
fokozódott, amikor az irattárnok szolgával akarta
kivitetni Darvast.

A felháborodott kedélyek csak akkor csilla-
podtak le némileg, amikor Darvas, néhány ügyvéd
kiséretében, Boronkay Ignácz járásbiróhoz ment,
hogy őt a történtekről értesitse. A járásbiró azon-
ban nem volt a szobájában. Darvas Károly ma
délután fegyelmi feljelentést tett a pofozkodó végre-
hajtó ellen.

Krivány fejdija. : A belügyminiszter tudva-
levőleg annak idején, mikor az aradi sikkasztások
első nyomára akadtak, ezer forint jutalmat tüzött
ki azok számára, akik a megszökött Krivány nyo-
mára vezetnek és elfogatását lehetővé teszik. Mikor
aztán kitünt, hogy az elsikkasztott összeg meg-
haladja a negyedmilliót, a belügyminiszter ezt a
jutalomdijat ötezer forintra emelte föl. Mint most
értesülünk, a jutalomdijat felerészben az a bécsi
kereskedő kapja meg, aki a bécsi rendőrséget
Krivány nyomára vezette, másik felét pedig azok
között a rendőri közegek közt fogják felosztani,
akik az elfogatásban közvetlenül részt vettek.

— Mister Balthasar. A Vigadóban holnap
este egy mister Balthasar nevü amerikai büvész
fogja produkálni csudálatos mutatványait, amelyekre
a budapesti spiritiszták is kiváncsiak lehetnek. A
büvész, akinek produkeziói akkor érik el tető-
pontjukat, mikor egészen az ind mágusok mód-
jára élettelen tárgyakat indit a teremben sétautra,
a többi feketemüvészektől eltérően, kivételképen
magyar ember, s igy mai bemutatkozása alkalmá-
val szerkesztőségünk által röviden a magyar
Boskónak neveztetett el. Mister Balthasar ugyanis
az est folyamán megjelent szerkesztőségünkben s
egy ezüst forintossal oly csudálatos mutatványo-
kat végzett, hogy ahhoz képest az összes buda-
pesti szalonokban mászkáló ezüstforintosok való-
ságos tekenősbékáknak mondhatók; ezután pe-
dig egy csomag magyar kártyával mutatott
olyan dolgokat, hogy a jelenlevők önkénte-
lenül igy szólták: "Emil, te csalsz !" Miután még
mister Balthasar a hasbeszélés müvészetének se-
gitségével egy részeg artistát varázsolt ablakaink
alá és késöbb élénk párbeszédet folytatott egy is-
meretlen gentlemannel, aki a kályhalyukból pa-
naszkodott, hogy ott nem jól érzi magát : a ma-
gyar születésü büvész őt perczczel nyolcz előtt
távozott tőlünk, még az ajtóból figyelmeztetvén
bennünket, hogy nézzük meg, az összes asztalaink
föl vannak cserélve. Tekintettel arra, hogy mister
Balthasar — saját elbeszélése szerint — a büvé-
szetét autodidakszis utján sajátitotta el, szerkesz-
tőségünk azzal a benyomással oszlott szét vacso-
rára, hogy az önképzés diadalai páratlanok.

— A megsütött szerecsen. Krajnából, és
Ausztriának más részeiből számtalan fakereskedő
vándorolt ki Louisianába és New-Orleansba, Ame-
rikába. Ezeknek a fakereskedöknek egyike érde-
kes levelet küldött egy bécsi lapnak. A levélben
egy lynchelésröl is van szó, amely az ismert
lynchelési módtól eltérően ujitást hoz be az ame-
rikai népitélkezésbe. A levélnek ez a része igy
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szól: Nehány nappal ezelött megöltek a New-
Orleanstól tizennégy mértföldnyire levö Bentonban
egy fiatal embert, egy előkelö család tagját. A
gyilkosságot négerek követték el. A gyilkosokat el-
fogták és megkötözve Bentonba vitték, hogy ott
lassan megsüssék öket. A bentoniak nagy nép-
ünnepélyt rendeztek a lyncheléssel kapcsolatban.
s az "Iron Mountain Railway Company" külön-
vonatot inditott Shreveportból Bentonba. A kölönös
"mulatság" persze sok idegent csőditett össze, a
a szinház igazgatója keservesen panaszkodott, hogy
aznap este egy lélek sem volt a szinházban. Igy
terjesztik a fehérek a czivilizácziót a feketék közt.

— Balaset egy gyárban. Ma délelött a Külsö
Váczi-uti Nicholson-féle gyárban szerencsétlenség
történt. Fanovics József kazánkovácsnak ugyanis
munka kőzben egy kazán a lábára esett, ugy hogy
alsó lábszára eltört A sulyosan sérült embert a
Rókus-kórházban ápolják. A rendőrség vizsgálatot
inditott annak megállapitása végett, hogy a bal-
esetért kit terhel a felelősség.

— Tragédia a kaszárnyában Megirtuk néhány
nappal ezelött, hogy a soproni honvédkaszárnyában
Szabóky Andor hadnagy viváskőzben véletlenül
agyonszurta Murvay Dénes főhadnagyot. A tragikus
véget ért főhadnagyot ma délután temették el. A
grászkiséretet Incze István főhadnagy, Murvay baj-
társa vezette. Megható volt az a részvét, melylyel
a város közönsége a főhadnagyot sirjához elkisérte.
A koporsó el volt árasztva bokrétákkal és széles-
szalagu koszorukkal. Szabóky hadnagy rózsákból
és gyöngyvirágokból kötött koszorut tett a sirra.
A koszoru széles fekete szalagján ez a fölirat áll:

Kesergő barátod — Szabóky. Isten veled I
A végzetes vivás ügyében hir szerint had-

birósági vizsgálatot inditanak az ellen a százados
ellen, aki a hegyes kardokat rendelte és nem gon-
dolt arra, hogy a széles rostélyzatu vivóálarczhoz
nem lehet azokat veszedelem nélkül

— Garázda legények. Szukop József, Mukri
Lajos és Kucserka Géza kőmives-segédek tegnap
este a Szondy-utcza 66. szám alatt levö vendéglő-
ben többet vettek be az italból a kelleténél. Ré-
szegségükben a korcsmárost sértegetni kezdték és
minduntalan belenyultak az oldalán csüngő pénzes
táskába. A vendéglős végre is megsokalta a dolgot
és rendőrt hivatott. Amint az 1379. számu rendőr
a helyiségbe lépett, a garázda legények valóságos
harczot kezdtek vele. Székek, poharak repültek a
rendőr felé, ezenkivül ütötték-verték azzal, ami
épen a kezük ügyébe került. A rendőr kardot rán-
tott és Szukopot, aki leginkább hősködött, sulyo-
san megvágta. A másik két legény, látva a kardot,
megugrott. A rendőrség emberei azonban rövid ku-
tatás után rájuk akadtak és a rendörségre vitték
őket, Szukoppal együtt; most csendháboritás és
hatóság elleni erőszak miatt meginditják ellenük
az eljárást.

— Betörés egy árvaházba. Ezelőtt öt évvel,
1S93. deczember 7-én, Pécsett a megyei árvaházba
betörtek. Néhány száz forint értékü ruhanemüt és
értékes tárgyat vittek el a betörők, akik a legna-
gyobb valószinüség szerint kóbor czigányok vol-
tak. A rendőrség le is tartóztatott egy Kovács Jó-
zsef nevü czigányt, aki azonban a börtönben fel-
akasztotta magát. A nyomozást ezután is folytat-
ták ugyan, de semmi elfogadható nyomra nem ve-
zetett s az öt év előtt elkövetett betörés már egészen
feledésbe is ment. Most aztán ráakadtak a betö-
rőkre. Selényi Antal rendőrbiztos ugyanis kinyo-
mozta, hogy a lopott tárgyak nagy részét Magyar-
országon, a Gáspár testvérek, Gáspár Pál és György,
rejtegetik maguknál s hozzájuk egy Kuka Örzse
csufnevü czigány asszony, akit igazi nevén Korpás
Erzsébetnek hivnak, vitte azokat. Az asszony, aki
most valami más büncselekmény miatt is vizsgá-
lati fogságban ül az ügyészség fogházában Pécsett,
beismerte és meg is nevezte az ötéves betörés tet-
teseit, kiket most együttesen keres a rendőrség és
a csendörség.

— A bécsi rablógyilkosság. Deczember 27-én
reggel Bécsben a Haymerley-utcza 27. szám alatt
levö házban,, — mint megirtuk — meggyilkolva
találták Hofer Francziskát, egy magános leányt. A
tettest a Bécsi rendőrség még nem tudta kinyo-
mozni, de megállapitotta pontosan a leánytól ello-
pott holmik jegyzékét. A bécsi rendőrség ezt a
jegyzéket a budapesti rendőrségnek is megküldte,
és egyuttal felszólitást intézett hozzá, hogy ha va-

laki a tárgyak után valamely, a tettes kilétére ve-
zeti adatra találna, azt a bécsi rendőrséggel hala-
déktalanul közölje. A főkapitányság megtette
szükséges intézkedéseket.

Napirend.
Naptár: Péntek, január 6. — Római katholikus:

Vizkereszt. — Protestáns: Három király. Görög-orosz
deczember 25. Nagy Kar. — Zsidó: Tebeth 24. —

Nap kél: reggel 7 óra 33 perczkor, nyugszik: dél-
után 4 óra 7 perczkor. — Hold kél: éjjel 1 óra 21
perczkor, nyugszik: délelőtt 11 óra 2 perczkor.

A miniszterei nem fogadnak.
Téli tárlat az uj mücsarnokban, nyitva dél

elött 9-től délután 4 óráig. Belépti dij 50 krajczár.
A Nemzeti Szalon kiállitása (Ferencziek

tere 9.) nyitva délelőtt 9 órától este 9 óráig. Belépti dij
20 krajczár.

Nemzeti muzeum régiségtára nyitva d.
e. 9—l-ig. Többi tárai, köztük a néprajzi osztály is,
50 krajczár belépődij mellett tekinthetők meg.

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

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

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

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

Herkó páterek harcza.
A történelem eddig két Herkópátert ismert.

Az egyik jászói plébános volt a tizenhetedik szá-
zad végén, arról nevezetes, hogy tüzzel, vassal
pusztitotta a tornai protestánsokat. A másik Herkó-
páter Markos Gyula, Budapesten lakó, veszprémi
áldozó papnak a heti lapja, amely arról neve-
zetes, hogy néppárti, mosdatlan és minden tekin-
tetben szerkesztöjének és kiadójának a képmása.
Fenyvesi Adolf szerint, aki azt tartja, hogy a mü
mindig azonositható a mesterével, a Herkópáter
között abszolute semmi különbség nincs. Ha csak
az nem különbség, hogy a Herkópátert nyom-
dában stereotypálják, verőkefe és matrice segé-
lyével. Markos pátert pedig az utczán, kávéházban
és mindenütt különféle hosszukás, legjobbfajtában
somfából készülő eszközök és gyöngédebb érin-
tésre kevéssé alkalmas tenyerek közbejöttével.

A történelem azonban sürgős korrekturára
szorul. Néhány nap óta egy harmadik Herkópáter
is megjelent a horizonon, amely arról nevezetes,
hogy erős hadilábra helyezkedett közvetlen előd-
jével. És itt a mese csomópontja, amelynek meg-
oldása némi előismereteket tételez fől.

Markos Gyula, tulajdon nevén Markovics
Gyula, veszprémi áldozópap. az egyházpolitika ide-
jén otthagyta egyházmegyéjét, (jószántából vagy
nem, azt nem tudni bizonyosan), és Budapesten
klerikális szinezetü vicczlapot inditott, "Herkópá-
ter" czim alatt. Változó szerencse kisérte a kis
ujság utjait, hol több volt az előfizető, hol keve-
sebb, de sohasem annyi, amennyi jövedelemnek
elegendő lett volna. A szerkesztő magatartása el-
lenben rendkivül szilárd volt, politikai szempont-
ból is, a kihasználható pénzforrások szempontjá-
ból is. Mind a két irányban tántorithatatlan a szó
legszorosabb értelmében.

Állandó segedelmet szerzett Hornig Károly
veszprémi püspöktől és kisebb-nagyobb kölcsönt,
akitől csak tudott. Az igy ősszeszedegetett pénzből
külön nyomdát rendezett be, mely jövedelmezőség
szempontjából mivel sem előzte meg az ujságot.

Az általános választásoknál néppárti prog-
rammal jelölt is volt, a pártiroda jelöltje az alsó-
dobosi kerületben. A katholikus autonómiai válasz-
tásoknál is föllépett, s a mikor kerületi képviselö
nem lehetett, egyik dunántuli esperes kerületben
korteskedett maga mellett, hogy mint esperes ke-
rületi kiküldött szerepelhessen a kongresszuson.

A fellépés azonban mind a két alkalommal
sikertelen volt s mérlegel Markos páter nehány
apróbb de nem jelentéktelen budapesti ka-
landdal iparkodott helyreállitani.

Igy némi összeköttetést szerzett egy hosszu -
csőrü és hosszu lábu madárral, ami katholikus
papnak Gergely pápa óta határozottan tilos.

Valami utczai összeszólalkozást is eszközölt
Markos páter, amely kölcsönös könnyü testi sérté-
sekkel végződött.

Ezután pedig, hogy a rendőrság valahogy
meg ne feledkezzék a Herkópáterról és személye-
sitöjéröl, valami kihágást cselekedett meg Markos
tisztelendő ur és e miatt meg is büntették.

És se Hornig Károly veszprémi püspöknek,
sem a néppártnak nem jutott eszébe, hogy Markos
Gyulát állandó kegyükből excommicálják.

Czélirányos körülmény is volt ez a Herkó
páter" sorsára, mivelhogy a hitelezők rendesen
ennek a változatlan grácziának a morzsalékaiból
táplálkoztak. Legtöbbször ugyan Markos páter ült
egyedül az asztalnál, de néha legalább a mara-
dékra más is szerezhetett jogot, főképen, ha elég
sulyos tenyerekkel volt megáldva.

Egyszer azonban többen jelentkeztek s vala-
mennyi kellőképen lévén kvalifikálva, Markos páter
kétségbe esett és hogy a hitelezők türelmetlenségéi
igazságos szigorral büntesse, eladta a nyomdát,

— Nesztek — mondotta nevetve — most
gyertek foglalni!

A nyomda a főváros kezébe került, részben
abból állitották össze a hivatalos házi-nyomdát.

Hanem bátra volt még a lap. A hitelezők
már a postán is jártak, hogy legalább azt a néhány
forintot kaparitsák elt ami előfizetésképen jő.

Markos páter felhivta a vidékről az Öcscsét
és közjegyzői okirattal ráruházta a lap tulajdon-
jogát. Már most, solutus omnis fenore, nagy vig-
ságban volt, mert a hitelezők mit te vehettek
rajta. Az öcscse azonban élni kezdett a kiadói
joggal s már-már hajbahaptak, mikor Markos irá-
sos bizonyitékot vett öcscsétől arra, hogy a tulaj-
donjog közjegyzői átruházását csak névlegesnek
tekintik.

Most pedig e miatt külömböztek össze és most
következik a történet csomó pontja. Markos páter ott
hagyta a lapot és az ő közremüködésével megszü-
letett a harmadik Herkópáter: a "Magyar Herkópá-
ter", ami miatt a történetet korrigálni kell. A Ma-
gyar Herkópáter alakra, tartalomra, teljesen azonos
kedves papájával, a Herkó páterrel, csak iczi-piczi
betükkel a czim fölé van az a megkülömböztetés
nyomatva, hogy "Magyar."

Az előfizetők kapták mind a két lapot s nem
tudták hamarosan, hogy mi történt a redakezióval
elmebeli tekintetben. Mert a két ujság csodálatos
képpen hasonlitott egymáshoz. Még a betük is
olyanok voltak, mintha egy gép alól kerültek volna ki.

Markos páter észrevette azt a dolgot s ki-
nyomozta, hogy kedves öcscse, a "Herkópáter"
szerkesztője, kilesi a "Magyar Herkópáter" első
példányát, amint a nyomdából kikerül, szalad a
fényképészhez, lefotografáltatja a képeket s ezek
segitségével nyomatja ki a saját lapját, a "Herkó-
páterét.

Továbbá más kellemetlenségek is történtek.
A páter, talán elvesztette a lakása kulcsát, lent
hált a napokban a nyomdában, a gép mellett.
Vánkosul a czimszalagok szolgáltak. Kedves öcscse,
Valószinüleg kedélyesség szempontjábál kinyomozta
a lakásváltozást, éjféltájban belopódzott a nyom-
dába és a czimszalagokat kiakarta huzgálni a
bátyja feje alól.

Nagy lárma keletkezett, amely dulakodással
végződött. Hogy ki hentergett a földön, azt még
csak ezután deritik ki a — törvényszéknél, ahova
most; az egész testvér-háborut terelték.

"Étherion."
Ez alatt a czim alatt irtunk a minap Brust

amerikai természettudósnak felfedezéséről. Most la-
punknak egy természettudományokkal foglalkozó
barátja, aki figyelemmel kiséri a külföldi tudós-
társaságok müködését, a következőkben mondja el
Brush felfedezésének történetét:

Néhány hónappal ezelőtt az amerikai ter-
mészetvizsgálók New-Yorkban tartott gyülésén
Brush azzal az állitással lépett elő, hogy neki s i
került az aethert vagy az ehhez legalább is legkő-
zelebbi rokonságban levö anyagot izolálni. Brush az
anyagot a levegőből elvont hydrogén vizsgálata köz-
ben födözte fel. Vizsgálat|alá vette, miközben legfeltü-
nőbb volt az ismeretlen anyag tömecseinek rendkivül
rezgési sebessége, amelyet ő, hozzávetőleg, másod-
perczenkint szás angol mértföldben állapitott meg.
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A gáz sürüsége a hidrogén sürüségéhez viszo-
nyitva (H — 1) 0.0001, tehát a hidrogén sürüségé-
nek tizezredrésze, fajhője pedig, szintén a hidrogén
fajhőjéhez viszonyitva, annak hatezerszerese. E
fizikai sajátságukra támaszkodva, nemcsak a gáz
elemi voltát tartotta Brush lehetségesnek, hanem
egyenesen meg volt győződve, hogy az nem lehet
más, mint a mindenséget betöltő, rezgési változa-
taival a fényt, villamosságot szülő, az anyag szer-
kezetét szabályozó éther, melyet ő "étherion"-nak
nevezett el.

Erre már most a Brush állal előadott eljárás
szerint Crookes, az ismert kitünö angol chemikus
beható vizsgálat alá vette a "felfedezést" s a Brush
előtt ismeretlen uj elemnek tartottanyag elemi voltát
már vizsgálatai legelső jelenségei alapján kétségbe
vonta. Kisérletei további során tényleg meggyőző-
dött, hogy a Brush-féle étherion sem nem elem,
sem nem aethes, de nem is ismeretlen anyag,
hanem c s a k r e n d k i v ü l h i g i t o t t
v i z g ő z !

Crookes a nagy higitása vizgőznek légüres
térben tapasztalható magatartását már régebb idő
óta ismerte ; a vizgőz ily állapotban észlelhető
sajátságaival az étheronnak Brush által jellem-
zett sajátságai mindenben egyeztek s igy Crookes,
midőn Brush felfedezése tudomására jutott, már
szinte bizonyos volt afelöl, hegy az étherion nagy-
higitásu vizgőznél nem egyéb. Igy, mielőtt még
ellenőrző kisérleteit megkezdette volna, már az
eredményről tisztában volt.

A nagyhigitásu vizgőznek a Crookes által
csak a praecedens után nyilvánosságra hozott tu-
lajdonságait utóbb mások által végzett kisérletek
is igazolták. Nevezetesen: a viztömecsek mozgási
sebessége a légüres térben rendkivül nagy, amivel
természetesen a jelentékeny hővezetöképesség és a
feltünően csekélynek látszó fajhő is összefügg.
Ezek tényleg oly physikai tulajdonságok, amelyek
előtt a leggyakorlottabb physikus és chemikus is gon-
dolkozva áll meg, mert az ismert anyagok ismert
tulajdonai között ezek nincsenek meg;

És tényleg Brush kisérleteit is ezek az is-
meretlen tulajdonságok vitték tévedésre ;. az 6 hi-
bája egyedül az, hogy az előtte ismeretlen anyag
tulajdonait c s a k i s f i z i k a i s z e m -
p o n t o k b ó l itélte meg ; a feltünö sajátsá-
gok annyira bizonyossá tették előtte az anyag ele-
mi voltát, hogy az ellenőrzésről teljesen, megfeled-
kezett : elhanyagolta ugyanis az anyag c h e m i a i
sajátságainak pontos megvizsgálását s igy könnyen
megmagyarázható, a különben jeles természettudós
tévedése.

Ez az "étherion" hiteles története. .,

SZINHÁZ ÉS MÜVÉSZET.
* Hirek a Népszinházból. A Népszinház né-

hány tagjának gyöngélkedése folytán a müsor ak-
ként változott meg, hogy ma, csütörtökön, a
"Bibliás asszony" helyett a "Czigánybáró" került
szinre; holnap délután pedig a "Télen" helyett
"A vörös sapká"-t fogják játszani és vasárnap este
az "Ördög mátkája" helyett a "Diákkisasszonyok"
kerül szinre. — "Midás király" a czime Barna
Izsó uj operettejéoek, melynek szövegét Ujvári
Béla irta és mely a Népszinház egyik legközelebbi
ujdonsága lesz. A darabot már javában tanulja a
személyzet és a fö női szerepeket Hegyi Aranka és
Bárdi Gabi fogják játszani.

* Stuck a müvészetről. Stuck Ferencz, aki-
nek "Sphinx" czimü képe néhány év elött oly
nagy feltünést keltett Budapesten, mostanában
egyik látogatója előtt rendkivül érdekes véleményt
mondott a müvészet fejlődéséről. "Hogy mit vár-
hatunk a müvészettől — mondá — azt sem most,
sem máskor nem lehet előre látni. Mert nem az
adott müvészi v i s z o n y o k eredményezik ezt
(amint többnyire hiszik), hanem kizárólag a meg-
levő és a várható m ü v é s z e g y é n i s é g e k . A
müvészet irányát mindig néhány vezetö szellem
mutatja.

Miként beszélhetünk tehát ma arról, hogy
milyenek lesznek e vezérlő szellemek jövendő, ut-
jai ? Hiszen az illetök maguk sem tudják. És ho-

gyan vegyük számitásba azokat az ismeretlen ge-
nieket, akikkel talán a jövendő övek fognak ben-
nünket megajándékozni? Talán jönni fog egy nagy
egyéniség, aki mindenkit felülmul és egészen uj
megnyilatkozásokat hoz magával, amelyről ma még
fogalmunk sincsen."

A naturalizmusról Stuck a következöket
mondta:

"Mit naturalizmus! Örüljünk, hogy átes-
tünk ezen a perioduson. Persze, szükségünk volt
rá, de csak mint átmeneti állapotra. Elfelejtettük
volt a festészetet. Az alapfogalmaknál kellett ismét
kezdenünk. A természet pontos utánzására töre-
kedtek. A gondolkozás kárhozatos volt. Minél keve-
sebb szelleme volt valakinek, annál tökéletesebb
volt a sikere. De állandóan ez nem maradhatott
igy. A képzelem és a gondolat követelték a maguk
jogát. Lépésről-lépésre hóditották vissza az elvesz-
tett területet — és ma már majdnem' korlátlanul
uralkodnak felette."

Stuck különben most Spanyolországba uta-
zik, hogy ott Velasquezt tanulmányozza.

* Wagner Szigfrid operája. Wagner Szigfrid
Bärenhäuter" czimü operája, amelyről több izben

tettünk már emlitést, 22-én kerül szinre először a
münchemi udvari Operában.

* A három kócsagtoll. Sudermann Herman
uj darabot irt, amelynek "A három kócsagtoll" a
czime. A darabot holnap mutatják be Berlinben.

* Az uj nemzedék. Az országos szinészaka-
démia növendékei vasárnap tartják meg harmadik
bemutató-előadásukat, ezuttal Ujházi vezetése mel-
lett Szinre kerül: a "Virágfakadás" Muraitól és a
"Csók" Dóczitól.

* Hangverseny. Rothauser Teréz berlini ud-
vari operaénekesnő dalestélyén, amely hétfön 16-án
lesz a Royal termében, Popper tanár egyik tanit-
ványa, Perényi István mutatkozik be előszőr a kö-
zönségnek. Mesterének néhány szerzeményét fogja
eljátszani. Rothauser kisasszony iránt igen' nagy
az érdeklődés; a müvésznő évek óta nem lépett
föl nyilvánosan hazájában.

* Az Iparmüvészeti aranyérem. Megkértek a
következő sorok közlésére:

"Rippl-Rónai József festőmüvész ur a hir-
lapokban panaszt emelt annak a jurynek az el-
járása ellen, mely hivatva volt az "Iparmüvészeti
aranyérem" kiadása iránt javaslatot tenni. Nem
tudom ki informálta Rippl-Rónai urat, mikor Wlas-
sics miniszter ur, kit a döntés illet, a javaslatot
még kézhez sem vette, annyi bizonyos, a jury
álláspontjára vonatkozó állitások nem felelnek meg
a valóságnak. Egyébként az aranyérem kiadására
nézve a szabályzat a következőkép intézkedik:
"3. A muzeum aranyérme csak k o m p o z i c z i ó
és kivitel tekintetében feltétlen becsü müipari ter-
mékért itélhető meg. E l s ö s o r b a n oly kiálli-
tók veendők tekintetbe, kik általuk u j o n n a n
m e g h o n o s i t o t t valamely iparágban a fen-
tebbi feltételeknek megfelelő egy vagy több termé-
ket mutatnak be" . . .

Ha a dijra érdemes kiállitási tárgy a beje-
lentés szerint valamely tervező müvész és müipa-
ros, illetve több személy közremüködésével jött
létre: a pályabiróság a fenforgó körülmények
kellő figyelembevétele mellett határozza meg, hogy
az érem esetleg önállóan egy, vagy együttesen
több közremüködőnek itélendő-e meg ? A pálya-
biróság. tagjai a) Az országos magyar iparmüvé-
szeti muzeum igazgatója és őre. b) Az országos
magyar iparmüvészeti iskola igazgatója, c) Az
iparmüvészeti társulatnak választmánya által titkos
szavazás utján választott két kiküldöttje, d) A
vallás- és közoktatásügyi minisztérium képviselője,
e) A kiállitók két bizalmi férfia.

Budapest, 1899. január 5.

Radisics Jenö,
mint a biráló-bizottság elnöke.

* A zenepiaczról. Cserey Eliztöl érdekes
füzet jelent meg, hat, zongorára irt, szerzémény-
nyel. A czimeik: Hunyady-csárdás, Idylle de
Suisse, Enfant du printemps (keringő), Margit-
csárdás, Burleszk (polka) és Petite badinage
(tipegő). Hol hangulatos és fülbemászó, hol tüzes

és tánczra csábitó kompozicziók ezek, és igy a
népszerüség utját kivétel nőikül meg fogják tenni.
A füzet két forintért kapható a szerzőnél. (I. kerü-
let, disztér 2. szám).

Kassai visszavonulása.
Amióta hire ment, hogy Kassai Vidor, a

Népszinháznak kitünő müvésze, bucsut mondott a
világot jelentő deszkáknak és penzióba vonult,
egyre-másra folytak a találgatások, hogy miért
hagyta el Kassai, még csak bucsut sem véve, azt
a közönséget, amely öt annyira szerette? Kassai
nem nyilatkozott s a Népszinház hivatalos kom-
münikéi is nyilt kérdésnek hagyták távozását.

Egy hirlapirónak ma alkalma volt a müvész-
szél beszélgethetni s a théma természetesen azon-
nal Kassai visszavonulására csapott át. Eleinte na-
gyon tartózkodó volt. Látszott rajta, hogy ezt a
tárgyat kerülni óhajtja.

— Hát komolyan nyugdijba akar menni?
Kassai hallgatott egy darabig, mintha a lelke

mélyén keresgélne; aztán a tőle megszokott filo-
zófiai nyugalommal mondta:

— Harmincz éve taposom (sőt rugdalom) a
világot jelentő deszkákat, mint a vig elem mun-
kása. Megszoktam már, hogy tőlem semmit sem
vesznek komolyan. Butának tartottak mindig (szin-
háznál ez kölcsönösen igy szokott lenni), — le-
het, hogy igazuk volt, de már belefáradtam.

— De hát miért ment penzióba? Hát nem
volt megelégedve a Népszinháznál ?

— Mielőtt a Népszinházhoz kerültem —
mondta Kassai — könnyebben türtem mindent,
mert még volt reményem, hogy majd odajutok,
ahova nem birtam: a N e m z e t i S z i n h á z h o z ,
ahol sokféle használhatóságomon kivül főként apró
shakespearei-szerepeket óhajtottam játszani. Eljutot-
tam a Népszinházig. Itt mindenekelőtt meg kellett
alkudnom az öblös épület arányaival, szervezetem
és játékom rovására i s ; több szinház akkor még
nem volt. Tizennyolcz év telt igy el; amott, a
kerepesi-ut elején, hiába zörgettem ujra.

— Hát nem juthatott be a Nemzeti szin-
házhoz ?

— Nem. Emiatt pedig csakhamar egy lesujtó
körülmény nehezedett rám, amely ebben a kér-
désben nyert kifejezést: Mit keresnek a férfiak
ott, ahol nincs rájuk szükség ? Igen ám, de ha
férfiakra nincsen is szükség ennél a szinháznál, a
férfiaknak bizony mégis szükséges e szinház, mert
a primadonnák körül legalább annyi szerep mégis
jut nekik, mint a burgonyának a hus körül, ame-
lyet a boszus cseléd vagy szakács is hamarosan
moslékba dobhat.

— Azt beszélik, hogy beteg s ezért megy el.
— Csakugyan, ezek a tapasztalatok beteggé

is tettek. Ha nem lett volna gyomrom, könnyen
segitettem volna magamon, — igen, csakhogy
van! E mellett van még egy erős meggyőződésein
is, tudniillik, hogy e földön a független élettel
semmi sem ér fől, ennek pedig az alapja: a
vagyon. Láttam, hogy pénze csak a fővárosnak
van. Láttam azt is, hogy itt (mint már a burgo-
nyáról tudjuk), ha a minőség nem, de a mennyi-
ség mégis csak számit és adnak is érette valamit.
Furcsa, hogy a müvészetben is minőség az érték
(de nem nálunk, még a primadonnáknál sem). A
kevesebb, de jobb minőségért csak keveset adnak.
Ez azonban még megjárná, ha a pénz is olyan
volna, mint a müvészet, de nem olyan ám, mert a
pénznél nem a minőség a mennyiség, de a meny-

nyiség a minőség. A mennyiségre adtam hát a
fejemet. A munkamennyiség meg is lett volna, de
á fizetésben nem sokra vittem. Ez a mennyiség
megfogyasztotta erőimet, mig utóbb izgatott, fáradt
leltem. Bántott minden, némely ugynevezett fölebb-
valók, sőt még némely pályatársam modora is,
pedig ezek elviselésében régi mester voltam már.

— Ugyan ki bántolta?
— Gyakran bántottak, amikor nem is akar-

tak, ugy, hogy féltem én már nemcsak az igazga-
tótól, a rendezőtől, az ügyelőtől, a csengettyütől,
az óramutatótól, de talán még a szinház macská-
jától is. Idegeim fölmondták a szolgálatot, és én,
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aki mindig függetlenség után törekedtem, rabszol-
gának éreztem magamat. Nem állitom, hogy valami
sokat érek, da mégis, ba jobban fizettek volna,
hogy majdan nagyobb függetlenséget biztosithassak
hátralevő napjaimra, hát akkor még megerőltettem
volna magamat.

— Rosszul fizették?
— Igen. És minthogy a többért is keveset

adtak, én a kevesebb munkát választottam, némi-
leg a minőség javára is. Persze, hogy ezért még
kevesebbet adtak. Keveset pedig ma már a nyug-
dijam is ad, s hozzá függetlenséget. Hogyne vá-
lasztanám hát inkább ezt ?

— De hiszen még a javaerejében van ! Ko-
rán lesz még nyugdijba mennie !

— Lehet. Erre a lépésre még egy ok késztet,
amely nemkevésbbé fontos. Szerintem épen a
szinészi pálya az, amelyet akkor kell otthagyni,
bármint fájjon is, amikor még sajnálják távozá-
sunkat. Igy lehetőleg friss emlékezetében, mara-
dunk legalább azoknak, akik láttak bennünket.
Mert nem képzelek rikitón szomorubb lelkiálla-
potot, mint amikor megérdemelt vagy meg nem
érdemelt tapsok után pisszegés kisér utunkra. So-
kat mondhatnék még, de ezekről majd csak a
naplómban fogok bővebben szólani.

— Ezek az ön távozásának okai?
— Egyéb okokat ezuttal nem tudok fölhozni,

mert olyan burkoltak, hogy még csak sejtem, vagy
épen képzelem őket.

— Miért nem bucsuzott el legalább a kö-
zönségtől ?

— Hogy nem bucsuzom, ennek több oka
van. Először is nem szeretnék olyan bucsut venni,
hogy m á s n a p m e g i n t p r ó b á r a m e n j e k .
Másodszor pedig a bucsu csak áthidalhatatlanabbá
tenné visszatérhetésemet, s szegény pályatársaim
különben is sovány erszényét tenné soványabbá,
s épen ujévkor. Harmadszor meg félek, hogy a
bucsuzás annyira elérzékenyithetne, hogy játszani
sem birnék, micsoda vig előadás lenne az ? A bu-
csuzás általában mindig szomoru mindenik félre, s
még szomorubb az egyik félre, ha örvendetes a másik
félre ; ba pedig mindkét félre örvendetes, — no,
ebben az egy esetben még kivánatos is, de ez az
eset részemről nem forog fenn. Nincs ezen nekem
miért örülni.

— Igaz, hogy koronkint fel fog még lépni?
— Nem tudom, mert a nyugdijalapszabálya-

ink tiltják. De hiszen nem is távozom én el volta-
képen. Gátol ebben a nagy természet akarata (a
tudósok szerint: törvénye), amely a földhöz lán-
czol mindnyájunkat, s talán örökre !

TUDOMÁNY ÉS IRODALOM.
• Prometheus a világirodalomban. A Szabad

Lyceumban Hegedüs István egyetemi tanár ma foly-
tatta "Prometheus a világirodalomban" czim alatt
megkezdett előadását a Magyar Tanitók kaszinójá-
ban. Ez alkalommal behatóan elemzi a "Lelánczolt
Prometheust", kimutatta helyét a Prometheus-tri-
logiában és arra az eredményre jött, hogy Ais-
chylos magában a görög mondakörben oldotta meg,
és pedig a vallásos felfogással összhangban, a
Prometheus-mythosban rejlő fenséges problemát;
de elméjének mélysége, lángeszü észrevételei
ugyancsak termékenyitöleg hatottak arra, hogy a
mythosban rejlő nagy emberiségi kérdést a későbbi
korok nagy költöi és gondolkodói (Byron, Goethe,
Quinet, Shelley, Ackermann) a magok egyéni világné-
zetük kifejezésére zsákmányolják ki. Az ember-gyuró,
az emberi kultura ős-elemét: a tüzet őrző és a vég-
zettel nyilt harczra szálló Prometheus a mai kor
hit-problémájának hordozójává emelkedik. De He-
gedüs ép e ponton mutatta ki a veszélyt, mely a
bölcseimi kérdéseket rejtő mythos feldolgozásánál
az ujabb kor költőit tévutra vezette. Aischylos
megmaradt a görög világban. A "Feloldott Pro-
metheus" hősévé ugyancsak görög hős : Herakles
emelkedik, a Tüzhozd Prometheus pedig, a Pro-
metheus emlékét őrző ünnep mythikus darabjaként
tekinthető. Mint az Eumenidák az areopag ősrégi
hagyományait szenteli meg a drámai formában,
a "Tüzhozó Prometheus" a Fáklya-futás ragyogó

ünnepének mythikus eredetét tünteti föl költői for-
mában. Előadó gondosan megjelölte azon helye-
ket, melyek a késöbbi feldolgozásoknak kiinduló
pontul szolgáltak.

Jókai összes munkái.
Jókai Mór ötvenesztendős irói jubileumá-

nak ötödik évfordulóján, 1899. januárius ha-
todikán, ma, jelent meg a koszorus költő összes
munkáinak utolsó kötete. A kiadók, a Révai-
testvérek irodalmi czége naptár szerint is pon-
tosan adja át ezt a becses és most teljes
gyüjteményt számos előfizetőinek. Ötvenöt év-
vel azután, hogy a komáromi fiskális ábrándos
szőke fia a "Zsidó fiu"-val akadémiai dicsére-
tet nyert: Magyarország együtt látja a tizen-
egy hosszu lusztrum páratlanul fényes termé-
sét, diszes száz kötetben.

A kiadók a száz kötetből az utolsó so-
rozatba (91—100) Jókai legujabb munkáit fog-
lalták belé. Az ujabb elbeszéléseket, a "Barát-
falvi lévita-"t (az .Elátkozott család" folytatását),
a ,Leventét", az "Utazás egy sirdomb körül", to-
vábbá Jókai költeményeinek eddig még ki sem
adott együttes gyüjteményét, azután a mester
irói memoirejait (96—97) és végül a Jókai-jubi-
leum történetét. Ez a századik kötet s ezt kü-
lön-lenyomatban is közzétette a kiadó rész-
vénytársaság igazgatója, öt év elött a Jókai-
jubileumnak is egyik leglelkesebb rendezője:
Révai Mór. Emlékül mindazoknak — ugy-
mond a könyv ajánlása — akik az 1894. ja-
nuár 6-iki országos Jókai-ünnepet kezdemé-
nyezték, létrehoztak és rendezték.

Ebben a kötetben, amelyben a jubileumi
ünnep leirásán kivül megvan az átadott üd-
vözletek, diszoklevelek és ajándékok jegyzéke,
Jókainak önéletleirása, az előfizetők névjegyzéke
és statisztikája (összesen 4354-en vannak), ebben
a páratlanul érdekes kötetben a legérdekesebb két
fejezet. Az egyik a Jókai müveinek teljes bib-
liográfiája. A legelső munka, a "Gyermekkori
vers", a kilenczéves Jókai Mórtól 1834-ben
jelent meg a "Társalkodó"-ban. Ezt követi 1839-
ben a "Regélő"-ben az "Egy adoma". Az
1844-iki évről a "Pesti divatlap"-ban már há-
rom költői munkával szerepel és az 1846-ik
évben azután megtaláljuk Jókai elsö kiadóját:
Hartleben G. A.-t. (Hétköznapok. Regény két
kötetben.) A következö félszázad alatt azután
Jókainak még ezeket a magyar kiadóit látjuk:
Heckenast Gusztáv, Geibel Ármin, Emich és
Eisenfels, Emich Gusztáv, Müller Gyula, Szám-
wald Gyula, Landerer és Heckenast, Beimel J.
és Kozma Vazul, Lampel Róbert, Wodianer
F., Athenaeum, Pfeiffer Ferdinand, Stampfel
Károly, Révai testvérek, Kilián Frigyes, Frank-
lin-társulat Ráth Mór, Berger Miksa, Singer
és Wolfner, Grill Karoly.

A másik kiválóan érdekes czikk a kötet-
ben a költő Utószava, ahol elmondja, hogy
a kétezer ivbe csak ugy tudta beszoritani
összes müveit, hogy számos hirlapi czikkeit
és a "Negyven év visszhangjá"-t, valamint a
kölcsönzött tárgyu Benyovszky-regényt kihagyta
belőle. Igy is minden lapot meg kellett szapo-
ritani két sorral a száz kötetben. Azután még
köszönetet mond Jókai Mór a kiadóknak, a
Franklin-társulat nyomdaintézetének, a könyv-
árasoknak és "kedves pályatársainak", a hir-
lapiróknak. "De aki előtt legmélyebb haza-
fiui hódolattal hajtom meg fejemet — végzi
Jókai — az az én uram és fentartóm, a di-
csöséges magyar nemzet. Soha még egy nem-
zet munkása ugy megjutalmazva nem volt,
mint én a magyar olvasóközönség által. Él-
jen, viruljon, legyen dicső, boldog és szabad
üz én imádott hazám és nemzetem!"

FöVÁROS.
(A hatósági tüzkárbiztositás.) A pénzügyi bi-

zottság a napokban tartott zárt ülésén A Tiroli
biztositó intézetről és a biztositó intézetek tüzol-
tási járulékáról szóló javaslaton sokat változtatott.
Igy kimondotta azt, hogy a városi tüzkárbiztositó-
intézet üzletköéét eleinte a tüzveszélyes gyárak biz-
tositására kiterjeszteni nem kellene, másitott
a háztulajdonosok által a nyeri házbérjöve-
delem után fizetendő egy tized százalékos tüz-
oltási járulékot nemcsak azoknak kellene elen-
gedni, akik ingatlanaikat a városi biztositó-inté-
zetnél biztositották, hanem azoknak is, akiknek háza
már előzőleg több évre van biztositva valamely
magánintézetnél. A biztositó-intézetek részéröl a
Budapesten történt tüzkárbiztositások évi brutto
dijbevétele után fizetendő tüzoltási költség-hozzá-
járulást az eredetileg tervezett öt százalék helyett
Ugy állapitotta meg a bizottság, hogy az intézetek
a közönséges lakóházak után tiz, a gyárak, szin-
házak, áruraktárak után pedig két százaléköt fizes-
senek. Végül a bizottság még azt is javasolta,
hogy valahányszor a tüzoltóság oltás czéljából ki-
vonul és közremüködésével vagyont ment meg, a
kivonulás és oltás költségeinek részlegei megtéri-
tése czéljából a károsodott fél kötelei legyen »
kár nagysága és a tüzoltói személyzet tevékeny
sége arányában bizottságilag megállapitandó Ületér
két fizetni.

(Práter-utcza—Bercsényi utcza.) A práter-
utczai lakosoknak nem tetszik az utcza neve. Elő-
ször nem is magyar, másodszor azt se tudni, mi
köze a práterhez, mikor az egész városrész-
ben nincs práter. Most tehát folyamodtak, hogy
az utczát a főváros Bercsényi Miklósról, Rákóczi
Ferencz vezéréről neveztesse el. A folyamodásban
nincs semmi különös, csak a végére szurt meg-
jegyzés, amely azt mondja, hogy mivel a Rákóczi-
tér ugy is a József-városban van, a Bercsényi-ut-
czának is ott kell lenni, minthogy Bercsényi Mik-
lós Rákóczynak a vezére volt.

(A Jótékonysági egyesületek megrendszabá-
lyozta.) A belügyminiszter, amint már emlitettük
is, fölhivta a fővárost, tegyen jelentést, nem
tartja-e szükségesnek a jótékonysági egyesületek
szigorubb ellenőrzését. A tanács jelentést tett ma
a miniszternek s azt mondja, hogy a jótékony-
éági egyesületek alakulása és ellenőrzése ugyan
nem megfelelő de kéri a minisztert, hogy a dol-
got törvényhozás utján rendez lesse, mert a fö-
város a kellő ellenőrzést a mostani törvények és
szabályrendeletek alapján nem gyakorolhatja. Vi-
lágosabban szólva, annyit jelent a tanácsnak ez a
felirata, hogy alig van jótékony egyesület, amely-
ben két három bizottsági tag érdekelve nincs t
ha a tanács ezeket az eddigi szabályok szigoru
betartásával most kellemetlenségekbe sodorná, el-
lenségévé tenné a fél köztörvényhatóságot. A bi-
zottsági tag urakkal való jó viszony pedig tanács-
noki szempontból nagyon czélirányos, ami a leg-
utóbbi restaurácziónál is eléggé bebizonyosodott,
mert kis hija volt, hogy a tanács legszorgalmasab
tagjai el nem buktak amiatt, hogy nem tanultak
meg hajlongani.

(Közterület, vagy magánterület.) A belügy-
miniszier és a főváros közölt kemény konfliktus
kerekedett. Schwiclcer Ferecznek a köztemető-uton
van egy néhány száz négyszögöles telekterjedéke,
ez elött pedig a fővárosnak százkilenzvennégy-
négyszögölnyi magánterülete. Schwicker meg akarta
venni ezt a területet, de oly keveset igért, hogy a
főváros szóba sem állhatott vele. Felebbezés utján
az egész alku a belügyminiszter elé került, aki
egyszerüen kimondotta, hogy a szóban forgó városi
telek nem magántulajdona a fővárosnak, hanem
közterület s igy áruba sem bocsájtható, ami annyit
jelent, hogy Scwicker ne aggódjék a szomszédos
városi telek esetleges beépitése miatt, egész
bátran épithet az ő kis telekterjedókén, mert
annak homlokzata a föváros elidegenithetetlen köz-
területére esik majd. A tanács fölirt a belügymi-
niszterhez, hogy a döntés a föváros magánjogát
sérti, mert az I874. évi törvény alapján a telket
jogerősen a főváros nevére telekkönyvezték s az-
óta is a főváros nevére van irva. Hivatkozott a
tanács a környéken volt több telkére, amelyeket'
parczellázott s eladott s a kormány soha ez ellen
kifogást nem lelt. A főváros ebben a dologban
nem mint hatóság szerepel, hanem mint a telik
magántulajdonosa. A miniszter most válaszolt a
tanács fölterjesztésére. Azzal kezdi, hogy a ta-
nácsnak egyáltalán nincs is joga a miniszterhez
fölirni és hogy a miniszter most mégis válaszol a
tanács föliratara, az pusztán a szóban forgó fon-
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tos közérdeknek köszönheti. Eszerint a minisz-
ter feltételezte, hogy a kérdéses telek közterület,
mert a tanács a miniszter föltevésével szemben
nem bizonyitotta eléggé be, hogy a telek a föváros
magántulajdona. A telekkönyvi biróság itéletére
pedig a miniszter nem ad semmit, mert azt a fö-
város le is jegyeztetheti, amikor akarja. A tanács
most pörös utra terelteti az ügyet.

(A magyar nyelv Kőbányán.) A kőbányai tem-
plomban eddig három nyelven prédikáltak, tótul,
németül és magyarul. A kőbányaiak most kérik a
tanácsot, rendelje el, hogy ezentul a templomban
csak magyar szentbeszédet tartsanak. Ez ma meg
is történt.

(A Károly-kaszárnya pánczélszobája.) A Károly-
kaszárnya gránátos-utczai részének az átalakitásán
nagy erövel dolgoznak ; a munkálatokra a pályá-
zatot már kihirdették. Most a főpénztár részére
szükséges pánczélszoba berendezésére kerül a sor.
A pánczélszoba elkészitésére most hirdetnek árlej-
tést s a pályázatban kizárólag hazai iparosok,
vagy gyárosok vehetnek részt. A föltételek Heuffel
Adolf középitési igazgatónál tudhatók meg.

(Torony a Halász-bástyán.) A főváros a Má-
tyás-templom alatt levő Halász-bástya rendezésé-
vel járó költségekre 1895-ben 130.000 forintot
szavazott meg. Most azonban kiderült, hogy az
összes költségek 337.000 forintra rugnak. Ebben
a nagy emelkedésben a főszerepet az viszi, hogy
most az északi sarokra nagyobb tornyot is tervez-
nek és ez egymaga 35.000 forintba kerülne. Eb-
ben az ügyben szakértő-bizottságot hivnak össze,
amely véleményt mond afelől, vajjon van-e szük-
ség esztetikai szempontokbél erre a toronyra,
vagy nincs. A bizottság tagjai: Schulek Frigyes,
Steindl Imre, Pucher József, báró Lipthay Béla és
Hauszmann Alajos.

(Hatósági biztos a szegény gyermekeknél.) A
fővárosi szegény gyermekkert egyesület ügye ma
foglalkoztatta a tanácsot. Mivel a vizsgálat még
nincs teljesen befejezve, a tanács egyelőre abban
állapodott meg, hogy hatósági biztost nevez ki az
egyesület élére s erre a tisztségre S z a b ó János
köztörvényhatósági bizottsági tagot kéri föl.

VIDÉK.
* (A váczi sikkasztás.) Zajos közgyülése volt

tegnap Vácz városnak. Váczon — mint tudósitónk
irja — hetek óla beszéd tárgya a városi vámke-
zelő viselt dolgai. Évekkel ezelőtt Lencsó Sándorra
bizták a vámok és helypénzek kezelését, melyből
a városnak ezrekre menő jövedelme van. A mult
év őszén feljelentés érkezett dr. Zádor János pol-
gármesterhez és megindult a vizsgálat Lencsó Sán-
dor ellen. Kiderült, hogy a városnak az elmult ér-
ben sokkal kevesebb bevétele volt a vám- és a
helypénzekből, mint más években. A vizsgalat
részletes eredményét ma terjesztették be a városi
képviselőtestületi gyülésnek. Részletei iránt rop-
pant érdeklödés mutatkozott a városban. A képvi-
selőtestületi tagak egymásután szólaltak fel s a
legerősebb megtorlást követelték Lencsó ellen, aki
— mint a vizsgálat kideritette — visszaélt a város
bizalmával. A képviselőtestületből bizottságot vá-
lasztottak, mely hivatva lesz azt az összeget meg-
állapitani, melylyel a hütlen hivatalnok megkáro-
sitotta a várost. Ez a bizottság fogja a vizsgálat
sorsa Lencsó feljelentői részéről bejelentett 250
tanut kihallgatni.

TÖRVÉNYKEZÉS.
— A tejeskocsik réme. Tatár József meg-

érdemli ezt a nevet, mert rövid két hónap alatt
hét tejeskocsit lopott meg. Még pedig ugy, hogy a
gazdátlanul álló kocsikat a reggeli vagy esti ho-
mályban egyszerüen elhajtotta. Aztán valami félre-
eső utczában rendesen a szerszámot elvitte, a ko-
csit és lovat pedig ott hagyta. Tatár már őt izben
volt lakója az ország legkülönbözőbb vidékei fog-
házainak és örökre ki volt tiltva a fövárosból is.
Mégis feljött és addig folytatta a tejeskocsik fosz-
togatását, mig egyszer épen azon kapták rajta,
hogy tejeskannát és lószerszámot akar eladni va-
lakinek. Elfogatása után egész csomó orgazdát
nevezett meg, akik a mai végtárgyaláson vele
együtt álltak a budapesti büntető törvényszék
eiőtt. Azonban a tárgyalás folyamán kitünt, hogy

ravasz Tatár mindegyikkel elhitette, hogy az el-

adott holmi az ö jogos birtoka. Igy a tőrvényszék
valamennyi állitólagos orgazdát felmentette és egye-
dül Tatárt itélte el hétrendbeli lopásért ö t é v i
f e g y h á z r a .

- Zsufolt börtönök. Az aradi törvényszék-
nél ma ritka dolog történt. Az itéleteket kihirdetve
hatvanöt vádlottal csuktak be egyszerre. Közülök
negyvenkettő a Soborsinban történt zendülésben
vett részt. A börtönök tulzsufoltak.

"A mi kapitányunk." Leipniker Mór egy
alkalommal a törvényben megengedett időn tul
nyitva tartotta tejcsarnokát Drajkó János rendőr
odament hozzá és megmondta, hogy ezért feljelenti.
Leipniker egy koronát akart a rendőrnek adni,
hogy ne tegye ezt, de rosszul járt, mert a rendőr
most már megvesztegetés miatt jelentette föl. Az
ügyet ma tárgyalta a budapesti büntető törvény
szék. Leipniker kihallgatása alkalmával a követ-
kező humoros jelenet játszódott le :

Elnök: Volt már büntetve?
Vádlott: Nem.
Drajkó rendőr: Megkövetem tekintetes tör-

vényszék, igenis volt egyszer kihágásért büntetve
nálunk a kapitányságon.

Elnök: Honnan tudja ezt?
Drajkó rendőr: Láttam, mikor a jegyzököny-

vet felvette a kapitány ur.
Elnök: Hát ha csak a jegyzőkönyvről tud,

nem bizonyos, hogy el is itélték Leipnikert.
Drajkó rendőr: De bizony, mert a mi kapi-

tányunk nem szokott senkit se felmenteni.
Az általános derültség lecsillapulása után a

törvényszék nyolcz forint pénzbüntetésre itélte
Leipnikert.

- A Damjanich-utczai gyilkos. Az Alkot-
mány-utczai tőrvényház harmadik emeletén ma
kiváncsiak sorfala között vezette egy börtönőr An-
drics ülést vizsgálóbirója Kiss István elé. A szá-
las, meglehetősen nyugodt arczu fiu minden kér-
désre öszinte választ adott a vizsgálóbirónak és
bár nincs megtörve, mégis számos jelét adja
bünbánatának. Azt vallotta, hogy nem gyilkos szán-
dékkal lopózott be Pollacsek Samu üzletébe. A
terv akkor fogamzott csak meg benne, amikor az
üzletből kivezető ajtó kulcsa beletörött a zárba és
fogva látta magát. A másfél óráig tartó kihallgatás
az esetet meglehetősen kimeritette és a tanuk ki-
hallgatása után a vizsgálat hamarosan véget ér,
ugy hogy az ügy még a télen tárgyalásra kerül.

— Gyilkos asszony és leány. Annak idején
részletesen megirtuk annak a két elvetemült asszony-
személynek a bünügyét, akik párját ritkitó ember-
telenséggel ölték meg férjüket és apjukat. A buda-
pesti törvényszék Dobák Jánosnét, az asszonyt,
életfogytig tartó és Dobák Marit, a leányt, nyolcz
évi fegyházzal sujtotta. A gyilkosság története a
következő : Dobák János, turai csősz volt a gyil-
kosság áldozata. A mult év január harminczegye-
dikén este hazajött s enni kért. Majd szitkozódó
szavakra fakadt és kést rántott felesége ellen. Ez
férjére vetette magát s dulakodni kezdtek. Ekkor
közbejött a Mari leányuk és segitett lefogni az
apját. Az asszony hirtelen hurkot vetett a férje
nyakára, a lányával kelten aztán addig fojtogatták
Dobák Jánost, mig holtan rogyott össze. Ott vir-
rasztottak ketten egész éjszaka holtteste mellett,
reggel pedig elrejtették a fáskamarába. Ott talál-
ták meg a csendőrök s igy került Dobákné leányá-
val együtt gyilkosság vadjával a pestvidéki törvény-
szék elé. A törvényszék elött az asszony arra a
kérdésre, hogy miért ölte meg férjét, azt felelte,
hogy megfogadta, hogy vagy őt teszi el láb alól,
vagy maga akasztja fől magát. A leány, aki már a
börtönben is volt, ahol gyermeke is született, ép ily
czinikus választ adott az elnök kérdéseire és egé-
szen nyugodt lélekkel beszélte el, mint fojtotta
meg apját. A pestvidéki törvényszék szándékos
emberölést állapitott meg és ilyen minősités sze-
rint itélte el a két elvetemült nőt. A közvádló és
a két elitélt felebbezése következtében ma a tábla
foglalkozott a bünügygyel. A tábla Zubovich biró
előtérjesztése alapján Dobák Jánosnét szándékos
emberölés büntette miatt tizenötévi fegyházzal suj-
totta, tehát enyhitette a törvényszék itéletét A

leányra, Dobák Marira nézve megerősitette a tör-
vényszék itéletét és öt hónapot kitöltöttnek vett
fogságából.

= Politizáló asztalos. Az asztalosok szak-
lapjában, mely időközben "Famunkások Szaklap-
ja"-vá alakult át, tavaly sürün jelentek meg poli-
tikai tartalmu szocziálista czikkek. A királyi fő-
ügyészség a czikkekböl huszonegyet kiválogatott s
Szabó Albertet, az akkori szerkesztőt, aki a szo-
cziáldemokrata pártnak az asztalosok között legis-
mertebb agitátora s aki fél életét a börtönben töl-
tötte szocziálista dolgok miatt, sajtórendőri kihá-
gásért följelentette a büntetőtörvényszéknél. Mint
javithatatlan szocziálistát örökre kitiltották a fővá-
rosból. Szabó elment Aradra s ott kapta meg a
törvényszék idéző végzését. Megirta a törvényszék-
nek, hogy szivesen menne, de a rendőrség folyton
a nyomában volna és letartóztatná, esetleg vissza
is tolonczolná. A törvényszék erre négy napra szóló
salvus conductust váltott neki a rendőrségnél.
Ennek alapján aztán feljött Szabó a tárgyalásra,
de mielőtt ott megjelent volna, beszédet mondott
egy népgyülésen. A rendőrség erre detektiveket
küldött utána s Szabó detektivekkel körülvéve
jelenhetett meg a tárgyaláson. A törvényszék előtt
a vádlott azt mondta, hogy ő nem lát a czikkek-
ben politikát és felmentését kérte. A törvényszék a
czikkeket politikai természetüeknek találta és
Szabót kauczió nélkül való politizálásért két heti
fogházra s ötven forint pénzbüntetésre itélte. A
királyi itélőtábla mai ülésén, Makay Dezső biró
elöadása után, tekintettel arra, hogy Szabó Albert
egyike a legszenvedélyesebb szocziálistáknak,
Szabó büntetését egy hónapi fogházra emelte fel.

Az 1144-es.
A genfi fegyház egy rabja bejelentette az

őrének, hogy beszélni szeretne az igazgatóval.
Fontos mondanivalója van. Büntársait leleplezi. . .

— Elég a szóból, majd jelentést teszek.
A fegyencz nem beszélhetett tovább. Szigo-

ruan tiltják a fölösleges szóbeszédet a fegyház
szabályai. A büntetés, mivel a tilalom ellen vétőt
sujtják, kemény.

Este jelentette be az őr a dolgot az igaz-
gatónak :

— Az 1144. számu fegyencz kihallga-
tást kér.

— Luccheni ? ! . . .
— Az 1144. számu fegyencz.
— Reggel majd felhozhatja.
Az ör ismét visszatért a fegyenczhez, aki

sulyos vasajtók mögött örök sötétségben tölti nap-
jait. Lehaladt a lépcsősoron és beszólt azon a kis
nyiláson, ahol a zárka lakója élelmét kapja :

— 1144-es !
— Itt.
— Holnap reggel beszélhet az igazgató urral.
— Köszönöm.
Ujra becsukódott a nyilás a hatalmas vas-

ajtón és ujra éjjeli, sötótség töltötte be a zárkát.
Az 1144-es földre teritelt vékony gyékényen ülve
várta a reggelt. Mikor majd szólni fognak. Mert a
fogoly körül örök az éjszaka. Ott ül naponta-
éjente és csak nagy időközökben kerül fel a nap-
fényes világos udvarra. Olyankor tudja, hogy le-
telt két hét.

A világosság bántotta másnap reggel a szemét,
mikor az ör előtt végigbotorkált a fegyház udvarén
az igazgató irodájáig. Megtörve, halványan lépett
be a daróczruhás ember, kit a kabátján végigvonuló
széles fekete sáv különböztet meg fegyencztársaitól.

Az életfogytig tartó fegyházra itéltek ismer-
tető jele.

Megáll a folyosón a többi rabok közt és vár,
mig rákerül a sor. Nem kell sokáig várnia, őt szó-
litják elsőnek:

— 1144-es!
Mikor becsukódott mögötte az ajtó, a künn

maradt rabok összenéznek. Ismerik valamennyien
hirböl az 1144-est.

Zavartan a szokatlan világosságtól, az élettől
amit maga körül lát, szól a rabi:

— A büntársaimról akarok beszólni.
— Szóljon.
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Halk, reszkető hangon beszél az 1144-es.
Elmondja, hogy mikor szörnyü tettét végrehaj-
totta, mikor megölt egy szegény, halvány asszonyt,
akkor büntársai voltak. Két más anarchistával szö-
vetkezett. Közülök az egyik revolverrel felfegyver-
kezve várt a pályaudvaron. A másik bombával
leste az alkalmas időt, mikor majd valami kirándulá-
son a közelébe férkőzhet kiszemelt áldozatának.

Közben elfárad a fegyencz és csak időre rá
folytatja:

— Erzsébet királyné sehogysem kerülte
volna ki végzetét; ha nekem mára sikerült volna
öt megölnöm, akkor egyik vagy másik társam bi-
zonyára czélt ér.

A fegyházigazgató intett az őrnek és az
visszavitte az 1144-es számu rabot földalatti zár-
kájába, ahol örökös a sötétség és lakóját csak
minden két hétben engedik rövid félórára a nap-
fényes udvarra.

Vallomását pedig, melylyel szabadulni akart
a sötétben kinzó rémeitől, megtáviratozták az ud-
varnak, ahol olyan nagy gyászt okozott rövid hó-
napok elött a genfi fegyház 1144. számu örökös
lakója.

SPORT.
+ Turfhirek. Butters trainer összesen 47 lo-

vat készit elő az idei versenyekre és pedig báró
Springertől negyvenkettöt, báró Rotschild Náthán-
tól ötöt. — Györgyei Illés, aki ismét futtatni ké-
szül, öt csikójának adott nevet. — Gróf Teleki
Imre egy lovának Gazd'uram nevet adott. — Gróf
Festetich Tasziló egy elsőrangunak igérkező két-
éveséért, Vezér-ért bánatot jelentett.

+ Przedswit-handicap. A legitim versenyesz-
tendő elsö napjának versenyére a Przedswit-Iiandi-
cap-ie, sportkörökben már megeredt a kombináczió.
Legtöbben, mint már jeleztük, Tip Top-ot emlegetik;
de Destillateur, Álmos, Mirko, Gohér, Fée és Kár-
pát is hivekre találtak. Mint értesülünk, legtöbb
lovat e versenyre a Milne-istálló fog benevezni.

+ Cid. Az Andrássy-istáló legjobb lova, a
szürke Cid gyönyörü háromévessé fejlődött. A
Crimea-ivadék a királydij napjáig, melyre kötelezve
van, bizonyára erős favorittá fog válni. Oddsát
most 8:1-el jegyzik a bookmakerek.

+ Jégsport A népligeti nagy jégpályát pén-
teken délelőtt kilencz órától kezdve ujból megnyit-
ják. Délután katonazene lesz.

+ A hamburgi derby-meeting. A magyar te-
nyésztés az idei hamburgi derby-meetingen erősen
lesz képviselve, amennyiben istálló-tulajdonosaink-
tól az összes nagyobb versenyekre több aláirás
érkezett. Igy ujabban a negyvenezer márkával do-
tált Hansa-dijra Gagerlt, Pardont, Barnato-t, Häng
di' an-t, Per Butters-t, Irót nevezték, mig a Crite-
riumra hat kétévest köteleztek.

KÖZOKTATÁS.
Uj magántanárok. A vallás- és közoktatás-

ügyi miniszter dr. Vas Bernátnak a budapesti
Tudományegyetemen a khémiai és mikroszkopiai
diagnostikáből, dr. Nailyasy Lajosnak pedig a mü-
fogászati technológiából és a fogászati metallurgiá-
ból magántanárrá való képesitését jóváhagyta, s
az uj magántanárokat megerősitette állásukban.

Tanitógyüiés éjjel.
Nappal persze a fővárosban lehetetlen tanitó

gyülést tartani, mert reggel nyolcz órától este hét
óráig állandóan folynak a tanitások Budapestnek
valamelyik elemi- vagy ipariskolájában. Mármost,
ba a tanitóság minden csoportjának meg akarják
adni az alkalmat, hogy a tanitógyülésben résztve-
hessen és emellett olyan sürgős a gyülés össze-
hivása, hogy ünnepnapig sem várhatóak véle, ak-
kor nem marad más hátra, mint követni a néhai
lóvasuti alkalmazottak példáját és éjjeli gyülésre
hivni össze a tanitóságot.

Tegnap éjjel indokolta a sürgősséget a tani-
tók kaszinójának holnapi restaurácziója. Mióta

Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter ismételten
megtisztelte a kaszinót egy-egy egész estét betöltő
látogatásaival, azóta kétségtelenül a magyar tani-
tók kaszinóját avatta föl a magyar tanitóegyesüle-
tek vezérévé. Természetes tehát, hogy a legelső
magyar tanitóegyletben a holnapi kaszinói elnök-
választások a tagok százai között nem csekély
mozgalmat idéznek elö. A holnapi választás elő-
készitője volt a tegnap éjjeli gyülés, melyet a ka-
szinó száz tagu igazgatótanácsa tartott meg.

A gyülés folyamából megnyugtató ránk, hogy
áz egyik választási pártnak ama korteshire, hogy a
kaszinó anyagi és szellemi dekadencziának néz
elé, a legkissebb mértékben sem áll. Ellenkezőleg
rohamosan fejlödik. Csak az elmult évben is le-
kötelezte a nemzetét azzal, hogy a fiumei községi
iskolák olasz tanitóit majdnem teljés számban fel-
hozta és majd egy héten át kalauzolta a főváros-
ban. Ily eredményekkel szemben nem értjük, hogy
a tanitók országos bizottságának egynehány vezetö
embere kilépésével miért tüntet a kaszinó ellen
akkor, mikor az országos bizottság eredmények
helyett, csak holmi epigóni jubileumokat produkál.

A választást előkészitő száz tagu igazgató
tanács gyülésén elsőnek az igazgatóság jelenlegi
igazgatói tették meg jelentéseiket. Ezek kapcsán
felszólalt Márlonffy Márton, országos iparoktatási
főigazgató, kérdést intézve a kaszinói igazgatókhoz
egyes hiresztelésekről, melyek szerint a kaszinó
anyagi és szellemi dekadencziának néz elébe.

Révhegyi Iván választási jelszónak minősitő
est a hiresztelést. A pénzügyi igazgató jelentése
kétezer forintnál több készpénzt, tizenhétezer ko-
ronás vagyont konstatál, melyet alig ötezer korona
terhel azonkivül, hogy a kaszinó befektetési czé-
lokból házépitési alapjából is vett kölcsön.

Szó se lehet ezek mellett a számok mellett
anyagi dekadencziáról. A szellemi dekadencziát pe-
dig a kaszinó egész évi élettől pezsgő müködése
czáfolja meg. Nagyon sajnálja az intéző igazgató,
hogy akadt párt, mely választási czélokból ilyen
eszköztől sem riad vissza.

Mártonffy Márton főigazgató megköszöni a
fölvilágositást. Csak formálisan tette meg inter-
pelláczióját, hogy nyilvánvalóvá tegye a kaszinó
vezetőségének eddigi nemes törekvéseit és derék
munkáját Kern érti épen azért, hogy, husz fövá-
rosi igazgató miért tüz ki magának külön kandi-
dáló lisztával külön czélokat. Szeretné hallani a
partütők programmját, amivel a kaszinót egy eddig
nem is sejtett virágzásra akarják hozni. Azt pedig
nemcsak hogy nem érti, de egyenesen megütközik
azon, hogy vannak, akik a tanitóság zászlósai közé
számitják magukat és a magyar tanitóság legelő-
kelőbb egyesületéből törültetik nevüket. (Közbe-
szólások : Péterfy, Lakits.) Nem tartja a tanitóság
zászlóvivőinek a duzzogva félrevonulókat, a hiusá-
gukban és ambicziójukban megsértetteket. Örül,
hogy a kilépetteket az ujonnan belépők pótolják
és a kaszinó, a szabad tanitói közvélemény szó-
csöve, nem néz válság elé.

Ezekután a kaszinó intéző igazgatói jelentik
ki, hogy, ha elvükkel ellentétben a kaszinó a tan-
felügyelőt választja meg intéző igazgatójának, ak-
kor nem vállalnak mandátumot az igazgatóságban.

Erre az igazgatótanács elfogadta a kijelölő-
bizottság javaslatát, azaz igazgatókul jelölte: Rév-
hegyi Iván, Nagy László, Brantner Albin, Kova-
lovszky József és Schnöller Lajos tanitókat

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

külügyek közös minisztere Schischka Viktor számtaná-
csost főszámtanácsossá, Peitl Pál I. osztályu szám-
tisztet számtanácsossá, Muchmayer Rikhárd II. osz-
tályu számtisztet I. osztályu számtisztté és Schier
Benő számgyakornokot ,II. osztályu számtisztté, a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter dr. Kovács Károly és
Pittner Aurél makói állami főgimnáziumi helyettes ta-
nárokat ugyanehhez a tanintézethez rendes tanárokká.
Terfologa János okleveles tanitót a jaszenovai állami
elemi népiskolához rendes tanitóvá nevezte ki.

Árverések a fővárosban. Boross Ignácz ingó-
ságai Sziv-utcza 37, Rózsa-utcza 75, Szondy-utcza 66,
Külső-Kerepesi-ut 43, Lónyay-utcza 22. és Elemér-
utcza 34 január 7. Mautner Adolf ingóságai Ferencz.
József-tér 6 január 7. Lakits Mihály ingóságai Rotten-

biller-utcza 37 január 13. Dr. Hercz Mór ingó-
ságai Andrássy-ut 21 január 7. Bals Sándor ingóságai
Damjanich-utcza 50 január 10. Frank Manó ingóságai
Teréz-körut 25 január 7. Pécsi Manó ing, Andrássy-ut
19 és 25 január 7. Schwach Gusztáv ingóságai
József-körut 29 január 9. Kiss Pál ingótágai Sorok-
sári-utcza 17 január 7. Baumgartner Jószef ingatlana
Fő-utcza 77 január 20.

A vidéken. Forgách József ingóságai Kassán
január 16. Burghardt János ingóságai Losonczon ja-
nuár 13. Orbán József ingatlanai Kolozsvártt január
21. Róth Loránd ingóságai Abrudbányán január l l .
Pintér Ferencz ingatlana Ujpesten január 24. Margán
Vikentie ingatlanai Kis-Zsámon (Versecz) január 28.
Jakab Andor ingatlanai Pécsett január 24. Miskolczi
Török István ingatlanai Szentesen márczius 23. Gyö-
mörey Edéné ingatlana Pápán január 19. Frankl Wolf
és társa ingóságai Nagybányán január 19. Korsós
József ingatlanai Módoson január 27. Klafszky János
ingatlanai Szent-János (Magyar-Óvár) községházánál
február 10.

Pályazatok. ("Budapesti Közlöny" 4. száma.)
A nagyszombati (Pozsony) járásbiróságnál telekkönyvi
átalakitó dijnoki állásra, a békési (Gyula) járásbiróság-
nál aljegyzői állásra lehet folyamodásokat benyujtani.

NYILT-TÉR.
Másolat

Itélet
Weiser Berthold 35 éves izr. vallásu liptó-

szentmiklósi lakost az 1893. évi XXIII. tcz. 6-ik
szakaszának b) pontja alapján 250 forint pénz-
büntetéssel rovom meg, egyszersmind az idézett
törvény 12-ik szakasza második kikezdő pontja
értelmében a vizsgálat alá bocsájtandó volt min-
ták vétele alkalmával készletben talált és eláru-
sitott 2840 litert tevő bornak előzetesen megállapi-
tott és a vizsgálat alkalmával elfogadott értéke
916 forint 95 krajczárnak, a 14-ik szakasza sze-
rint az ezen bormennyiség utján járó és 123
forint 56 krajczárt tevő boritaladónak, 32 forint
7 krajczár borvizsgálati dijnak és 7 forint 25
krajczár eljárási és borcsomagolási költségnek
megfizetése kötelezettségében marasztalóm el,
kötelezvén őt az országos alap javára járó pénz-
büntetést, a Liptószentmiklós község szegény-
alapjának kiadandó borértéket, a királyi adóhiva-
talba beszállitandó boritaladót, a borvizsgálati
dijat és az eljárási és csomagolási költséget
összesén 1329 forint 83 krajczárt ezen itélet
jogerejüvé válta napjától számitandó 8 napon
belül, különbeni végrehajtás terhe alatt hivata-
lomnál befizetni. A pénzbüntetés meg nem fizet-
hetése esetében elmarasztalt 25 napi elzárást szen-
vedni leszen köteles.

Indokok :
A Liptószentmiklós községben elárusitott

borokra nézve a közönség körében általánossá
kezdvén válni azon hit, hogy azok hamisitottak,
egyes bornak nagyobb mértékben elárusitók el-
len a 1893. évi XXIII. törvényczikkben és az
azt magyarázó és az eljárási módozatokat meg-
jelölő 53850. számu rendelet szerinti eljárást
folyamatban tétetett Weiser Berthold ezen el-
járás alkalmával összes borát kétminőségünek
jelezve, annak származását bemondotta, a két-
nemü borból minta vétetvén, az szabályszerüen
lepecsételve, becsomagolva a budapesti állandó
borvizsgáló-bizottsághoz vegyelemeztetés és vé-
leményezés végett felküldetett. A budapesti
állandó borvizsgáló szakértő-bizottságnak folyó
évi február hónap ötödikén kelt és 400. szám
alatt beküldött szakvéleménye szerint Weiser
Berthold szállótulajdonosnak mindkét minőségü
bora tiltott módon vizzel készitett mesterséges
bornak bizonyult s ily módon be lévén igazolva,
hogy a nevezett mesterséges bort hozott for-
galomba, őt, tekintettel arra, hogy szemben
azon enyhitő körülménynyel, mikép ilynemü ki-
hágásért még büntetve nem volt, sulyosbitó körül-
ménynek volt veendő azonban az, hogy Weiser
Berlholdnak nagyforgalmu szálloda-, étkezde- és
bormérési üzlete van (mit igazol folyó évi már-
czius hó 14-én tett azon vallomása, mely sze-
rint a mintavétel idejében, 1897. október hó
25-én készletben volt és 2840 litert tevő borát
elárusitotta), hogy a nagyforgalmu szállodának
összes borkészlete mesterséges bor vala és mert
kihágást elkövető a tett elkövetésének czáfolása
tekintetéből jegyzőkönyvbe mondott nyilatkozata
által két izben előbb tett bemondását valótlan-
nak kijelentő állitásával a rosszhiszemüségnek
kézzelfogható bizonyitékát adta, a kitett fokozott
pénzbüntetést kellett alkalmazni, valamint a
felsorolt törvényes következmények viselésére
kötelezni. Miről e járásbeli borellenőrző bizott-
ság, a magyar királyi pénzügyigazgatóság,
Szentmiklós község előljárósága és Weiser
Berthold értesittetnek. Liptó-Szent-Miklós, 1898.
évi április hó 11-én. Palugyay Árpád s. k.
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Palugyay,
m. kiadó.

Másolat.
Magyar királyi belügyminiszter 2337—V.

kib. szám. Liptó vármegve közönségének Liptó-
Szent-Miklóson.

A vármegye alispánjának 1898. évi április
hó 20-án 12. kihágási szám alatt kelt másodfoka
itélete, mely szerint a iiptószentmiklósi járás fő-
szolgabirója által hozott elsőfoku itélet kiegé-
szitésével Weiser Berthold liptószentmiklósi lakos,

szolgabiró, mint a 7980/9—98. kgy. szám alatt
hozott megyebizottsági határozattal önállósitott
kihágási biró.

Másolat
Liptóvármegye alispánja 12/1898. kih. szám.

Tekintetes főszolgabiró urnak Iiptó-Szent-Miklóson.
A Weiser Berthold liptószentmiklósi ven-

déglős és szállodatulajdonos ellen hamisitott
borok forgalomba hozatala miatt inditott ki-
hágási ügyben önálló kihágási biráskodási joggal
felruházott szolgabirója által folyó hó 11-én
69. kihágási szám alatt hozott itéletet, melylyel
nevezett az 1893. XXIII. törvényczikk 5. szaka-
szának b) pontja 12., illetve 14. szakasza alap-
ján 250 forintnyi pénzbüntetésre, 916 forint 95
krajczárnyi borértéknek, Liptó-Szent-Miklós község
szegényalapja javára való megfizetésére, to-
vábbá 123 forint 56 krajczárnyi boritaladó, 32
forint borrizsgálali dij s 7 forint 25 krajczár
eljárási kőltség viselésére, összesen tehát 1329
forint 83 krajczárnak 15 nap alatt különbeni
végrehajtás terhe mellett leendő lefizetésére,
behajthatlanság esetén 25 napi elzárásra ma-
rasztaltatott, marasztaltnak felebbezése folytán
felülvizsgálván, azt a felülvizsgálás eredményé-
hez képest, a felebbezés elutasitása mellett, má-
sodfokulag s változatlanul ezennel helybenha-
gyom. Az I. foku itéletnek a marasztalás alap-
jául egész terjedelmükben általam is elfogadott
s helyeseit indokain kivül a felebbezést el-
utasitandónak találtam, mert a bor forga-
lomba hozójának a közvetlen kimérő is tekin-
tendő, erre nézve magának a szónak eltagadhat-
lan értelmén kivül félre nem magyarázható ren-
delkezést foglal magában az 1893. XXIII. tör-
vényczikk végrehajtása tárgyában a nagyméltóságu
kereskedelemügyi magyar királyi miniszterium
által 1897. évi 53850. szám alatt kiadott utasi-
tása 12. szakasza b) pontja; a bizonyitó eljárás ki-
terjesztése, illetőleg a vádlott által megnevezett
borkereskedőknek ez ügybeni kihallgatása teljesen
felesleges, amennyiben a vádlottnak a mult év
október hó 25-én és folyó évi márczius 14-én
felvett jegyzökönyvekben való biráskodás körüli
eljárást szabályozó 1880. évi augusztus 17-én
38547. szám alatt kelt belügyminiszteri szabály-
rendelet 65. szakasza értelmében teljesen elé-
gendő alapul szolgál a marasztalásra s az ál-
tala a folyó év márczius 23-án felvett jegyző-
könyvben az eredeti vallomástól eltérőleg be-
mondott állitások puszta kifogásoknak tekinten-
dők, melyekkel cselekménye sulyát megismerve
ennek káros következményeit magatél legalább
részben elháritani igyekszik, a marasztalás alap-
jául különben is csak a helyszinén, illetve vád-
lott pinczéjében megállapitott tényálladék szol-
gálhat, erre pedig a távol lakó szállitó borke-
reskedők vallomása semminemü befolyással nem
lehet, miután azon esetben is, ha vádlott a ba-
zini plébánostól és Schutt Vilmos villányi czég-
től tényleg csak négy hordót vett volna, tekin-
tettel arra, hogy panaszlottnak bora a vegyvizs-
gálati eredmény szerint vizzel higitottnak talál-
tatott nincs kizárva annak lehetősége, hogy e
négy hordóból vizhozzá töltése által itt gyár-
tatott tizenhat hordót igénylő mennviség —
Miután pedig vádlottnak " élénk forgalmu
szállodája s nagy kiterjedésü üzlete van s ennél-
fogva általán a közönség igen széles körben
károsodott, mit a kimért bor nagymennyisége is
igazol s miután a hatóságot ismételt eltérő be-
mondásai által félrevezetni igyekezett s a fogyasztó
közönség ily rosszhiszemü eljárással szemben
tájékoztatva kell, hogy legyen, a fent hivatkozott
törvényczikk 8. szakasza s az idézett végrehaj-
tási utasitás S. és 9. szakaszai alapján elrende-
lem végül, hogy az ez ügyben hozott marasz-
taló határozatok, a jogerőre való emelkedéstöl
számitott 15 nap alatt vádlottnak költségén a
Liptó-Szent-Miklóson megjelenő "Liptó" czimü
hetilapban egész terjedelmükben kőzzétélesse-
nek. Miről folyó hó 18-án 90 kihágási szám
alatt kelt jelentésének elintézéseül, a bemutatott
tárgyiratok visszarekesztése mellett további sza-
bályszerü eljárás czéljából értesitem. Liptó-
Szent-Miklóson, 1898. évi április 20-án. Pa-
lugyay s. k.

Jelen hivatalos másolat hiteléül
Liptó-Szent-Miklós, 1898. május 10.

vendéglős és szállodatulajdonos mesterséges bor
forgalombahozatala által elkövetett s az 1893.
XXIII. törvényczikk 5. szakaszának l-sö bekez-
dése alapján 250 forint pénzbüntetésben, behajt-
hatatlanság esetén huszonöt napi elzárásban
továbbá a 32 forint borvizsgálat! dij és 7 forint
25 krajczár eljárási és a felmerülhető tartási
költség megfizetésében marasztaltatott el, panasz-
lott a törvény 12. szakasza értelmében 916 forint
95 krajczárnyi borértéknek Liptó-Szent-Miklós
község szegényalapja javára s a törvény 14.
szakasza alapján az esedékes 123 forint 6b
krajczárnyi boritaladónak az államkincstár
részére megfizetni köteleztetett, egyszersmind
ezen itélet jogerőre emelkedésétől tizenöt
nap alatt a vármegye hivatalos lapjában
panaszlott költségén közzététetni rendeltetett
az elmarasztalt által közbetett felebbezés foly-
tán felülvizsgáltatván a kihágásra vonatkozó része
indokainál fogva helyben hagyatik, az ese-
dékes boritaladó megfizetése iránt rendelkező rész
megsemmisittetik és az illetékes királyi pénzügy-
igazgatóságnak megküldetni rendelteinek s vé-
gül ezen itélet közzétételét kimondó rész kiegé-
szittetik azzal, hogy a vármegye hivatalos lap-
ján kivül az itélet panaszlott költségén közzé
teendő még a "Borászati Lapok"-ban (Budapest,
Üllői-ut 25. szám), a "Vendéglősök Lapjá"-ban
(Budapest, VII. kerület, akáczfa-utcza 3. szám),
a "Neues Pester Journal", a "Budapesti Hirlap"
és az "Országos Hiriap" fővárosi lapokban. Mi-
ről a vármegye közönsége a folyó évi május
hónap 7-én 21. kihágási szám alatt kelt jelen-
tés csatolmányainak visszaküldése mellett további
eljárás végeit értesittetik. Budapesten, 1898. évi
november hó 4-én. A miniszter megbizásából
Martinovich Elek s. k. miniszteri valóságos ta-
nácsos.
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Mezőgazdaság.
Tavaszi állatvásárok. Az "Országos magyar

gazdasági egyesület" évek óta rendezni szokott
tavaszi állatvásárjait a folyó évben a következő
sorrendben fogja megtartani: A t e n y é s z -
á l l a t v á s á r t február hónap 25. és 26-án. Az
elsö t a v a s z i l u x u s l ó v á s á r t márczius
hónap 12., 13. és 14-én. A második tavaszi luxus-
lóvásárt április hónap 28., 29. és 30-án. E vásárok
kedvezö alkalmat nyujtanak a legkiválóbb minő-
ségü tenyészállatok és luxuslovak bevásárlására.
A vasáron való részvétel az országos magyar gaz-
dasági egyesület titkári hivatalánál bejelentendő.

Erdősitési Jutalmak. A földmivelésügyi magyar
királyi miniszter, ugy mint az előző években, ama
szegényebb sorsu birtokosokat, kik a közgazdasági
érdekből befásitandó kopár és vizmosásos terüle-
teken a mult év folyamán önként, tehát az erdő-
sitésnek az 1879. évi XXXI. törvényczikk 165.
szakasza alapján való elrendelése előtt és sikerrel
erdősitettek, állami segélyben részesitette s a tel-
jesitett erdősitések közgazdasági értékéhez és fon-
tosságához, valamint a tényleg felmerült költségek
nagyságához képest 622 birtokos részére 3842
katasztrális holdnyi kopár és vizmosásos terü-
let beerdősitéseért 27.277 forint pénzsegélyt osz-
tott ki. Egybevetve ezeket az adatokat az - előző
évek adataival, — melyek szerint az 1896. évben
107, az 1897. évben pedig 382 birtokos vállalko-
zott hasonló erdősitési müvelet teljesitésére, kitü-
nik, hogy a kopár és vizmosásos területek beerdö-
sitése évröl-évre örvendetesebb lendületet nyer és
hogy a szegényebb sorsu birtokosoknak állami
pénzsegélyben való részesitése a kopár területek
beerdösitését hathatósan előmozditja.

Gazdasági cselédek jutalmazása. A föld-
mivelésügyi tárcza 1898. évi költségvetésébe meg-
felelő összeg vétetett föl a jó gazdasági cselédek
és munkások jutalmazására. A gazdasági egyletek,
mezőgazdasági bizottságok vezetőinek közremükö-
désével a helyi hatóságok deczember hó folyamán

terjesztették föl a jutalomra érdemes, hosszabb
időt egy helyben töltött gazdasági cselédek és
munkások névjegyzékét, akik között nem egy cse-
léd van, ki 30—40 éve szolgál egy helyen s nem
egy munkás van, ki évtizedek óta mindig egy-
azon gazdaságba jár aratni s napszámba. — A
földmivelésügyi miniszter a javaslatok alapján
ezuttal több mint kétszáz cselédnek, illetve mun-
kásnak utalványozott fejenkint ötven forintnyi ju-
talmat s emellett mindenik részére diszesen kiálli-
tott dics érő-oklevelet is adott.

Ipar és kereskedelem.
Tarifakedvezmények • lisztkivitelnél. Báró

Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter, tekintet-
tel a Fiumén át való lisztkivitel fentartásához
és lehetőleg további fejlesztéséhez füződő közgaz-
dasági érdekekre, a folyó évre nézve is enge-
délyezte a tavaly, a magyarországi malomállomá-
sokról F i u m é n á t a nyugoti külföld kikötőibe
szállitandó liszt után fennállott rendkivül olcsó
viteldijakat. _____

Kőbányai sertésplacz, jan. 5. Magyar elsö-
rendü : öreg nehéz (páronkint 400 kilogrammon
felüli sulyban) 45.50—46. kr.-ig. Közép (páronkint
300—400 kilogramm sulyban) 45—46.0 krajczárig.
Fiatal nehéz (páronkint 820 kilogrammon felüli
sulyban) 475—485 krig. Közép (páronkint 251
320 klgrig terjedő sulyban) 47*5—48 kr. Könnyü
(páronkint 250 klgrig terjedő sulyban; 47—47-5
kr. Szerbiai: Nehéz (páronkint 260 klgr. felüli sulyban
46-5—47 krajczárig, közép (páronkint 240—260
kilogramm sulyban) 46—46*5 krajczárig. • Könnyü
páronkint 240 kilogrammig terjedő sulyban 43.-44.
krajczárig. Sertéslétszám: 1898. jan. 3. napján
volt készlet 35211 darab, január 4-én felhajtatott
570 darab, január 4-én elszállittatott 651 drb,
január 5-ére maradt készletben 86180 darab.
A bizott sertés üzletirányzata változatlan.

Budapesti konzum-sertésvásir, jan. 5. A
ferenczvárosi petroleumraktárnál levő székesfővárosi
konzum-sertéBvásána 1899. január 4-én érkezett
519 drb. Készlet 541 darab, összes felhajtás 1060
drb. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 826 drb,
elszállittatlan maradt 284 drb. Napi árak: 120—180
kilói43—446 kr, 220-280 küós43-46. kraj-
czár, 320—880 kilós 44—46 kr, öreg nehéz 44—45
krajczár, malacz 36—42 krajczár. A vájár han-
gulata élénk volt.

. Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár
Január 5. (A budapesti közvágóhid- és marhavá-
sár-igazgatóság jelentése.) Felhajtatott: 127 darab,
ugymint: jármos ökör, elsö minőségü 4 darab,
közép minőségü 8 darab. Fejős tehén tarka 67
darab, bonyhádi 48 darab. Fejős tehenekre jobb
vásár volt, az árak darabonkint 5—10 forinttal
emelkedtek. Következő árak jegyeztettek: Tarka, ke-
vert származásu tehén 80—120 forintig, bonyhádi
tehén 120—160 forint darabonkint.

Budapesti vágómarhavasár, január 6. (A
budapesti közvágóhid- és marhavásár-igazgatóság
jelentése.) Felhajtatott 2613 darab nagy vágómarha,
nevezetesen: 1464 darab magyar és tarka ökör, 481
darab magyar és tarka tehén, 450 darab szerbiai
ökör, 13 darab boszniai ökör, 46 darab szerb
tehén, 121 darab bika és 51 darab bivaly, 31
darab boszniai tehén. Minőség szerint: 663 darab
elsőrendü hizott, 1782 darab középminőségü és
168 darab alárendelt minőségü. — A felhajtás 200
darabbal nagyobb volt mint a mult heti, az irány-
zat általánosságban nem változott, csupán öreg
csontos mustra ökrök ára hanyatlott helyenkint
50 krajczártól 1 forintig, a bikák az utolsó
bécsi rossz vásár hatása alatt 1—2 frtot vesztettek:
Jegyeztettek: hizott magyar és tarka ökör, jobb
minőségü 30—33 forintig, kivételesen — forintig,
hizott magyar és tarka ökör, középminőségü 25—
29 forintig, alárendelt minőségü magyar és tarka
ökör 22—25 forintig, magyar tehén középminő-
ségü 20—30 forintig, alárendelt minőségü magyar
és tarka tehén 20—30 forintig, szerbiai ökör, jobb
minőségü 22—26 forintig, szerbiai ökör közép-
minőségü 18—21 forintig, szerbiai bika 22—32
forintig, szerbiai bivaly 17—21 forintig. Méter-
mázsánkint élősulyban.

Budapesti szurómarhavasár, január 5. (A
budapesti közvágóhid és marhavásári igazgatóság
jelentése.) Felhajtatolt 409 darab belföldi, 9 da-
rab növendék élö borjui 105 darab élö bárány
131 darab belföldi, 40 darab galicziai, 19 darab
tiroli, l l darab hécsi, 106 darab ölött bárány. A
vásár hangulata élénk volt. Jegyzett árak: Élö
belföldi borju 30—44 forintig. Növendékborju 18—
22 forimig. Ölött borju : belföldi 38—44 forintig,
kivételesen 45 forintig. Galicziai 36—44 frtig Tiroli
40-^46 forintig. Bécsi 40—46 forintig. Élő bárány
6 ~ " 7 9 « — forintig, ölött bárány 6—9 forintig
páronkint.

Bécsi szurómarhavásár, január 5. A mai
•Jsana felhoztak 3986 darab borjut, 2818 darab
élő sertést, 2513 darab ölött sertést, 580 darab
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f-IC-t! • nhci és 485 darab báránvt. — Eladási
ára± : 0. ti borju 30—36 kr., L minőségü 46—56
kr., élő borja 50—58 kr., fiatal sertés 36—14 kr.,
ölött nehéz sertés 44 -43 kr., elsörendü süldő
43—54 kr., ölött juh 24—28 krajczáros kilonkint.
Birlsr 4—13 forint páronkint.

Pénzügy.
Az államadósságot ellenőrző bizottság. A

függő államadósságot ellenőrző magfar országos
bizottságnak e hónap 4-én tartott ülésén a nem
régen elhunyt Halassy Gyula helyébe Ámon Ede
országgyülési képviselö választatott alelnökké, a
póttagok közül pedig Pávic Ármin horvát képvi-
selö hivatott be.

Az országos központ! hitelszövetkezet január
3-án foglalta el irodai helyiségeit a Kaplony-utczai
Andrássy-féle palotában, de tényleges müködését
csak január vége felé veszi fel, mert kezdetben
belsö adminisztrativ dolgokkal lesz elfoglalva.

Uj tözsdei jegyzés. A tőzsdetanács elren-
delte, hogy a b o s n y á k - h e r c z e g o v i n a i

o r s z á g o s v a s u t k ő l c s ő n k ö t v é n y e k
a mai nap déli tőzsdéjétől kezdve jegyeztessenek
a hivatalos árjegyző-lapban. E kötvények 1898. évi
október hónap l-töl számitandó 4 és fél százalé-
kos kamatokkal árulandók.

Közlekedés.
Az államvasutak bevételei. A végleges leszá-

molás szerint a magyar királyi államvasutak be-
vételei a mult év s z e p t e m b e r h a v á b a n
is jóval kedvezőbbeknek mutatkoztak, mint annak
idején ideiglenesen kimutattatott, még pedig mintegy
hatszázezer forinttal, ugy, hogy a végeredmény
csaknem egy millióval kedvezőbb mint az elözö 1897.
év szeptember havában. Volt ugyanis a bevétel
szeptember havában: a személyforgalom után
2 502,595 forint, az áruforgalom után 6.683,840
forint, a különféle bevételek kitettek 675.044 fo-
rintot. Az összes bevétel volt szeptember hónap-
ban 9.661,484 forint. Az év eleje óta szeptember
hónap végóig pedig voltak a bevételek r a szei
forgalomból 17.733.910 forint, az áruforgalomból
43,002,246 forint, különfélék után 9,000.886 forint
Összesen 70.736,542 forint, mely számmal csak-
nem eléretett a tudvalevőleg ugy a személy-, mint
az áruforgalom tekintetében igen kedvezd 1896.
Árnek eredménye, mely szeptember hónap végéig
71.047,656 forintot tett.

BUDAPESTI GABONATöZSDE.
Budapest, január 5.

Az áruleszámolási illeték.
Emlitettük nemrég, hogy a tőzsde tánácsa

némileg módositotta az áruleszámolási rendet,
amennyiben ezentul minden kötés likvidálásáért
ugy az eladó, mint a vevő, ötven-ötven krajczár-
nyi illetéket fog fizetni. Ez intézkedésről szóló hir-
detmény nagyrészt azt a hiedelmet keltette az er-
dekeltek körében, hogy a leszámolási költségek
körül dijmérséklést kontempláltak. Pedig nincs
ugy. Mindössze az történt, hogy mig eddig csak
az eladókat terhelték meg az egyforintnyi illeték-
kel, ezentul mind a két fél fizeti majd a félforint-
nyi dijat. Tehát a kecske is jól lakik, a káposzta
is megmarad. A giro-egyletnek teljesen egyre megy.
A bizományosoknak és Ügynököknek szintén, mert
ezek végül ugyanannyi eladási, mint vételi tételt
jelentenek be. épen csak a tulajdonképeni szállitók

Elsö Leánykiházasitási Egylet, mint szövetke-
zet. A felügyelő bizottság folyó hó 4-én dr. Alexan-
der Bernát egyetemi tanár elnőklése alatt tartott
ülésében a következö vagyon és pénztári állományt
konstatáltn : Ért p pirok 635S30 forint- Takarék-
betétek 604169 f u-:t 24 krajczár. Kötvénykölesö-
nök 6ö4S0 forint Magyar királvi postatakarékpénx*
tár 2933 forint 60 krajczár. * Császári és királyi
postatakarékpénztár 860 forint 01 krajczár, Hiva-
talnoki nyugdijalap 12705 forint 80 krajczár. Késs*
pénzkészlet 1089* forint 30 krajczár. Kerepesi-uti
ház befektetés 335322 forint 93 krajczár. Teréz-
köruti láz 420331 forint 32 krajczár. Összesen :
2.123,722- forint 20 krajczár.

Fonciére. Mult évben a "Fonciére Pesti biz-
tositó intézet" életbiztositási osztályánál S2T9
ajnnlat 12-501.336 korona biztositási tödére és
1318 korona járadékra nyujts tolt be. 2920 köt-
vény 11.005 434 korona tökéről és 1018 korona
járadékról állittatoü ki. A dijbevétel 2,656.310
koronára mg. Haláleset 158,443.934 koronáról
jelentetett. Egyszersmind utalunk ama különös
kedvezményekre, melyeket ezen bazai intézet (ala-
pitva 1864-ben 4 millió keroaa részvénytőkével.
nyereség- és dijtartalékai és évi bevételei körülbe-
lül 24 millió korona) az 4lffth**»4*ri!inf#1 nyujt:
1. Hadbiztositást dijpótlék nélkül 10.Q0Q fonnt
határáig a biztositott tőke feléről a köxős ha£sav
r?- és honvédség; 15.000 forint erejéig a népfbl-
kei5k védkötelezetteire nézve. (Hivatásszerü katb>
ráknak mérsékelt dijpótlék mellett.) 2. A föltéte-
lek értelmében a biztositás érvényének megtsV
rnatihaiatlansága még az esetben is, ba a
biztositóit párbaj vagy öngyilkcsság folytán halt
volna el, vagy ha utélsg kitünnék, hogy a bizto-
sltou a biztositás alapjául szolgáló ajánlatban
lénveges körülményre nézve tévedett. 3L Oly nyer
re-égben raió részesüléssel egybekötött biztositást
müvel. r~e'vnéi a kötvényben bizonyos minimáGs
ercd-nér.yekért szavatol és azonfelül a biztositott
a foi«?-:r~rodoit nyereségek sO százalékában ré-
sze-fi1.. 4. A biztosi:á.«nak 3 évi g»™*n*» után a
birt si'ssra jutányos föltételek mellett a) kölesönt
sd. vagy azt h) visszavásárolja vagy c) minden
további dijfizetés nélkül kiházasitási biztositások-
nál tökésitést eszközöl anélkül, hogy a félnek
előbbiért folyamodnia kellene.

részére olcsóbbodik az eljárás és a tulajdonképeni
átvevőket, akik eddig semmit sem fizettek, szintén
megadóztatják.

Nem volna különben méltányos dolog, ha a
giro- és pénztáregyletet szemrehányással illetnők
azért, mert csak formailag és nem lényegileg szál*
litotta le a dijakat. Jóllehet, ez az egyesület nem
hajhássza a nyereséget, mert végre is alapitásakor
nem á dividendát tartották szem előtt, mégsem
mondhat le a pénztári illetékek egy hányadáról,
mert ba már mást nem, de önköltségeit csak fe-
deznie kell valahogy.

Ezek az önköltségek pedig tulságosan na-
gyok, főleg annak folytán, hogy a giropénztár ti-
zenötezer forintot fizet a tőzsdének azért, hogy
ez kegyeskedett lerázni magáról a leszámolás kő-
telezettségét és sziveskedett azt nagylelküen át-
fóliázni a pénztárra. Már pedig semmi értelme
sincs annak, hogy a börze, amely másfél ét eiőtt
még saját közegeivel végeztette a tagok általános
elégedetlensége mellett a liquidácziót, most, hogy
e szakmával már nem törőgik, ebböl a passziv te-
vékenységből hasznot buszon. Miért nem fizet a
giroegylet ily "bérletet" az értéküzleti leszámitó-
lásért ? Miért csak az áruüzlet után ?

A tőzsdének ez évi járadékról okvetetlenül le
kell mondania. A giróegylet aztán mindjárt, abban
a helyzetben lesz, hogy a költségeket leszállitsa.
Amugy is alkudozásokat folytat mostanában az
egylet a tőzsdetagokkal, hogy az illetékek fejében
évi átalányt fizessenek, Az ügynökökkel szemben,
akik azelőtt seramivel sem járullak hozzá a költ-
ségekhez, elég méltányos követeléseket támaszt a
pénztár, nem ugy a czégekkel szemben, amelyek-
nél horribilis átalányösszegekre tart igényt.

Ha a tőzsde budgetje nem nélkülözheti e jö-
vedelmet, ám emeljék fél a tagsági dijat, a páho-
lyok bérleti diját, a kotirozási illetéket, aknázza ki
a börze egyéb resourceail, de a leszámolást ju-
tányosabban kell végezni, már azért is, mivel el
kell késziteni a talajt az á l t a l á n o s , kőtelező
hivatalos liquidáczióra.

* *
Amerikából jelentették, hogy a Bradstreets,

amely ezer piacznak, tehát jóval nagyobb terület-
nek készletét tartja evidencziában, mint a hivata-
los statisztika, hogy tehát e szaklap szerint a
buza állománya szintén csökkent és pedig jelen*
tékenyen (a tengerié növekedett). Kitett a visible
supply e forrás szerint

e z e r b u s h e l b e n
• béten a mait héten f̂fnftftwt

buzában 50.126 52.249 — 2 1 2 3
tengeriben 26.936 26.151 - 4 - 7 8 5

A spekulácziö nem nagyon reagált * erre,
mert a készlet mindamellett közeledik a mult évi
állomány számához. Mindössze körülbelül fél cent-
tel emelkedtek az árak New-Yorkban és Chica-

Nálunk sem a tengerentuli hausse, sem a
délután beérkezett szilárd hangu sürgöny az angol
vásárokról (London három pennyvel, Liverpool
háromnyolcad pennyvel magasabb) hatást nem

'gyakorolt és az árak jelentéktelen variácziok ás

még jelentéktelenebb forgalom uton ugyancsak
azon a ponton voltak este, mint a tegnapi zár-
latkor.

A készáruüzletben szintén kevés forgalom
volt gyengén tartott árak mellett.

Elöfordult készára-eladások.
Buza. Tiszavidéki: 1000 mm. 79 k. 10.77 5

frton, 650mm. 79 k. 10J5 frton, 100 mm. 79 k.
10.70 frton, 100 mm. 79 k. 10.40 frton sárga,
100 mm. 78*7 k< 10.52 5 frton, 150 mm. 78 k.
10.60 frton, 150 mm. 78 k. 10 Ü0 frton, 300
mm. 78 k. 10.60 frton, 450 mm. 78 k. 10.65 frton,
100 mm. 78 k. 10.45 forinton üszkös, 600 mm.
77 k. 10.52*5 frton, mind három hónapra.

.Pestvidéki: 100 mm. 785 k. 10.45 forinton
sárga, 300 mm. 7 7 5 k. 10.40 forinton sárga, 100
mm. 77 k. 10.30 frton sárga, 200 mm. 77 k. 10.35
frton, mind három hónapra.

Bácskai : 150 mm. 75*4 k. 10.30 forinton,
három hónapra.

R a k t á r i : 1200 mm. 74-2 k. 10.25 forinton,
három hónapra.

Rozs. 200 mm. pestvidéki Budapest par.
8.06 forinton készpénzben.

Zab: 100 mm. 6.076 frton, 200 mm. 6
frton, készpénzben.

•» Tengeri. 200 mm. Kisujszállás 4.27 5 frton,
100 am. Versecz 4 frton, készpénzben.

Árpa. 200 mm. takarmány Budapest par,
6.40 forinton készpénzben.

Hivatalos készárujegyzések.
100 klgr. % m lOOklfr.
készpénz- | I készpénz*

ára \s\ áru

Mólfrtif | I Mélfrug

Ittt ő tbsavUL

. psstvidéki

frtl

1
74 —. .— 75
76 10.80 10.80 77
78 1046 1045 79
80 10.70 10.75 81
74 -» 76
7« 1045 10J!5 77
70 10.40 10 50 19
80 10.66 10.70 €1
74 —.— —.— 75
7t 10.80 10.30 11
78 10.45 10.55 79
80 10.70 10.75 81
77 8.10 8.15 78
74 7.95 8.—

. alsőrenda 70—7^ 8.15 8.20
másodr. i- 8.05 8.10

. takarni. 60—62 6.10 6.40
, szessröz. 62—64 8.70 7.50
» aOsÜBsésre 64—66 7.70 8.50

m román
• szerb.

10.— 10.15
10.35 10.40
10.60 10.65

9,95 10.10
10.30 10.3$
10156 10.60

io!— io!i5
10.85 10.40
10.60 10.65

8.*15

a l uj — 89-41 6.70 6.05

bánsági — 6.55 6.60
5.50 6.55

• káposzta
Itten másnemfl

an

Hivatalos határidöjegyzések.
Déli tözsde zárlata

BalUU jaanár 5-éa jaauit 4-éa
poos Én p^cs uo

buza . .márczius 9.64 9.65 9.63 9.64 —
p . .április 9.50 9.51 9.43 9.50 —
r . .oktober —.— —.— —.— ~.— —
" . . november —.— —.— —.— —.— —

rozs/. ,márcKIu§ 8.22 8.33 8.20 8.92 —
" . ' . tofliis —.— —.—
• . . ottóber —.— —•.—
a . .november—.— —.—

tengeri . májur 4^9 4.91 439 4.91 —

zab . .máreaus 6.84 6.86 5JS 5.87 —.—
9 . .oktober —•— —.— —."— —.— —.—
. .-.npvember—.— —.— —.— —.— —^»

r e p a e . augusztus 12.30 12.40 12.30 12.40 —.—
Elöfordult határidőkötések.

Délelött Buza márczius 9.66—967—9.64
forinton, április 9.61—9.50 forinton. — Rozs már-
czius &23—8.22 forinton. — Tengeri május
4.92—4.98—4.90 forinton. — Zab márczius 5.85
forintoQ.

Délután. Buza márczius 9.65—9.64 forinton;
április 9.60 forinton. — Róza márczius 8.22 forin-
ton, r— Tengeri május 4,90 forinton. — Zab már-
czius 5.84 forinton. — Repcze aug.-ra —.— frton,

Raktárállomány:
Közraktár: Buza 170900 mm. Rozs 13200

mm. Árpa 68200 mm, Zab 42700 mm. Tengeri
6800 mm, Liszt 9800 mm.

Raktárház: Buza 78452 mm. Rozs 6074 mm.
Árpa 906- mm. Zab 4098 mm. Tengeri — mm.
Liszt 1210 mm.

8Uoa -. Buza 40100 mm. '



14. oldal. - Budapest, 1899. ORSZÁGOS HIRLAP Péntek, január 6.

Gabonaforgalom :
1699. január 4.

érkezett elszállittatott
métermázsa

4050 —
572 103
207 201
918 —
956 —

taxából. .
rozsból . •
árpából. •
zabból . . .
tengeriből*'

Kikészitési forgalom.
Előjegyzett buza 599 mm.

." rozs — mm.
_ árpa — mm.
' Üszt 1901

BUDAPESTI ÉRTÉKTöZSDE.
Budapest, január S.

A mai tőzsdén nemzetközi papirokban cse-
kély üzlet volt jelentéktelen változások mellett. A
helyi értékek piaczán Rimamurányi, Salgótarjáni
és Waggonkölcsönző részvények voltak keresettek
magasabb árfolyamokon. A helyi piaczon egyálta-
lában nagyobb forgalom fejlődött.

Az elötözsdén: Magyar hitelrészvény 392.25
Jelzálogbank 249.—251.50, Leszámitoló bank 264*
Osztrák bitelrészvény 362.20—361.—, Osztrák-
magyar államvasut 364.25—363.10, Közuti vaspálya
381.—380.25, Villamos vasut 225.75—224.50,
Rimamuránvi 299.25—300.

A déli tőzsdén előiordolt kötések:
Koronajaradék 98.—, Kereskedelmi bank 1437.—,
Salgótarjáni 619.—621.—, Közuti vasut 380.50—
379.—, Vülamos vasut 22^.50—224JI0, Magyar
bitelrészvény 390.50—391.50, Magyar jelzálogbank
250.—250.25, Magyar leszámitoló bank 262.75—
263.25, Rimamurányi 298.50—296.50, Oszbák-lii-
teireszvóny 360.80—361.40, Osztrák-magyar állam-
vasat 363.60—363.10, Bankegyesplet 1Q3JÖ0, Asz-
falt 223.—, Vasuti forgalmi 'barak 252.—25C—,
Magyar villamossági részvénytársaság 139.—, Kern-
zetközi waggonkölcsönző részvénytársaság 580.

Dijbiztositások: Osztrák futcbeazraByeaJbea
holnapra 2—2.50 forint, 8 napra 5 . - 6 . — ht,
január utóljára 9.—10.— forint.

Délután 1 óra 89 perczkor zárulnak

Magyar aranyjáradék
Hagyar koronajaradék
Magyar bitelrészvény
Magyar ipar és keresk, baak
Magyar jelzálogbank
Magyar ieszánütoló bank
Rimamuránvi vasmü
Osztrák hiteirészvéaf
Délivasut
Osztr.-magyar államvasal
Közuti vaspálya
Villamos vasut

12O25
trJo

391^5
IOUSO*
250.—

297.25
38L20
-61.—

12025
97:80

89126
10L50
247.50
263.50
299.26
362.20

379.—
225.—

36C50
350.75
^2450

Délután 4 órakor zárulnak

Osztrák bitélrészvénf
Magyar iiitelrészvény
Osztr.-magyar áliamvasut
Leszámitoló bank
Rimamuránvi vasmü
Közuti vaspálya
Villamos vasut

360.50
890.25
36I50
2S3.—

361JJ0
39O.i a

•79.—
225.—

263.50
298.25
3Sö.5Ó

TERMÉNY- ÉS ÁRUTöZSDÉK.
Budapest, január 5. Terményekben ma.

»olt üzlet.
Hivatalos jegyzések.'

frt

Budapesti vásárcsarnok.
Budapest, január 5. A vásári forgalom: Hus-

nál forgalom élénk, árak szilárdak. BaromS-
nál élénk, árak szilárdak. — Halban élénk,
árak csökentek. Tej és tejtermékeknél lanyha,
árak változatlanok. Tojásnál lanyha, árak csökken-
tek. Zöldségnél lanyha. Gyümölcsnél élénk, árak
emelkedők. Főszereknél lanyha. Időjárás derült,
hideg. A központi vásárcsarnokban nagyban eladott
élelmi csikkek hivatalos árjegyzése a következö: Has.
Marhahus hatolja L 52—56 itt H. 46—52 frt
Birkahus hátulja {, 38—40 Irt, IL 84—38
frt. Borjabus hátulja L 60—66 frt, IL 56—60 frt
Sertéshus • Uörendü 4 8 - 5 0 frt, fidéki 40—44 frt
(Minden 100 kilonkint) Kolbász füstölt 64—80 kr
(kilonkint). Sertészsir hordóval 55-0—56*0' frt {100
kuonkmO. —Baromü (élői Tyuk 1 pár 1—1.20
frt Csirke 1 pár 0.50—1.— frt. Lud hizott kflóo-
kint 50—55 kr. — Különtólék.Tojis 1 láda (1440
drb) 34-0—35 0 frt Sárgarépa 100 kötés 2—4
frt Petrezselyem 100 kötés — — frt Lenesem.
luO kiló 7—9 frt Bab nagy 100 kilő 7—9 frt
Paprika I. 100 kiló 30—60 frt, IL 20—30 frt Vaj
I. rendü kilonkintO.aO—0.60 frt Téa-raj kflóakint 0.80
1.00 frt Burgonya, rózsa, 100 kiló 1.60—2.00 frt
Zb/afcfiaicaa (élő) 0.80—1.—frt 1 kiló. Csuka (élö)
8 0 . 0 - 1 . - frt 1 kifó. Ponty dunai 0.50—0.70 frt.

Szesz.
Budapest, január 5. Finomitott szesz

nsgyban 64.50—54.75. Finomitott nesz kicsiny-
ben 65. 55.25, Élesztő szesz nagyban 54.75
—55.—, Élesztöszesz kicsinyben 55.25—55.50,
Nyenszesx adózva nagyban 53.50—53.75. Nyers*
szen adósva kicsinyben 63.75—54.25. Nyers-
szesz adózatlan (exknt) 14. 14.25.' Dena-
turált szesz nagyban 21. 21.25. Denaturált
szesz kicsinyben 21.50—22.—. A kontingens nyers-
szesz ára Bpesten 17.75—18.— fri. Az árak 10.000
literfokonkint hordó nélkül, ab vasut Budapest^
készpénzfizetés mellett értendők.

Bécs, január 5. Kontingens ayersszesz
azonnali szállitásra 18.30 forintig kell el. —Zár-
latjegyzés azonnali szállitásra 18.30—18.60 forint;

Ptftga, január 5. Adózeit tripplószesz"
nagyban 54. 54.25 frt, adózatlan szesz 17.50
frton, azonnali szállitásra., kelt él. ,

Trieszt, január 5. Kiviteli szesz tartá-
lyokban szállitva 1.76—12 forint 9O°yo hektoliteren-
kint nagyban. ^ ^ ^

KÜLFÖLDI GABONATöZSDÉK.
Bécs,. január 5. -Magasabb külföldi i jegyzé-

sekre az irányzat szilárdabb volt. Köttetett': buza
tavaszra 9.62 forinton. ..

Hivatalosan jegyeztetett: \ '.' '
Köttetett: buza tavaszra 9.60—9.61- forin-

ton, « rozs tavaszra; 8.35-^-8.37, tengeri május-
juniusra _ 5.20—5.21 forinton, zab tavaszra 6.10—
6.12 forinton. •

KÜLFÖLDI ÉRTÉKTöZSDÉK. n

Bécs, január 6. Kedvezőbb politikai hirekre
az irányzat kezdetben is szilárd volt már és csak
alpesi bányaréazvények csökkentek a magas re-
portdijaknu utóbb az irányzat gyengült alacsonyabb
berlini jegyzésekre.

Az előtőzsdén: Osztrák ldtelrészvény 361.50—
362.—, Anglo-b. 155.—155.50, Unionbank 297.50,
Osztrak-magyar államvasut 363.60—364.—, Déli
Tasut 61 - — 6 0 . 7 5 , Tramway 565—566, Török do-
hány 121.25—122. Alpesi bánya 198.20—196.25,
Prágai vasipar 958—957.—, Fegyvergyár —. :—
Osztrák koronajáradék 101.80. 'Török sorsjegy
59.40—59.—, Német márka 58.95 forinton. Májusi
járadék —.—. -

A déli tőzsdén : Osztrák hitelrészv. 361.25,
Anglo-bank 155.50, Bankver. 266.75, Union-bank
296.50. Lánderbank 238.—, Osztr.-magyar álhun-
vuut 363.37, Déli vasat 59.50, Elbevölgyi vasut
260.—, Északnyugati vasut 244.—, Tőrök dohány-
rénvéay 121.75. Alpesi bánya 196.50, Májusi
járadék 101.60, Török sorsjegy 59.10, Német márka
58.95, Fegyvergyár 197:—' forint.

Délután 2 óra H0 perczkor jegyeztek:
4-21/e-os papirjáradék 101.60, 4"2°/e-os ezüstjára-
dék 101.50, 4° o-os osztrák' arányjáradék 120.45,
Osztr.-koronajáradék 101.90,1860. sorsjegy 140.25,
1864. sorsjegy 193.75, Osztrák liilelsorsjegy 197.50,
Osztrák hitelintézeti részvény 360-25, Angol-osztrák
bank 155.50, Uuion-banfcrészvény 296.50, Bécsi
Bankverein 266.—, Osztrák Lánderbank 237:75,
Osztrák-magyar bank 940.—, Osztrák-magyar ál-
lamvasul 362.50, Déli vasutrészvény 59.75, Elbe-
völgyi vasut 260.—, Dunagőzhajozási részvény
443.—. Alpesi bányarészvény 196.—, Dobányrésx-
vény 121.25, 20 frankos 9.56, Császári sir. vert
arany 5.72, Londoni vátóár 120.40, Német bank-
valló 58.95, Tramway 565.50. — AJ irányzat•,
bágyadt. l

Báos f január 5. A déli tőzsde zárlata
után jegyeznek: Osztrák hitelrész vény 360.25,
Anglo-bank 155.25, Bankverein 266.75, Union-bank
296.50, Lánderbank 237.50, Osztrák-magyar állam-
vasut 362.—, Déli vasut 59.50, Elbevölgyi vasut
260.—, Észak-nyugoti vasut 243.25. Török dohány-
részvény 121.—, Alpesi hánya 195.80, Májusi jára-
dék 101.50, Török . sorsjegy 58.70, Német márka
5.8.96, Német márka ultimóra — . — forinton.

Frankfurt, január 5. (Zárlat.) 4-2°'o-os
ezüst- járadék 101.10, 4°/o-os osztrák aranyjaradék
101.60, 4°/o magyar aranyjáradék 100.50, magyar
koronajaradék 98.10, osztrák hitelintézeti részvény
226,20, osztrák-magyar bank 156.30, osztrák-
magyar államvasut 154.50, déli vasut 27.30, bécsi
váltóár 169.47, londoni váltóár 204.07, párisi vál-
tóár 810.—, bécsi Bankverein 133.30, Union-bank
részvény —.—, villamos részvény 159.90, 3°>
magyar arany-kölcsön 87.50, Alpesi bányarész-
Vény —.—, 4*2o/o papirjáradék 101.10. Észak-
nyugati vasut 119.—, Elbavölgyi vasut 130.—. Az
irányzat nyugodt.

Frankfurt, január 5. (Utótőzsde.) Osz-
trák hitelrészvény 225.60, Osztrak-magyar állam-
vasut 154.—, Déli. vasut 27.10, Alpesi bánya-
részvény — . — . Bécsi Bankwerein — . — . 4%-os
magyar aranyjáradék — . — . Az irányzat nyugodt.

IDöJÁRÁS.
A m. kir. országos meteoiologiul intézet táylratl
. Jelentése 1898. január 6-ea i éggel 7 órakot

Mucsi
SMtroa
Hactaf . .
Kesztliolr .
Flunw. . .
Cbkraka,
Pancsova .
Teuocsrái.

Dutnons .
Kéamádc .
Ongrii
inibiir

'ur-Sobm

f
!-*.e — 07.1

.a — ce.i

.C - 0 4 . 6
o* .4 —06-0
67.0 '— 03.8
««.!.— 08.0
69.511— 03.0
ce.2
ooc
W.4
85.2
65.6
66.8
64.2
64.2
65.7
00.0
65.0
64-4
t-é.S

,'64.7
06.3
6C-1
63.3
61-6
70.1
70:1
67.3

— 02.4
— 00.0
— 00.8
+ 32.1
-r 05.C
--Ö1.4

— 02.Q
— 02.C
— 0i.«
+ 0I.6
+ 05.0
+ 02.2
— 07.3
— 01.6
— 60.2
!— C2.0 I
— 02.5
— 01.4
— C8.2
+ 01.8
-|C5.C

Alloaáaek

Péta . .

Suüjafo'
Torino •
FlöraMS
Róma
Ni

P a l e n n * .

ZQrioh . .
BiarriU . .
Nizza . . .
Pária . . .
Kopenhága
Hamburg •
Berlin,

Btoekholm.
8Mat-P«teivác
H o u k v a . .
V a n o . . . .
Kiew
Odessza . . .
B u l i n . . . . .
Szófia . . . .
gir*""tantináui>li

es.o
63.4
66.9
66.3
66.8
65-5
64.8
oo-o
69'0
65.9
77.6
72.2
75.0
74.3
74.5

'76-7
78.1
62.6
00.0
00-0
00.0
00.0
öC'V

[55.5
60.9
54.7

15

f 02.8
+ 04.1
- 05.0
+ 01-8
-•OO Î
-•06.6
+ 01.8
j-00.0

-- 8.2
+ 10.0
- 07.0
+ 08.1
+ 08.0
- 06.6
-C2.0
- 00.8 I -
+ 01.6
+ 08.0 8
- 00.0
- óvja
+ 00.C
+ 00.0

00^
f f 05T7
- 0 8 . 6
+ 0M 16

, • . Az időjárási helyzat tegnap óta lónyatesnn váttozott és egy-
általán bonyolultabb lett.

Európa' időjárásában tuleutyban van a csapadékos jelleg. A
htaénéklet keleten csőkkent és nyugaton emelkedett.

Hazánkban' \ lecsapódások az ország keleti felére szorit'
kosták'és ma reggel csak;Erdély déli részén esik, egyébként az
idö-nyugatról szárazni fordult Á kőmérséklet sülyedőben van, az
étds- szelek lassacként csillapodnak.
- • Réseben felhőé, száraz idö várható, mérsékelt fagygyal.

VIZÁLLÁS.
: . — Január 5-én. —

l l
ezen tünetei

JSdtlfaiBI
'.Passau
!0ées
,1'OZMHTf
jKomárosB
JBadapeat
1 Ercsi
Paks

j + >
+ 129 <
~ m <+ 072 <
+ 105 >+ 0B8 >

Wl

Bisiás
i Orsova
jHohenaa
•Zsolna

I C68<v
055<
CI4>
005>

iSárv&z
Győr
Izáktar
Eszék

i
ItsVt IM.-Sandaa.

IZagrab
Smzek
Iliirovicsa
KáNtivac.
Bori

Ó8i,>
• 1 8 7 <

1- 009 <
' 079 <

03C<
- 2 8 ö <
+ 164 <
i

taia Uiiroficsa | + 164 <
•SM ' - ttárativáx. | I 222 >
iBfMst Bori + OiO <
Buza Banjaluka T 007!>
MH jDoboj " + 0 0 7 >
Ban ;Z«onuk j ^ f _

lka IL _ _ " .
Tisza-Ujlak, .
V.-Namény 1+

il
^zontimétai

Csap
Tokaj .
Szolnok
Csongrád
Szeged
Titel
Deés

" | Szatmár
Uftrcztj Munkács
UHueu, Homonna

ünsrái
Bártfa
Zemplén
Zsolcza
H.-Németi
B.-Ujtaiu

Hsraád
iMClht
Sck.Ur., .

_ N a m « * *
F.-Mrli iBeTényes
Fik. Kir.! Borosjent

Csucsa

! ove;<
i - oas <
+ O55,>
1-024 >

09S\<
+ 044 >
+ 033 >
+'Ö35>

885>
i 070!<
- 010 <
+ 000 <
I— 003 <
+ 03Ó >
+ 0 U <. " . - , , u»*[C

W.-Mr.!Békés + OCC>
IL-llr. iGyoma - oio >
iartt ;Gy.-FeUétf. _ o:o <

- 14C <
. jMaia) — 085 <

Teőa iK.-liaslély _ 048 <
- 0 4 C <

. - 037|>
,klek eufjaráuU: •— Jagesris; + — Ofolatli - — J *UI

< •• Stadt; > — apadts ' — kétsigas.

. M e g j e g y z é s e k : Jelentékenyebb csapadék az orszá?
dalkéieti' részén volt: maxinram Lugason 28 mm.

. . A Duna Komáromtól Bajáig es Zimonytól Drenkováig apad,
a többi helyeken árad. — A Tisza felső szakasza T.-Cilakig é '
Tilebél apad, egrebntt arad. — A Dráva árad, Yarasdnál apad. -
A Szára Uurkfeld és Zágrábnál apad, ezen alul tcrkolatáig árad.
_ , Helyenkint zajlik a Duna, Rába, Vág, Tissa, Bodrog. Sajó
n é n i d és Maroson.

Halyankitt áU a jég a Szamoson és Maroson.

Felelői szerkesztő: Kalnokl Izidor.
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A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1899. január 5-én.

Állampapirok.
Arasytiracék . . . . . . . . .
Eoircnae-'ékfi jár. aáitment. * J »
K-?-TQ2.ext. jár. adómentes W

Cra

IBTC

j
-.^f-h' r v

. lük* j
ls-.y. ötöd

6a u Bolgár államv. záiofkul
3" a Szeihiai ma.-köics. Iu«i
ff; o . (feliilb.j
•1 _a a Buuapesti iür. kik*
•ta .
4-.u Temea-MgavöiCT vizszab, t

Záloglevelek.

•4'- o •£%-. i t i i s . k. 1!U frt
•" o u,r. oni2 fiyer.-'viitTé
•i" o -J_ yanaz osztráit iei
3° o ugyanaz
•»T -.c » Magy. orsz. közp. Ikptár.
4 : 2U u ildg-/. tkptárak közp. jelr.
•i '-- o lijyanaz közs. kötv. . . .
4° c a£': anaz .
<•• Osztr.-magy. bank tyve
•i1 :«o Pt^ij haza. e. tkpt. köza.
•î o ugy. záiui;iev. kor. ért. . .
•tv :*-,'!; Festi ni. keieak. bank .
4° » ugyanaz

kfisr. 1 I . I 1 0 M

g Belvárosi takarékpénztár
a < F^v-s. budap. föv. talu .

"-a •i.-rüi:.:z &'..'. i évre . . •
Ap ai iij.j.ii -!zu..>o.óLiréay . .

» 9 Ui-.&naz járadékjesT • • •
v j l l a u - .••uXaiuL-mt. papirban

g
« i:;- artaz szab. és jj
-= a Majy. hel'/i éni. vas.kötr-
a ufyauaz koronaértéi

nrraau Tisszaf. 210 k
<r Andi poij. tkptár. 49

£~« Era«yr. a .

. . . .
a»r...oesz- jelr.-b.

m áR. takarékp. .
^ ^affsiebeai (öidiüteuntes..

ff* Gsxtrák KUiJüttimL ar- k.
S=" Tcesesrari c i ^ ^ ^

Elsőbbségek.
1 . . Adria m.kir. tng«AaJ.-c :BosiajesUtizati vasp. r.-t
Bpest THIaiaoS városi n s o t
BsMia^tet-pécsi vasat. . .
Kas»-od. tasat 1SS9. «z«lt *

exost. . .
acanf . . . . ti ISH

vas. tt.kib. P 1 * » -

a T . rasat »«*. ««>- I« i i S w f.
'. Tas. tHShfts kölca. ii 1 1 8

t * s

Részvények,

Fusoscs hi leltank . . . . . .
Fővárosi öank-részT.-táfSasé(
Hazaa bank riUnéaYlánaaág
H ltéaxL r.-t.

jeteüa^b.
itltok

ea ketcak. tenfc

109

0
120

103 50-'164
17á_i*"»

102
50

;. teszan-. és

;
101:—
1 1 0 - ' , 1 1 1 _

L ' ; 2 l

68

t.4.. . .
aia^ar takarékp. k8s>. Jalc-bja
OsEtuáL-Bsagrar baafc
Ptetti

i 2(t? I *'0l
II«._!;S»

1«7 _ 344*

j
Bcbrárari takaiekpénziár . . . 16* _"» 105
B o s i i c s t CL ker. takatékpéaU. si; 1 2 1 ! _ 123
Badajett-Ei i l é t i t r i i , takarékp, fi 8 5 [ — j 87
Bfcwta takpdLáawK. lá lo^SIca . 1 234",— 233!

aiu

aiagTar áKalános tkpénzUr. . .
M«fT. orar. kffzponti tkpénilat.
Peati hazai •Isi takai*kptár..

c) Biztosit* társaaáffok.
Beeai biztositó t á r s a s á t . . . .
Bécsi éiet- és jár.-bizt. intózat
Ebö magyar áJt. bizt társaság.
Fonciére pesti biztositó intését
LJoyd magyar viazontbistosité t.
Magyar Jég és Viszontbiztositó r.-t
Neiur. baté«et- mnnkáabizt. r.-t.
Pannonia mzóntbizi. U

321 i—;

4 Malmok.
Concordia eöznudoia r.-t. . . .
ESsö budapesti s6zmaloin r.-t.
Erzsébet gázmalom társasát. .
Luiza cöunaloin részV.-társnág
Pesti lisncennalom-társasáf . .
Pesli molnár és aüit6k gfism. r.-t
P M U Victoiia-giunalom....

e) Baayák ea r f f ^
BMiapest-ssk-löriacst tégis«yár
Egyesfilt tégla-éaczeinontjy. r.-t.
fcialnn. egres. kőszénb, és ipv.
FaisőmagT, báuva és kohó r,-t.
Istria teglásyáé réUT.-társaség
Kassa-oimiédi Uszb. rM. lé. «Us.
Kőbányai gOztégiajryár-tinttial.
Küszfcibánya-éii téelagyaf r.-t .
Magyar asphalt résEr.-tánuág
Magyar ált. könénbánya r.-t .
Magyarkeramiai ey ár részv.-társ.
Salgótarjáni köszénbánya r.-t.
Ujlaki tétfágyar és mészégető r-t

tfVaast&vok em giptfirnk.
El&ó magy. jatdasági gépsyár .
.Danubius* m. hajó-e» gépgr.r.-t
Ganz és t. vasOnt. 4s gépgyár.
JjUcuolson" cépgfár. . . . i .
Rimainurány-saieot. vfcsmD. r.-t.
Schück-féla vasönt, és gépgy. r.-t.
WeiUer J. gép-ésvaegongy* r.-t

0)
-AtLenaeum" iroá. és nyomd, r.-t
Franklin-társulat
£osmos-m»intézet t .
JPallas* irtd. és nyomdal r.-t
Peati k6nyTnyomdarésOT.-társ.
Általános v&gconkölcs. társulat
Budapesti ált. villamossági társ.
Elsö matrac bet&tatód* x . - t .

j
188

!

150

23880

260 •

675

210;
142! —

1«
109: -
feO:

=>á«t. trapjam. 4f "«*•«•? .
Ek* magyar rassrénysérlSzod*
E só magyar sertéshizlaló r^-t..
|!so magy. ázállitási váll. . . .
Elsö magyar szálloda r.-t. . . .
Etsö p«U spöHiüm fis csonti. 8J.
Fium«i ricsh. és rizsketn. gyw>
Gschwindt-réle szeszgyár. . .
Kőbányái király setTózi . . . .
Kőbányai poltári lerfözd r.-t-.
Hagy. Czukoripar r.-t. B. elSjogos
Mafyar Um- és támpaara-^yai
Magyai nllamossági r.-t. . . .
Nemzetközi viliaraossagl társ..
Keinrelköxi waegonkOlcs. r.'L •

A) KSsiékoáőal vállalatok.
Adria m kir. tang. haj. r.-t. . .
Budapesti alagut-társulat. . .
Budapesti közuti vaspálya. . .
Ugyanaz élv. jegy
Budapesti villamos városi vasat
Bpwi-ujpest-r.-palotai villam, v.
Elsö cs. k. szab. dunaj&aU. társ.
Kassa-oderbergi vasut
Magyar-gácsoruági Tasut. . .
Magyar nyugoti vasut. . • • .
Máramarosi sóvasut eJi. részv.
Dili vasut
Oaztrák-sjagyu államvasut. .

Sorsjegyek.
BatiUka-sersj. osztr. feldlbélT..
Bécsvárosi ny&r.-kölcs. 1874. évi
Budavárosi sorsj. oszU> feláll*.
Ju-sziv egy. sorsi, osztr. felQlb.
Magy. vör.-ker. iörsj. o. féllUb.
Olasz vör.-kar. sorsj. o u t i . flalb.
Osztrák vörös-kereszt sorsjegy.
Osztrák büeüntéMti ioMjegy.
Pfdffy-sorsjegy. . i

Pénznemek.
Araay .

. teirttokos vanstrtos.
. 90 márkás

Néan. bir. v. egyénért, bank]. 1»l m.
Franczia baaljogy (1<» fruk).
Váltók. Árfolyama (tótra)

Vl#li Londoa 10 Iont sterL .
4fi!é Német bankpiacsok: 100 in..
P% Olafli baoMpiscrok 100 lira.
2% Parit 100 feraak
4«/aSvájc*ibaakpis**okieQ tank
5»tt»k iaisjlyélsjrái K» tus. .

«2a
,1310

270.
160l—

I 235 -

; 1 5 6 S -

4 á ! -
85 50

1551-
" 1 3 i ! ~
i. 1 3 * . -

530 -

219,

ikJ-

<•' 433
Ü3W

28J
170
2,0 ~

' 1 0 -
,ieooj—
I 4751-

"!SP
sao!~

»o!--
379 - I 3791*0

|l 2 S ~ * 2i>0
]\ 8 4 ! - , SB

453
169
214
214

212
213
9\
ti ~

6
6 3 £3i40
10 60

fii, 23

6 70
9 53

1I78
K

tioei
59102
44 45
47 30

7
177,

....;8
3I80

10*0
ii;70
19!7i

ais;5o
6 J 2 &

fS7

12105

5d2a
44 b5

ll**

ORSZÁGOS HIRLAP
Megj elent

a legszebb divatujság, a

ANCZIA DI
az "Országos Hirlap" divatlapja.

Szerkeszti:WOHL JANKA
A "Franczia Divatlap* ugy szerkesztésében mint kiállitásában olyan ujitást jelent, mely a dirat-irödalom minden eddigi termékét fölül-*
mulja és a hölgyközönségnek minden elképzelhető diratkérdésben olyan tanácsadója, amilyen magyar nyelven eddigelé még nem jelent meg.

ktytlnt; minden~máscdik számához ingyea jadánk agy étetáagrsiga Uvigoti szabásmintát; • "Francziaden szán báron oldalra tartabns
as ömes nagjar divatlapok k9zt a legéieaóbba

Elöfizetési ára évenkint 3 frt 60 kr, félévre 1 frt 80 kr., negyedévre 90 kr.
el«S£izetöin.ek !az Országos

. A .fraöcxia Kvatlap" dőOzetési ára. az Országos Hiriap eUtöntfimeltt . . *

Egy évre 3 forint, féiévrm f forint SO krajczár, negyedévre 78 krajczár.
Az Qrszftgos Hiriap és Franczia Divatlap együttes elöfizetési ára

Egy évre f7 frt, félévre S frt SO kr, negyedévre 4 frt 25kr, egy hóra 1 frt 43kr.
Megrendelhető t

"ORSZáGOS HIRLAP" kiadóhivatalában,
VIII, József-körut 65.
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AZ ORSZÁGOS HIRLAP APRÓ HIRDETÉSEI

i;

Minden szó 2 krajczár-

Vastagabb betükből szedve 4 krajczár

Kiadóhivatal:

VIII. kerület, József-körut 65. szám.
Előre fizetendők készpénzben, levélbélyegekben vagy

postautalványon.

könnyen

te-re^anle kéri, akkor minden közlés után még 30 krajczár kincstári bclyegUletók is üzetendo - CzéU*era
Halvány szelvényére irni; esetleg közönséges levélben is lehet a szöveget s a leveljegyeket beküldeni. Mmdenki

könnven kiszámilhalia az apióhirdelés árát.

LEVELEZÉS.
Sziveskedjék alkalmat adni, hogy leveleinket

• kicserélhessük cziaiema régi — Dénes.
2537—1

Csudálkozó!, hogy oly szórnom Itaagalatom
volt utolsó soraiái megkésánal?Lehetett-e

a7 másképen. Semmi sem történik sotta ugy. mint
»h«.gj- azt en szeretném és talán meg is érdemelnéiu.
Ha legalább a te reniek szép fekete szemeidbe bepil-
lanthatnék. ! Engedd meg, azaz adj alkalmat, hojy lát-
hassalak és beszélhessek veled. Szerencsét ktvánsi
r-ekem. Nem tőled £iigg-e ar én életem és a szeten-
••sém ? Irj kézcsókoló Theodorodaak. T314—1

Szeretnék
.Rózsa"

egy szellemes intelligens fiatal
, csakis azőralunásbóL Válásit

czimen kérek a kiadóhivatalba. 7^0—1

fi legszebb barnának * £ MTiteMet
soraiért,

szőkéje.
esőkoló

7322—1

Viszont sok szerencsét kiván az mjéviieii-
Margit. 7334—1

lfatistiflÁ vagyok a legcsekélyebb dijazás Süellett
JldJUUUlU délelött .8 óráiul délátán 2-if irwiai,akár
nevelői állást elfogadni, miáltal egy szegémy elhagyott
fiatal embert ürök hálára leköteleznének azon easber-
barátok, kik ezt neki lehetővé tennék. Czime megtmfitató
it kiadóhivatalban. 1326—3

Szeretném, -ha
hozzánk fáradnátok. (My régen nem

láttalak már. A biztonság kedvéért tudatom Teled, hogy
senki, de senki sem lesz itt, még Győ—6 s e ! ! Na és
a'vkor eljösz, ugy-e ? Hisz te egy angyal vagy. MiHiészor
csókol* a viszontlátásig szerető M.—. " 7334—1

" HÁZASSÁG.
IÁ gyógyszerész, ismeretség hiárnyábaOj, ez uton
iv szeretne megismerkedni egy esimos, háziasan

uevelt tiatai katholikus leánynyal, hánasság czéljából.
Megfelelő hozományra reflektál. Leveleket .Siker" jelige
alatt továbbit a kiadóhivatal. 7300—2

Xaaoióképes leány
ÁLLÁST KERES.

vagy fuszerSzletet. Esetleg alkal*
cnará.st bármily tisztességes üzletben, mint felire- vagy
fHircsitunönek. Szives megkereséseket kér .Kancdó-
képes* jpiige alatt a kiadóhivataEkt. 7148—3
VtlTVOJtftnnM ál['lst k e r e s heEybeir vagy iidéken
qaAJfiLKlVlWl jó családbél valo izraelita árralány,
ki 8 r-vig mint anyahelyettes egy házttan volt alkalimazva.
Mutden tekintetben megbizható, Mttünőbizopyitváiiyokkai
rendelkezik, a gyermekeket nagyon szexetL Gazdaság-
ban, baromfitenyésztésben jártas. Czim a kiadómvátal-
ban. 7260—3

1 vagy időszaki laphoz STfirikesztfiül, vagy
1 társulj ajánlkozik kitünő — " — - 1 —azok exp

.Heti lap
i s elvállalja. Ajánlatok

^kéretnek. * 6792—3

ÁLLAST KAPHAT.
óvadékkal felvételik. Czim a kiadóhivatal-
ban. 73I2-4
irodalmi valtalat keres ügyes, szakképzett

m m utazókat. Kik e téren inár müködtek*,
eiónvben részesülnek. Bizonyitványt és ajánlatot "N.
" ' 'jelige alatt továbbit a kiadóhivatal. -7090—A

ttgyvéai| irodába kerestetik keresztény kisasszony,
—^m '* ki németül és magyarul jól sztenografál
és szép irása van. Ajánlatokat a* kiadóhivatal továbbit
.Dr. S." jelige alatt 7204—4

BIRTOK-ELADÁS.
UMSiilt kSvfjkbjktH^f szeretném elcserélni egy
7IIJOIOI OirTOKOlnai budapesti házért, melyhez
egy pár ezer frt készpénzt is adok. Ajánlatot a kiadó-
hivatalba kérek .Birtqkos* jelige alatt • 7226—6

HÁZ- ÉS TELEK-ELDÁS.
^ fcáz a VI. kerületben, magasan épült, szabad

y J kézből családi viszonyok miatt azonnal eladó.
Czim a kiadóhivatalban. 7002—7

a község legszebb helyén két sarok és
egy közép telek eladó, igen olcsó árért

Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek .Ölcsó telek" jelige
alatt 7208-7

ELADÁS.
márványlappál, mely alkal*

JJ P p mas füszér-, csemege- vagy
hentes-fizletbe, továbbá egy tizedes-mérleg, 2 darab kis
mérleg sulyokkal, 1 mák- és kávé-daráló igen olcsón
eladó. Czün a. kiadóhivatalban. 7318—8

a föváros legélénkebb helyéu, mely-
J nek igen jó jövedelme van, szabad
kézből eladó. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kerék "Fod-
rász* jelige alati. 7116—8

fa és siéaüzlet, a belvárosban eladó
Czim a kiadóhivatalban. 6918—8

vj rcgaaykoesi nagyon ölcsó áron eladó, minden
üzlethez használható. Czim a kiadóbivatalbau.

7042—8

KIADÓ SZOBÁK.
butorozva, külön bejárattal, esellég kony-
hával olcsón kiadók Gllőiut, Erkel-utcza

kezdésén. Czim a kiadóhivatalban. * 7083—10
Áaiorozolt különbejáratu hónapos

JlJ szoba, csakis tisztességes hölgynek,
ayonpal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 2ő2ő—10

családnál egy különbejáratu szoba az
^ Eötvös-utezában egy-két ur részére tel-

jes ellátással kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 6760—10
egy kis tiszta különbejáffatu igen
csinos szoba olcsón kiadó. Gzim a

6828—10

lakótársat

fi Kerepesi-uton

keresek egyéves önkéntes fiam mellé,
egy csinos kétablakos udvari szobába,

gázvilágitássai, kitünő ellátással együtt csekély 30 frtért.
Lift és telefon a házban. Czim a kiadóhivatalban.

7266—10
£1flfl4He9M butorozott 2 ablakos utczai szoba fürdü-
vtCDdnSall szoba s esetleg zongorahasználattal a
David-utczában kiadó. Czim a kiadóhivatalban.

6330—10
egy kényelmes 2-ablakos utczai
szoba kiadó, teljes ellátással

együtt havi 45 forintért Czim a kiadóhivatalban.
6144-10

butorozott szoba, kétablakos, a dohány-utezá-
H U m ban, második emeleten, előszobával, lépcsö-
házbeli különbeiárattal, olcsón kiadó. Czim a kiadóhi-
vatalban. G920-1Ü

KIADÓ LAKÁSOK.
tf^kie«SMli49 közelében egy szép földszinti
jl(»P*£lIllMl£ lakás, mely áll 3 utczai, 1 udvari.

előszoba, konyha és fürdőszobából, olcsón kiadó. Szives
megkereséseket a kiadóhivatal továbbit "Uri lakás"
jelige alatt. 7210—18

HITEL—PÉNZ.

« adna 3000 frtot kölcsön biztcs állásu uriembernek,
havonkinti részletfizetés mellett. Ajánlatok a kia-

dóhivatalba kéretnek .Biztosan" jelige alatt. 7196—14

KIADÓ BOLTHELYISÉGEK.
jfruAáfiaif "»Oholynek, divatszalonnak,
•TivvaiiaA} egyleti helyiségnek, vsvófa*
fantnekf magéniskolának vagy nagy
lakéaftak alkalmas nagy helyiség 1-sü emeleten
azonnal kiadó. Czim a kiadóhivatalban. 3662—17

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

470Ü-17

KÜLÖNFÉLE.
KShSgésncl rekedtségoél vegyen 30

féle Pemetefü-czukorkát.
krért Réthy-

1537—18

Xét intelligens fiatal ember ebédkoszlot, esetleg
vacsorát is kfies egy intelligens

családnál a Maria-Terézia kaszárnya közvetlen szom-
szédságában. Szives megkereséseket az ár megjelölésé-
vel kérnek a kiadóhivatalba .Élelem" jelige alatt.

7150—IS
lakás kerestetik a körutak valamelyikén,
mely 5—6 szobából és hozzátartozó mellék-

helyiségekből és lehetőleg 2 előszobából álljon. A lakás
az L emeleten legyen. Részletes ajánlatok a kiadóba
kéretnek "Földbirtokos" czimen. 7162—18

n Csillag Ann
az én 185 em. óriási hosszu Loreley-hajammal, amelyet én az . általam feltalált kenőcs 14 havi
használata folytán nyertem s a mely a leghirnevesebb orvosi SEaktekintélyek által, mint az egyedüli
eszköz van elismerve a haj ki nem hullása, a haj megnövésének előmozditása és a hajhagymák meg-
erősödésére ; ez az uraknál teljes és erős szakállnövést eszközöl s már rövid használat után ugy^a
hajnak, mint a szakállnak természetes fényt és teljességet kölcsönöz és megóvja ezeket a korai szür-

küléstöl a legmagasabb ̂ kQiig*
Egy tégely á r a 1 , 2 . , 3. , 5.— frt. Postai szétküldés naponta a vi lág
minden részébe a pénz előleges beküldése, vagy utánvét mellett a gyár i

raktárból-- - ,\ . > . - • " . \ :

Csillag
Bécs, I., Seilergasse 7. sz.

Nyomatott az ORSZÁGOS HIRLAP körforgógépén Budapest, V1Ü, József-körut 65. szám.
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SZERELEM NÉLKÜL.
Franczia regény.

Irta: P I E R R E DAX.
(38)

Lucienne fellélegzett, letette a tollat,
majd ismét folytatta az irást azzal a benső
megelégedéssel, mely finom nőiességéből
fakadt.

-Minthogy tilalmam által nem szeretném
megakadályozni önt ez ingatlan megvásárlásá-
ban, mely önre nézve esetleg jó üzlet lehet és
minthogy azt is kell lt hinnem, hogy az ön fel-
jegyzései nem elég pontosak: ezért, de csakis
azért megengedem önnek, hogy a vételt meg-
előző napon ujból felkereshessen. Ön szives
lesz látogatása napját tudtomra adni. hogy
megvárhassam: de egyszersmind szives lesz
magának e napig folyton ismételni, hogy sem
tekintettel, sem mozdulattal, sem szóval nem
szabad magát elárulnia, vagy utalnia a leve-
lekre, melyeket váltottunk.

Feraia Célia."
Ez a levél mélyen lesujtotta Julest. Egy

pillanatig sem kételkedett abban, hogy szavait,
mik lelkéből fakadtak, Lucienne meg nem érti.

Ujra és ujra elolvasta a levelet. Szinte
őrültté tette minden egyes szó.

Mint valami árny lebegett előtte Lucienne
alakja és nem tudott szabadulni emlékétől.

Hiába akart parancsolni érzelmeinek,
mert minél inkább erőlködött azon, hogy a
vihart, mely belsejében dult, csillapitsa, annál
inkább nőtt szenvedélye. S azzal, hogy feltette
magában; hogy nem gondol többet Luciennere,
csak ismét gondolt rá. Nem. lehetetlen felad-
nia a reménységét azért, mert egyszer eluta-
sittatott.

De hát a kastély megvétele? Micsoda
szinben tünnék fel ő Lucienne szemeiben, ha
megtudná, hogy az csak ürügy volt?

Gondatlanul ment bele ebbe a kalandba
s szenvedély nélkül, feltüzelve a hiuságtól,
hogy vállalkozik arra, amit más megtenni nem
mert; és ime, mikor meglátta Luciennet, hal-
lotta szavainak lágy zenéjét, fogva volt

Önszeretete ismét felülkerekedett.
Megvásárolná a kastélyt kétszeres, három-

szoros árért is, csakhogy ne tünjék fel rossz
szinben Lucienne elött.

A következő napokat azzal töltötte el,
hogy látogatásokat tett az alkuszoknál és a
kastély tulajdonosánál a vétel miatt. Az utóbbi
nagyon hidegen fogadta Julest, mert esze
ágában sem volt eladni a kastélyt. A fiatal-
ember azonban nem tágitott és stoikus nyu-
galommal türt el minden sértést, csakhogy
czélját elérje. Ujra meg ujra fölkereste a
tulajdonost, aki végül azt hitte, hogy valami
különczczel vagy bolonddal van dolga s ugy
gondolkozott, hogy miért ne kapjon ez alkal-
mon, mely módot nyujt neki e fiatal ember
szeszélyének kiaknázására.

A kastély tehát eladásra került Lucienne
legnagyobb meglepetésére, melyet a tulajdonos
előrelátott.

A tárgyalások és a hivatalos eljárás hosz-
szadalmas volt, ami azonban nem csillapitotta
Jules szenvedélyét, söt ellenkezőleg, még nö-
velte. Folyton terveket szőtt. Feltette magában,
hogy a tó felőli oldalon erkélyt épittet az "ö"
számára, hogy befásitja a kastélyba vezető
utat, nehogy nagyon ki legyen téve a kiván-
csiak tekinteteinek és uj keritéssel véteti kö-
rül a kertet saját költségén. A fasorok nagyon
ritkák, majd beülteti öket.

Semmisem fogja őt ebben akadályozni.
Mint aféle rajongó szerelmes, minden

este csónakra száll és a kastély mellé evez.
Folyton a kastély körül fog tartózkodni, csak-
hogy Luciennet megpillanthassa. Csak a bát-
raké és kitartóké a siker.

Az átadás napját meghatározták és Jules
értesitette róla Luciennet. Valóban azt re-
mélte-e Lucienne, hogy az idő megnyugtatja
a szerelmes lovagot? Az asszonyi sziv any-
nyira tele van ellenmondásokkal, hogy da-
czára szándékainak, mikkel a Svájczban meg-
telepedett, jogos a kérdés, vajjon nem éle
benne a titkos vágy, hogy ujra megtalálja a

kapcsot a világgal, vagy legalább, hogy még
egy forróbb levelet kapjon, mint az elsö volt.

Bármint legyen is, cselekedetei nem árul-
ták el benső gondolatait. S amikor megkapta
a Jules értesitését, akkor sem nézte gyakrab-
ban a Saint-Prex felől vezető utat, mint ren-
desen. Feltette magában, hogy nyugodtan, hi-
degen fog viselkedni, ugy, hogy még a leg-
óvatosabb megfigyelőnek sem szabad észre-
vennie, hogy a férfi, akit fogad, gondolatainak
tárgya.

Sarcoet Jules eljött.
Egy szót sem szólt, mely Luciennet nyug-

talanithatta volna, azonban minden mozdulata
elárulta boldogtalanságát, mi a fiatal asszony
figyelmét nem kerülte ki. Lucienne felszóli-
totta, hogy tekintse meg a kastélyhoz tartozó
ama részeket, miket még nem látott.

— Felesleges, asszonyom. Ne pocsékol-
juk e drága időt. Hiszen minden jó állapotban
van, mint mondá, s ez elég nekem, söt több,
mint a legfőbb biró itélete.

— Azt hiszi, hogy a kastély megéri ma-
gas árát?

— Én nem tudom, de annyi bizonyos,
hogy bármely áron is megszereztem volna.

— Ez gyermekség öntől, uram, amit nem
is szabad hangsulyoznia.

— Oh nem törődöm én azzal! Ön egy
tilalommal sujtott engem és én azt elfogadtam.
S aminthogy ma szerencsém van itt lehetni,
ugy holnap este be fogom ön elött bizonyi-
tani, hogy nem vagyok keményszivü házi-
gazda.

— Ah! ne holnap, szólt Lucienne, meg-
hökkenve vendége felbuzdulásán.

— Tehát holnapután.
Lucienne nem felelt.
E hallgatás, melyet nem a beleegyezésnek

vett, meginditotta Julest, ki néhány pillanatig
szóhoz sem tudott jutni. Aztán félve, hogy
Lucienne egy szót szólhatna még, mely min-
den reménységét romba dönthetné, hirtelen
felkelt.

Célia egy lépést tett előre, mialatt Jules
lehajolt, hogy a kastély magával hozott tervraj-
zát felemelje. Mikor felegyenesedett, közel
állt a fiatal asszony mellett s oly áthatóan
nézett rá, hogy az lesütötte szemeit.

— A viszontlátásra, asszonyom.
— Isten önnel, uram.
Jules kezet nyujtott. Lucienne gépiesen

tette ujjait a feléje nyujtott kézbe.
Sarcoet elérte czélját. Bejárt a kastélyba

egyszer, kétszer, sokszor. Lucienne sem nem
hivta, sem vissza nem utasitotta: engedte cse-
lekedni kedve szerint. _ '

Egész Saint-Prex beszélt az uj tulajdo-
nosról. Némelyek, akik látták, hogy Jules
naponta bejár a kastélyba ugyanabban az
időben, nevettek a natal tulajdonoson, aki nem
telik be uj birtoka nézésébe. Mások minden-
félét suttogtak: "bogy a befásitás, az a sok
átalakitás nem egyedül vonzzák Julest a kas-
télyhoz."

Ez majdnem egy hónapig tartott
Lucienne megszokta, hogy ugy fogadja

Julest, mint ahogy egy barátot fogadni szo-
kás. Nem ismert senkit Saint-Prexben; de
lassankint Sarcoet beszédéből megismerte szom-
szédait, tudta hogy ki lakik "jobbról a sárga
házban" az "arany csengetyüs házban", az
"erkélyes házban" és akarata ellenére is ér-
deklődni kezdett.

Ugy látszott, hogy uj életet kezd.
Az emberek kevesebbet suttogtak, azon-

ban még mindig kővel dobták.
"Valami bájos kalandornő ez, ki orránál

fogva vezeti Sarcoet-t és jól mulat rajta, oly
kötelékekkel lánczolva őt magához, melyek
annál veszélyesebbek, mert ez az asszony jó
előre "gondoskodik arról, hogy akkor bontsa
föl öket mikor neki tetszik."

A kastély csakhamar beszéd tárgya lett.
Még a gyermekek is, akik felfogták a

jelenlétükben odavetett kifejezéseket, valami
titokzatos lénynek tartották a "kastély höl-
gyét", valami mesebeli alaknak, mely a gyer-
mekmesékben fordul elö.

Most.
Jelent meg

a Könyves Kálmán Magyar Irodalmi
és Könyvkereskedési r.-t. kiadásában

(VIII., Kerepesi-ut 17.)

Margitay Tihamér-nak
két legsikerültebb genre-képe

Az elsö beteg
és

A vesztett játszma
Ez a két remek kivitelü szin-
nyomatu kép 10 1/2 cm. széles

aranyozott keretben havi

| részletfizetésre
• is kapható.

A képek nagysága passe-partoutval 74/5o centiméter.

A sajtó nyilatkozata a képekről:
Igazán becsületére válnak a Könyves Kálmán

nak. A képek a legszebb reprodukcziók közül
valók, melyek valaha Magyarországon forga-
lomba kerültek. ORSZÁGOS HIRLAP.

Margitay Tihamérnak, a népszerü mü-
vésznek az Elsö Beteg és a Vesztett Játszma
czimü festményének reprodukcziója a modern re-
produkáló müvészet és technikai vivmányaival
elkészitve oly kitünően sikerült, hogy alig
lehet az eredetitől megkülönböztetni. *

Budapesti Hirlap.
E remek képek jóval olcsóbbak a hasonló

nagyságu külföldi reprodukczióknál, amelyek
sem szineik, élénkségével, sem pedig az
eredetihez való hüségükkel nem verse-
nyezhetnék. E s t i U j s á g

A modern reprodukáló müvészet meglepő
hüséggel adta vissza az eredeti festmé-

nyeket Budapesti Napló.
Az uj reprodukált képek igazán müvészi j

.becsüek, mesteri munka számba mennek és *
diszei a legelegánsabb szalonnak is.

Magyarország.
Pompás képreprodukcziók ezek, hatásuk olyan

mint az eredetieké. Magyar Hiriap

Alólirott ezennel megrendeli az"Országo:
Hirlap" által a "+Könyves Kálmán" magyar
irodalmi és könyvkereskedés; részvény-társa
ságtól, Budapesten, VIII., Kerepesi-ut 17. sz.
a következő képéket .

a) utánvéttel
b) az alant jelzett havi részletek mellett.

Fizetendő Budapesten.
Ár

Margitay: Az elsö beteg. Passe-
partout-val, 10 1/2 cm. széles,
aranyozott keretben . . . .
A vesztett játszma. Passe-par-
tout-val, lOVs e a . szé le* ara-
nyozott keretben . . . . . .

Havi
részlet

18.50 1 . —

összesen.
189

frt
18.50 1 . —

.krért,
. hó-tól

kezdődőleg Budapesten havonkint fizetendő
frt kros részletfizetések kötelezett-

sége mellett. A részletfizetések be nem tar-
tása esetén sziveskedjék a társaság az ese-
dékes összeget postai megbizás utján, a posta-
költség hozzászámitása mellett, beszedni. A
postai megbizás be nem váltása esetén a rész-
letfizetési kedvezmény megszünik és a képek
teljes vételára esedékessé válik. Az elsö rész-
let a szállitáskor utánveendő.
Lakhely és kelet:

Név és állás:_

E
zen rendelő-lap levelező-lapra ragasztandó

boritékba teendő és az "Országos Hirlap" czimére
küldendő.
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SZINHÁZAK.
Budapest, 1SS9. péntek, január 6-áo.

NEMZETI SZINHÁZ.

ftürtin fei 3 inkor n.t.-^kt
á

Fekete vér.
dttmm 5 Irta Jókai

Mor.

Szemékek :

ZakUn. ftuf fsát
Leak* Simon óárw C'a.

müvésznő F
fitoko

Ottk-ir
, neje

Xikulaj Márton
V £ ? e i

m feiestje

ko.ioern.vkk

Érte frt * órakor
iratkai adatik.

ftri bériét >.

Müuiyn
fv. Hetyei

iS J '
üüér H.
Virv«u

üuafcá.-
i.

Faiudy
B.

kf[y-

Sebastian
Antonio
Büffen Tufeü*
Késze; Andor
a i i i i

Havi bérlet J".

Vizkereszt.
. vagv: « #»» akartok.

Y i ^ l & S felvonásban. ltU :
Shsfcmpeare. Fontitot>ri: I.>-v;iy-.

Szemelvek :

.sizig»'ti Imre
LataJaár
• iJÜiányi
Kőrösmezei
Vizvári
Hegyesi M.
Maróthy >i.
iNagy 1.

MAGY. KIR. OPERAHÁZ

Cvigbeifet 4. Havi bérlet 4.

Hugonották.
Xas? opera 4 feiv. Zenéjet szer-
zette Mepwbeer. Szövegét uta
Scribe. FtMiütotta .Xada

Szemelvek:

Fábián
Sofeócz.

Vioia

VÁRSZINHÁZ.

Zárva.

VIGSZINHÁZ.

Detntáa 3 arakor. a»irs«fcei:t fctly-
JLkl

A végrehajtó.
3 feiTffBásft*!!. Mák

-yiran* é* Artus- Fastölotta dx-
Btli. l a t a .

Szemelvek:

Antoinette

Fimparrt.
Kapitány
ilypnea

J55ko L.

iioiaái R.
azaéssy

i

Otiü E.
Ifcwoss.

Este féli * waissr raties
árakkal;:

984. n t e . Sd

A tekenősbéka.
ffotózal. 3 rdiratübaoL irta L*-»a
r,aEdiIfo6. FortötffittaFjifiJ. Béta-

Szemelvek:

"•il
lI •«*

fifboulsan
'übotiTeansc
Juitette, Icáapik
A é !

Sinrarartf

P.

MAGYAR SZINHÁZ.

BéFacáa fél 3 écalkar

I..

A garasos kis-
I asszony.
I Operette i folraffiis&iffi- Máit:

Vateatina
Blliteróaner

Saint Bris gróf
Lte Xnvers gróf

Payer M.
»e Ponty B.
Rózsa L.
l^arizza
Ney l>.
Kornay
Beck.'

IKczáeta 7 órakor.

NÉPSZINHÁZ.

fél 3 érakor bériéiért
kirtll, mérsékeit helvára.fckai:

Vör§s sapka.
p l i S felvortisfcan.

Irta : Vidor Pál.

Személyek :
Ambrus István
'Jttse
laoos
Teréz

Xémetii
üposne

ilaiyt
^ faáIT

Katar

P. Lakács
tiazsi
Blaha S.
Vido.-
Kiss i l .
H.>FTUth X.
Ljvári
\ árnai

fit* f<?l 8 órakor ren.ies tielr-

Az unatkozó
király.

p y aperstie 3 fe!r. •»töjá:ék-
hal. irtak Miauét Rac; n* Currioa
és Yifci Ara. Fmditntták 5zalzc
£ . és Heve?t 5. Zenijét -srerreite

Chapi.

Személvek:

* ÜrüT F. l i f ^ t A.

és Bwraffién-s.
ftciner Fvcesez és KaAai

T
Ká&erfi-

y ujitásokkal lesz
Gon főtt/ !

az idei elsö álarezos bál
megtartva

a fövárosi Vigadóban

a Gyermek-Otthon
javára

vasárnap, folyó hó 8-án.
BelépU dij 2 frt Esti pénztárnál 2 frt 50 kr.

"Rejtelmes Világ"
a modern Epintizmus eme kiváló organuma gazdát
cserélt Ujévi száma, mely két iven szines boritékban
szenzácziós tartalmával magasankiemelkedik a hasonló
termékek köz i, már Müller A. budapeiti könyvke-
reskedő kiadásában jeieat meg. Az uj kiadó sem fá-
radságot, sére kGltséget nem kiméi, hogy a lap, mely
ezentul ismét hetenkint fog megjelenni, már külsö

Csinja révén is imponáljon.
A szellemi vezetés kitünő kezekben van s a lap

hasábjain a ttpiritista-gtirda legkiválóbb 0 leg-
tehiniélyesebb ivóit foglalkoztatják.

árak:
Egész évre 6 frt, félévre 3 frt,

negyedévre 1.50 kr.
• r Matmtvánsmzém Imgymu kamhmtó. "Bt

"Rejtelmes Világ"
kiadóhivatalába n

Budapest, VIII. ker., Üllői-ut 12. sz.

Ficom női fehérnemüc-ket és

menyasszonyi kelengyéket
i t á b l b b á l t é k b j á l

y gy
, leeaagyobb választékban ajánlKanitz Ferencz«,!»

szepességi vászonraktara
Budapest, IV., Kossutli I*ajos-utcza l l .

ügyekbenKatonaRa.«rakrai
afet, pet H s t e i E.

Izidi>rr a fst K.TfcisLff J. «
Tan pirt 3iü&aüi J.

fi ácziókat,
id&mi&W n6mBlé»rc •!»-

A gósak
2*s*m wrnrn*** Or- Katonaügyi iroda

HaO. FyLFáéJ-_B. csSaSrai E.
Zenéjét ^iei'ü'ifllla SSdraf J.

RegÉsaM Faá&x Keminf

\ i ü

y
Ibotráeska.

Edith (fireat

KstáKe fia

KISFALUDY SZINHÁZ.

A péazagrmiEI4?ter rjvári
A, beiScT&ici»ter Tollaf
t f y kaf U&cy

g
, a teJe=<~;e

bu]

KeaeC
Uorr-.ltá V.

Rosa rftloca Z. Kátáj G.
taRniás rokaax Vidor
% né^et kávét Viimat

Szinházi müsor

A csókon szerzett
vőlegény.
Mias:*t 3

áeiy-

Az arany ember.
» SeiracÁsáiis. M a :

Jé'fcá Jfaar.

19.

Cselédek biztositását bstegség esetére
csak I frt 50 kr.

év i dijrófc
feimdy

atTáiblja miniea meEétáij nSkül a .ZZ«>Q-
l t VIL, Erzsébet-kórol 2S. iTftlctoa:

legclcsóbb bevásárlási forrása, szoüd, lelki-
ismaretes kiszolgálás mellett

kárpitos és asztalos-butortelepe

[,iV.;K6GSl(Siri8ti-u.6.-|.ein.
Csemiczfcy gyógyszerész

iiiiünő

GognaC'Hkörjo
0-25 és 0-70 literes üvegekben

cs. r% kir. advari száüifukriál.

Szimon Isfirán
ü?szes üzleieiben.

xslxsuitt ailnden jobb füszer-, csemege-kereskedés.
bi»R, kávéházban és ezukrászdában.

Gyár: Budapest, VL, Sjsabolc&viitczaA.
Telefon

KELETI UTAZiS
Szentföldre és Egyiptomba

1899. április héban Propper N.János keresk,
akadémiai igaznatü vezetése alatt.

Xlzárólagr elaöoaztálya, minden kényelmet és hi.-tor.sásot nyuj-
tó, Rierfelett ölcsó társas utazás a magyar előkeld világ tagjai

rtszére. Előjegyzéseket elfogad, részletes iölvilijositást nyujt

ProppeV N. János
igazgató

Budapesti József-körut 15. sz<

Kávé-magazin

elvámolva és bépinenfve teljesen kőSi-
•égmentesen házhoz szálistva, Buda-

pestről vagy Fiuméiból.
_4Va kilo Kuba kávé . .
4Va kiló Mocca kávé . .
4Va kiló Java kávé . .
4V2 kiló Gyöngy kávé .
4V2 kiló Portoricco kuvé

lu kiló Császár kev. tea
V* kiló Törmeléktea .

•3 frt. 50 kr. \t
6 frt. 50 kr. W
6 frt. 50 kr. [#
Ü frt. 80 kr. ®>
5 frt. 80 kr. ,b
1 frt. 55 kr.

. — frt. 95 kr.
egyes fajokat külön vagy vegye-1

sen is küld

Budapesten, VII., Rottenbiller-a
Telefon 61—75.

Á

N e w York ea London az európai szárazföldet sern
hagyták kiméletlenül cs igy cjjy najy oziistáru-jyár
kényszeritve lőn egész készletét a munkaerőnek najyia
csekély megtéritéf? elleniben eladni. Én vagyok felhatal-
mazva ezen megbizás keres7.tiiiviic!';ro. Ennélfogva min-
denkinek megküldöm u következő tárgyakat csupán

frt C.SO n:c£térit-':P3 eilenóbcn, és pedig :
6 drb legfinoir>abb asztali kost. valódi anpo! peugiivo!,
8 dili ainerik. szabad, ezüst villái ogy 0:wab;).in,
B drb amerikai szabadalmazott ez;ist-evö!:analat,

12 drb amerikai sz:iba<i;i'rnazo!t ezüsi kávéskanalat,
1 drb amerikai srabaüulma-olt ezüst-'r-v.-"??n -rit,
1 drb amcriicii i/abaciiiiii.azü'.'. r-zii.sr-t-:";:Ljr.*i,
2 d i b a-xerikai tzaLaar.liiiezott (.'Züst-tojáa-kohelyt,
e drb angol Victoria-alsó'.ákzát,
2 drb iellunést keltö aszali gyertyát ártó t,
1 téaszüriil'
1 drb l»gfmomabb cznkorli'n'át.

4 4 dr)? összesen c?ak fr t (7.6O.
, A fenti össze? 4 4 t;irsy e'.ciöU 40 forl.'ittn Icorri!t él

most ez<?K frt 6.SO iii::iiin.ilis áron kapbalO!:. — Az
amerikai ezabadalmázott eni-rt ti.ijes;ri fehénsrez; mr;ly
UT. ezüst-szint 2."i ivig meirtartja, amiii't jótiilá; vállai-
talik. A iesjobb bizonyilék, h igy ezen hinlotés

nezn szédelgésen
nlapul, mely szerint ezennol nyiiránosan kOfRlczom maga-
mat mindenkinek, akinek az áru meg nem fpiel, azüsiie^ct
minden akaiáiy néikiil visszaiuriteni; és ianki somulaisza
ci ezen kedvezö alkalmat, hegy ezen d;ozgarniturái meg

nézze, me'.y

ajándékai rumlc-n jobb aiztarfcás rcszóre kiválóan al-
kalma°. Kapható csupán :

A. HIHSGHBER G's
Hanpta^entnr 4. vareinigtea aroor, Pateut-Silber-

Wiea, I!., Rembraniisirasse IS/ü Telephon Nr. 7114.
Szélküldé' a vidékre r.láiivéiiel vaiy az összeg eiOio^es ba
küldésével. T i s z t i t ó por hozzá IO krajczár.
GstJt m. mollékalt vógjoss'sy6^ va»iü i

iegés.:sési éivz.) ^
Kivonat az elismerő iratokból.*

Küldeményt megkaptam s meg vagyok elé
fedve : kérek még ogy küldeményt ffftt H0 krér!.
Kolozsvár, Báro Bánifyrié.

A küldetnényt megkaptam s azzal megvagyok e!éj<.
Ti.aid, W98. szept. 1. q. Chotet-Onüanna grórnő.

A. készieti icg-agpöbb megelygedésel kaptam; kérek mé»
•gy nagyobb kü!desrényt. Budapest, lI.. Fő-utcza T.

Pr.r*ife«rl Alai-.s. c^. és kir. katona orvos.

Richter- Horgony-Pain-Expeller
liiTI imént Capsici comp.

Ezai hirneves báziazer ellentállt az idő megpróbálásá-
•nai, mert már több mint 30 év óta megbizható, fájda-
JomcsiUapttó bedörzsSléskéni aücalmaztatik köszvényné!.
-ctóznál, tagszaggatásnál i-3 meghüléseknél és az orvosok
áltaj bedörzsölésefcte is mkdig gyakrabban rendeltetik. A
valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgonj'-LiBiment
elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem ?gazi népszerü házi-
•zer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni.
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegonkénti árban majdnem minden
gyógyszertárban készletben van; főraktár:
Tőrök Jézsef gyógyszetisznél Budapesten. Be-
vásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert
több kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki
nea akar negkárosodai, az minden egyes
üveget "Horgony" védjegy és Richter ezégjegy-
tém Bfflkfil mint Km valódit utasüaa vissza.

ICTIll Rit.it Bm, g. tt kir, rirari cjlfitu, RülOLSTABT,



ORSZÁGOS HIRLAP

Nagy Képes Világtörténet
Képes diszmü a müvelt közönség számára.

ÁLDÁSSY ANTAL, BOROVSZKY SAMU. FOGARASSY ALBERT, GERÉB JÓZSEF,
GOLDZIHER IGNÁCZ, GYOMLAY GYULA, MIKA SÁNDOR

közremüködésével szerkeszti

MARCZALI HENRIK
2500 szövegképpel, 500 mümelléklettel, 60 szines mülappal, 50 térképpel, 8500 szövegoldallal.

Megjelenik tizenkét kötetben famentes papiron.

k ö t e t ára rendkivül diszes félbörkötésben, bőrháttal és vászontáblávat 8 f o r i n t .

Tervében, czéljában, eszközeiben, alakjában és terjedelmében egy-
aránt nagy és jelentös ez a vállalkozás. A magyar tudomány
nyujtja a magyar közönségnek az élet könyvét; világtörté-
netet. Nemzeti müvelődésünkre nézve fontos mozzanat ez. Egy
régi hiány pótlása, egy régi szükség kielégitése, egy régi köteles-
ség teljesitése. Ez a tizenkét kötet a legfényesebb magyar köny
vek közé tartozik. Ez a tizenkét hatalmas könyv arra való, hogy
minden müveltnek tanácsadója, minden háznak ékessége legyen

Tudománvos és ismeretterjesztő irodalmunk számos kisebb-
nagyobb és részben érdemes világtörténeti müvének az a fö és
végzetes hibája, hogy idegen müvek átdolgozásai lévén, nincs
meg bennük a magyar szempont és hiányzik belőlük a magyar
nemzet helyének megjelölése a világ történetében.

A jelen nagy vállalkozás legkiválóbb érdeme az a czél,
hogy a mü irói az emberiség életét magyar lélek szerint szem-
lélik, és nemzetünket attól fogva, hogy a történet szinterén meg-
jelent, állandóan belehelyezik az általános históriába, szün-
telenül keresvén mind az eszmefejlödés, mind az oknyomozás,
mind az esentémyek, mind a müvelődés tekintetébea azokat a
szálakat, melyek a magyarságot az idegen népekhez, az idegen
népeket a magyarsághoz füzik.

E vezérlő gondolattal alkották meg e müvet annak tudós
irói. a részletekben a mai kutatás egész összeségét adván. A
munka terjedelme lehelővé tette, hogy ez a nagy magyar világ-
történet felölelje a teljes történettudományt, ugy, hogy az olvasó
valóban megtalál benne mindent a mit a jelen história irása
adhat. E munka anyag tekintetében is többet ad, mint a kül-
földi hasonló müvek.

A vállalkozás nagy arányaihoz teljesen méltó a mü alakja.
Ez a tizenkét kőtet a legfényesebb magyar könyvek közé tartozik.

egykoru

pes mellékletei, térképei, a szöveg közé nyomott rajzokkal és
irásmásolatokkal egy olyan kicsinyitett históriai muzeumot nyuj-
tanak az elöfizetönek, aminöt a maga valójában lehetetlen
beszerezni. Ezek a nagy európai muzeumokból, családi és
nyilvános könyvtárakból és levéltárakból, épitészeti müreme-
kekről egybegyüjtött s a legnagyobb müszaki tökéletességgel

illusztrácziók rendkivül emelik a mü becsét, s az

A "Nagy Képes Világtörténet'et

havi 1 forint 5 0 kros
részletek mellett

szállitják mindazoknak, kiknek nálunk részleiszám.'
lájuk van, vagy akikkel ily irányban megállapodunk.

Megszerezhető tehát:
a) Kötetenkint B forintnyi utánvéttél,
b) Havi t forint SO krajczáros részletfizetésre.
c) Előfizetés utján IU füzetre 3 forinttal,

A részletek befizetése iiitatikarékpénztári cheque-tapok utján történik.

Tájékoztató prospektust Ingyen és bérmentve küld a mll
kiadóhivatala. Budapest, VIII., Üllői-ut 18. sz.

Előfizet&gyüjtőknek 12 rendelő után szivesen szolgálunk a
" teljéi munka egy tiszteletpéldányával.

Kérjik nmielőbirciát levágni, és az ORSZÁGOS HIRLAP
kiadóhivatalához aláirva beküldeni.

Rendelő lap.
RÉVAI TESTVÉREK irodalmi Intézet Részvénytársaságnak

Budapest, VIII., Üllői-ut 18.
A megküldött előrajz alapján megrendelem a t. Társaságtól a

Nagy Képes Világtörténet
cz. müvet mintegy 2500 szövegillnsztráczióval, 550 mümelléklet-
tel, 60 szines mülappal. 50 történelmi térképpel, 8500 szöveg-
oldallal, 12 kötetben félbürdiszkötésben 96 frtért a, teljes mü átvé-

telének kötelezettségével
a) és kérem az egyes köteteknek megjelenésük után 8 frt

utánvétellel való bérmentes megküldését;
b) havi 1 frt 50 kros részletfizetcsre. mely havi részleteket

a rendelés keltétől kezdve mindaddig kötelezem magamat a
Révai Testvérek irodalmi Intézet Részvénytársaság pénztárába
lefizetni, mig a mü teljes vételára- törlesztve nincs.

A részletek be nem tartása esetén a czég jogositva van az
esedékes összegeket a postaköltség hozzászumitásával postai
megbizással beszedni, melynek he nem váltása esetén a részlet-
fizetési kedvezmény megszünik és a mü egész vételára, esedé-
kessé válik.
Hely és kelet: __

Név és állás:. (0. H.)


